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    To ju¿ 16 lat od czasu œmierci papie¿a Jana
Paw³a II.   Ca³y œwiat w g³êbokim ¿alu i smut-
ku ¿egna³ wtedy najwiêkszego Polaka.
Po d³ugim okresie cierpienia jakie prze¿y-
wa³ Jan Pawe³ II, odszed³ pokornie do domu
Ojca.  Nie unika³ spotkañ z ludŸmi, choæ jego
wiek i fizyczne s³aboœci ogranicza³y je. By³
dla innych na tyle, na ile móg³.
    Mamy Wielki Pi¹tek, 2 kwietnia 2021 r.
Splot tej szczególnej daty œmierci Jana Paw-
³a II z dniem upamiêtniaj¹cym ukrzy¿owanie
i œmieræ Chrystusa na krzy¿u jest wyj¹tko-
wy i zarazem symboliczny w swym wymiarze.
£¹czy  w sobie g³êboki smutek, ¿a³obê z ra-
doœci¹ nowego ¿ycia, zwyciêstwa nad œmier-
ci¹ i zmartwychwstania.
    Zatrzymajmy siê na chwilê, wróæmy do wie-
lu cennych, mo¿e trochê zapomnianych war-
toœci, w tym pojednania i wspólnego, odpowiedzialnego przechodzenia przez jak¿e trudny czas pandemii, w efekcie zbyt czêsto
naznaczony traumami po¿egnañ z najbli¿szymi. Nie pozwólmy, by Œwiêto Wielkanocy by³o powodem w póŸniejszym czasie do
smutku i goryczy. B¹dŸmy dla siebie bliscy w tym czasie na tyle, na ile mo¿emy sobie odpowiedzialnie na to pozwoliæ.
                                                                                                                                                                                                      Mateusz Kitka
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foto U. Zaj¹c - Brinsa
Jan Wac

13 kwietnia 2021 roku obchodziliœmy
Dzieñ Pamiêci Ofiar Zbrodni Katyñskiej
oraz  81. Rocznicê II Masowej Wywózki
Polaków na Sybir. Przed Pomnikiem Sy-
biraków  i Kamieniem Pamiêci na Cmen-
tarzu Komunalnym w G³ubczycach od-
by³a siê skromna uroczystoœæ z udzia-
³em przedstawicieli lokalnych w³adz,
s³u¿b mundurowych i zwi¹zków komba-
tanckich. O. Urban Adam B¹k skierowa³
do obecnych S³owo Bo¿e i poprowadzi³
wspóln¹ modlitwê. Nasi harcerze pe³nili
wartê honorow¹ oraz z³o¿yli wi¹zankê
kwiatów wraz z innymi delegacjami. Po-
chylamy g³owy i pamiêtamy o bestial-
sko zamordowanych Polakach oraz ro-
dakach wywiezionych na Sybir.

                                     K. Mojzyk
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S¥ PIENI¥DZE NA STUDIUM WYKONALNOŒCI
LINII KOLEJOWEJ RACIBÓRZ - RAC£AWICE ŒL.

Z puli ponad 34 mln z³ rz¹dowych œrodków dla opolskich
samorz¹dów, wp³ynie dok³adnie 1 mln z³ z Rz¹dowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych na opracowanie dokumentacji tech-
nicznej rewitalizacji linii kolejowej przebiegaj¹cej przez G³ub-
czyce dziêki staraniom Zarz¹du Województwa Opolskiego we
wspó³pracy ze stronami zaanga¿owanymi w projekt (poni¿ej).

Jak podaje Minister Marcin Ociepa, decyzjê w tej sprawie pod-
pisa³ Premier Mateusz Morawiecki. Ci, którzy nie za³apali siê do
tej tury, mog¹ aplikowaæ w kolejnej turze. Pan Ociepa dodaje, ¿e
jest pewny i¿ takich naborów bêdzie wiêcej.

Osoby i instytucje zaanga¿owane w projekt:
Województwo Opolskie Marcin OCIEPA , Janusz Kowalski,  Mi-

cha³ Woœ, Andrzej Bu³a,  Szymon Og³aza, Powiat Raciborski,  Sta-
rostwo Powiatowe w G³ubczycach, Gmina G³ubczyce, Gmina Ba-
borów, Gmina Pietrowice Wielkie, Starostwo Powiatowe w Prudni-
ku. Wniosek dotyczy przygotowania dokumentacji przedprojek-
towej - studium planistycznoprognostycznego - dla inwestycji
pn.: "Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz-Rac³awi-
ce Œl¹skie". Rewitalizacja linii kolejowych nr 177 i 294 zg³oszona
zosta³a do Programu Uzupe³niania Lokalnej i Regionalnej Infra-
struktury Kolejowej - Kolej + do 2028.

Po ocenie formalnej projekt przeszed³ do II etapu i zarejestro-
wany zosta³ przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pod nr 52.

Projekt rewitalizacji linii kolejowych zak³ada polepszenie jako-
œci us³ug przewozowych dla miejscowoœci (G³ubczyce, Babo-
rów), które nie posiadaj¹ dostêpu do kolei pasa¿erskiej oraz po-
³¹czenie ich z miastami wojewódzkimi  (Opole, Katowice) poprzez
wyeliminowanie "bia³ych plam" w transporcie zbiorowym na te-
renie Województwa Opolskiego. Studium planistyczno-progno-
styczne jest dokumentem  niezbêdnym, który musi wykonaæ wnio-
skodawca, aby przedmiotowa inwestycja zosta³a zrealizowana.

                                                                            Mateusz Kitka

PRAWIE CZTERY MILIONY
 NA BASEN

26 marca 2021 r. w Urzêdzie Wojewódzkim odby³a siê
uroczysta konferencja zorganizowana przez Wojewodê

Opolskiego S³awomira K³osowskiego

Konferencja dotyczy³a przekazania œrodków finansowych dla
gmin górskich w ramach wsparcia realizacji zadañ inwestycyj-
nych realizowanych przez jednostki samorz¹du terytoriajnego

 w obszarze turystyki.
Gmina G³ubczyce uzyska³a wsparcie ze œrodków krajowych
w wysokoœci 3 814 996,40 z³.
Œrodki zostan¹ przeznaczone na przebudowê basenu  miejskie-

go w G³ubczycach - Etap I. Wysokoœæ dofinasowania wynosi
40% œredniorocznych wartoœci wydatków na inwestycje w la-
tach 2016-2020. Jest to znacz¹ce wsparcie dla naszego samorz¹-
du. Œrodki z tego programu trafi¹ tak¿e do Prudnika i G³ucho³az
na realizacjê zadañ tak¿e zwi¹zanych z obszarem turystyki.

                                                                      Kazimierz Bedryj

OG£OSZENIE
  Us³ugi Komunalne sp. z o.o w G³ubczycach,

ul. Pocztowa 8 wynajm¹ lokale u¿ytkowe
z przeznaczeniem do prowadzenia:

- restauracji,
- bufetu gastronomicznego, na terenie

"Oœrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego"
w miejscowoœci Pietrowice G³ubczyckie.

Okres funkcjonowania lokali:
 od 26.06.2021 do 31.08.2021.
Cena wynajmu do uzgodnienia.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu
telefonicznego, mailowego

lub osobistego w siedzibie Spó³ki.
Telefon kontaktowy:

77 485 22 69 - Sekretariat
Kontakt mail:

sekretariat@ukglubczyce.pl
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KOLEJNE CZUJNIKI SMOGU
W GMINIE G£UBCZYCE!

Inicjatywa spo³eczna "Oddychaj czystym powietrzem"
W ramach inicjatywy spo³ecznej "Oddychaj czystym powie-

trzem", której pomys³odawc¹ by³ Pan Marcin Grabuñczyk,
w trosce o zdrowie mieszkañców zosta³y uruchomione czujniki
jakoœci powietrza w poni¿szych lokalizacjach:

1. ul. Powstañców 2 w G³ubczycach, budynek administracyjny
     spó³ki G³ubczyckie Wodoci¹gi i Kanalizacja sp. z o.o.,
2. ul. Niepodleg³oœci 14 w G³ubczycach, budynek
   Urzêdu Miejskiego,
3.  ul. Marii Konopnickiej 15 w Bogdanowicach,
  budynek Szko³y Podstawowej, z Oddzia³ami Przedszkolnymi,
4.  ul. Górna w Bogdanowicach, budynek Œwietlicy Wiejskiej.
  Do inicjatywy przy³¹czy³ siê Burmistrz G³ubczyc Adam Krupa
  oraz Dyrektor Szko³y Podstawowej w Bogdanowicach
   Aleksandra Bobkier.
Zamontowane czujniki jakoœci powietrza mierz¹  parametry:
1. Stê¿enie py³ów zawieszonych PM 1,
2. Stê¿enie py³ów zawieszonych PM 2.5,
3. Stê¿enie py³ów zawieszonych PM 10,
4. Temperaturê,
5. Wilgotnoœæ powietrza,
6. Ciœnienie atmosferyczne.
Czujniki dzia³aj¹ w sposób ci¹g³y 24 godziny na dobê, a odczyt

dokonywany jest w czasie rzeczywistym, na bie¿¹co. Wyniki
pomiarów s¹ dostêpne na stronie internetowej https://smogcon-
trol.eu/mapa/smog.html lub w aplikacji.

Cieszy niezmiernie fakt, i¿ kolejne instytucje przy³¹czaj¹ siê do
akcji "Oddychaj czystym powietrzem". Niezmiernie wa¿ne jest,
aby mieæ œwiadomoœæ jak z³y stan powietrza wp³ywa na nasze
¿ycie i zdrowie, jakie niesie ze sob¹ konsekwencje. Nie od dziœ
wiadomo, ¿e szkodliwe dzia³anie smogu dotyka ka¿dego, a w
szczególnoœci dzieci, m³odzie¿, seniorów, kobiety w ci¹¿y oraz
osoby przewlekle chore. W wyniku smogu cierpi¹ przede wszyst-
kim uk³ady: oddechowy, krwionoœny i nerwowy. Szacuje siê, ¿e
gdyby nie zanieczyszczenia powietrza Polacy mogliby ¿yæ d³u¿ej

o oko³o 9 miesiêcy. Warto wiêc wiedzieæ jak uchroniæ siê przed
z³ymi skutkami smogu oraz jak z nim walczyæ. Zachêcam do polu-
bienia strony "Oddychaj czystym powietrzem" na Facebooku,
aby zwiêkszaæ swoj¹ wiedzê na temat wp³ywu jakoœci powietrza
na nasze zdrowie.

Marcin Grabuñczyk
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 PRZEPROWADZANY W CA£EJ POLSCE 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 rozmieszczeniu, strukturze demograficzno

- spo³ecznej i zawodowej a tak¿e o charakterystyce gospodarstw domowych oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych.
Udzia³ w spisie powszechnym jest obowi¹zkowy. Obowi¹zek udzielenia dok³adnych, wyczerpuj¹cych i zgodnych z prawd¹

odpowiedzi wynika z ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym.
Osoby fizyczne mog¹ przekazaæ dane w jednej z trzech form (do wyboru):
* samospis internetowy  (najlepiej dokonaæ samospisu w dniach od 1 do 15 kwietnia br.) przeprowadzany bêdzie za poœrednic-

twem aplikacji dostêpnej na stronie internetowe jG³ównego Urzêdu Statystycznego (dla osób, które nie posiadaj¹ komputera b¹dŸ
te¿ dostêpu do internetu  - udostêpnione zostanie stanowisko do samospisu w Urzêdzie Miejskim w G³ubczycach pok. nr 11);

* wywiad telefoniczny przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego;
* bezpoœredni wywiad przeprowadzany przez rachmistrza terenowego podczas wizyty  w mieszkaniu
(na terenie Gminy G³ubczyce bêdzie 9 rachmistrzów spisowych - wyposa¿onych w stosowne legitymacje - dane o rachmistrzach

mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim tel. 774852320).

G³ubczyce, dnia 09.04.2021 r.
OCENA JAKOŒCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPO¯YCIA PRZEZ LUDZI

NA TERENIE POWIATU G£UBCZYCKIEGO W I KWARTALE 2021R.
Podstawê zapewnienia konsumentom bezpiecznej wody do spo¿ycia stanowi¹ zarówno badania realizowane w ramach nadzoru

organów Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, jak i badania wykonywane przez producentów wody w ramach kontroli wewnêtrznej.
Przekroczenie parametrów okreœlonych w rozporz¹dzeniu wymaga ka¿dorazowo dokonania oceny zagro¿eñ oraz okreœlenia przy-

datnoœci wody do spo¿ycia. Ocena jakoœci wody sporz¹dzana jest osobno dla ka¿dego wodoci¹gu.
Woda wykorzystywana do zbiorowego zaopatrzenia ludnoœci na terenie powiatu g³ubczyckiego pochodzi z ujêæ podziemnych.

Jakoœæ wody skontrolowano w 1 7 wodoci¹gach.
W ramach prowadzonego monitoringu jakoœci wody pobrano 57 próbek do badañ mikrobiologicznych i 41 próbek do badañ

fizykochemicznych.Z uwagi na zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody z wodoci¹gu publicznego  W³odzienin stwierdzono wa-
runkow¹ przydatnoœci wody do spo¿ycia oraz wydano stosowny komunikat.

Krótkotrwa³e zanieczyszczenia wody odnotowano tak¿e w wodoci¹gach publicznych: Sucha Psina, Branice, Bliszczyce, G³ubczy-
ce, Amandów- T³ustomosty. W wyniku prowadzonego postêpowania administracyjnego oraz podjêtych dzia³añ naprawczych,
zanieczyszczenia zosta³y w krótkim czasie wyeliminowane.

Na koniec I kwarta³u , wszystkim konsumentom na terenie powiatu g³ubczyckiego, dostarczano wodê, w ramach zbiorowego
zaopatrzenia, zgodn¹ z wymaganiami okreœlonymi w rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakoœci wody
przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi.     mgr Alina Mazur - Ciapa Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w G³ubczycach

UWAGA !!!  NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŒCI I MIESZKAÑ 2021
UWAGA MIESZKAÑCY SZCZEGÓLNIE OSOBY STARSZE

- od dnia 4 maja br. (przez dwa miesi¹ce maj i czerwiec)  mog¹ do Pañstwa dzwoniæ rachmistrzowie spisowi w celu zebrania
danych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoœci i Mieszkañ 2021

TYLKO DZWONIÆ - NIKOGO NIE NALE¯Y WPUSZCZAÆ DO DOMU.
W celu uzyskania informacji o rachmistrzach mo¿na dzwoniæ do Urzêdu Miejskiego tel. 77 485 2320 -
 pod tym numerem mo¿na te¿ dokonaæ spisu. Je¿eli w ci¹gu tych dwóch miesiêcy nie uda siê dodzwoniæ do danej osoby lub osoba
nie posiada telefonu to dopiero w czasie wakacji mog¹ rachmistrze spisowi odwiedziæ Pañstwa w domach.
                                                                                                                                                                   Gminne Biuro Spisowe
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PRESTI¯OWE MEDALE
POTWIERDZAJ¥CE

DOSKONA£OŒÆ
I INNOWACYJNOŒÆ PRODUKTU

TRAFI£Y DO FIRMY GALMET
Dwa Z³ote Medale Miêdzynarodowych Targów Poznañskich

Instalacje 2020 to uhonorowanie produktów:
- Maxima  Compact 7-12GT - niskotemperaturowa gruntowa
pompa ciep³a ze zbiornikiem do c.w.u.
- Complete - zbiornik kombinowany ( na c.w.u. i bufor dla c.o.)

do pompy ciap³a.
To ju¿ kolejne z³ote medale dla  firmy Galmet.
Wiêcej szczegó³owych informacji dot. medali na naszej stronie

www oraz na naszych fanpage na Facebooku https://www.face-
book.com/GalmetPL

Z powa¿aniem,
Aleksandra Podgórska-Walaszek

Specjalista ds. marketingu
"Galmet Sp. z o.o." Sp. K.

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

czeniu na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego w G³ubczycach (www.glubczyce.pl) wykazu obejmuj¹cego  przeznaczon¹ do
sprzeda¿y nieruchomoœæ lokalow¹, po³o¿on¹ w G³ubczycach przy ulicy Plac Stawowy 8/2;

NABÓR WNIOSKÓW
NA PRACE INTERWENCYJNE
Powiatowy Urz¹d Pracy w G³ubczycach prowadzi nabór wnio-

sków na Prace interwencyjne dla Pracodawców i Przedsiêbior-
ców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Opolskiego wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze
œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Szczegó³owe
informacje pod numerem: tel. (77) 485 20 37 w. 33

lub bezpoœrednio w siedzibie Powiatowego Urzêdu Pracy
w G³ubczycach, ul. Pocztowa 6 (pok. nr 13).

NABÓR WNIOSKÓW
NA STA¯E
Powiatowy Urz¹d Pracy w G³ubczycach prowadzi nabór

wniosków na sta¿e dla osób pozostaj¹cych bez pracy zareje-
strowanych w PUP G³ubczyce w ramach Programu Operacyj-
nego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego wspó³finansowany
przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego.Szczegó³owe informacje pod numerem: tel. (77)
485 20 37 w. 13 lub bezpoœrednio w siedzibie Powiatowego
Urzêdu Pracy w G³ubczycach, ul. Pocztowa 6 (pok. nr 1)
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OFERTA WOJSKA  DLA
 PRZYSZ£YCH  ABSOLWENTÓW
SZKÓ£ PONADPOSTAWOWYCH

1. S£U¯BA KANDYDACKA (STUDIA WOJSKOWE)
2. LEGIA  AKADEMICKA
                                 (W TRAKCIE STUDIÓW CYWILNYCH)
3. TERYTORIALNA S£U¯BA WOJSKOWA
4. S£U¯BA PRZYGOTOWAWCZA
1. S£U¯BA KANDYDACKA
Na Akademii Marynarki Wojennej rekrutacja rozpoczê³a siê
 1 lutego, na wroc³awskiej Akademii Wojsk L¹dowych -
 10 lutego, a w Wojskowej Akademii Technicznej ruszy³a od
 1 marca. Na z³o¿enie dokumentów w tych trzech uczelniach

kandydaci maj¹ czas a¿ do 31 maja. W trzech akademiach AMW,
AWL i WAT po raz pierwszy rekrutacja bêdzie siê te¿ odbywaæ
wed³ug tzw. odwróconej procedury naboru. Oznacza to, ¿e kan-
dydaci bêd¹ najpierw zdawaæ egzaminy wstêpne, a dopiero po
ich zaliczeniu i wstêpnym zakwalifikowaniu na listê bêd¹ kiero-
wani na badania dotycz¹ce ich zdolnoœci do s³u¿by zawodowej.

Nieco inaczej jest w Lotniczej Akademii w Dêblinie. - Rejestra-
cja rozpoczê³a siê ju¿ 2 lutego, a Ci, którzy rozwa¿aj¹ podjêcie tam
studiów, na podjêcie decyzji maj¹ czas do 31 marca. Krótszy ni¿
w pozosta³ych uczelniach czas na z³o¿enie wniosku wynika ze
specyfiki kszta³cenia na uczelni. Kandydaci musz¹ bowiem
przejœæ nie tylko podstawowe badania lekarskie i psychologicz-
ne, lecz tak¿e specjalistyczne, prowadzone w Wojskowym Insty-
tucie Medycyny Lotniczej. Co wiêcej, osoby aplikuj¹ce na kie-
runki pilota¿owe musz¹ te¿ odbyæ szkolenie tzw. preselekcyjne,
maj¹ce sprawdziæ ich predyspozycje do s³u¿by w powietrzu.
Dopiero po pozytywnym przejœciu tych etapów kandydaci bêd¹
mogli przyst¹piæ do egzaminów.

Ci, którzy planuj¹ podj¹æ studia wojskowe, musz¹ na pocz¹tek
wype³niæ kwestionariusz osobowy dostêpny na stronie interne-
towej danej uczelni (system internetowej rejestracji kandydatów
- IRK) oraz z³o¿yæ wniosek do rektora wybranej akademii wraz
za³¹cznikami (m.in. ¿yciorys i skrócony odpis aktu urodzenia).

Egzaminy wstêpne
Egzaminy wstêpne odbywaj¹ siê z uwzglêdnieniem skali punk-

towej. Pod uwagê bêd¹ brane miêdzy innymi wyniki egzaminu
dojrza³oœci, w tym matematyki i jêzyka angielskiego. Jeœli ochot-
nik nie zdawa³ angielskiego na maturze, bêdzie musia³ podejœæ do
testu jêzykowego. Choæ we wszystkich uczelniach zostanie on
przeprowadzony wed³ug Europejskiego Systemu Opisu Kszta³-
cenia Jêzykowego (ESOKJ) na poziomie B1 z elementami B2, to
w ka¿dej z nich bêdzie wygl¹da³ nieco inaczej. W AWL kandyda-

tów czeka test z³o¿ony z 40 pytañ z czterema wariantami odpowie-
dzi, na WAT oprócz testu konieczne bêdzie te¿ napisanie listu lub
e-maila. Na AMW kandydaci zmierz¹ siê z 80 pytaniami z trzema
wariantami odpowiedzi oraz zadaniami typu prawda/fa³sz czy "gap
filling". W LAW z kolei test bêdzie siê sk³ada³ z dziewiêciu zadañ
testowych oraz pisemnej wypowiedzi na wybrany temat.

Czêœci¹ egzaminów jest sprawdzian z WF. Na wszystkich uczel-
niach zosta³ on ujednolicony i obejmie takie same æwiczenia. -
kandydaci bêd¹ zdawaæ po dwie konkurencje.

- KOBIETY - zwis na ugiêtych ramionach oraz bieg zygzakiem
- "koperta".

- MÊ¯CZY•NI - podci¹ganie na dr¹¿ku oraz bieg wahad³owy
10x10 m.

Normy do spe³nienia na poszczególnych uczelniach okreœla
zarz¹dzenie nr 3 Ministra Obrony Narodowej.

Kandydaci ubiegaj¹cy siê o indeks na kierunku mechatroniki
w specjalnoœci prac podwodnych w Akademii Marynarki Wo-
jennej bêd¹ musieli dodatkowo przejœæ test wydolnoœci fizycz-
nej. Bêdzie on identyczny dla mê¿czyzn i kobiet i obejmie: pod-
ci¹ganie na dr¹¿ku, pompki, sk³ony w przód, p³ywanie pod wod¹
na dystansie 20 metrów, p³ywanie na 400 metrów oraz bieg na
kilometr.

Ostatnim etapem egzaminów bêdzie rozmowa kwalifikacyjna.
Komisja oceni prezentowan¹ postawê, w tym logicznoœæ myœle-
nia i umiejêtnoœæ prowadzenia konwersacji, znajomoœæ zagad-
nieñ dotycz¹cych si³ zbrojnych oraz motywacjê do s³u¿by.

Na dodatkowe punkty bêd¹ mogli liczyæ np. absolwenci ogól-
nokszta³c¹cego liceum lotniczego oraz certyfikowanej wojsko-
wej klasy mundurowej, a tak¿e ci, których ojcowie ¿o³nierze pole-
gli na misjach lub podczas wykonywania obowi¹zków s³u¿bo-
wych. Dodatkowe punkty bêdzie mo¿na uzyskaæ za osi¹gniêcia
sportowe, jêzykowe, uprawnienia przydatne w s³u¿bie, przyna-
le¿noœæ do organizacji proobronnej czy pe³nienie s³u¿by w Naro-
dowych Si³ach Rezerwowych lub Terytorialnej S³u¿by Wojsko-
wej. W wypadku kandydatów na kierunek lotnictwo i kosmo-
nautyka w LAW oprócz wyniku ze szkolenia sprawdzaj¹cego
predyspozycje premiowane bêdzie doœwiadczenie lotnicze, w tym
posiadane licencje lotnicze i skoki spadochronowe.

Aby ubiegaæ siê o wojskowy indeks, trzeba mieæ
* co najmniej 18 lat;
* polskie obywatelstwo;
* byæ zdolnym fizycznie i psychicznie do zawodowej s³u¿by

wojskowej;
* niekaralnoœæ;
* œwiadectwo dojrza³oœci (dostarczane po jego otrzymaniu).
Wiêcej informacji otrzymacie dzwoni¹c do Wojskowej Komen-

dy Uzupe³nieñ pod nr 261 624 323 lub na naszej stronie interneto-
wej  https://wkukedzierzyn-kozle.wp.mil.pl/pl/

W zak³adce "pozosta³e" -> "s³u¿ba wojskowa"
* S³u¿ba kandydacka (szkolnictwo wojskowe)
oraz na facebook'u - https://www.facebook.com/WKUKedzie-

rzynKozle zachêcamy do œledzenia oraz polubieñ.
2. LEGIA  AKADEMICKA
Je¿eli wybierasz siê na studia cywilne, pamiêtaj, ¿e masz mo¿li-

woœæ przyst¹pienia do Legii Akademickiej!
Jest to program skierowany do studentów uczelni cywilnych,

którzy chc¹ odbyæ szkolenie wojskowe i uzyskaæ stopieñ woj-
skowy, a tak¿e myœl¹ o przysz³ej s³u¿bie zawodowej.

Na program sk³ada siê szkolenie teoretyczne realizowane
w trakcie studiów jak równie¿ praktyczne odbywaj¹ce siê

w przerwie wakacyjnej. Czêœæ teoretyczna to zajêcia z wyk³adow-
cami uczelni lub instruktorami z jednostek wojskowych w formie
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wyk³adów i pokazów, jak równie¿ kilkanaœcie kursów samokszta³-
cenia studentów zamieszczonych na platformie e-learningowej.
Druga czêœæ to szkolenie praktyczne, przeprowadzane na terenie
jednostek wojskowych w trakcie akademickich wakacji.

Szeregowy czy podoficer?
Udzia³ w programie Legia Akademicka to nie tylko mo¿liwoœæ

uzyskania stopnia wojskowego i zostanie ¿o³nierzem Wojska
Polskiego, ale równie¿ okazja na prze¿ycie ciekawej przygody i
poznanie interesuj¹cych ludzi. W roku akademickim 2019/2020
realizowano trzeci¹ ju¿ edycjê tego programu, który podobnie
jak w latach poprzednich cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem
wœród studentów.

W trakcie modu³u zajêæ teoretycznych s³uchacze przygotowy-
wali siê do odbycia zajêæ praktycznych zorganizowanych w for-
mie szkolenia poligonowego. Dla chêtnych mo¿liwy by³ wybór
jednej z dwóch œcie¿ek: odbycie szkolenia trzytygodniowego
zakoñczonego przysiêg¹ wojskow¹ i uzyskaniem stopnia szere-
gowego, lub szkolenia podoficerskiego wyd³u¿onego o kolejne
trzy tygodnie i koñcz¹cego siê uzyskaniem stopnia kaprala.

Wiêcej informacji o programie mo¿na znaleŸæ na stronie Biura:
https://www.wojsko-polskie.pl/legia-akademicka/

3. WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ
CHCIA£BYŒ ZOSTAÆ ̄ O£NIERZEM

JESZCZE W TRAKCIE NAUKI?
Nic straconego! Osoby zainteresowane wojskow¹ karier¹ oraz

Ci, dla których "wojskowoœæ" to pasja i chc¹ aktywnie w³¹czyæ
siê w dzia³ania na rzecz obronnoœci pañstwa, maj¹ szansê zdoby-
waæ doœwiadczenie wojskowe ju¿ od 18 roku ¿ycia w Wojskach
Obrony Terytorialnej.

Szkolenie podstawowe odbywaj¹ce siê tak¿e w czasie ferii czy
wakacji oraz póŸniejszy obowi¹zek odbywania jedynie 2ch dni
æwiczeñ w miesi¹cu (w weekend) s¹ du¿¹ szans¹ dla osób, które
jeszcze pobieraj¹ naukê, gdy¿ nie koliduj¹ z zajêciami szkolnymi.
Dlatego nawet po zakoñczeniu nauki w szkole œredniej, s³u¿bê
mo¿na kontynuowaæ podczas studiów cywilnych, a osoby kan-
dyduj¹ce na Akademie Wojskowe otrzymaj¹ dodatkowe punkty
przy rekrutacji.

Jak zacz¹æ?
Wszystko zaczyna siê od z³o¿enia wniosku do Wojskowego

Komendanta Uzupe³nieñ w Kêdzierzynie-KoŸlu, do którego na-
le¿y za³¹czyæ:

* Kopiê dowodu osobistego (bezwzglêdnie);
* Œwiadectwo/dyplom ukoñczenia ostatniej szko³y
     (bezwzglêdnie);
* posiadane uprawnienia (wedle uznania).
Po czym rusza ca³y proces rekrutacji, czyli stawienie siê przed

komisj¹ rekrutacyjn¹, przejœcie badañ i w efekcie finalnym, gdy
wczeœniejsze etapy zaliczyliœmy pozytywnie, powo³anie do s³u¿-
by przez wrêczenie karty powo³ania.

Osoba, która chce zostaæ powo³ana do Terytorialnej S³u¿by
Wojskowej musi spe³niæ równie¿ nastêpuj¹ce kryteria:
* ukoñczone co najmniej 18 lat;
* obywatelstwo polskie;
* niekaralnoœæ za przestêpstwo umyœlne;
*  zdolny fizycznie i psychicznie do czynnej s³u¿by wojskowej.
POCZ¥TEK
Pierwszym krokiem jest 16 dniowe szkolenie podstawowe

w jednostce wojskowej. Po, którego odbyciu, ochotnik uroczy-
œcie sk³ada przysiêgê wojskow¹ i staje siê pe³noprawnym ¿o³nie-
rzem OT. Od tego momentu ¿o³nierz OT ma obowi¹zek odbywa-
nia jednego ,wspomnianego wczeœniej weekendowego dwudnio-
wego æwiczenia rotacyjnego. Szkolenie jest pe³nop³atne, a ¿o³d/

uposa¿enie wyp³acane jest w wysokoœci zale¿nej od posiadane-
go stopnia wojskowego, przyk³adowo, rozpoczynaj¹c s³u¿bê jako
szeregowy otrzymujemy ok.117z³ za ka¿dy dzieñ æwiczeñ. Dodat-
kowo otrzymuje siê dodatek za gotowoœæ bojow¹ w wysokoœci
10% najni¿szego uposa¿enia ¿o³nierza zawodowego, które wy-
nosi 4110 z³. Reasumuj¹c ¿o³nierz OT w stopniu szeregowego za
miesi¹c, w którym odby³ obowi¹zkowe 2 dni szkolenia otrzymuje:

411 + (2x117)= 645z³ na rêkê, poniewa¿ to uposa¿enie nie pod-
lega opodatkowaniu.

Zainteresowani? Do³¹czcie do naszej grupy na FB
4. S£U¯BA PRZYGOTOWAWCZA
A jeœli nie studia to co?
Myœlisz o rozpoczêciu kariery zawodowej?
Pomyœl o zawodowej s³u¿bie wojskowej.
Jednak zanim bêdzie to mo¿liwe, nale¿y odbyæ przeszkolenie

wojskowe, które daje wam S³u¿ba Przygotowawcza.
S³u¿ba Przygotowawcza obecnie trwa maksymalnie do 30 dni i

koñczy siê egzaminem oraz uroczystym z³o¿eniem przysiêgi woj-
skowej. Podobnie jak w przypadku WOT, nale¿y spe³niæ pewne
kryteria, czyli:

* mieæ ukoñczone co najmniej 18 lat;
* posiadaæ obywatelstwo polskie;
* byæ niekaranym za przestêpstwo umyœlne;
* byæ zdolnym fizycznie i psychicznie do czynnej s³u¿by woj-

skowej, a przede wszystkim z³o¿yæ wniosek do Wojskowego Ko-
mendanta Uzupe³nieñ w Kêdzierzynie-KoŸlu, do którego koniecz-
nym jest do³¹czenie œwiadectwa/dyplomu ukoñczenia ostatniej
szko³y oraz wedle uznania posiadanych uprawnieñ.

Przed z³o¿eniem wniosku najlepiej zarejestrowaæ siê na woj-
skowym portalu rekrutacyjnym !

Podczas odbywania s³u¿by przygotowawczej przys³uguj¹ na
stêpuj¹ce uprawnienia i nale¿noœci:
* zakwaterowanie;
* wy¿ywienie;
* opieka medyczna;
* ubezpieczenie zdrowotne;
* ochrona stosunku pracy;
* umundurowanie i wyekwipowanie;
* wynagrodzenie (ok. 1230z³);
* odprawa po odbyciu s³u¿by (ok. 2600z³).
Zmiany jakie zasz³y w ostatnim czasie w Si³ach Zbrojnych umo¿-

liwiaj¹ ochotnikowi, z³o¿enie wniosku do zawodowej s³u¿by woj-
skowej ju¿ podczas odbywania s³u¿by przygotowawczej !

Korzyœci z pe³nienia Zawodowej S³u¿by Wojskowej:
 * stabilna praca;
 * od 1 dnia s³u¿by 26 dni urlopu;
* dodatkowy urlop po 15, 20 i 25 latach s³u¿by;
 * mieszkanie b¹dŸ œwiadczenie mieszkaniowe
       (garnizon Opole 900z³);
 * pewne uposa¿enie p³atne z góry (szeregowy 4110z³);
 * regularny wzrost uposa¿enia (za wys³ugê);
 * prawa emerytalne po 25 latach s³u¿by;
 * mo¿liwoœæ udzia³u w misjach zagranicznych;
Wiêcej informacji otrzymacie dzwoni¹c do Wojskowej Komen
dy Uzupe³nieñ nr 261 624 340
 lub na naszej stronie internetowej
https://wkukedzierzyn-kozle.wp.mil.pl/pl/
W zak³adce "pozosta³e" -> "s³u¿ba wojskowa"
* Wojska obrony terytorialnej
* s³u¿ba przygotowawcza oraz na facebook'u - https://www.fa
cebook.com/WKUKedzierzynKozle zachêcamy do œledzenia
oraz polubieñ.
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MARIA  ARTYMIAK FINALIST¥
XXV OLIMPIADY WIEDZY O ̄ YWIENIU I ̄ YWNOŒCI
"Zdrowie cz³owieka tkwi od pokoleñ w tym co ma w g³owie i co

na stole" - prof. Jan Gawêcki
Bardzo mi³o nam og³osiæ, ¿e Maria Artymiak uczennica kla-

sy III B w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w G³ubczycach,
zdoby³a tytu³ finalisty w centralnym etapie jubileuszowej XXV
Olimpiady Wiedzy o ̄ ywieniu i ̄ ywnoœci.

Historia olimpiady ma kilkudziesiêcioletni¹ tradycjê i stawia so-
bie za cel rozwijanie zainteresowañ uczniów i nauczycieli proble-
mem ¿ywienia, upowszechnianie wzorców racjonalnego ¿ywie-
nia i promocjê zdrowia oraz tworzenie dla zdolnej m³odzie¿y mo¿-
liwoœci ogólnopolskiej rywalizacji w tym obszarze wiedzy.

Przewodnicz¹cym Komitetu G³ównego Olimpiady Wiedzy o
¯ywieniu i ̄ ywnoœci jest dr n. med. Adam Grzegrzó³ka - dyrektor
Zespo³u Szkó³ nr 6 im. Miko³aja Reja w Szczecinie oraz goœcinnie
prof. dr hab. Jan Gawêcki. Zgodnie z wczeœniejsz¹ zapowiedzi¹
tematem wiod¹cym tegorocznej edycji olimpiady by³a: Cukrzyca
- jedna z najbardziej rozpowszechnionych chorób dietozale¿nych
oraz jej zwi¹zki z ¿ywnoœci¹, ¿ywieniem i stylem ¿ycia.

Zawody maj¹ charakter trójstopniowy: etap I szkolny (zawody
I stopnia), etap II okrêgowy (zawody II stopnia) i etap III central-
ny (zawody III stopnia). Zainteresowanie wœród naszej m³odzie-
¿y i chêæ wziêcia udzia³u w olimpiadzie jest ogromne. Uczniowie,
jak co roku, przygotowuj¹ siê merytorycznie do tej rywalizacji
pod kierunkiem pani mgr Beaty Señ.

Zawody I stopnia odby³y siê w naszej szkole stacjonarnie 19
paŸdziernika 2020 r. i polega³y na rozwi¹zaniu testu pisemnego,
opracowanego przez nauczyciela przygotowuj¹cego uczniów do
tej olimpiady. Do etapu okrêgowego zakwalifikowa³y siê dwie
uczennice z najwy¿szym wynikiem testu: Maria Artymiak z klasy
III B i Amelia Mikler z klasy II B.

Eliminacje okrêgowe, ze wzglêdu na panuj¹c¹ sytuacjê pande-
miczn¹, zosta³y zorganizowane 4 grudnia 2020 r. w formie on-line
na platformie Centrum Egzaminów Testowych Pomorskiego Uni-
wersytetu Medycznego. Polega³y na rozwi¹zaniu testu, na który
sk³ada³y siê zadania z tematyki wiod¹cej i zadania z zakresu ga-

stronomii, ¿ywnoœci i ¿ywienia. Do etapu centralnego zakwalifi-
kowa³a siê Maria Artymiak, spoœród 5 tys. uczestników olimpia-
dy z ca³ego kraju.

Po pierwszej czêœci pisemnej zawodów III stopnia (centralnych)
przeprowadzonej 11 marca 2021 r. w formie on-line na platformie
Centrum Egzaminów Testowych PUM, nasza uczennica znalaz³a
siê na liœcie 30 osób zakwalifikowanych do drugiej czêœci zawo-
dów centralnych, która odby³a siê ju¿ w formie stacjonarnej

z zachowaniem re¿imu sanitarnego w dniach 18-19 marca 2021
r. w murach Zespo³u Szkó³ nr 6 im. Miko³aja Reja w Szczecinie.

Czêœæ praktyczna eliminacji centralnych obejmowa³a wykona-
nie zadania polegaj¹cego na przeprowadzeniu procesu techno-
logicznego okreœlonej potrawy, zaplanowaniu i ocenieniu ¿ywie-
nia dla okreœlonych osób oraz zaprezentowaniu techniki serwo-
wania okreœlonego dania.

Na zakoñczenie tegorocznej edycji olimpiady zosta³y uroczy-
œcie wrêczone nagrody i dyplomy laureatom i finalistom oraz
podziêkowania nauczycielom za wyró¿niaj¹ce przygotowanie
uczniów.                                                                  Beata Señ
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Jeœli w tym roku zamiast PIT-40A otrzyma³eœ PIT-11A,
mo¿esz:
* z³o¿yæ samodzielnie zeznanie roczne PIT, jeœli chcesz skorzy-

staæ z ulg i odliczeñ lub przekazaæ 1% podatku innej organizacji,
ni¿ wskazanej w ubieg³ym roku,

* nie robiæ nic, wtedy urz¹d skarbowy zaakceptuje zeznanie
PIT-37 przygotowane dla Ciebie w us³udze Twój e-PIT.

* 1% podatku -Twój 1% na rzecz organizacji po¿ytku publicz-
nego (OPP) bêdzie w tym roku automatycznie przekazany orga-
nizacji, któr¹ wybra³eœ w ubieg³ym roku.

Jeœli w ubieg³ym roku nie wskaza³eœ organizacji, a w tym
roku chcia³byœ to zrobiæ lub zmieniæ swój ubieg³oroczny wybór i
otrzyma³eœ PIT-11A - musisz wype³niæ i wys³aæ do urzêdu skar-
bowego zeznanie roczne albo wskazaæ organizacjê w zeznaniu
udostêpnionym w us³udze Twój e-PIT. Uwaga: nie sk³adaj PIT-
OP. Jeœli natomiast otrzyma³eœ PIT-40A - wówczas mo¿esz sko-
rzystaæ z formularza PIT-OP.

Kiedy zwrot nadp³aty - Zwrot nadp³aty podatku otrzymasz do
45. dni, jeœli zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane
w us³udze Twój e-PIT albo z³o¿ysz je w sposób elektroniczny.
Natomiast w przypadku zeznañ sk³adanych papierowo zwrot na-
st¹pi do 3. miesiêcy.

Termin zwrotu nadp³aty liczy siê od dnia z³o¿enia zeznania. W
przypadku zeznania automatycznie zaakceptowanego w us³udze
Twój e-PIT termin 45 dni liczy siê od 30 kwietnia.

Rachunek bankowy - Pamiêtaj, warto zg³osiæ swój rachunek
bankowy do urzêdu skarbowego, ¿eby szybko i bezpiecznie otrzy-
maæ zwrot nadp³aty. Mo¿esz to zrobiæ w sk³adanym zeznaniu PIT,
w us³udze Twój e-PIT lub na formularzu ZAP-3 (mo¿esz go wrzu-
ciæ do urny przed urzêdem skarbowym lub wys³aæ poczt¹). Je¿eli
rachunek by³ zg³oszony wczeœniej do urzêdu i jest aktualny, nie
musisz nic robiæ.

PIT-40A - Jeœli, tak jak do tej pory, otrzyma³eœ od organu rento-
wego PIT-40A, nie musisz rozliczaæ PIT, o ile nie osi¹gn¹³eœ
w ubieg³ym roku przychodów z innych Ÿróde³ i nie korzystasz z
ulg i odliczeñ. W przeciwnym wypadku powinieneœ do 30 kwiet-
nia z³o¿yæ odpowiednie zeznanie roczne.

Jeœli potrzebujesz pomocy specjalisty, zadzwoñ do swojego
urzêdu skarbowego lub umów wizytê w urzêdzie skarbowym na
podatki.gov.pl.

Zostañ w domu - b¹dŸ bezpieczny!
Gabriela Lenartowicz  Naczelnik
Urz¹d Skarbowy w G³ubczycach

Czas szybko mija – rocznica jedenasta
W trakcie pandemii bez prób i basta.
Ela do mnie dzwoni : Zosiu napisz coœ …
Ciê¿ko coœ wymyœliæ, a mo¿e coœ Ktoœ ?

Tak czy inaczej œpiewaæ chcia³o by siê
Lecz pandemia bezwzglêdna jest – nie koñczy siê !
Min¹³ wiêc rok ca³y tylko na wspomnieniach
Czasem Ktoœ przedzwoni i przeœle ¿yczenia.

I chocia¿ zawsze ¿yczymy sobie zdrowia
¯ycie weryfikuje wszystko od nowa
I nie da siê ukryæ lat ci¹gle przybywa
Czegó¿ siê spodziewaæ – choæ serce siê wyrywa !

¯yciowe doœwiadczenie, a w g³owie osiemnaœcie
Nie przeskoczysz cz³owieku peselu swego w³aœnie
Tak wiêc trzymajmy siê dobrze i miejmy marzenia
 Przede wszystkim zdrowia i DO ZOBACZENIA !!!
      G³ubczyce, dnia 16 marca 2021 r.  Zosia Pyrczak

CO DLA EMERYTÓW ZNACZY£O BYÆ AKTYWNYM I IŒÆ PRZEZ ̄ YCIE ZE ŒPIEWEM NA USTACH ?
 TYMCZASEM MARZENIA EMERYTÓW ZABRA£ WIRUS  I  NIE WIADOMO CO DALEJ ?

                         JEDENASTA  ROCZNICA CHÓRU FENIKS

EMERYCIE, RENCISTO !!!!
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SZKOLNE ¯YCIE W PANDEMII
W PSP W KLISINIE

Nowy 2021r. rozpoczêliœmy nadal w pandemicznej rzeczywi-
stoœci. Klasy I-III kontynuuj¹ naukê stacjonarnie, a kl. IV-VII
nadal zdalnie. Stacjonarnie pracuje te¿ przedszkole. Mimo tych
ograniczeñ staramy siê pracowaæ normalnie. Normaln¹ naukê
szkoln¹ staramy siê urozmaicaæ, organizuj¹c uroczystoœci dla
dzieci, konkursy, akcje i kiermasze.

Tak wygl¹da³y pierwsze trzy miesi¹ce w naszej szkole.
STYCZEÑ

* Atrakcyjne ferie w naszym przedszkolu
Podczas dwutygodniowych ferii zimowych odby³y siê wy-

strza³owe dni tematyczne!!!
Ka¿dy dzieñ niós³ ze sob¹ coœ nowego i wyj¹tkowego: cieka-

we zajêcia, zabawy, konkursy oraz  imprezy.
* Uczniowie chêtnie korzystali z programu  "Ferie online nie

maj¹ granic - mo¿esz byæ wszêdzie".
* "Dzieñ Babci i Dziadka" - to symboliczna okazja, by okazaæ,

¿e  ich doceniamy i bardzo kochamy. Dzieci z przedszkola i ucznio-
wie ze szko³y przygotowali dla swoich ukochanych dziadków
¿yczenia przekazane online ze wzglêdu na panuj¹c¹ sytuacjê.
¯yczenia by³y wzbogacone o piosenki i wiersze.

* "Leæ kolêdo w œwiat" - uczennice klasy IV zadedykowa³y
wszystkim kolêdê "Lulaj¿e Jezuniu", któr¹ zagra³y na fletach.

* Poznajemy robota PHOTON. Pierwsze zajêcia z Kubusiem -
tak nazwali go uczniowie kl. II by³y poœwiêcone jego poznaniu.
"Kim jest Kubuœ?". Interaktywnym robotem edukacyjnym, któ-
ry poprzez aplikacjê mobiln¹ oraz powi¹zane z ni¹ doœwiadcze-
nia i eksperymenty wprowadzi naszych uczniów w œwiat no-
wych technologii.

* Dzieci z m³odszej grupy przedszkolnej pozna³y zasady ko-
dowania. Nowa zabawa bardzo siê podoba³a.

* Braliœmy udzia³ w Diecezjalnym Konkursie Artystycznym -
Opole 2021.  Temat Konkursu "Droga do beatyfikacji Prymasa
Stefana Wyszyñskiego".

* Dzieci z grupy starszej "Skrzaty" przygotowa³y i przedsta-
wi³y online jase³ka misyjne.

LUTY
* Od 01.02.2021r. w naszej szkole ruszy³ cykl zajêæ psycho-

edukacyjnych "Przeciwdzia³aæ depresji". Poniedzia³ek rozpocz¹³
siê od spotkañ online z uczniami poszczególnych klas podczas,
których pedagog szkolny razem z zaproszonym goœciem peda-
gogiem-terapeut¹ opowiedzieli czym jest nastrój i co na niego
wp³ywa. Prowadzenie tych  zajêæ mia³o na celu upowszechnie-

nie wœród dzieci i m³odzie¿y wiedzy na temat groŸnej  choroby
jak¹ jest depresji.

* 2 lutego obchodziliœmy w naszej szkole "Dzieñ Pozytyw-
nego Myœlenia". Prowadziliœmy trening pozytywnego myœle-
nia.

*  9 lutego, to Dzieñ Bezpiecznego Internetu. Dziêki uprzej-
moœci KPP w G³ubczycach zarówno uczniowie jak i ich rodzice
mogli obejrzeæ film edukacyjno-profilaktyczny  pt. "Hejt".

* 9 lutego przypada Miêdzynarodowy Dzieñ Pizzy. W naszej
szkole równie¿  obchodziliœmy to œwiêto. Pizza jest daniem
smacznym, ³atwym i szybkim w przygotowaniu. Jednak ze
wzglêdu na re¿im sanitarny w tym roku zamiast j¹ przygoto-
waæ, zamówiliœmy u lokalnego restauratora. Radoœæ by³a wiel-
ka, a dzieñ  z pewnoœci¹ niezapomniany.

* 11 lutego, zarówno w szkole jak i w przedszkolu odbywa³y
siê bale karnawa³owe. Karnawa³ to czas zabawy i radoœci, d³u-
go oczekiwany przez dzieci. Trzeba przyznaæ, ¿e potrafimy za-
dbaæ o atmosferê. Sala udekorowana sercami, bowiem nied³u-
go walentynki, serpentynami i balonami sama zaprasza³a do
zabawy. Muzyka ka¿dego podrywa³a do tañca. Na parkiecie
ró¿ne bajkowe postacie. By³y tañce w rytmie najnowoczeœniej-
szych przebojów, walentynkowy quiz i Fotobudka. Nie zabra-
k³o przepysznych p¹czków i upominków zakupionych przez
Radê Rodziców.

* 23 lutego to Ogólnopolski Dzieñ Walki z Depresj¹. W przed-
dzieñ podsumowaliœmy cykl zajêæ psycho-edukacujnych. M³o-
dzie¿ chêtnie uczestniczy³a w zajêciach online.     Zajêcia mia³y
na celu uœwiadomienie dzieciom i m³odzie¿y jak¹ powa¿n¹ cho-
rob¹ jest depresja. Spotkania mia³y równie¿ na celu pokazaæ
jak umiejêtnie mo¿na  budowaæ odpornoœæ psychiczn¹ poprzez
odkrywanie swoich talentów oraz poczucia w³asnej wartoœci i
wiarê we w³asne umiejêtnoœci.

MARZEC
* 1 marca Narodowy Dzieñ Pamiêci ̄ o³nierzy Wyklêtych
#1marca #¯o³nierzeWyklêci #Pamiêtamy
HO£D BOHATEROM
W dniu 2 marca 2021 roku na zajêciach z historii klasa 7

uczci³a pamiêæ o bohaterskich ¿o³nierzach niez³omnych. Do³¹-
czyliœmy do grona osób, które godnie chc¹ upamiêtniæ boha-
terów podziemia niepodleg³oœciowego.

Uczniowie podczas lekcji ogl¹dali koncert "M³odzi Niez³om-



MAJ 2021 NR 5/33612

nym", który stanowi³ jedn¹ z form uczczenia Narodowego Dnia
Pamiêci "¯o³nierzy Wyklêtych" oraz oddania ho³du tym, któ-
rzy po II wojnie œwiatowej przeciwstawili siê narzuconej si³¹
w³adzy komunistycznej. Po wys³uchaniu koncertu skorzystali
z zasobów e-podrêcznika   i przeczytali materia³y poœwiêcone
¯o³nierzom Wyklêtym, ̄ o³nierzom Niez³omnym, którzy za swoje
przywi¹zanie do Ojczyzny zap³acili najwy¿sz¹ cenê.

Nauczyciel wspomina³, tak¿e bohatera naszego regionu, któ-
ry ukrywa³ siê niedaleko G³ubczyc tj. w miejscowoœci Królo-
we. By³ nim major Zygmunt Szendzielarz "£upaszka".

*  3 marca odby³y siê zajêcia w szkolnej bibliotece dla uczniów
kl. II i III.   Mali czytelnicy poznali kilka faktów z historii ksi¹¿ki,
rozwi¹zywali krzy¿ówki czytelnicze i zagadki zwi¹zane z ksi¹¿k¹.

* 8 marca to Miêdzynarodowy Dzieñ Kobiet. Panowie z na-
szej placówki starsi i m³odsi przygotowali dla swoich pañ
i kole¿anek niespodzianki. By³y ¿yczenia, kwiaty i s³odkie upo-
minki. STO LAT DROGIE PANIE!!!.

* 10 marca w ramach projektu ,,OP@LSKIE DLA PODSTA-
WÓWEK -zdalne nauczanie zbli¿a" realizowanego przez  Sa-
morz¹d Województwa Opolskiego otrzymaliœmy   6 laptopów
dla nauczycieli do nauki zdalnej.

* 11 marca w naszej szkole odby³o siê spotkanie z st. sier¿.
Joann¹ Daszkiewicz   z Komendy Powiatowej w G³ubczycach
z uczniami klas I-III. W czasie spotkania omówiono zasady
bezpieczeñstwa obowi¹zuj¹ce w domu, na dworze na drodze
oraz jak odpowiedzialnie zajmowaæ siê swoimi pupilami. Dzieci
bardzo aktywnie uczestniczy³y w zajêciach.

* 12 marca obchodziliœmy Dzieñ Matematyki. Z tej okazji
uczniowie klasy IV na lekcji matematyki rozwi¹zywali ³amig³ów-
ki, grali w gry matematyczne korzystaj¹c ze strony www.Mat-
zoo.pl.  Dodatkowo  chêtni uczniowie przygotowali stroje
z motywem matematycznym.

* 13 marca w koœciele pw. Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego
w Klisinie odby³a siê uroczysta Msza œwiêta sprawowana przez
ks. Andrzeja Majcherek w intencji  œp. ks. Micha³a Norka.

We Mszy œwiêtej udzia³ wziêli dyrektor PSP w Klisinie pani
Magda Przybys³awska, prezes Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Klisinie pan Wies³aw Micek, opiekun Samorz¹du Uczniow-
skiego pani Marta Palka, pani Teresa Micek oraz uczniowie
naszej placówki.

W trakcie nabo¿eñstwa ksi¹dz proboszcz przybli¿y³ uczestni-
kom sylwetkê ksiêdza Norka, jego niez³omnoœæ w walce z komu-
nistycznymi w³adzami oraz dbanie o katechizacjê spo³ecznoœci
lokalnej w latach 70-tych XX wieku. Ks. Andrzej podziêkowa³
równie¿ za pamiêæ i opiekê nad grobem zmar³ego ksiêdza.

Niezwyk³y ho³d pamiêci ks. Norkowi z³o¿yli przedstawiciele
Zwi¹zku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Po mszy œwiêtej wszyscy
zebraliœmy siê przed grobem œp. Micha³a Norka, nast¹pi³a chwila
zadumy i modlitwa oraz z³o¿enie znicza za zmar³ego ksiêdza.

*  19 marca Witamy Wiosnê. Przedszkolacy i uczniowie klas I-
III radoœnie maszerowali w barwnym korowodzie ulicami Klisina.
Na czele korowodu ,,maszerowa³a" oczywiœcie Marzanna - s³o-
miana kuk³a symbolizuj¹ca odchodz¹c¹ zimê. Jesteœmy pewni, ¿e
dziêki staraniom naszych przedszkolaków i uczniów Wiosna za-
wita do nas na dobre.

*  23 marca odby³ siê Internetowy Kiermasz Wielkanocny  ozdób
wykonanych przez rodziców naszych uczniów, za co serdecznie
dziêkujemy.

Jak widaæ nie poddajemy siê pandemii i staramy siê wprowa-
dziæ trochê normalnoœci  w nasze szkolne ¿ycie.

Mamy nadziejê, ¿e wkrótce wrócimy do normalnoœci
                                                                          #BêdzieDobrze
                                      T. Micek, M. Palka, M. Przybys³awka
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TERMOMODERNIZACJA
 ZAMKU JOANNITÓW

W GROBNIKACH
Rozmowa z so³tysem Grobnik  Paw³em Buczkiem (ze str. TG)
Twoje G³ubczyce: So³ectwo Grobniki stara³o siê wykorzystaæ

budynek Pa³acu pod dzia³ania zwi¹zane z szeroko rozumian¹ kul-
tur¹, t¹ grobnick¹ ale te¿ nie tylko. I ostatnimi czasy uda³o siê
dopi¹æ kolejny etap prac zwi¹zanych z tym przedsiêwziêciem, te-
matem. Goœciem naszym jest Pan Pawe³ Buczek, so³tys Grobnik.
Dzieñ dobry.

Pawe³ Buczek: Dzieñ dobry, witam.
TG: No wiêc proszê powiedzieæ parê s³ów na temat Pa³acu w

Grobnikach. Na czym stanê³y prace, b¹dŸ te¿ nie. Jak to ruszy³o,
na jakim etapie jesteœmy aktualnie?

PB: No, chcia³oby siê powiedzieæ, ¿e kolejny etap formalny za
nami. Mianowicie z³o¿yliœmy dokumentacjê do starostwa z wnio-
skiem o pozwolenie na budowê. Czyli komplet dokumentacji uzu-
pe³niony, poprawiony ju¿ - wielokrotnie zreszt¹ - uda³o siê nam
z³o¿yæ. Mówiê "nam", poniewa¿ wnioskodawc¹ jest Gmina G³ub-
czyce czyli burmistrz, a ja jestem pe³nomocnikiem burmistrza w tej
sprawie. Tak¿e dzia³amy tutaj wspólnie. Uda³o siê tê dokumenta-
cjê, tak jak powiedzia³em skompletowaæ i w komplecie z³o¿yæ, tak-
¿e czekamy na pozytywn¹ decyzjê na budowê. I to jest ten taki
"formalny" etap, który jest nieodzowny i potrzebny do rozpoczê-
cia przedsiêwziêcia. A sk¹din¹d ju¿ te¿ równolegle, dostaliœmy
potwierdzenie z Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska,
gdzie Fundusz potwierdza, ¿e dostaliœmy dotacjê na ten cel. Tak¿e
kwota ok. 3 mln z³ zosta³a przeznaczona i zabezpieczona na ten cel,
tak¿e te sprawy formalne myœlê, ¿e ju¿ mamy za sob¹ i teraz tylko
nastêpnym etapem bêdzie og³oszenie przetargu na to przedsiê-
wziêcie.

TG: Co takiego siê zmieni jeœli chodzi o Pa³ac, jego wygl¹d,
przeznaczenie?

PB: Zmiany bêd¹ du¿e i niedu¿e. Niedu¿e tzn. zamek bêdzie w
tym miejscu, w którym jest. Mniej wiêcej w tej samej bryle. Pamiê-
tajmy, ¿e piêtra zamku zmienia³y siê z biegiem czasu. W tym re-
moncie d¹¿ymy do stanu z XIX w. a mianowicie trzeba w zwi¹zku
z tym dobudowaæ jedno piêtro dachowe, czyli wymieniæ ca³y dach
na nowy, w którym bêdzie jeszcze jedno a w zasadzie pó³tora kon-
dygnacji. I taki obiekt jest zaplanowany, taka jest dokumentacja.
Dzisiaj w zamku istniej¹ 2 piêtra. Parter i 1 piêtro z du¿¹ sal¹ ba-
low¹ na górze. A po remoncie pojawi siê jeszcze jedno piêtro takie
mieszkalne w dachu.

Zmieni siê tak¿e funkcjonalnoœæ przedsiêwziêcia. Kiedy zasta-
nawialiœmy siê nad wnioskowaniem i pozyskiwaniem œrodków na
ten cel, to te¿ zastanawialiœmy siê nad funkcj¹ tego miejsca, jak
bêdzie wykorzystywany zamek w przysz³oœci. Dlatego dzisiaj ca³a
akcja, ca³a inicjatywa i te¿ tytu³ projektu budowlanego nosi nazwê
"Dom Pracy Twórczej". I taka jest nasza idea, moja i burmistrza,
¿eby ten budynek w przysz³oœci s³u¿y³ wszystkim, którzy chcieli-
by prowadziæ tam jakiekolwiek zajêcia. I takie powiedzmy najmniej-
sze, pocz¹wszy od zebrañ wiejskich, od takich spotkañ lokalnych
po warsztaty i zajêcia grup du¿ych, nawet ponad 100 osobowych,
które bêd¹ mog³y tutaj przyjechaæ, zakwaterowaæ siê, wype³niæ te
cele z jakimi przyjecha³y. Czyli np. bêdzie mo¿na rehabilitowaæ
osoby niepe³nosprawne, bêdzie mo¿na przeprowadzaæ warsztaty
artystyczne, teatralne, muzyczne co tylko komu bêdzie potrzebne
- poniewa¿ funkcjonalnoœæ tych pomieszczeñ bêdzie bardzo du¿a.

Na parterze s¹ i takie bêd¹, dwie du¿e sale: Sala Rycerska i sala
obok, które s¹ du¿ymi, otwartymi przestrzeniami i bêdzie mo¿na
tam dowolnie aran¿owaæ zale¿nie od tego co bêdzie akurat komuœ

do czego potrzebne. Na pierwszym piêtrze zostanie te¿ ta du¿a
sala balowa, która funkcjonuje dzisiaj. Tak¿e praktycznie 1/3
powierzchni piêtra to jest sala, która bêdzie jeszcze bardziej funk-
cjonalna. Bêdzie tam mo¿na przeprowadzaæ naprawdê bardzo
du¿e przedsiêwziêcia. W³¹cznie z pokazami, koncertami, z tego
typu przedsiêwziêciami. Myœlê, ¿e formu³a jest na tyle otwarta,
¿e kiedy ten budynek osi¹gnie ju¿ swoj¹ œwietnoœæ, a pamiêtaj-
my, ¿e jeszcze kilka dobrych lat musi potrwaæ zanim to bêdzie, to
na pewno bêdzie on móg³ byæ wykorzystywany na wiele ró¿-
nych sposobów.

TG: Do kogo nale¿y  siê zwracaæ jeœli chodzi o chêæ zorgani-
zowania jakiegoœ wydarzenia?

PB: O, to jest d³uga perspektywa. Myœlê, ¿e te formalnoœci na
pewno zostan¹ przez burmistrza i przez Urz¹d Miejski usystema-
tyzowane. Pamiêtajmy, ¿e dzisiaj jesteœmy w pierwszym etapie
przedsiêwziêcia. Pierwszy etap polega na g³êbokiej termomo-
dernizacji. Tak siê nazywa wniosek, z którego dostaliœmy dofi-
nansowanie. Przypominam, ¿e jest to ok. 3 mln z³ w 95% dofinan-
sowane - czyli bardzo fajne, bardzo dogodne warunki. Aczkol-
wiek nie "za³atwiaj¹" mówi¹c kolokwialnie, ca³oœci potrzeb tego
przedsiêwziêcia. W tym etapie zostanie wymieniony dach, zo-
stanie wymienione Ÿród³o ciep³a na pompy ciep³a. Zostan¹ zro-
bione tynki, zostanie wymieniona stolarka okienno-drzwiowa,
no i oœwietlenie, izolacja, pomniejsze rzeczy zwi¹zane z termo-
modernizacj¹. I to jest ten pierwszy etap.

Ju¿ poczyniliœmy starania i ju¿ wiedz¹c, ¿e dostaniemy dofi-
nansowane na ten pierwszy etap, przygotowujemy siê do na-
stêpnego etapu, który bêdzie polega³ na wykoñczeniu i wy-
posa¿eniu tego budynku i to bêd¹ nastêpne miliony z³, które
bêd¹ potrzebne na dokoñczenie tego przedsiêwziêcia.

I w ostatnim etapie czeka nas te¿ zagospodarowanie terenu
wokó³ zamku czyli park zabytkowy równie¿ i bardzo ciekawa
infrastruktura przyrodnicza dooko³a zamku. I to jest przysz³oœæ,
która jest jeszcze nieokreœlona. Tu bêdziemy jeszcze wniosko-
waæ o jakieœ dofinansowania jeœli bêd¹ tylko mo¿liwe. A wów-
czas, kiedy ju¿ obiekt bêdzie ju¿ dokoñczony na pewno te kwe-
stie formalne bêd¹ te¿ ujednolicone i myœlê, ¿e tutaj burmistrz
wspólnie ze mn¹ wymyœlimy tak¹ formu³ê, która bêdzie najlep-
sza dla nas wszystkich.

TG: No có¿. Pozostaje ¿yczyæ w takim razie jak najszybszej
realizacji etapów tego projektu i tego przedsiêwziêcia. Mam na-
dziejê, ¿e ju¿ nied³ugo Grobniki stan¹ siê takim centrum kultural-
nym i œwietnym przyk³adem na to, ¿e równie¿ so³ectwo mo¿e
wieœæ jakiœ no powiedzmy prym jeœli chodzi o kulturê w regionie.

- No mo¿na by nawet powiedzieæ, ¿e wracamy do Ÿróde³, bo za
czasów w zasadzie od XII-XIII w. kiedy Zakon Maltañski osiedli³
siê w Grobnikach, i tam, w³aœnie w tym budynku w zamku stworzy³
swoj¹ komturiê, no to ten taki oœrodek kulturalny, oœrodek rozwoju
tych terenów by³ w³aœnie w Grobnikach i myœlê, ¿e tak trochê z
przymru¿eniem oka wracamy do tych korzeni maltañskich.

Ale tak powa¿nie mówi¹c, oczywiœcie nie bêdziemy siê tutaj
przeœcigaæ w prymie kulturalnym. Myœlê, ¿e w ogóle G³ubczyce
i obszar P³askowy¿u G³ubczyckiego jest bardzo bogaty w takie
miejsca i takie oœrodki kultury. Ale te¿ mam œwiadomoœæ, ¿e to
przedsiêwziêcie to jest kolejny etap, który dzisiaj zakañczamy -
automatycznie rozpoczynamy nastêpny, wiedz¹c ¿e jeszcze
przede mn¹ i przed nami wiele problemów, wiele zagadkowych
tematów do rozwi¹zania. Mam te¿ w pamiêci to, co do tej pory
uda³o siê zrobiæ i te problemy, które czasami znik¹d siê mno¿y³y,
czasami gdzieœ tam powstawa³y nowe tematy, ale to tylko po to,
¿eby je rozwi¹zaæ i ¿eby siê z nimi mierzyæ. Jak najbardziej nie
mo¿na siê poddawaæ. >>>> str. 14
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ZAWODY RANKINGOWE POLSKIEJ UNII KARATE,
VIII EDYCJA GRAND PRIX TCZEW KARATE WKF.
Zawody odby³y siê  20-21marca 2021r w Tczewie
Startowa³o w nich 782 zawodników z  64 klubów w 1245

osobokonkurencjach z Polski,Francji,Niemiec, Norwegii,
S³owacji i Ukrainy.  Ludowy Zespó³ Sportowy Karate -Do
G³ubczyce reprezentowali: Szymon Cieœlik, który w kata U21
zdoby³ z³oty medal,  Maciej Kowalczyk,  w kata U21  br¹zo-
wy medal, natomiast w kategorii  kata junior  z³oty medal.

Jakub Patryjach  w kata junior zaj¹³ pi¹te miejsce.
Julia Hac   w kata kadet zaje³a 15 miejsce.
Mimo przerwy w treningach (obecnie treningi zosta-

³y niedawno wznowione) wyniki naszych zawodników
uznajê za bardzo dobre  i oczekujê zaanga¿owania
w dalszych treningach przygotowuj¹cych do nastêp-
nych zawodów rankingowych, które odbêd¹ siê w Ple-
szewie 15.04.2021.                                                       JH

>>>   dok. str.13
Tutaj te¿ od razu, ca³y czas z ty³u g³owy mam fakt, ¿e w zasadzie

bardzo wiele czynników wskazywa³o na to, ¿e ta inwestycja nie ma
prawa powodzenia. Bardzo du¿o by³o takich, powiedzmy przeszkód
prawie nie do udŸwigniêcia. W³¹cznie z tym, ¿e musieliœmy drugi raz
tworzyæ dokumentacjê budowlan¹, poniewa¿ ju¿ na etapie ukoñczo-
nej dokumentacji okaza³o siê, ¿e musieliœmy zmieniæ bry³ê dachu, co
w zasadzie przebudowa³o ca³¹ dokumentacjê. I tutaj wielkie, wielkie
podziêkowania i dla burmistrza i dla urzêdników i w ogóle dla wszyst-
kich, którzy wspó³pracowali w tym projekcie, ¿e uda³o siê jakby drugi
raz na nowo tê dokumentacjê zrobiæ. Tak trzeba powiedzieæ.

Cieszê siê, ¿e siê nie poddaliœmy i ¿e doprowadziliœmy ten etap do
koñca i myœlê, ¿e z nastêpnymi etapami tego przedsiêwziêcia, które
tak ogólnie mo¿na nazwaæ jako tak¹ pe³n¹ rewitalizacjê zamku, uda
siê w przeci¹gu najbli¿szych kilku lat dokoñczyæ.

TG: Panie Pawle. Pozostaje z³o¿yæ gratulacje jeœli chodzi
o wytrwa³oœæ w realizacji tego projektu, ale równie¿ powo-
dzenia na dalsz¹ czêœæ. Niech to siê wszystko bardzo fajnie
zakoñczy i zacznie funkcjonowaæ.

PB- I na pewno jeszcze nie raz bêdziemy siê spotykaæ w
tych tematach oko³o zamkowych i bêdziemy sobie tutaj za
poœrednictwem portalu czy za poœrednictwem mediów opo-
wiadaæ i przekazywaæ mieszkañcom G³ubczyc i okolic jak
siê te prace maj¹. Mam nadziejê, ¿e niebawem uda siê po-
chwaliæ nastêpnym, jakimœ ciekawym przedsiêwziêciem
w tym temacie.

TG: Dziêkujê za rozmowê.
PB- Dziêkujê równie¿.

                                                  JH
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W dniach 19-21.03.2021r. w Bieruniu odby³ siê
Miêdzynarodowy Turniej Badmintona Polish Inter-
national U17. W turnieju uczestniczy³o ok. 120 za-
wodników i zawodniczek z 11 krajów Europy w ka-
tegorii wiekowej junior m³odszy 17 lat. Klubu LKS
Technik G³ubczyce reprezentowa³o trzech m³odych
zawodników, Maja Janko i Rafa³ Mielnik lat 14 oraz
Mateusz Golas lat 15. Œwietnie spisa³a siê Maja
Janko, która mimo m³odego wieku zdoby³a z³oty
medal w grze mieszanej graj¹c w parze z Janem Frañ-
czakiem z klubu UKS Hubal Bia³ystok i br¹zowy
medal w grze pojedynczej. Serdecznie gratulujemy

LKS TECHNIK G£UBCZYCE

MAJA JANKO - SUKCES BADMINTONISTKI TECHNIKA G£UBCZYCE
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GRAND PRIX POLSKI  TAEKWON-DO 2021
W dniach 19.03-21.03.2020 roku w Pruszczu Gdañskim odby³y siê  Grand Prix Polski  Taekwon-do Seniorów.

 Jest to turniej kwalifikacyjny do Mistrzostw Polski   i Kadry Narodowej. Reprezentacja Ludowego Klubu Sportowego Sparta
G³ubczyce  i  Pietrowice przywioz³a z Pucharu 3 z³ote  medal.

Nasz Klub reprezentowali: Karolina Konik, Olga Jab³oñska, Daria Baran, Bartosz S³odkowski, Micha³ Jano i trener Daniel Jano.
Wyniki naszych zawodników: z³ote medale wywalczyli: Karolina Konik w walkach, Bartosz S³odkowski w walkach  i Micha³ Jano
w uk³adach. Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy za wysokie wyniki i ¿yczymy dalszych sukcesów.                  DJ

ZAPRASZAMY DO LICEUM OGÓLNO-
KSZTA£C¥CEGO  W G£UBCZYCACH!

 Koñczysz w³aœnie szko³ê podstawow¹. Koniec roku szkol-
nego zbli¿a siê wielkimi krokami, a Ty w dalszym ci¹gu nie
wiesz, co ze sob¹ pocz¹æ i któr¹ ze szkó³ wybraæ? Wybierz
g³ubczyckie liceum.

Jednym z  najwa¿niejszych argumentów jest fakt, ¿e przygo-
tujemy Ciê do matury najlepiej, jak potrafimy. Dlaczego? Dla-
tego, ¿e spoœród szkó³ œrednich w powiecie g³ubczyckim
mamy najwy¿sz¹ zdawalnoœæ. Dziêki temu bêdziesz mieæ szan-
sê na studiowanie na Twoim wymarzonym kierunku. Nasi ab-
solwenci z powodzeniem odnajduj¹ siê na takich uczelniach
jak Uniwersytet Jagielloñski, Akademia Górniczo Hutnicza czy
Akademia Medyczna.

W naszej szkole mo¿esz rozwijaæ siê w wielu dziedzinach, za-
równo tych naukowych, jak i kulturalnych oraz artystycznych.

Ogromnym atutem jest mo¿liwoœæ nauki j. angielskiego na od-
powiednim dla siebie poziomie zaawansowania. Nie marnujesz
wiêc czasu na powtarzanie treœci, które ju¿ dawno masz opanowa-
ne. ̄ adna szko³a œrednia w G³ubczycach tego Ci nie zapewni.

Dajemy Ci mo¿liwoœæ realizowania siê i udzia³u w konkursach
i olimpiadach przedmiotowych (matematycznych, chemicznych,
historycznych i biologicznych itp. ) na szczeblu wojewódzkim,
regionalnym i ogólnopolskim.

Kolejnym plusem naszej szko³y jest bogate i zró¿nicowane
¿ycie pozalekcyjne. Z nami mo¿esz pojechaæ na rajd rowerowy,

sp³yw kajakowy, jak równie¿ na Euroweek -  kilkudniowe warsz-
taty z wolontariuszami z ca³ego œwiata, podczas których dosko-
nalimy komunikowanie siê w j. angielskim. Mo¿emy pochwaliæ
siê równie¿  organizowaniem wymian miêdzynarodowych. Od
ponad 10 lat wspólnie z Polsko Niemieck¹ Wspó³prac¹ M³odzie-
¿y odbywaj¹ siê spotkania, podczas których naprzemiennie go-
œcimy uczniów z Niemiec i wyje¿d¿amy za granicê.

Wspó³pracujemy równie¿ z presti¿owymi uczelniami . Nasi
uczniowie mog¹ braæ udzia³ w zajêciach organizowanych m.in.
na Uniwersytecie Jagielloñskim, Uniwersytecie Opolskim i w
Pañstwowej Medycznej Wy¿szej Szkole Zawodowej w Opolu.

Ci z Was, którzy odkryj¹ w sobie duszê artysty, bêd¹ mieli
okazjê wykazaæ siê swoimi zdolnoœciami w organizowanym od
lat Konkursie Mickiewiczowskim.

Niektórzy z Was pewnie bêd¹ mieli okazjê pracowaæ w Samo-
rz¹dzie Uczniowskim. Aktywnoœæ ta umo¿liwi Wam realny wp³yw
na  ¿ycie szko³y.

Je¿eli nieobca Ci jest empatia, bêdziesz móg³ pracowaæ w ra-
mach wolontariatu. Spo³ecznoœæ szkolna bierze udzia³ w wielu
akcjach charytatywnych, zarówno tych organizowanych jak i
podejmowanych z w³asnej inicjatywy.

Wiêcej o tym, co planujemy, jak równie¿ o tym, co do tej pory
dzia³o siê w naszej szkole, sprawdzisz w naszych mediach spo-
³ecznoœciowych. Obserwuj nas na Facebooku i Instagramie.
Zapraszamy. W imieniu spo³ecznoœci Liceum Ogólnokszta³c¹-
cego w G³ubczycach        KJK (foto str.19)
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Po¿egnaliœmy naszego kole-
gê, cz³onka ZKRPiBWP w G³ub-
czycach. Wspania³ego mê¿a,
ojca, dziadka i pradziadka, któ-
ry po d³ugim i nie³atwym ¿yciu
odszed³ na wieczn¹ wartê.

W³adys³aw Olejnik urodzi³ siê
30 grudnia 1923 r. w Kapuœciñ-
cach pow. Zbara¿, woj. tarnopol-
skie na Kresach Wschodnich II
RP w rodzinie ch³opskiej. Do
szko³y podstawowej uczêszcza³
w Kapuœciñcach, gdzie ukoñczy³
4 klasy. Nastêpnie uczêszcza³ do
szko³y powszechnej w Zbara¿u.

Ukoñczy³ tam 7 klas. Podczas okupacji niemieckiej nie móg³ kon-
tynuowaæ dalszej nauki, pracowa³ w gospodarstwie rodziców.
Jako m³odego ch³opca, Niemcy zabrali W³adys³awa do przymu-
sowego obozu pracy w Tarnopolu, a nastêpnie do Rudnika nad
Sanem gdzie musia³ ciê¿ko pracowaæ pod nadzorem essesma-
nów za bardzo ma³¹ porcjê ¿ywnoœci. W marcu 1944 r. kiedy Armia
Sowiecka wkroczy³a na te tereny, pan Olejnik zosta³ zaanga¿owa-
ny do naprawy i poszerzenia torów kolejowych dla potrzeb frontu
transportu zaopatrzenia. 22 marca 1944 r. zosta³ zmobilizowany do
I Armii Wojska Polskiego i przydzielony do 3 Brugady 11 Pu³ku
Artylerii Haubic. Po krótkim przeszkoleniu zostaje przeniesiony w
rejon Kursko-Sarny. Z jednostk¹ wyruszy³ na front. Bra³ czynny
udzia³ w wyzwoleniu ojczyzny z okupacji hitlerowskiej.

Przeszed³ ca³y szlak bojowy przez rzekê Zbrucz, miasta: Kowel,
Che³m, Lublin, Pu³awy, Dêblin, Praga - Warszawa, Jab³onna, Le-
gionowo, Bydgoszcz, Pi³ê, Z³otów, Wa³cz, Wa³ Pomorski, Ko³o-
brzeg, rejony nadmorskie, forsowanie Odry w walkach o Berlin
a¿ do rzeki £aby. Tam 9 maja 1945 r. nast¹pi³o zakoñczenie wojny.
Po powrocie do kraju zostaje wytypowany i przeniesiony przez
Dowództwo Jednostki 10 lipca 1945 r. do szko³y oficerskiej arty-
lerii 1-szej OSA. Z uwagi na stan zdrowia, ze szko³y oficerskiej
w stopniu kaprala zostaje przeniesiony 2 lutego 1946 r. do 1-go
Berliñskiego PAHL a nastêpnie w rejon Siekierki nad Odr¹ do
pracy przy ekshumacji cmentarza I Armii Wojska Polskiego.

Z wojska zostaje zdemobilizowany dnia 12 lutego 1947 r. Przy-
bywa do powiatu g³ubczyckiego i zamieszkuje we wsi Zawiszyce
podejmuj¹c pracê w cukrowni "Baworów" w Baborowie.

W 1948 r. zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z Mari¹ Kozyr¹ zamieszku-
j¹c u teœciów w Zawiszycach.

W 1952 r. Pan Olejnik zmieni³ pracê i zacz¹³ pracowaæ w GS
Lisiêcice. W 1960 r. zostaje przeniesiony do PZGS w G³ubczy-
cach gdzie pe³ni³ funkcjê instruktora do spraw ubezpieczeñ i in-
wentaryzacji. Od 1972-1973 r. pe³ni³ funkcjê jako cz³onek Zarz¹du
Okrêgu ZZPiS w Opolu.

Od 1 stycznia 1974 r. wraca na dawne stanowisko instruktora w
PZGS w G³ubczycach. Od 16 czerwca 1975 r. za porozumieniem
stron zostaje przeniesiony do Spó³dzielni Transportu Wiejskie-
go na stanowisko ds BHP i p. po¿. W 1983 r. przeszed³ na zas³u-
¿on¹ emeryturê. Pan W³adys³aw chêtnie udziela³ siê
w pracach na rzecz swojego œrodowiska. By³ bardzo aktywnym
cz³onkiem ZKRPiBWP od momentu jego powstania. Zawsze by³
obecny na wszystkich uroczystoœciach z okazji œwi¹t pañstwo-
wych w koœciele i pod pomnikiem Czynu Zbrojnego.

Pan W³adys³aw i Pani Maria wychowali czwórkê dzieci. Docze-
kali siê 5 wnuków i 2 prawnuków. Wspólnie prze¿yli 73 lata.

Za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie zostali odznaczeni medalem
przez Prezydenta RP.

Ostatnio stan zdrowia W³adys³awa Olejnika znacznie siê po-
gorszy³. 27 lutego 2021 r. odszed³ na wieczn¹ wartê.

Za dzia³alnoœæ wojenn¹ otrzyma³ odznaczenia:
1. S³u¿bê wojenn¹ i wojskow¹ zakoñczy³ w stopniu kaprala
2. Medal za udzia³ w walkach o Berlin
3. Medal za wyzwolenie Warszawy
4. Medal 30-lecia Polski Ludowej
5. Medal 60 lat w wojnie
6. Krzy¿ Czynu Frontowego I i II Armii Wojska
         Polskiego 1943-1945
7. Kombatancki Krzy¿ Pami¹tkowych Zwyciêzcom
         -Obroñcom i Wyzwolicielom Ojczyzny
8. Patent nr 51192. Tytu³: Weteran Walk o Wolnoœæ
          i Niepodleg³oœæ Ojczyzny
9. Minister Obrony Narodowej mianowa³ W³adys³awa
          Olejnika na stopieñ porucznika z dniem 11 marca 2005 r.
           ¯egnaj Kolego, spoczywaj w pokoju.
            Niech Ci ziemia lekk¹ bêdzie.
       Prezes Zarz¹du Oddzia³u Zwi¹zku Kombatantów RP
i By³ych WiêŸniów Politycznych w G³ubczycach
                                                                        Amelia Mamczar

                                                                                   „Odesz³aœ cicho, bez s³ów po¿egnania,
         (…) tak jakbyœ nie chcia³a, swym odejœciem smuciæ...

            (…) tak jakbyœ wierzy³a w godzinê rozstania,
                 ¿e masz niebawem z dobr¹ wieœci¹ wróciæ”

                                                                                                             ks.J.Twardowski\
W dniu 07.04.2021 roku zmar³a nasza kole¿anka Œ. P. Barbara Dawidowicz,

                                                                                                                       prze¿y³a niespe³na 72 lata.
 Pochowana  w dniu 9 kwietnia 2021 roku na Cmentarzu Komunalnym w G³ubczycach
¯adne s³owa nie s¹ w stanie wyraziæ tego co teraz czujemy, jesteœmy  wstrz¹œniêci...
Tak trudno uwierzyæ w to, ¿e Ciebie ju¿ nie ma...
 Basia by³a skromn¹, pe³n¹ ciep³a i ¿yczliwoœci osob¹. Pe³ni¹c funkcjê zastêpcy przewodnicz¹-

cej Polskiego Zwi¹zku Emerytów Rencistów i Inwalidów w G³ubczycach, da³a siê poznaæ jako osoba  pracowita, rzetelna, pe³na
empatii dla wspó³pracowników i cz³onków naszego Zwi¹zku. Basieñko odesz³aœ zbyt wczeœnie i niespodziewanie, ale na zawsze
zostaniesz  w naszych sercach i pamiêci. ̄ egnaj¹c Ciê dziêkujemy  za Twoj¹ obecnoœæ wœród nas, za Twoj¹ przyjaŸñ, za Twój
uœmiech, ¿yczliwoœæ i za Twoj¹ oddan¹ pracê na rzecz spo³ecznoœci naszego Zwi¹zku.

Mê¿owi i ca³ej rodzinie sk³adamy wyrazy êbokiego wspó³czucia.                                                                    Kole¿anki i koledzy

OSTATNIE PO¯EGNANIE Œ.P. W£ADYS£AWA OLEJNIKA

OSTATNIE PO¯EGNANIE NASZEJ KOLE¯ANKI...
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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-
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Reklamy - tylko na wewnêtrznych stronach - pod-
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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, œr. i pt  - 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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