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WIOSNA

Wiosna otwiera szeroko swe ramiona
I kusi, i wabi - zachêca pachn¹ca;
Zielonymi barwy  jak¿e siê mieni,

Jaœnieje s³oñca z³ocistym promieniem.

Wiosna uœmiecha siê do cz³eka,
Napawa optymizmem i…urzeka;

Powiewem lekkiego wiatru powita,
Œwiergotem ptaków bujnie rozkwita.

P¹kiem na drzewie siê zarumieni,
Doda nam skrzyde³ i… rozweseli;

Pe³na radoœci otwiera serca,
Pragnie, by ludzie stawali siê lepsi.

                               Maria Farasiewicz

foto U. Zaj¹c - Brinsa
Jan Wac
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Niestety, w naszej gminie pojawi³o siê ognisko ptasiej grypy
tzw. "zjadliwej" C Pojawi³o siê ono w miejscowoœci Równe. W tej
chwili s³u¿by sanitarne i nasze s³u¿by porz¹dkowe dzia³aj¹, ¿eby
opanowaæ sytuacjê, aby ognisko zosta³o zlikwidowane.

Zosta³a okreœlona tzw. "zapowietrzona strefa". Obejmuje ona

PTASIA GRYPA W RÓWNEM
obszar o promieniu 3 km od Równego jak równie¿ wioskê Dobie-
szów. Wstêpnie sytuacja jest opanowana.

Bardzo proszê by wszyscy mieszkañcy naszej gminy przestrze-
gali zaleceñ sanitarnych dotycz¹cych tego terenu. Dlaczego?

Je¿eli opanujemy rozprzestrzenianie siê wirusa ptasiej grypy w
tzw. strefie zapowietrzonej, nie bêdzie siê ona rozprzestrzeniaæ dalej.
Obok strefy zapowietrzonej funkcjonuje szersza strefa - zagro¿enia.
Obejmuje ona znacznie wiêkszy obszar, bo o promieniu 10 km. Znaj-
duje siê w niej a¿ 30 naszych wiosek. Je¿eli siê rozniesie, bêdzie to
oznacza³o dla nas wydatkowanie wiêkszych œrodków.

Na stronie internetowej naszej gminy zamieœcimy w najbli¿-
szym czasie informacje, rozporz¹dzenie na które czekamy od Wo-
jewody Opolskiego w tej sprawie. Bêd¹ tak¿e umieszczone tabli-
ce informacyjne dotycz¹ce zachowania w danej strefie.

Proszê o zachowanie rygorów sanitarnych wszystkich hodow-
ców drobiu. To trzeba zrobiæ we w³asnym, dobrze pojêtym intere-
sie. Je¿eli bêdziemy tych regu³ przestrzegaæ, to ochronimy przede
wszystkim stada zwierz¹t przed zara¿eniem. Ju¿ wkrótce zamie-
œcimy te wytyczne na naszej stronie.                          10.03 2021

                                               Burmistrz G³ubczyc  Adam Krupa

"TYDZIEÑ DZIECKA WYJ¥TKOWEGO"
W ZESPOLE SZKÓ£ W PIETROWICACH

Œwiatowe Dni Autyzmu to wydarzenie, które niew¹tpliwie na
sta³e wpisze siê  w kalendarz imprez Zespo³u Szkó³ w Pietrowi-
cach. Wszystko za spraw¹ wyj¹tkowego ch³opca, który w tym

roku do³¹czy³ do grona
uczniów tej szko³y.

"W³¹czaj¹c siê w tê
akcjê edukacyjn¹,
chcieliœmy pokazaæ, ¿e
solidaryzujemy siê
z osobami dotkniêtymi
chorobami ze spektrum
autyzmu, w tym z Karo-
lem. Nasza wiedza o au-

tyzmie jest wci¹¿ ma³a. Wspólne organizowanie ró¿nych dzia³añ
pozwala podnosiæ œwiadomoœæ spo³eczn¹, uwra¿liwiaæ uczniów
na odmiennoœæ osób z autyzmem i wspieraæ te osoby" - mówi
pan Bogdan Kulik dyrektor Zespo³u Szkól w Pietrowicach.

W ostatnich dniach, w ramach przedsiêwziêcia pod has³em
"Autyzm: wiem, rozumiem, pomagam" powsta³ego z myœl¹ o jed-
nym z uczniów klasy I, Karolu At³achowiczu, w pietrowickiej pla-
cówce rozpoczêto "dobre praktyki". Dzieci przedszkolne wraz
z uczniami klas I-III zaanga¿owa³y siê w przygotowywanie gaze-
tek szkolnych o autyzmie, malowa³y, rysowa³y, projektowa³y pla-
katy, obejrza³y filmy edukacyjne o codziennoœci ¿ycia osób ze
spektrum autyzmu i ich najbli¿szych, bra³y udzia³ w pogadan-
kach. Podjête inicjatywy sta³y siê pretekstem do rozmów z uczniami
na temat autyzmu, charakterystycznych cech dziecka autystycz-
nego, okaza³y siê pomocne w zrozumieniu jego problemów oraz
trudnoœci   w rozumieniu œwiata, uwra¿liwi³y uczniów na tê wyj¹t-
kow¹ osobê, a tak¿e ukaza³y mo¿liwoœci pomocy.

Najciekawsze wed³ug dzieci by³y spotkania stanowi¹ce próbê
wejœcia w œwiat dziecka autystycznego, pozwalaj¹ce wyobraziæ
sobie, w jaki sposób mo¿e ono postrzegaæ otaczaj¹c¹ rzeczywi-
stoœæ. "Nauczyciele podjêli próbê stworzenia uczniom warun-
ków zbli¿onych do tych, w których funkcjonuj¹ na co dzieñ dzie-
ci autystyczne, stawiaj¹c przed nimi dodatkowo szereg zadañ do
rozwi¹zania"- t³umaczy wicedyrektor szko³y pani Mariola Bedryj.

Wed³ug Katarzyny
Koœæ Ry¿ko specjalist-
ki z Krajowego Towa-
rzystwa. Autyzmu
w Szczecinie: "Dzieci
z autyzmem odbieraj¹
otaczaj¹cy je œwiat ina-
czej (ani lepiej ani go-
rzej, po prostu inaczej).

Podobnie jak my odbieraj¹ œwiat wszystkimi zmys³ami, ale w prze-
ciwieñstwie do nas maj¹ bardziej lub mniej wra¿liwe zmys³y. Wy-
maga to od nich du¿o wysi³ku". Realizacja postawionych przed
uczniami i dzieæmi zadañ, polegaj¹cych m.in. na rozpoznawaniu
przedmiotów i ich faktur przez jeden zmys³ (dotyk) w niedopaso-
wanych, grubych rêkawicach, wykonywaniu rysunku w rêkawi-
cach kuchennych, malowaniu z zas³oniêtymi czêœciowo oczami,
próbie us³yszenia i wykonywania poleceñ nauczyciela w sali,
w której panuje irytuj¹cy ha³as, rozró¿nianiu i nazywaniu inten-
sywnych zapachów z zas³oniêtymi oczami - okaza³a siê du¿ym
wyzwaniem, momentami budz¹cym irytacjê, zniechêcenie i fru-
stracjê, zw³aszcza u najm³odszych dzieci.

W ramach podsumowania tygodniowego projektu, 11 marca
zorganizowano uroczysty apel. W spotkaniu uczestniczyli na-
uczyciele, pracownicy szko³y, uczniowie, dzieci przedszkolne,
a tak¿e zaproszeni goœcie - rodzice Karola. Tego dnia, na znak
solidarnoœci   z osobami ze spektrum autyzmu, spo³ecznoœæ szkol-
na ubrana by³a w niebieskie stroje. Uroczystoœci przewodniczy³a
dyrekcja Zespo³u Szkó³ w Pietrowicach, która w geœcie wsparcia
dla Karola wrêczy³a mu niebiesk¹ laurkê w kszta³cie serca. Skie-
rowano tak¿e s³owa podziêkowania do rodziców ucznia za wspó³-
pracê, wsparcie w procesie nauczania oraz zaanga¿owanie i ini-
cjatywy, które s³u¿¹ dobru nie tylko Karola, ale ca³ej spo³eczno-
œci szkolnej. Na zakoñczenie uczestniczy spotkania wypuœcili
w niebo niebieskie balony, symbolizuj¹ce "niebieskie œwiate³ko
do nieba". Dziêkujemy wszystkim, którzy wziêli czynny udzia³
w naszym projekcie, okazuj¹c wsparcie i solidarnoœæ z osobami
autystycznymi. My zapaliliœmy siê ju¿ na niebiesko, a Wy?

                                                                      Magda Fedorowicz
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NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŒCI I MIESZKAÑ 2021
BÊDZIE PRZEPROWADZANY W CA£EJ POLSCE W OKRESIE

OD 1 KWIETNIA DO 30 CZERWCA 2021 ROKU
Z MO¯LIWOŒCI¥ PRZED£U¯ENIA DO 30 WRZEŒNIA 2021 ROKU

CELEM NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO JEST ZEBRANIE INFORMACJI O LICZBIE LUDNOŒCI, JEJ ROZ-
MIESZCZENIU, STRUKTURZE DEMOGRAFICZNO - SPO£ECZNEJ I ZAWODOWEJ A TAK¯E O CHARAKTERYSTYCE
GOSPODARSTW DOMOWYCH ORAZ O ICH ZASOBACH I WARUNKACH MIESZKANIOWYCH.

UDZIA£ W SPISIE POWSZECHNYM JEST OBOWI¥ZKOWY. OBOWI¥ZEK UDZIELENIA DOK£ADNYCH, WYCZERPU-
J¥CYCH I ZGODNYCH Z PRAWD¥ ODPOWIEDZI WYNIKA Z USTAWY O NARODOWYM SPISIE POWSZECHNYM.
OSOBY FIZYCZNE  W RAMACH SPISU MOG¥ PRZEKAZAÆ DANE W JEDNEJ Z TRZECH FORM (DO WYBORU):

* SAMOSPIS INTERNETOWY  (NAJLEPIEJ DOKONAÆ SAMOSPISU W DNIACH OD 1 DO 15 KWIETNIA BR.) PRZEPRO-
WADZANY BÊDZIE ZA POŒREDNICTWEM APLIKACJI DOSTÊPNEJ NA STRONIE INTERNETOWE JG£ÓWNEGO URZÊ-
DU STATYSTYCZNEGO (DLA OSÓB, KTÓRE NIE POSIADAJ¥ KOMPUTERA B¥D• TE¯ DOSTÊPU DO INTERNETU  -
UDOSTÊPNIONE ZOSTANIE STANOWISKO DO SAMOSPISU W URZÊDZIE MIEJSKIM W G£UBCZYCACH POK. NR 11);

* WYWIAD TELEFONICZNY PRZEPROWADZANY PRZEZ RACHMISTRZA TELEFONICZNEGO;

* BEZPOŒREDNI WYWIAD PRZEPROWADZANY PRZEZ RACHMISTRZA TERENOWEGO PODCZAS WIZYTY
 W MIESZKANIU (NA TERENIE GMINY G£UBCZYCE BÊDZIE 9 RACHMISTRZÓW SPISOWYCH - WYPOSA¯ONYCH W
STOSOWNE LEGITYMACJE - DANE O RACHMISTRZACH MO¯NA UZYSKAÆ W URZÊDZIE MIEJSKIM TEL. 774852320).

OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje o podaniu do publicznej wiadomoœci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ

oraz umieszczeniu na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego w G³ubczycach (www.glubczyce.pl)
wykazów obejmuj¹cych nieruchomoœci Gminy G³ubczyce, przeznaczonych do oddania w dzier¿awê:

1)       wykazy obejmuj¹ce przeznaczone do oddania w dzier¿awê nieruchomoœci po³o¿one w G³ubczycach,
obejmuj¹ce czêœci dzia³ek nr 478/14 i nr 286/180;

2)     wykaz obejmuj¹cy przeznaczon¹ do oddania w dzier¿awê nieruchomoœæ po³o¿on¹ w miejscowoœci Królowe,
obejmuj¹cy dzia³kê nr 230/2.
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KOMISJA OŒWIATY I KULTURY RADY MIEJSKIEJ
W roku szkolnym 2020/2021 na terenie Gminy funkcjonuj¹
nastêpuj¹ce placówki oœwiatowe:
· 5 przedszkoli samorz¹dowych (Przedszkole Nr 1, Przedszkole
Nr 2, Przedszkole Nr 3 oraz Przedszkole w Zopowych i Przedszko-
le w Pietrowicach wchodz¹ce w sk³ad Z S  w Pietrowicach),
· Oddzia³y przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Lisiêcicach,
· Oddzia³y przedszkolne przy szko³ach podstawowych  stowa-
rzyszenia ( Bogdanowice, Go³uszowice, Grobniki, Klisino),
· Niepubliczne przedszkole „PICCOLINO” w G³ubczycach,
· 5 szkó³ podstawowych prowadzonych  przez Gminê (Szko³a Pod-
stawowa Nr 1 w G³ubczycach, Szko³a Podstawowa Nr 2 w G³ub-
czycach, Szko³a Podstawowa Nr 3 w G³ubczycach, Szko³a Pod-
stawowa w Lisiêcicach i Szko³a Podstawowa w Pietrowicach
wchodz¹ca w sk³ad zespo³u szkó³)
· 4 szko³y podstawowe prowadzone przez stowarzyszenia (Grob-
niki i Klisino z kl. I-VII,  Bogdanowice i Go³uszowice z kl. I-VIII),
Na dzieñ 30.09.2020r. w szko³ach podstawowych prowadzonych
przez Gminê zapisanych jest 1263 uczniów w 66 oddzia³ach.
Do trzech szkó³ miejskich uczêszcza 1004 uczniów. W pozosta-
³ych 2 szko³ach wiejskich naukê pobiera 259 uczniów.
Ponadto do 4 szkó³ prowadzonych przez stowarzyszenia zapisa-
nych jest 338 uczniów w 30 oddzia³ach.
Ogó³em w szko³ach podstawowych uczy siê 1601 uczniów
w 96 oddzia³ach, w tym 338 uczniów w szko³ach prowadzonych
przez stowarzyszenia.
W roku szkolnym 2020/2021 do Gminnych placówek oœwiato-
wych dowo¿onych jest 485 dzieci, a miesiêczny koszt zakupio-
nych biletów to 48 550,06 z³, ponadto koszt sprawowania opieki
w czasie przewozu wynosi³ 33 689,70 z³. W porównaniu do ubie-
g³ego roku szkolnego liczba uczniów zmniejszy³a siê o 10 uczniów.
      Ponadto 32 dzieci niepe³nosprawnych jest dowo¿onych do
szkó³ pojazdem przystosowanym do przewozu tych osób. W tym
24 pojazdem ZOKIS do specjalnego Oœrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w G³ubczycach, Szko³y Podstawowej Nr 1 z oddzia³a-
mi integracyjnymi w G³ubczycach, Szko³y Podstawowej
Nr 3  w G³ubczycach i Zespo³u Szkó³ w Bogdanowicach. 7 uczniów
do Kêdzierzyna KoŸla, 1 uczeñ do Raciborza, miesiêczny koszt
dowozu tych uczniów to 9 814,52 z³. Poni¿ej  liczby uczniów w
poszczególnych klasach w szko³ach podstawowych prowadzo-
nych przez Gminê oraz przez Stowarzyszenia.
Rok szkolny 2020/2021 SZKO£Y PODSTAWOWE
placówki - 2015/16  2016/17 2017/18 2018/19 2019/20      2020/21
Sz.P. Nr 1            486         441        401      379        366            398
Sz.P. Nr 2             419       379        347       379        415            393
Sz P. Nr 3                 0            0        181      277        225            213
razem miasto    905       820        929 1035      1006         1004
Sz.P Lisiêcice      119       123        135      147         153            143
Sz.P Pietrowice     89         79          94       105          06            116
Sz.P.Klisino           39         32           41       44           51              64
Sz.P. Grobniki        41         38          48        48           66              79
Sz.P. Go³uszowice79         63           67        83          76               71
Sz. P Bogdanowice 82       81       104      117           25            124
razem wieœ        449      416       489      544        318           259
razem Gmina     113    1022     1158   1287     1265         1263
razem stowarz   241     214       260      292        318          338
ogó³em              1354   1236     1418   1579      1583        1601

Ponadto w oddzia³ach przedszkolnych przy szko³ach podstawo-
wych prowadzonych przez stowarzyszenia zapisanych jest 148
przedszkolaków, a w niepublicznym przedszkolu w G³ubczycach
zapisanych jest 52 wychowanków.
W bie¿¹cym roku szkolnym w porównaniu do roku szkolnego
2019/2020  liczba wychowanków w przedszkolach zmniejszy³a
siê o 25 dzieci.
W roku szkolnym 2020/2021 zatrudnionych jest w przeliczeniu
na etaty 152,96 nauczycieli w tym:
- 2,84 sta¿ystów co stanowi 1,86 % zatrudnionych nauczycieli ,
- 8,82 kontraktowych tj. 5,76 %
Liczba etatów nauczycieli
- 17,05 mianowanych tj. 11,15 %,
- 124,25 etatów dyplomowanych tj. 81,23%.
     W szko³ach podstawowych prowadzonych przez gminê w po-
równaniu do ubieg³ego roku szkolnego liczba nauczycieli zmniej-
szy³a siê o 9,48 etatu.
Planowane wydatki na 2021r. w szko³ach podstawowych i przed-
szkolach wynosz¹ - 7 142 951z³
Placówkom prowadzonym przez stowarzyszenia gmina przeka-
zuje dotacje na  ka¿dego ucznia w wysokoœci równej wydatkom
przewidzianym na jednego ucznia danego typu i rodzaju placów-
ki. Wysokoœæ dotacji planowanych do przekazania stowarzysze-
niom przedstawiaj¹ liczby.
Plan dotacji na 2021 r.
Placówka       Szko³a Podst.       Oddz. Przedszk.            Razem
Bogdanowice 2 278 760,00 z³       505 695,00 z³           2 784 455,00 z³
Go³uszowice   1 424 336,00 z³        266 953,00 z³          1 691 289,00 z³
Grobniki          1 769 503,00 z³        386 219,00 z³         2 155 722,00 z³
Klisino            1 180 097,00 z³       285 979,00 z³         1 466 070,00 z³
Niepubl. przedsz. Piccolino         465 030,00 z³            465 030,00 z³
Razem            6 652 696,00 z³     1 909 876,00 z³        8 562 566,00 z³
    Na trenie Gminy funkcjonuj¹ dwie placówki przystosowanie
do zajêæ z dzieæmi niepe³nosprawnymi.
Jest to Szko³a Podstawowa  Nr 1 w G³ubczycach
 oraz Przedszkole Nr 2 w G³ubczycach.
   W obu placówkach powsta³y oddzia³y integracyjne, umo¿li-
wiaj¹ce dzieciom niepe³nosprawnym realizacje obowi¹zku szkol-
nego, a dodatkowo zatrudnieni s¹ nauczyciele wspomagaj¹cy
do pracy z dzieæmi.

Na dzieñ 30.09.2020r. w przedszkolach prowadzonych przez
Gminê zapisanych jest 512 wychowanków w 26 oddzia³ach.  Do
trzech miejskich przedszkoli uczêszcza 404 przedszkolaków. W po-
zosta³ych wiejskich przedszkolach i oddzia³ach przedszkolnych przy
szko³ach podstawowych zapisanych jest 108 przedszkolaków >>>.
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PROJEKT GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI NA 2021 R.
Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 paŸdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 i 1818 oraz z 2020 r. poz. 1492) uchwala siê, co nastêpuje:
§ 1. W uchwale Nr XXIII/240/20 Rady Miejskiej w G³ubczycach z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie
przyjêcia Gminnego Programu Profilaktyki na 2021 rok, w za³¹czniku, wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) Tabela otrzymuje brzmienie:
Lp. Treœæ zadania – sposób realizacji                                                                                                                   Bud¿et 2020 /Plan 2021
I. Zwiêkszenie jakoœci i dostêpnoœci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej
   dla osób uzale¿nionych od alkoholu.                                                                                                                          7.500,00/ 51.500,00
1. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego przy udziale osób przeszkolonych.                                                   18.000,00/ 19.000,00
2. Wspó³dzia³anie z poradni¹ dla osób uzale¿nionych w zakresie œwiadczenia
    dodatkowych us³ug medycznych  terapeuta).                                                                                                         17.000,00 /19.000,00
3. Udzielanie informacji i porad telefonicznych ( punkt tacyjny, terapeuta).                                                          2. 500,00/ 2.500,00
4. Kierowanie akt osobowych do bieg³ych celem ewentualnego stwierdzenia
   choroby alkoholowej danej osoby - finansowanie badañ.                                                                                          7. 000,00/ 7.000,00
5. Us³ugi pocztowe-punkt konsultacyjny                                                                                                                                0,00/ 1.000,00
6. Kierowanie spraw do S¹du Rejonowego.                                                                                                                     3.000,00/ 3.000,00
II. Udzielanie rodzinom, w których wystêpuj¹ problemy alkoholowe pomocy
     psychospo³ecznej i prawnej, a w szczególnoœci ochrony przed przemoc¹ w rodzinie.                                      7.000,00 /6.000,00
1. Finansowanie us³ug opiekuñczych dla ofiar przemocy w rodzinie (psycholog)
    zgodnie z umow¹ z OPS w G³ubczycach.                                                                                                                    5.000,00 /5.000,00
2. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego
       (pomoc terapeutyczna dla rodzin osób uzale¿nionych i ofiar przemocy).                  ³¹cznie z zad.I pkt.2/ ³¹cznie z zad. I pkt.2
3. Organizacja szkoleñ dla cz³onków GK ds. RPA, poszczególnych grup
     zawodowych z uwzglêdnieniem wspó³pracy miêdzy s³u¿bami
      (Policja, OPS, kuratorzy, nauczyciele i in.).                                                                                                          2. 000,00 /1.000,00
III. Prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoœci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwi¹zywania
       problemów alkoholowych i przeciwdzia³ania narkomanii, w szczególnoœci dla dzieci i m³odzie¿y,
       w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajêæ sportowych a tak¿e dzia³añ na rzecz do¿ywiania dzieci
uczestnicz¹cych w pozalekcyjnych programach opiekuñczowychowawczych, socjoterapeutycznych.       81.236,00/ 186.154,00
1. Organizowanie i prowadzenie w szko³ach programów profilaktycznych dla dzieci i m³odzie¿y
     rekomendowanych przez PARPA oraz programów autorskich i in. – wg potrzeb.                                       13.000,00 /12.000,00
2. Finansowanie pozalekcyjnych zajêæ sportowych.                                                                                                 31.000,00/ 31.000,00
3. Wspieranie dzia³añ podejmowanych przez lokalne koalicje trzeŸwoœciowe np. organizowanie
     lokalnych imprez rozrywkowych i sportowych dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych, odbywaj¹cych siê
     bez udzia³u alkoholu i w szczególny sposób eksponuj¹cych ten fakt oraz wspó³praca z mediami.                6. 000,00/6.000,00
4. Zakup, monta¿ i konserwacja urz¹dzeñ i sprzêtu sportowego oraz zabawowego dla dzieci i m³odzie¿y
     w celu zagospodarowania czasu wolnego i promocji zdrowego stylu ¿ycia.                                                 31.236,00/ 137.154,00
IV. Wspomaganie dzia³alnoœci instytucji, stowarzyszeñ i osób fizycznych s³u¿¹cej rozwi¹zywaniu
        problemów alkoholowych.                                                                                                                                 256.500,00/ 235.500,00
1. Dofinansowanie dzia³añ pomocowych dla osób uzale¿nionych i wspó³uzale¿nionych
        zachowuj¹cych abstynencjê.                                                                                                                                 14.000,00 /12.000,00
2. Dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i m³odzie¿y z rodzin dysfunkcyjnych w czasie wakacji
     (warunek niezbêdny to przedstawiony na piœmie program profilaktyczny) oraz alternatywne formy
      spêdzania wolnego czasu i wypoczynku.                                                                                                          142.000,00 /133.000,00
3. Prowadzenie œwietlicy opiekuñczo-wychowawczej z programem zajêæ socjoterapeutycznych
      dla dzieci  i m³odzie¿y z rodzin dysfunkcyjnych.                                                                                               80.000,00 /70.000,00
4. Finansowanie kosztów dzia³alnoœci GK ds. RPA (posiedzenia).                                                                        20.500,00 /20.500,00
     RAZEM                                                                                                                                                                   392.236,00 /479.154,00
§ 2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
                                                                                                                                                             Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
                                                                                                                                                                    Kazimierz Naumczyk

UZASADNIENIE
Projekt uchwa³y dotyczy zmiany bud¿etu zadaniowego w zwi¹zku z przesuniêciem œrodków finansowych z 2020 roku
na rok bie¿¹cy. Zmiany w bud¿ecie zadaniowym zosta³y pozytywnie zaopiniowane przez Gminn¹ Komisjê Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych.
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   MARTA  KITKA
KARIERA  ARTYSTYCZNA

I  OSI¥GNIÊCIA
    Drodzy Czytelnicy. Niniejszy artyku³ poœwiêcamy postaci nie-
zwyk³ej. To g³ubczyczanka, z natury skromna, która nie chwali
siê sw¹ jak¿e bogat¹ karier¹ artystyczn¹, dorobkiem zawodo-
wym i osi¹gniêciami. A mowa tu o Marcie Kitce. Prywatnie jest
¿on¹ znanego w naszym lokalnym œrodowisku fotoreportera
i w³aœciciela portalu twojeglubczyce.pl Mateusza Kitki i mam¹
dwójki uroczych dzieci. Dziewiêcioletniej Uli i dwuletniego Ada-
sia. Piêkna, m³oda kobieta, szalenie ambitna, zdolna, utalentowa-
na, która umiejêtnie ³¹czy pasjê z zawodem. Magister sztuki, gra-
fik komputerowy, malarka i ilustratorka.

       Ale od pocz¹tku. Bêd¹c uczennic¹ Szko³y Podstawowej Nr 4
(dziœ ju¿ nieistniej¹cej),Marta -wtedy jeszcze Drapiewska - zosta-
³a, „odkryta'' przez ówczesn¹ nauczycielkê plastyki-Urszulê Ro-
manowicz, która zauwa¿y³a predyspozycje dziewczynki do ry-
sunku  i zaproponowa³a  uczestnictwo w  zajêciach kó³ka pla-
stycznego w Miejskim Oœrodku Kultury. Tak te¿ siê sta³o. Na
tych¿e zajêciach  Marta malowa³a swoje pierwsze w ¿yciu wielko-
formatowe martwe natury. W tzw. miêdzyczasie próbowa³a pierw-
szych kroków w rysunku cyfrowym. W tamtych latach do dys-
pozycji by³y li tylko myszka komputerowa i program graficzny-
Deluxe Paint. Na nim to powsta³a praca, która uzyska³a IV miej-
sce w Ogólnopolskim Konkursie Rysunku Cyfrowego. By³ to
wiêc pierwszy sukces Marty. Lata podstawówki to  czas, w któ-
rym  samodzielnie rozwija³a swoje pasje rysunkowe, inspiruj¹c
siê kreskówkami, filmami przygodowymi czy ksi¹¿kami. To rów-
nie¿ lata pierwszych "zamówieñ" na drobne karykatury. Warto
podkreœliæ, ¿e od najm³odszych lat  g³ównym marzeniem Marty
by³a praca ilustratorki. A to marzenie siê spe³ni³o! Talent, upór,
determinacja i ogromna pracowitoœæ doprowadzi³y dziewczynê
do upragnionego celu…
       Tymczasem kolejny etap edukacji. Zachêcona przez wspo-
mnian¹ wy¿ej Urszulê Romanowicz,  15-letnia Marta postanowi³a
zdawaæ egzaminy wstêpne do Liceum Plastycznego w Opolu.
Musia³a wiêc samodzielnie opanowaæ zakres wiedzy z historii
sztuki oraz przygotowaæ siê do egzaminu, który do ³atwych nie
nale¿a³. Oprócz wiedzy z historii sztuki, rysunku i malarstwa nale-
¿a³o wykazaæ siê tak¿e znajomoœci¹   rzeŸby, zupe³nie Marcie
obcej. Lecz ta od razu sta³a siê jedn¹ z jej ulubionych dziedzin.
      Czas edukacji we wspomnianym liceum to okres wytê¿onej
nauki. Zajêcia takie jak ceramika czy rzeŸba pozwoli³y m³odej ar-
tystce  rozwin¹æ myœlenie przestrzenne, a lata codziennych æwi-
czeñ  z rysunku i malarstwa  szlifowaæ warsztat malarski. To tu
zetknê³a siê po raz  pierwszy  z profesjonalnymi programami gra-

ficznymi takimi jak Photoshop i Ilustrator. Jak siê póŸniej okaza³o,
dziêki znajomoœci tego drugiego mog³a podj¹æ siê w przysz³oœci
powa¿nych zleceñ. Lata liceum to równie¿ pierwsze  obrazy olej-
ne, kopie obrazów oraz portrety malowane i sprzedawane na za-
mówienie. Przy okazji, to w³aœnie w opolskim liceum plastycznym
pozna³a swojego przysz³ego mê¿a-Mateusza.
       Miêdzy owym liceum a uczelni¹ wy¿sz¹ w ¿yciorysie Marty
nast¹pi³a roczna przerwa. W tym czasie  rozpoczê³a okresow¹
pracê w pracowni ceramicznej  Warsztatów  Terapii Zajêciowej w
G³ubczycach, przygotowuj¹c jednoczeœnie, oczywiœcie poza
prac¹, ,,teczkê'' do egzaminu na Akademiê Sztuk Piêknych we
Wroc³awiu.
       Pomyœlnie zdane egzaminy i nasza g³ubczyczanka zostaje
studentk¹ ASP na wydziale  ,,wzornictwo, pracownia komunika-
cji wizualnej''. Studia na tym jak¿e praktycznym kierunku wzor-
nictwa (czyli design) pozwoli³y Marcie opanowaæ bardziej tech-
niczne dziedziny, czyli: perspektywê, rysunek techniczny, pre-
zentacje graficzne. Z kolei, ze wzglêdu na specjalizacjê w komuni-
kacji wizualnej, mog³a rozwijaæ umiejêtnoœci projektowania oraz
grafikê komputerow¹. Oprócz tego oczywiœcie wielogodzinne
zajêcia z rysunku, malarstwa czy rzeŸby pozwala³y jej na sta³y
rozwój warsztatu.
        Na czwartym roku studiów, jako wyró¿niaj¹ca siê studentka,
Marta wyjecha³a na roczne stypendium do Turcji. Tamtejsza uczel-
nia-Uniwersytet Anadolu - oferowa³a zajêcia najzdolniejszym na
bardzo wysokim poziomie. Szczególnie projektowanie graficzne
oraz zajêcia z ilustracji. W czasie trwania stypendium Marta za-
czê³a sprzedawaæ swoje pierwsze prace graficzne na stronach
stockowych i w ten sposób, w póŸniejszym czasie, pozyska³a
klientów miêdzynarodowych. Poprzez sprzeda¿ tego typu grafik
nauczy³a siê równie¿ bardziej przedsiêbiorczego i marketingowe-
go podejœcia do sztuki. W ostatnich latach edukacji na wy¿szej
uczelni stworzy³a równie¿ ma³e portfolio online z ilustracjami,
wykonanymi w ramach zajêæ oraz prywatnie. Dziêki temu w³aœnie
portfolio dosta³a pierwsz¹ propozycjê pracy od Wydawnictw
Szkolnych i Pedagogicznych jako ilustratorka.
     Po powrocie do Polski, bêd¹c  na ostatnim roku studiów, Marta
Kitka mia³a ju¿ sta³e zlecenia na ilustracje do ksi¹¿ek, gier czy
stron internetowych. Po obronie dyplomu  i uzyskaniu tytu³u
magistra sztuki za³o¿y³a firmê ilustratorsk¹. Dziêki sprzeda¿y prac
na stronach stockowych pozyskiwa³a wielu klientów zagranicz-
nych, a w efekcie nawi¹za³a wieloletni¹ wspó³pracê z niemieck¹
firm¹ produkuj¹c¹ gry online. Pozwoli³o jej to nabyæ umiejêtno-
œci tworzenia ilustracji pod wymogi stricte produkcyjne. Jedno-
czeœnie realizowa³a zlecenia na rêcznie malowane (g³ównie akwa-
rel¹) ilustracje do podrêczników szkolnych, wiêc stale szlifowa³a
umiejêtnoœci pos³ugiwania siê  grafik¹ cyfrow¹, umiejêtnie ³¹cz¹c
j¹ ze sztuk¹ tradycyjn¹.
     Prowadz¹c i rozwijaj¹c od ponad dziewiêciu lat swoj¹ firmê,
Marta mia³a okazjê wspó³pracowaæ bezpoœrednio z Ministerstwem
Edukacji Narodowej przy tworzeniu ilustracji do elementarza rz¹-
dowego, do którego zreszt¹ wykona³a wszystkie ok³adki. Lecz to
nie wszystko! Wspó³pracowa³a, co czyni  nadal, tak¿e z  innymi
wydawnictwami. S¹ wœród nich: WSIP, PWN, Wilga, MAC,
AWM, REA, Aksjomat. Zwi¹zana jest z  produkcj¹ podrêczni-
ków, ksi¹¿ek oraz kolorowanek.
Przez kilka lat prowadzi³a te¿ zajêcia plastyczne w Miejskim Oœrod-
ku Kultury w G³ubczycach, zwieñczone zreszt¹ jak¿e udanym
wernisa¿em swoich i uczniów prac w Sali pod Anio³em Miejskie-
go Ratusza. Kontynuowa³a przy tym zlecenia ilustracyjne.
   Marta Kitka ma na swym koncie szereg sukcesów artystycz-
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nych. Do najwiêkszych zaliczyæ trzeba I miejsce w konkursie miê-
dzynarodowym organizowanym przez ,,Proko'', w którym ocenia-
j¹cym by³ sam James Gurney- œwiatowej s³awy ilustrator i arty-
sta, twórca s³ynnej serii "Dinotopia". Nie tak dawno zdby³a rów-
nie¿  I miejsce w konkursie na ok³adkê s³ynnej  ksi¹¿ki "Czaro-
dziej z krainy Oz" ,a organizowanym przez SVSlearn (znana dla
ilustratorów platforma).
     Obecnie nadal pracuje zawodowo jako ilustrator, tworz¹c ry-
sunki do ksi¹¿ek dla dzieci, podrêczników oraz dla bran¿y filmo-
wej. Ponadto prowadzi zajêcia z rysunku i malarstwa w Ognisku
Artystycznym w G³ubczycach, gdzie z przyjemnoœci¹ i radoœci¹
uczy wszystkich zainteresowanych sztukami plastycznymi. Pro-
wadzi zajêcia dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych. Grupowe jak i
indywidualne. Tak¿e prywatne lekcje online. Czyni to z wielkim
zami³owaniem, oddaniem i pasj¹. Wszak to osoba ciep³a, ¿yczli-
wa, pe³na empatii i zrozumienia. Zawsze uœmiechniêta. Dla wielu
m³odych jest swoist¹ inspiracj¹. Potrafi dostrzec talent i zachêciæ
do jego rozwoju…
       Zwa¿ywszy na to, i¿  ostatnimi czasy ogrom popularnoœci
zyskuj¹ malarstwo i rysunek cyfrowy, w planach Marty na
przysz³y rok s¹ zajêcia ze sztuki cyfrowej oraz warsztaty z akwa-
reli dla doros³ych. A wiêcej o dzia³alnoœci edukacyjnej naszej
bohaterki mo¿na przeczytaæ na stronie www.ogniskoplastycz-
neglubczyce.pl natomiast  jej portfolio  mo¿na zobaczyæ na
www.martakitka.pl  Kariera zawodowa, praca i osi¹gniêcia ar-
tystyczne Marty Kitki niew¹tpliwie wzbudzaj¹ nasz podziw.
Jesteœmy pe³ni uznania i dumni z g³ubczyczanki, która tak wie-
le osi¹gnê³a. Jest chlub¹ miasta i ca³ej ziemi g³ubczyckiej. Gra-
tulujemy tak spektakularnych sukcesów,  ¿ycz¹c przy tym zdro-
wia oraz pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym i dalszych osi¹gniêæ.
Pozdrawiamy serdecznie.
Maria Farasiewicz-w imieniu lokalnej spo³ecznoœci
                                foto Mateusz .Kitka  cd. str.20

EMPIRIUSZ W SZKOLE W GO£USZOWICACH
Dobrze wyposa¿ona pracownia chemiczna to wa¿ny element w nauczaniu chemii. My jako szko³y mamy tak¹ pracowniê dziêki

Wirtualnemu Laboratorium EMPIRIUSZ.
Jest ono doskona³ym, cyfrowym, odwzorowaniem laboratorium chemicznego. Jest wyposa¿ony w odczynniki chemiczne, szk³o

laboratoryjne i sprzêt potrzebny do wykonywania doœwiadczeñ chemicznych.
Korzyœci jakie doœwiadczy uczeñ to:

-samodzielnie mo¿e przeprowadzaæ doœwiadczenia zalecane w podstawie programowej;
-bezpiecznie bêdzie móg³ pos³ugiwaæ siê sprzêtem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi;

-przez to uczy siê formu³owaæ obserwa-
cje i wnioski na podstawie przeprowadzo-
nych doœwiadczeñ.

Wirtualne Laboratorium EMPIRIUSZ
to nowoczesne lekcje w naszej szkole,
które pozwol¹ w przyjazny i ekonomicz-
ny sposób realizowaæ podstawê progra-
mow¹ w klasie 7 i 8 nauczania chemii. Dziê-
ki niemu nasza pracownia jest wyposa-
¿ona w kompleksowe, nowoczesne na-
rzêdzie do przeprowadzenia anga¿uj¹cych
zajêæ w wirtualnej rzeczywistoœci.

Maj¹c Wirtualne Laboratorium lekcje
chemii w naszej szkole bêd¹ atrakcyjne
dla uczniów i zachêcaj¹ce do nauki. Po-
zwol¹ wykonaæ czynnoœci, dziêki temu
uczeñ lepiej zapamiêta procesy, reakcje.
Nauczyciel PSP w Go³uszowicach

Bernadeta Szkolnik
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       Z TRADYCJ¥ I FANTAZJ¥
 DO INTEGRACJI

      I oto kreœlê kolejny rozdzia³ swej opowieœci autobiograficz-
nej. Doœæ chaotycznej opowieœci- podkreœlam. Czas i przestrzeñ
wielu lat mojego ¿ycia. Rozbiegane myœli zatrzymujê w ró¿nych
momentach. Tyle siê wszak wydarzy³o!
    1 wrzeœnia 1992 r. Inauguracja roku szkolnego. Jako œwie¿o
upieczony magister filologii polskiej Uniwersytetu Wroc³awskiego
rozpoczynam pracê w g³ubczyckim "Mechaniku". Ubrana w czer-
won¹ garsonkê, z burz¹ m³odzieñczych loków na g³owie przekra-
czam próg szko³y, nie wiedz¹c jeszcze, jak ogromny wp³yw mieæ
bêdzie na moje dalsze ¿ycie. Zespól Szkó³ Mechanicznych. Nowe
wyzwania, nowe obowi¹zki, nowe nadzieje, ale i  rozterki… Dy-
rektor Suchecki od razu rzuca mnie na szerokie wody, powierza-
j¹c wychowawstwo w klasie 1L 4-letniego liceum zawodowego
obróbki skrawaniem. Trzydziestu dwóch uczniów, w tym tylko
trzy dziewczyny: Krysia, Sabina i Tereska.
     Pe³na energii, ambicji i zapa³u zabieram siê do pracy dydak-
tyczno-wychowawczej. Solidnie przygotowujê siê do zajêæ, pi-
szê konspekty… Pani wicedyrektor -Teresa Przyby³a - niczym
detektyw œledzi ka¿dy mój krok. A ja bojê siê jej jak ognia! Starsi,
¿yczliwi nauczyciele otaczaj¹ mnie opiek¹ i s³u¿¹ rad¹. Zw³aszcza
pani Ania Dudek, pañstwo Kufalscy, Ho³dowie, Krysia Haremza
(Szmuc), pan Marian Paœciak, Lidzia Tichanów (niestety ju¿ nie-
¿yj¹ca), Agnieszka Topolska, Kasia Wac, pani Ula PoŸniak i inni
     Z m³odzie¿¹ nawi¹zujê dobre relacje, wrêcz przyjacielskie. Tym-
czasem dyrekcja zleca mi przygotowanie programu artystyczne-
go z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-Maja. Mój debiut
re¿yserski. Zatem trzeba wszystkich zaskoczyæ! Opracowujê
ambitny scenariusz, a spoœród wychowanków wybieram ekipê
do inscenizacji. Bartek, Maciek, Rafa³, dziewczêta… Anga¿ujê
pó³ klasy. Szyjemy stroje, robimy dekoracjê a' la Sejm Wielki i…
    Przedstawienie podbija serca nauczycieli i uczniów. Po uda-
nym wystêpie dochodzê do wniosku, ¿e trzeba spo¿ytkowaæ i
rozwijaæ talent podopiecznych. Powo³ujê wiêc do ¿ycia teatr. Po-
szukujê odpowiedniej nazwy. Pewnego razu wpadam do Szkol-
nej Izby Regionalnej pani Dudek i ju¿ wiem, ¿e mój teatr bêdzie
siê zwa³ TRADYCJ¥, a jednym z jego celów- kultywowanie i
popularyzowanie piêknej polskiej tradycji z jej bogat¹ obrzêdo-
woœci¹ i zwyczajem. Ot i geneza szkolnego teatru…
    Kolejny rok szkolny. Grupê teatraln¹ zasilaj¹ nowi cz³onkowie.
G³ównie m³odzie¿ wiejska, zreszt¹ taka w wiêkszoœci uczêszcza
do ZSM. Przydaj¹ siê teraz warsztaty teatralne z czasów stu-
denckich. Pojawiaj¹ siê znakomici recytatorzy: Kasia, Ania, Ma-
dzia, Marta, Weronika i inni. Wyjazdy na konkursy i pierwsze
sukcesy w tej dziedzinie.

    Styczeñ 1995. Pierwszy powa¿ny przegl¹d wojewódzki. HE-
RODY w Lewinie Brzeskim. Wyje¿d¿am z TRADYCJ¥ poza G³ub-
czyce. Trzeba siê pokazaæ "w œwiecie" i zmierzyæ z innymi. Zdo-
bywamy III miejsce! Szok. Rok póŸniej Grand Prix i g³ówna na-
groda  -  Ber³o Heroda! I tak wielokrotnie. Potem "Proscenium"
w Nysie, Brzeg, Opole, Wroc³aw i komedia ludowa "Skubaczki"
w s³ynnej Hali Ludowej - I miejsce na Dolnoœl¹skich Targach
Edukacyjnych.
   TRADYCJA. Wiele ciekawych postaci siê przezeñ przewinê³o.
Nie sposób ich tu wszystkich wymieniæ. Pozwolê sobie jednak za-
znaczyæ, ¿e wszystkie nazwiska s¹ przywo³ane w "Biuletynie infor-
macyjnym", który powsta³ na okolicznoœæ 40-lecia ZSM (wrzesieñ
2009) i 20-lecia teatru TRADYCJA (2014).  Dopisujê kolejne…
    Kinga Chuchla, niegdyœ aktorka i akompaniatorka w szkol-
nym teatrze, posz³a w moje œlady, staj¹c siê spo³ecznikiem - ani-
matorem kultury. Jest nauczycielk¹ w Zespole Szkó³ w Branicach
i organistk¹ w branickiej œwi¹tyni. Ma wiele kwalifikacji. Jestem
z niej dumna.
    Marek Nêdza. Mój Mareczek. Tak w³aœnie o nim mówiê. Dziœ
ju¿ zawodowy aktor Teatru im. Jaracza w £odzi.  Absolwent ³ódz-
kiej "filmówki", doktor sztuki i wyk³adowca PWSTTviF w £odzi.
Nagrodzony za wiele znakomitych kreacji aktorskich.
   Wrzesieñ 1999. Przychodzi do mnie skromny i nieœmia³y, by
zapisaæ siê do zespo³u teatralnego. Uczeñ klasy I technikum.
W³¹czam go do TRADYCJI i otaczam opiek¹ artystyczn¹. Pamiê-
tam go z jakichœ wystêpów w MOK, gdy jako dziecko œpiewa³
"Balladê o œw. Wincentym" Wiesia Janickiego. Ju¿ wtedy "wpad³
mi w oko". Obieca³am sobie, ¿e gdy podejmie naukê w "Mecha-
niku", wezmê go pod swoje skrzyd³a. Tak te¿ siê sta³o. Piêæ lat
wspó³pracy z Markiem. Powierzam mu ma³¹ rolê w "Koñskim na-
zwisku" Czechowa. Gra s³u¿¹cego Pietkê. Wypowiada raptem
jedno zdanie: "Ju¿ siê robi pani genera³owo" i zachwyca wszyst-
kich. Nigdy tego nie zapomnê. A potem wszystkie g³ówne role.
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We wspomnianych "Skubaczkach", Herodach (Œmieræ, ̄ yd, He-
rod…), widowisku plenerowym "Noc Kupa³y- Noc Œwiêtojañska",
w kolejnych ods³onach "Zielonej Gêsi" Ga³czyñskiego i wielu in-
nych. A ja jako sufler za kulisami w ci¹g³ym stresie… Przychodzi
kolej na monodramy. Najpierw "Xymena". "Wewnêtrzne dziecko"

i wreszcie "Kameleon", który uczyni³ zeñ laureata szczebla cen-
tralnego w Zgorzelcu. W mej pamiêci tkwi obraz z tego monodra-
mu. Marek jako bezdomny, obdarty wychodzi z kartonu, w którym
mieszka. Wyci¹ga kanapkê z serem (sprzed tygodnia), której au-
tentyczny smród rozchodzi siê po ca³ej sali. Gryzie raz i drugi. To
siê nazywa poœwiêcenie dla sztuki!
Na jego spektaklu dyplomowym "Zmierzch" w Teatrze Studyj-
nym w £odzi nie mogê ukryæ ³ez wzruszenia. Owacje na stoj¹co…
Dla mnie to ci¹gle ten sam Marek.

      Rok szkolny 1996/97. Obejmujê wychowawstwo w klasie I
"ekonomika". Tym razem zdecydowan¹ wiêkszoœæ stanowi¹ dziew-
czyny. Przygotowujê, jak zwykle zreszt¹, akademiê z okazji Dnia
Edukacji Narodowej. Zale¿y mi, by by³a wyj¹tkowa. Jak mam uatrak-
cyjniæ uroczystoœæ?- pytam siebie w myœlach. Mo¿e wprowadziæ
taniec? By³oby to coœ nowego. Tyle dziewcz¹t w grupie. Bêdzie w
czym wybraæ! Robiê wiêc casting, w³¹czam muzykê i… rodzi siê
FANTAZJA, która przez kolejnych dziewiêæ lat ubarwiaæ bêdzie

liczne uroczystoœci szkolne i œrodowiskowe, imprezy kultural-
no-sportowe o zasiêgu krajowym i miêdzynarodowym, na dobre
wpisuj¹c siê w krajobraz ziemi g³ubczyckiej i ca³ej Opolszczyzny.
Wreszcie mogê wykorzystaæ swoje umiejêtnoœci jako instruktor
tañca. Lecz nie ograniczam zespo³u, dajê dziewczêtom wiele twór-
czej swobody. Mnie bli¿sze s¹ rytmy latynoamerykañskie, im
taniec nowoczesny. Idziemy na kompromis i ³¹czymy te style.
Uroda, wdziêk, poczucie rytmu moich dziewcz¹t, piêkne stroje
i niesamowite emocje! A' propos strojów. Tu uk³on w stronê
pani Broni Mruk ze sklepu TEX-STYL, która wielokrotnie spon-
sorowa³a tkaninê, a ta, zw³aszcza w rêkach pani Joli i Ma³gosi,
przybiera³a niesamowite kszta³ty.
    Ciekawe choreografie i czasem niemal akrobatyczne popisy
szczególnie w wykonaniu Amelki i Diany. No w³aœnie. Ta pierw-
sza to rodzona siostra wspomnianej wczeœniej Kingi. Absol-
wentka AWF. Œwietna p³ywaczka. Kobieta - guma.
Konkursy i przegl¹dy taneczne. Od powiatowego po ogólno-
polski. Fantazjanki chlub¹ i wizytówk¹ nie tylko szko³y, ale
i ca³ego miasta. Dyplomy zape³niaj¹ œciany.
     Jesieñ' 96. Ojciec Jozafat - ówczesny magister postulatu
przy klasztorze oo. Franciszkanów - proponuje mi zajêcia z fone-
tyki pastoralnej dla adeptów ¿ycia zakonnego. Dwa razy w ty-
godniu. Z ochot¹ przyjmujê to wyzwanie. Przekraczam mury
klasztoru i mam wra¿enie, ¿e jestem w innej epoce. Czytelnia
klasztornej biblioteki to miejsce magiczne; tu¿ obok stare ksiêgi,
nastrój tajemniczoœci i niezwyk³oœci. W wolnych chwilach zg³ê-
biam wiedzê na temat przedmiotu, który stanowi dla mnie swo-
iste novum i brzmi tak dostojnie. Chcê byæ praktyczna, wiêc
æwiczê z postulantami poprawn¹ artykulacjê, dykcjê, intonacjê -
coœ, co nie jest mi obce. Ot, zajêcia warsztatowe. Lecz tak na-
prawdê m³odzi, odizolowani od œwiata zewnêtrznego ch³opcy
chc¹ porozmawiaæ o ¿yciu, o codziennoœci. Lubi¹ po¿artowaæ.
A wœród nich g³ubczyczanin - Tomek Brzyski. Dziœ ju¿ ojciec
Alan - prowincja³ z Wroc³awia; doktor habilitowany. A mo¿e ju¿
profesor? Pe³en powagi i zadumy nad œwiatem. ̄ yczliwy i dobry
cz³owiek. Poeta i intelektualista. Cieszê siê, ¿e go pozna³am.
  Mija rok i koñczy siê moja wspó³pracy z postulantami. Muszê
przyznaæ, ¿e zapach unosz¹cy siê z klasztornej kuchni stawa³ siê
dla mnie nie do zniesienia, zw³aszcza ¿e by³am wtedy przy na-
dziei. W paŸdzierniku 1997 r. zostajê mam¹ rozkosznego, czarno-
w³osego Kamilka…
     Rok 1999. Wraz z ówczesn¹ dyrektork¹ przedszkola Nr 6
(dziœ Publiczne Przedszkole Nr 2) zwracam siê do Rady Miejskiej
z propozycj¹ utworzenia oddzia³u integracyjnego w w/w przed-
szkolu. Rada przychyla siê do owej proœby i ju¿ w roku nastêp-
nym powstaje w tej placówce pierwszy na ziemi g³ubczyckiej
oddzia³ integracyjny. W kolejnych latach w Szkole Podstawo-
wej Nr 1 i w Publicznym Gimnazjum Nr 2, a po jego likwidacji w
Gimnazjum Nr 1. To jak¿e wa¿ne przedsiêwziêcie umo¿liwia dzie-
ciom niepe³nosprawnym w³¹czenie siê w nurt szko³y masowej,
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gdzie lepiej mog¹ siê przygotowaæ do normalnego ¿ycia w spo³e-
czeñstwie, nauczyæ samodzielnoœci. Maj¹ tak¿e szansê udowod-
niæ, i¿ wespó³ z dzieæmi zdrowymi mog¹ byæ razem w jednej gru-
pie przedszkolnej, klasie, w jednym budynku; akceptowane      i
dowartoœciowane. Dzieci pe³nosprawne zaœ przekonuj¹ siê, ¿e
wœród nich mo¿e znajdowaæ siê ktoœ, kto wprawdzie ró¿ni siê
sprawnoœci¹ fizyczn¹ czy intelektualn¹, ale mimo to nie jest kimœ
gorszym, chocia¿ innym. Integracja to trudne wyzwanie tak dla
w³adz samorz¹dowych, oœwiatowych, jak te¿ nauczycieli i rodzi-
ców. Wymaga zrozumienia problemu.
    2002 rok. Z inicjatywy grupy zainteresowanych w przywo³a-
nym powy¿ej przedszkolu powstaje Stowarzyszenie TACY SAMI
zrzeszaj¹ce rodziców, nauczycieli i sympatyków dzieci specjalnej
troski. Obdarzona zaufaniem, zostajê prezesem organizacji. Cele
s¹ szczytne: integracja, edukacja, rehabilitacja, wymiana doœwiad-
czeñ, uczestnictwo w ¿yciu  lokalnego œrodowiska, etc..
     Bardzo powa¿nie traktujê to nowe spo³eczne zadanie i zabie-
ram siê do pracy. Organizujê festyny integracyjne, spotkania ze
specjalistami, prelekcje; tworzê i prowadzê autorski program in-
tegracyjny BEZ BARIER, który na sta³e wpisuje siê w kalendarz
G³ubczyckich Dni Kultury. Podkreœlam tym samym, ¿e wszyscy
jesteœmy tacy sami, bez wzglêdu na chorobê, niepe³nospraw-
noœæ, kolor skóry, status spo³eczny, wykszta³cenie, itd. Tworz¹c
ten program chcê udowodniæ, ¿e na scenie niepe³nosprawnoœæ
nie jest wad¹, a wartoœci¹, choæ brzmi to paradoksalnie. Zgo³a
inny sposób poruszania siê czy wydawania dŸwiêku staje siê
niejako towarzyszem artystycznym. Tu wszyscy s¹ równi. BEZ
BARIER traktujê jako swoisty apel do spo³eczeñstwa, by do-
strzeg³o, ¿e dzieci i m³odzie¿ specjalnej troski s¹ wœród nas i nie
potrzebuj¹ litoœci, lecz zrozumienia, pomocy i ¿yczliwoœci ludz-
kiej. To tak¿e gest wdziêcznoœci w stronê tych, którzy na co dzieñ
podejmuj¹ trud pracy z tymi, dla których los nie by³ ³askawy. To
te¿ moje osobiste doœwiadczenie…
      Mijaj¹ kolejne lata. Idea integracji w naszym œrodowisku
rozwija siê, choæ ci¹gle jeszcze wiele jest do zrobienia na tej p³asz-
czyŸnie, zw³aszcza, ¿e dzieci dorastaj¹, koñcz¹ gimnazja i tu zaczy-
na siê problem. Etap szko³y ponadgimnazjalnej, gdzie nie ma, nie-
stety, klas integracyjnych; studia, gdzie ci¹gle napotykaj¹ szereg
trudnoœci, nie mówi¹c ju¿ o pracy zawodowej, której brak dla osób
z niepe³nosprawnoœci¹. A przecie¿ s¹ fachowcami! Sumienni, pra-
cowici. Wiele by mogli daæ spo³eczeñstwu, które, niestety, nie stwa-
rza im tej mo¿liwoœci. Nielicznym siê to udaje. Jako "matka chrzest-
na" idei integracji na ziemi g³ubczyckiej ubolewam nad tym faktem.
Ka¿dego roku w pierwszej dekadzie listopada organizujê kolejne
edycje festiwalu BEZ BARIER. Oczywiœcie w sali widowiskowej
MOK w G³ubczycach. Przy tej okazji chcê podziêkowaæ Zbysz-
kowi Zió³ko za wspó³pracê i umo¿liwienie organizacji ró¿norod-
nych imprez kulturalno-oœwiatowych w jego instytucji.
Praca w szkole. Ka¿dy dzieñ inny, jedyny w swoim rodzaju, nie-
powtarzalny. Odchodz¹cy i przychodz¹cy. ̄ egnani i ¿egnaj¹cy.
Nowi uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy. Pod¹¿am za m³odzie¿¹,
jak¿e zmieniaj¹c¹ siê z roku na rok. Czêsto roszczeniowa   i pre-
tensjonalna, ale przecie¿ kochana! I ci¹gle próbujê im odpowia-
daæ na pytanie: "Mieæ czy byæ?", zw³aszcza, gdy w tej m³odej
g³owie u zarania szko³y rodzi siê ju¿ perspektywa wyjazdu do
Holandii. Jak by tu zatrzymaæ tych naszych m³odych, wspania-
³ych ludzi? A¿ ¿al, a¿ ¿al...
    Nie o tym jednak bêdê pisaæ! Pozwolê sobie na ma³¹ retrospek-
cjê i przywo³am inne szko³y œrednie, w których mog³am siê spraw-
dziæ! 1993/1994. Moja przygoda z "Rolniczakiem". Pani Zdzis³a-
wa Sza³agan - dyrektor ZSRCKU- proponuje mi zastêpstwo za
Jasiê •rebiec, wybieraj¹c¹ siê na urlop macierzyñski. Czemu nie?

Dostajê dwie klasy maturalne. Niewiele m³odsi ode mnie, zw³asz-
cza ci z 3-letniego technikum na podbudowie zawodówki. Ambit-
ne bestie. Omawiamy "Rozmowy z katem". Ca³a mêska czêœæ kla-
sy zg³asza siê do odpowiedzi, a ja nie nad¹¿am ze wstawianiem
pi¹tek! Moj¹ uwagê przykuwa niewysoki blondyn, który trzyma
rêkê w górze, nim zd¹¿ê zadaæ pytanie. To Rysiu Gontarczyk. Po
maturze wstêpuje do zgromadzenia oo. Werbistów i zostaje mi-
sjonarzem. Staje siê przyjacielem mojej rodziny. Uczestniczê
w jego uroczystoœci prymicyjnej. Niezwyk³a postaæ. Szalenie oczy-
tany, inteligentny, a przy tym skromny, pe³en pokory i g³êbokiej
wiary. Wiele wspólnie przegadanych godzin…
     Ma swoiste zaciêcie filozoficzno-teologiczne. Œwietny plastyk.
Opracowa³ "Drogê Krzy¿ow¹", ilustruj¹c j¹ niezwyk³ymi obraz-
kami. Jako katecheta przygotowuje swym uczniom przedziwne
pomoce dydaktyczne, tak by zaciekawiæ lekcj¹ religii, traktowan¹
trochê po macoszemu. Trzy lata spêdzi³ na misji w Chorwacji…
Wrzesieñ'94. Dyrektor LO - pan Edward Wo³oszyn- zatrudnia
mnie na 4 godziny tygodniowo jako nauczyciela dochodz¹cego
za jedn¹ z polonistek przebywaj¹c¹ na urlopie zdrowotnym. Po-
wracam wiêc do swojego "Ogólniaka", gdzie nie tak dawno po-
biera³am nauki. Trochê onieœmielona przechodzê na "ty" ze swo-
imi profesorami. M.in. Ani¹ Szwal, œ.p. Zbyszkiem Pakulskim,
Basi¹ Paœciak. To mi³o spotkaæ siê z nimi po drugiej stronie bary-
kady. Ju¿ bez stresu. Kursujê w tê i we w tê. "Mechanik" - "Ogól-
niak", "Ogólniak"  "Mechanik". Zdobywam nowe doœwiadcze-
nie. Podoba mi siê. Zw³aszcza owe lekcje w formie dramy w klasie
II A. Ela Kufalska (Œmidoda) - obecnie polonistka w ZSM czêsto
wspomina z sentymentem te zajêcia. Wtedy nie przypuszcza³a,
¿e za kilka lat spotka siê ze mn¹ w tej samej bran¿y... Pan Wo³o-
szyn proponuje mi pracê na sta³e. Ja jednak grzecznie odmawiam,
bo zd¹¿y³am ju¿ pokochaæ  swój "Mechanik".
     Luty'2004. W perspektywie nowa matura. Czas na reformê.
Zapisujê siê wiêc na kurs egzaminatorów jêzyka polskiego, po-
œwiêcaj¹c temu ca³e niemal ferie zimowe. Muszê przestawiæ sie-
bie i m³odzie¿ na nowe tory. Nie³atwe zadanie, ale do zrobienia.
     Jesieñ'2004. Maestro Józef Kaniowski jako kierownik mu-
zyczny MOK tworzy Grupê Estradow¹ Nauczycieli. Powierza mi
rolê solistki. Przypadkiem wpada w moje rêce "Dialog" z 2000 r.
Znajdujê tam oratorium Bo¿onarodzeniowe E. Brylla "Wo³aniem
wo³am Ciê". Przekazujê Józefowi. Tworzy do tego znakomit¹ muzy-
kê  i mamy udany debiut zespo³u nauczycielskiego. Nagranie TV
G³-ce w sali kominkowej kawiarni "U Kurka". Rzecz siê podoba. A
potem "Misterium Ogrójca", programy papieskie, "Ró¿aniec po-
etycki", "Majówka", "Mêka pañska", "Wioœnin" Brylla i wiele in-
nych kompozycji maestro wyœpiewanych w koœcio³ach dekanatu
g³ubczyckiego i poza nim. Tak¿e "Akatyst". Nie³atwy zreszt¹ zbiór
pieœni ku czci Bogurodzicy, w stylu bizantyjskim.
Ci¹gle powtarzam, ¿e, niestety, doba ma tylko 24h. Wszak tyle
rzeczy chcia³oby siê zrobiæ! Publicystyka te¿ le¿y mi na sercu.
Myœlê nieraz, by zaj¹æ siê pisaniem tak na serio. Ale kiedy? - zapy-
tujê. Czêsto  pisujê do "G³osu G³ubczyc", "Kalendarza G³ubczyc-
kiego", ,,Rzeczy Powiatowej'', na stronê internetow¹ ZSM. Moje
kresowe teksty znajduj¹ miejsce w ksi¹¿kach dr. Arkadiusza Szym-
czyny i dr Katarzyny Maler .To napiszê jakiœ scenariusz, program
okolicznoœciowy, wiersz, piosenkê, to znów skreœlê wspomnienia,
itd. A mo¿e powinnam to wszystko wreszcie zebraæ i wydaæ? Mo¿e
znajdzie siê jakiœ,, sponsor''? Trzeba wreszcie coœ z tym zrobiæ…
    2005 rok. Pora wreszcie pomyœleæ o sobie i zrobiæ awans zawo-
dowy na nauczyciela dyplomowanego. Mijaj¹ bowiem dwa lata od
realizacji planu rozwoju zawodowego, a ja nie mam czasu, by przy-
si¹œæ i opisaæ dokumentacjê, której mam pe³ny stos.
W roku szkolnym mnóstwo zajêæ, wiêc poœwiêcam temu wakacje.
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Ku zdumieniu s¹siadów  codziennie spêdzam kilka godzin na po-
dwórku,  pisz¹c, pisz¹c i... pisz¹c na ogrodowym stoliku w asyœcie
promieni s³onecznych. Obok w piaskownicy bawi siê Kamilek.

     Od czasu do czasu podnosi g³ówkê, by sprawdziæ, czy tam
jestem. Odwiedza mnie Viola Maciej - kole¿anka. Tak¿e polonist-
ka. Odrywa na chwilê od intensywnej pracy. Przy fili¿ance kawy
rozprawiamy o tym i owym. A'propos Violi. PrzyjaŸnimy siê i pra-
cujemy razem od wielu lat. Pomagamy sobie wzajemnie. Gdy
proszê j¹ o zrobienie scenografii do akademii czy spektaklu,
nigdy nie odmawia. Mi³a i ¿yczliwa.
     Jeszcze tylko przepisaæ na komputerze sprawozdania, po-
uk³adaæ za³¹czniki i gotowe teczki jad¹ do Kuratorium. Czekam
na wezwanie. Nadchodzi grudzieñ. Ma³y egzamin i wreszcie
uzyskujê stopieñ nauczyciela dyplomowanego. Jaka ulga...
Pensum te¿ trochê wy¿sze.
     2007 rok. Dyrektor Jan £ata motywuje mnie, bym podjê³a siê
napisania projektu ministerialnego. Próbujê. To projekt przezna-
czony dla m³odzie¿y wiejskiej o nazwie "Warsztaty edukacji te-
atralnej". Chcê zapewniæ moim uczniom jak najszerszy dostêp do
kultury. Rzecz zostaje zaaprobowana przez ministerstwo. Hurra!
Od wrzeœnia do grudnia trwa realizacja. Zabieram swoich pod-
opiecznych do stolicy Dolnego Œl¹ska. Chcê im pokazaæ "mój"
Wroc³aw w pe³nej krasie, a wieczorem obowi¹zkowo spektakl
w Teatrze Wspó³czesnym. Zainspirowana pierwszym, realizujê
kolejne, spo³eczne projekty edukacyjne, np. Artyœci w szkole,
Spotkania z kultur¹...Moje autorskie…
     Wracaj¹c do TRADYCJI i FANTAZJI.  Spisujê dwa tomy
kroniki artystycznej ZSM. Zdjêcia, artyku³y prasowe, kserokopie
dyplomów, podziêkowania, spis wydarzeñ, nazwiska uczniów.
1994-2004. Koñczê na 10-leciu teatru.  Nie mam ju¿ ochoty konty-
nuowaæ. Nie, nie. Nie zrywam z teatrem! Jedynie z kronik¹. Odda-
jê j¹ do Szkolnego Muzeum Regionalnego. Prawdê mówi¹c, od
kiedy aparaty cyfrowe zajê³y miejsca klasycznym, nie mam ju¿
zdjêæ do wklejania. Oczywiœcie na bie¿¹co rejestrujê przedsiê-
wziêcia artystyczne, po czym wrzucam je do komputera i na stro-
nê internetow¹ szko³y. To taka wirtualna kronika...
    Jest TRADYCJA, FANTAZJA i... jest Mieciu. ̄ ycie kultural-
ne ZSM kwitnie. Liczne akademie szkolne, œrodowiskowe, G³ub-
czyckie Dni Kultury, Festiwal Kultury Powiatowej, spotkania lite-
rackie, autorskie, wystawy, koncerty, poezja œpiewana, konkursy,
przegl¹dy artystyczne od szczebla powiatowego... po centralny.
Wiele siê dzieje. A w tym wszystkim m³ody cz³owiek, który mo¿e
rozwijaæ swoje pasje i zainteresowania. Tylko trzeba mu to umo¿-
liwiæ, poœwiêciæ swój czas, daæ siebie... Nie patrz¹c na zegarek.
Ach te wyjazdy do przybytków kultury i emocje z nimi zwi¹zane.
Opole, Racibórz, Gliwice, Rybnik, Wroc³aw, Kraków, Warszawa...
Wiele by tu wymieniaæ. A przy tym pan Olek - kierowca, jak zwy-

kle dowcipny, zara¿aj¹cy swym œmiechem. Tysi¹ce kilometrów
przejechanych w jego niezawodnym autokarze. Opera, operet-
ka, teatr... A wszystko po to, by uwra¿liwiæ m³odego cz³owieka,
w³¹czyæ w dzie³o tworzenia i odbioru kultury, uczyniæ lepszym,
m¹drzejszym. Wzbogaciæ ducha...
     Wrzesieñ'2009. Po czterech latach przerwy reaktywujê ze-
spó³ taneczny. Nowy narybek z klasy I A technikum ekono-
micznego, gdzie pe³niê rolê wychowawcy, co zreszt¹ u³atwia
sprawê. Nowa FANTAZJA i jej udany debiut podczas obcho-
dów jubileuszu 40-lecia szko³y. Jadzia zostaje g³ównym chore-
ografem. Ma doœwiadczenie w tañcu nowoczesnym. Pozysku-
jê sponsorów, a pani Jola szyje czerwone tuniki z liter¹ "F".
Wygl¹daj¹ olœniewaj¹co!
    Mietek Zaj¹c. Ten Mieciu, wczeœniej wspomniany. Absol-
went ZSM. "Per³a" TRADYCJI. Aktor - amator, ale jak¿e doj-
rza³y scenicznie. Od szeregu lat zwi¹zany z moim teatrem. Ma
na swym koncie wiele charakterystycznych ról, zw³aszcza ka-
baretowych. Publicznoœæ wrêcz pêka ze œmiechu, gdy pojawia
siê na scenie. Komizm s³owny, postaci, sytuacji…W monodra-
mie "Sk¹d ta wra¿liwoœæ" kreuje postaæ mê¿czyzny po przej-
œciach. Mieczys³aw to laureat szczebla centralnego w S³upsku.
Na scenie autentyczny i przekonywuj¹cy, w ¿yciu trochê nie-
poradny. Ma ch³opak talent i to coœ, co sprawia, ¿e chce siê go
s³uchaæ i ogl¹daæ. Praca z nim daje mi wiele satysfakcji…
Kiedy cz³owiek rzuca siê w wir pracy spo³ecznej, nie myœli
o gratyfikacji, uznaniu, czy splendorze. Lecz jak¿e buduj¹ce
i motywuj¹ce jest to, gdy owa praca zostaje dostrze¿ona. Cie-
szê siê, ¿e zosta³y docenione owoce mojej dzia³alnoœci na ni-
wie kulturalnej, edukacyjnej, spo³ecznej i charytatywnej. Uho-
norowano mnie wieloma nagrodami i wyró¿nieniami tak samo-
rz¹dowymi, oœwiatowymi, w dziedzinie kultury, czy innymi.
Wœród nich: Z³oty Herb G³ubczyc, Statuetka G³ubczyckiego
Lwa, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagroda Opolskie-
go Kuratora Oœwiaty, dwukrotnie Nagroda Ministra Edukacji
Narodowej, Nagroda Marsza³ka dla Animatorów i Twórców
Kultury, dwukrotnie Nagroda  Marsza³ka za Rozwój i Upo-
wszechnianie Edukacji, dwa razy Nagroda Starosty, wielokrot-
nie Nagroda Dyrektora Szko³y, Pozytywista Roku w kat. Oœwia-
ta , Krzy¿ Kresowy, Odznaka Honorowa za Zas³ugi dla Woje-
wództwa Opolskiego, Spo³ecznik Roku Województwa Opol-
skiego, Cz³owiek Roku Powiatu G³ubczyckiego, Cz³owiek Roku
Województwa Opolskiego w kat. Kultura (II miejsce, Kreator
Kultury, Odznaka Honorowa za Zas³ugi na Rzecz Krwiodaw-
stwa,   i inne… A przy tym mnóstwo podziêkowañ. To dowarto-
œciowuje, uskrzydla, dodaje si³.
    Czas koñczyæ tê "opowieœæ bez koñca". Wiele by tu mo¿na
jeszcze napisaæ. Muszê niestety pomin¹æ egzaminy maturalne,
studniówki, liczne wycieczki,....Z kolei wspó³pracê z lokalnym
œrodowiskiem, w tym z  Miejskim Oœrodkiem Kultury, Francisz-
kañskim Oœrodkiem Pomocy Dzieciom, G³ubczyck¹ Rad¹ Se-
niorów, Klubem Honorowych Dawców Krwi PCK, Œrodowi-
skowym Domem Samopomocy w Nowych Go³uszowicach,
Stowarzyszeniem Mi³oœników Lwowa i Kresów P³d.- Wsch.
i innymi strukturami traktujê jako materia³ na kolejne roz-
dzia³y mojej opowieœci. Nie chcê "zamêczyæ" czytelników
tyloma wywodami naraz.
      A w perspektywie  kolejna opowieœæ autobiograficzna, obej-
muj¹ca ostatni¹ dekadê mojego ¿ycia. Oj, bêdzie o czym pi-
saæ… Nowe wyzwania, obowi¹zki, tak¿e samorz¹dowe…
 Tymczasem dziêkuje za cierpliwoœæ.
                                                                     Maria Farasiewicz
                                                                    (z kroniki wspomnieñ)
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ZAPRASZAM SERDECZNIE
 DO UDZIA£U W KONKURSIE PLASTYCZNYM,

og³oszonym z okazji nadchodz¹cego Œwiatowego Dnia Wody.
Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na rolê i znaczenie wody
w ¿yciu cz³owieka oraz w œrodowisku naturalnym, propagowanie
wiedzy ekologicznej i kszta³towanie proekologicznych podstaw
wœród dzieci oraz rozwijanie umiejêtnoœci obserwacji przyrody,
a w szczególnoœci œrodowiska naturalnego.

    Ka¿dego dnia wykonujemy czynnoœci, podczas których wy-
korzystujemy wodê, robi¹c to odruchowo, czêsto ca³kowicie nie-
œwiadomie, bez przywi¹zywania do tego wiêkszej uwagi, np. jeœli
nie zakrêcimy kranu na trzy minuty podczas mycia zêbów zmar-
nujemy a¿ 18 litrów wody! Ale czy zadaliœmy sobie pytanie co by
siê sta³o, gdyby jej zabrak³o i jakie woda ma dla nas znaczenie?
     Zobaczmy jak widz¹ to dzieci?   Brak wody to nie tylko du¿e
uci¹¿liwoœci, to wrêcz zagro¿enie dla istnienia ¿ycia na Ziemi.
Dlatego tak wa¿ne jest racjonalne u¿ycie wody. Dla przysz³ych
pokoleñ mo¿e jej po prostu zabrakn¹æ, a ju¿  teraz sami obserwu-
jemy jej deficyty w niektórych regionach œwiata.
     Tylko razem mo¿emy temu przeciwdzia³aæ, zaczynaj¹c od edu-
kacji naszych dzieci ju¿ na etapie przedszkolnym, poprzez zwra-
canie wiêkszej uwagi na racjonalne zu¿ywanie wody podczas wy-
konywania codziennych czynnoœci. Zmiana zaczyna siê od ma-
³ych kroków. Niech takim naszym pierwszym krokiem bêdzie po-
znanie naszych dzieci i to jak widz¹ wodê w swoim ¿yciu.
Najwa¿niejsze zasady konkursu:
1. Udzia³ w konkursie mog¹ wzi¹æ dzieci
2. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach:
a. Kategoria I - dzieci w wieku przedszkolnym,
b. Kategoria II - uczniowie klas I-III szko³y podstawowej,
3. Prace nale¿y sk³adaæ w formacie A4 lub A3, technika wykona-
nia dowolna, tematyka musi byæ zwi¹zana z g³ównym has³em
konkursu "Woda w moim ¿yciu”
4. Termin nades³ania prac do dnia 29 marca 2021 roku,
5. Prace mo¿na z³o¿yæ osobiœcie, przes³aæ na adres spó³ki GWiK
sp. z o.o. ul. Powstañców 2 w G³ubczycach lub na adres e-mail:
edukacja@wodociagi-glubczyce.pl wraz z oœwiadczeniem uczest-
nictwa w konkursie stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do regulaminu,
6. Jury konkursu wy³oni trzy zwyciêskie prace w ka¿dej z katego-
rii, dopuszcza siê przyznanie wyró¿nieñ,
7. Szczegó³y konkursu znajduj¹ siê w regulaminie dostêpnym na
stronie internetowej: www.bip.wodociagi-glubczyce.pl lub w sie-
dzibie spó³ki.    Zachêcam do wziêcia udzia³u w konkursie, bêdzie
dla nas zaszczytem oceniaæ pracê dzieci, ucz¹c siê przy tym œwia-
ta na nowo. Czekamy z niecierpliwoœci¹ jak na najwiêksz¹ liczbê
prac konkursowych.   Marcin Grabuñczyk   Prokurent Spó³ki

ŒWIATOWY  DZIEÑ WODY
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KONSULTACJE KADRY KARATE
W dniach 27-28.02.2021r w Centralnym Oœrodku Sportu, Oœro-

dek Przygotowañ Olimpijskich odby³y siê Konsultacje Kadry
Polskiej Unii Karate. W zajêciach brali równie¿ udzia³ zawodnicy
Ludowego Zespo³u Sportowego Karate -Do G³ubczyce Szymon
Cieœlik oraz Maciej Kowalczyk.

Celem zgrupowania by³y przygotowania do startów do:
1. Mistrzostwa Europy Seniorów w Chorawcji, 2.Turniej Kwa-

lifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich-Francja 3. Mistrzostwa Eu-
ropy Kadetów, Juniorów i U-21 w Finlandii. 4. Mistrzostwa Œwiata
Seniorów-Zjednoczone Emiraty Arabskie (Dubaj).

XX  CENTRAL EUROPE OPEN
KARATE WKF-GRAND PRIX POMO-

RZA I KUJAW

W dniach 06-07marca 2021r w Bydgoszczy od-
byly siê rankingowe XX  Central Europe Open
Karate WKF-Grand Prix Pomorza i Kujaw. W zawo-
dach startowa³o 716 zawodników w 1065 osobo
konkurencjach z 67 klubów z Polski , Azerbejd¿a-
nu, Czech,Niemiec i Norwegii.

Ludowy Zespó³ Sportow Karate-Do G³ubczyce
reprezentowali:

1.Maciej Kowalczyk, który w kata U21 zdoby³
z³oty medal a w kata  junior zdoby³ br¹zowy medal

2. Szymon Cieœlik, który w kata U21 zdoby³ srebr-
ny medal a w kata senior zdoby³ br¹zowy medal

3. Jakub Patryjach, który w kata junior zaj¹³ 5
miejsce.

4. Julia Hac , która nie dosta³a siê do strefy me-
dalowej.

Po tych wszystkich obostrzeniach, zakazach tre-
ningowych start naszych zawodników by³ bardzo
udany za co im serdecznie dziêkujê. Dziêkujê te¿
ojcu Julii Hac który zawióz³ do bydgoszczy czêœæ
naszych zawodników.
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GRAND PRIX JUNIORÓW U19
I M£ODZIKÓW U15 W BADMINTONIE

    W dniach 12-14.03.2021r. w Suchedniowie odby³ siê turniej Grand Prix Juniorów i M³odzików w badmintonie. Klub LKS Technik
G³ubczyce reprezentowali w kategorii Juniorów: Maja Janko, a w kategorii M³odzików, Mateusz Golas, Rafa³ Mielnik, Jakub
Ga³¹zka, Dominik Lenartowicz, Oliwia Zieliñska, Anna Ga³aszkiewicz i Dominika Wiciak. Œwietnie spisali siê Maja Janko i Mateusz
Golas. Maja mimo swojego m³odego wieku ( m³odziczka ) w tym turnieju wyst¹pi³a jednak w kategorii Juniorów zdobywaj¹c drugie
miejsce w grze pojedynczej i drugie miejsce w grze mieszanej graj¹c w parze z zawodnikiem z klubu UKS Hubal Bia³ystok. Mateusz
natomiast wystêpuj¹c w kategorii  m³odzików zdoby³ dwa pierwsze miejsca, w grze pojedynczej i w grze mieszanej graj¹c w parze
z zawodniczk¹ klubu Beninca UKS Feniks K-KoŸle. Serdecznie gratulujemy
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 SPARTA  - TAEKWON-DO
53. EDYCJA PLEBISCYTU

SPORTOWIEC ROKU
OPOLSZCZYZNY

   Plebiscyt Sportowy Opolszczyzny to najstarszy i najbardziej
presti¿owy ranking sportowy w naszym regionie.
      W tym roku nagrody dla najpopularniejszych sportowców,
trenerów i dru¿yny zosta³y przyznane ju¿ po raz 53. Od kilku lat
plebiscyt jest prowadzony w szerokiej formule,w której g³osami
naszych Czytelników nagradzani s¹ nie tylko zawodnicy, lecz
tak¿e trenerzy, dru¿yny i ludzie sportu  wszystkich dyscyplin  i
szczebli.
05.03.2021 odby³a siê gala online, w czasie której pokazano zwy-
ciêzców g³osowania czytelników w kategoriach Sportowiec De-
kady - osobno wœród kobiet i mê¿czyzn, Trener Dekady i Dru¿y-
na Dekady, Dzia³acz Dekady i Sportowy Talent.
    Do œcis³ego fina³u plebiscytu dziêki g³osom kibiców dostali
siê przedstawiciele Ludowego Klubu Sportowego Sparta G³ub-
czyce  i Pietrowice.

     Wœród Pañ w kategorii "Sportowiec Dekady" tryumfowa³a
Karolina Konik wygrywaj¹c w  powiecie g³ubczyckim i zakwali-
fikowa³a siê do fina³u wojewódzkiego. Karolina jest aktualn¹ Mi-
strzyni¹ Œwiata w Taekwon-do z Inzell, wygra³a tak¿e Puchar
Œwiata w Sydney, Mistrzostwa Europy i Puchar Êuropy. Wielo-
krotnie zosta³a nagrodzona  Nagrod¹ Ministra Sportu i Turysty-
ki, Nagrod¹ i Stypendium Marsza³ka Województwa Opolskiego
oraz Stypendium Burmistrza G³ubczyc.

W kategorii "Sportowiec Dekady" Bartosz S³odkowski zaj¹³
pierwsze  miejsce w powiecie g³ubczyckim oraz zaj¹³ bardzo wy-
sokie drugie miejsce w finale wojewódzkim. Bartosz jest aktual-
nym Wicemistrzem  Œwiata z Inzell oraz wygra³ Mistrzostwa Eu-
ropy    w Sarajewie i Puchar Europy w Soczi. Czterokrotnie stawa³
na najwy¿szym stopniu podium Naszego Kontynentu. Wielo-
krotnie zosta³ nagrodzony  Nagrod¹  Ministra Sportu i Turystyki
i otrzyma³ Stypendium i Nagrodê Marsza³ka Województwa Opol-
skiego oraz Stypendium Burmistrza G³ubczyc.
      W kategorii "Trener Dekady" Daniel Jano zaj¹³ pierwsze

miejsce w powiecie g³ubczyckim i zakwalifikowa³ siê do fina³u
wojewódzkiego. Wielokrotnie zosta³ wyró¿niony Nagrod¹ Mi-
nistra Sportu i Turystyki oraz Nagrod¹ Marsza³ka Wojewódz-
twa Opolskiego.
  W kategorii "Dru¿yna Dekady" LKS Spart G³ubczyce i Pie-
trowice zaj¹³ pierwsze  miejsce w powiecie g³ubczyckim i zakwa-
lifikowa³a siê do fina³u wojewódzkiego. LKS Sparta  wygra³ kla-
syfikacjê medalow¹ Indywidualnych Mistrzostw Polski Taekwon-
do Seniorów oraz czterokrotnie tryumfowa³ w klasyfikacji meda-
lowej klubów w  Pucharze Europy. W ostatniej dekadzie zawod-
nicy Sparty  zdobyli na Mistrzostwach Œwiata Taekwon-do:
5 z³otych, 4 srebrne i 6 br¹zowych medali, na Pucharze Œwiata
Taekwon-do: 9 z³otych, 8 srebrnych i 4 br¹zowe medale, na Mi-
strzostwach  Europy: 16 z³otych, 12 srebrnych i 5 br¹zowych
medali, na Pucharze Europy: 25 z³otych, 17 srebrnych i 19 br¹zo-
wych medali, Mistrzostwach Polski: 58 z³otych, 40 srebrnych
i 53 br¹zowe medale.  By³ to wspania³y okres Naszego Klubu.

Wszystkim
kibicom bar-
dzo dziêkuje-
my  za odda-
ne g³osy, a
n a g r o d z o -
nym serdecz-
nie gratuluje-
my.
                  DJ
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„Nauczcie dzieci graæ w szachy,
a o ich przysz³oœæ mo¿ecie byæ spokojni."
                                                                                         Paul Morphy

ZOSTAÑ
SZACHOWYM

MISTRZEM SZACHOWNICY
 W SZACHACH ONLINE

      OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ SZACHOWY DLA DZIECI
 I M£ODZIE¯Y  30.01 - 27.02.2021R.

   Od 30. stycznia 2021 roku, przez 5 tygodni grupa naszych szachi-
stów ze szko³y  w Bogdanowicach od klasy I - VIII zmaga³a siê w
ogólnopolskim cyklu turniejów szachowych dla dzieci  i m³odzie¿y
pod nazw¹ "ZOSTAÑ SZACHOWYM MISTRZEM
SZACHOWNICY W SZACHACH ONLINE".
     Turnieje by³y przeprowadzone na platformie www.chess.com.
Nasza m³odzie¿ na zajêciach szachowych czêsto korzysta z æwiczeñ
tam dostêpnych, by szlifowaæ swoje umiejêtnoœci. Wszystkie turnie-
je odbywa³y siê w systemie szwajcarskim - 9 rund    w klasach 1-3,
11 rund w klasach IV-VIII.  Zawodnicy logowali siê do turnieju co
sobotê o godz. 15:00. Zmagania szachowe trwa³y od 3 do 4 godzin.
      W ca³ym turnieju bra³o udzia³ ponad 300 m³odych szachistów.
Z naszej szko³y wyzwanie podjê³o 24 uczniów. By³o to dla nich pierw-
sze tak powa¿ne wyzwanie szachowe na skalê miêdzynarodow¹, po-
niewa¿ udzia³ wziêli równie¿  zawodnicy z Czech i Turcji. Okaza³o siê
te¿, i¿ nasza szkolna grupa by³a najliczniejsz¹ ekip¹.

     Wszyscy nasi uczniowie uplasowali siê na wysokich
miejscach. Jesteœmy dumni z naszych podopiecznych!!! Za
podjêcie szachowego wyzwania, bardzo dobre wyniki oraz
godne reprezentowanie szko³y na zewn¹trz dyrekcja szko³y
ufundowa³a wszystkim uczestnikom i nauczycielom ucz¹-
cym gry w szachy okolicznoœciowe koszulki. Gratulujemy
wszystkim uczestnikom ich wyników i dziêkujemy pani Jo-
annie Kowalczyk - Klimczak   i pani  Agacie Mormul za
organizacjê i opiekê merytoryczn¹ nad turniejem.
     Warto  tutaj podkreœliæ, ¿e szko³a w Bogdanowicach jako
pierwsza w powiecie g³ubczyckim od piêciu lat prowadzi obo-
wi¹zkow¹ naukê gry w szachy w wymiarze 1 godz. tygodnio-
wo od przedszkola do klasy 6. Zajêcia realizowane s¹ w ra-
mach rozszerzonego projektu edukacyjnego "Edukacja przez
Szachy w Szkole".
    W tym roku szkolnym w m³odszych klasach zajêcia pro-
wadzone s¹ przez: panie Ma³gorzatê Bia³ek i Joannê An-
toszczyszyn,   w  starszych przez pani¹ Agatê Mormul.
W 2017 roku grupa 14 nauczycieli ukoñczy³a specjalistycz-
ny kurs organizowany przez  Polski Zwi¹zek Szachowy
i dyrekcjê naszej szko³y w zakresie zarówno gry w szachy,
jak i dydaktyki i metodyki jej nauczania. Tym samym umo¿-
liwiaj¹c nauczycielom wspieranie rozwoju ogólnego wy-
chowanków poprzez nauczanie gry w szachy, jak i posze-
rzenie w³asnych kompetencji i kwalifikacji zawodowych.
    Dzieci ucz¹ce siê graæ w szachy dostrzegaj¹ w nich przede
wszystkim rozrywkê, nie zdaj¹c sobie sprawy, ¿e bawi¹c siê
drewnianym wojskiem, nabywaj¹ bardzo wa¿nych kompe-
tencji ¿yciowych. Królewska gra bowiem:
- poprawia zdolnoœci intelektualne,
- zwiêksza IQ,
- poprawia umiejêtnoœci arytmetyczne,
- kszta³ci umiejêtnoœæ krytycznego myœlenia,
- wspomaga rozwój inteligencji emocjonalnej
     i umiejêtnoœci psychospo³eczne,
- ma walory terapeutyczne.
                Nauczyciele Edukacji przez Szachy w Szkole.
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REKLAMA

W G£OSIE G£UBCZYC
G³os G³ubczyc jest bezp³atnym informatorem o za-

siêgu gminy, w formacie A4.  Ukazuje siê na prze-
³omie miesiêcy w nak³adzie 2 000 egz. oraz w wer-
sji elektronicznej na www.glubczyce.pl

Reklamy - tylko na wewnêtrznych stronach - pod-
stawowy modu³ - w  ramce 9x9cm, jednorazowa edy-
cja 100,00z³ +VAT,

Treœæ reklam nale¿y nadsy³aæ  w wersji elektro-
nicznej w pliku .jpg (rozdzielczoœæ 300dpi) na ad-
res e-mail: janwac@o2.pl  w terminie do 15. ka¿-
dego miesi¹ca na miesi¹c nastêpny, wraz z poda-
niem danych niezbêdnych do wystawienia faktury
VAT przez Miejski Oœrodek Kultury.

OSOBY POTRZEBUJ¥CE POMOCY
W ZWI¥ZKU Z PROBLEMEM

ALKOHOLOWYM, NARKOTYKOWYM
LUB PRZEMOC¥ W RODZINIE

MOG¥ J¥ UZYSKAÆ:
W Punkcie Konsultacyjnym,

budynek Urzêdu Miejskiego, ul. Niepodleg³oœci 14, pok.
24 (II p.) tel. 77 485-08-60.

Dy¿ury cz³onków Gminnej Komisji
ds. Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych:

Wtorek - 15:00-17:00, œroda - 10:00-12:00,
pi¹tek - 10:00-12:00

Poza dy¿urem punktu, codziennie od 7:30-14:00
mo¿na zadzwoniæ pod numer tel. 77 485 97 87

Dy¿ury psychoterapeuty uzale¿nieñ:
Poniedzia³ek - 16:00-19:30, czwartek - 16:00-19:30

Dy¿ury psychologa ds. przemocy
w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej przy ul. Pocztowej 6a:

tel. 77 485 29 22, w pi¹tki w godz. 14:00-16:00
(termin spotkania uzgodniæ telefonicznie)

Grupy samopomocowe AA i AL.-Anon
spotykaj¹ siê w pomieszczeniach Stowarzyszenia

G³ubczycki Klub Abstynenta
(Urz¹d Miejski ul. Niepodleg³oœci 14)

grupa AA w ka¿d¹ œrodê o godz. 18:00,
grupa Al-Anon w ka¿dy wtorek o 18:00

G³ubczycki Klub Abstynenta
czynny codziennie od godz. 17:00

Franciszkañski Oœrodek Pomocy Dzieciom,
ul. Zakonna 3 czynny codziennie w godz. 14:00-22:00,

tel. 77 485 61 77
Ogólnopolski telefon zaufania

dla dzieci i m³odzie¿y,
po³¹czenie bezp³atne: 116 111

Facebook.com/Niechciane.Glubczyce

M³odzie¿owe Pogotowie Emocjonalne
chcesz pogadaæ? - ZADZWOÑ

  Masz do³a - ZADZWOÑ
  Masz  problemy z domownikami
(k³ótnie, przemoc)? - ZADZWOÑ

Boisz siê? koronawirus? - ZADZWOÑ
lub napisz : sms/@flowfundacja

KONTAKT: od œrody do niedzieli,
godz.17.00-1.00 w nocy

tel. 725 400 309
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 OGNISKO PLASTYCZNE


