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"Ka¿de pokolenie ma w³asny czas
Ka¿de pokolenie chce zmieniæ œwiat
Ka¿de pokolenie odejdzie w cieñ
A nasze nie"

Utwór "Pokolenie" zespo³u Kombi, s³owa Jacek Cygan

Tymi s³owy zwraca³em siê do Was, Drodzy Czytelnicy, przy
okazji ró¿nych okolicznoœci - zw³aszcza jubileuszy. S³owa refrenu
piosenki pochodz¹ce ze znanego przeboju zespo³u "Kombi" sta-
nowi¹ swoist¹ definicjê mojego ¿ycia, w tym dzia³alnoœci publi-
cystycznej, z któr¹ przychodzi mi siê po¿egnaæ.

G³os G³ubczyc i Kalendarz G³ubczycki to niejako moje "potom-
stwo". Nie³atwo przychodzi mi zamkn¹æ ten
etap ¿ycia, któremu poœwiêci³em wiele ser-
ca, czasu, dzia³añ - bez ma³a 30 lat. Lecz jak
pisze Jacek Cygan, wszystko ma swój czas
i trzeba wiedzieæ kiedy odejœæ. Chcia³oby
siê kontynuowaæ rozpoczête przed trzema
dekadami dzie³o, lecz niestety zdrowie nie
pozwala. Zreszt¹, kiedy przed laty podej-
mowa³em siê redakcji G³osu G³ubczyc i Ka-
lendarza G³ubczyckiego, nie przypuszcza-
³em, ¿e potrwa to tak d³ugo. Chyba nikt wte-
dy nie s¹dzi³, ¿e te publikacje przetrwaj¹ i
zapisz¹ kolejne karty ksiêgi samorz¹dowej,
kulturalnej, historycznej i spo³ecznej ziemi
g³ubczyckiej. Inicjuj¹c ich powstanie, chcia-
³em na bie¿¹co informowaæ mieszkañców
gminy G³ubczyce oraz odbiorców w kraju i
za granic¹ o tym, co dzieje siê w naszej Ma³ej
OjczyŸnie. Dlatego te¿ wspomniany Kalen-
darz, bêd¹cy wypadkow¹ miesiêcznika sa-
morz¹dowego, podzieli³em na nastêpuj¹ce dzia³y: kalendarium,
samorz¹d, wspó³czesnoœæ, historia, jubileusze. Z dum¹ mogê
stwierdziæ, ¿e obydwie publikacje ka¿dego roku trafiaj¹ na pó³ki
krajowych i zagranicznych bibliotek. Ma³o tego, powsta³o sze-
reg prac magisterskich i doktorskich na bazie materia³ów zebra-
nych w tych dzie³ach.

Jesieñ ¿ycia to czas podsumowañ. Chcia³oby siê przywo³aæ to
wszystko, co uda³o siê zamkn¹æ na ³amach wspomnianych me-
diów. Nie sposób tego uczyniæ. Dlatego odsy³am do lektury ko-
lejnych roczników, tak G³osu G³ubczyc jak i Kalendarza - byæ
mo¿e zgromadzonych w Pañstwa domowych archiwach. Jeœli nie,
odsy³am do naszej Miejskiej i Gminnej Biblioteki w Ratuszu.

¯egnaj¹c siê z funkcj¹ redaktora naczelnego wy¿ej wymienio-
nych publikacji, chcia³bym w sposób szczególny podziêkowaæ
tym wszystkim, którzy na przestrzeni szeregu lat wspó³pracowali
ze mn¹ okazuj¹c wiele ¿yczliwoœci, zrozumienia, cierpliwoœci etc.
Moja wdziêcznoœæ nie ma koñca… Nie przywo³am wszystkich
nazwisk, bo jest ich wiele - wszak to zgo³a 30 lat pracy redakcyj-
nej. Na jej drodze spotka³em wielu wspania³ych ludzi, którzy nie
szczêdzili czasu, swego zapa³u i energii. Niektórzy z nich trwaj¹
przy mnie do dziœ...

Spo³eczna praca redakcyjna ³¹czy siê ze swoist¹ pasj¹, bo bez
niej w³aœciwie publikacje nie mia³yby racji bytu. Do grona pasjo-
natów zaliczam i siebie. Jeszcze jako samorz¹dowiec "po³kn¹-
³em" redakcyjnego "bakcyla", by ocaliæ od zapomnienia to, co
dzieje siê w otaczaj¹cej nas rzeczywistoœci. Pozostawiam wiêc po
sobie bogate dziedzictwo, które niech s³u¿y kolejnym pokole-

KA¯DE POKOLENIE MA W£ASNY CZAS...

niom. Jednoczeœnie zapewniam Was drodzy czytelnicy, ¿e redak-
cjê G³osu G³ubczyc i Kalendarza G³ubczyckiego pozostawiam w
dobrych rêkach, o czym wkrótce siê przekonacie. A mówiê tu o
moich wieloletnich wspó³pracownikach…

No có¿… ³za siê w oku krêci, ale przecie¿ "ka¿de pokolenie ma
swój czas". Dlatego trzeba wiedzieæ, kiedy odejœæ… ̄ ycie pisze
ró¿ne scenariusze. Zawsze marzy³em, by doczekaæ jubileuszu
XXX-lecia. Ale czy mi bêdzie dane?! Nie wiem… Wszystko w
rêkach Boga…

Na typowej emeryturze nie by³em w³aœciwie ani jednego dnia.
Mia³em misjê do spe³nienia. Odchodz¹c z redakcji, pragnê po-
dziêkowaæ tak¿e kolejnym burmistrzom oraz Urzêdowi Miejskie-
mu jak i Miejskiemu Oœrodkowi Kultury za ca³okszta³t wspó³pra-

cy przy wydawaniu biuletynu i kalendarza. A' propos - Kalendarz
to jedyna w kraju publikacja z tak d³ugoletni¹ histori¹, która ci¹-
gle trwa. Swoisty ewenement. Ze wzruszeniem siêgam do pierw-
szych numerów… Tyle siê wydarzy³o!

Czujê siê spe³niony, ¿e wytrwa³em, mimo ró¿nych zawirowañ
dziejowych i spo³eczno-politycznych. Gdyby nie wsparcie rodzi-
ny, mojej ma³¿onki Kasi, córki Alicji oraz synów Andrzeja i Paw³a,
pewnie nie da³bym rady, bowiem nasz biuletyn samorz¹dowy i
kalendarz to praca i zaanga¿owanie ca³ej rodziny. A przy ich two-
rzeniu nie by³o wolnych sobót i niedziel…

Na zakoñczenie chcia³bym podziêkowaæ Wam, Szanowni Od-
biorcy, za zainteresowanie G³osem G³ubczyc i Kalendarzem G³ub-
czyckim. Cieszê siê, ¿e s¹ popularne w naszym œrodowisku, a
Pañstwo chêtnie do nich siêgacie i z utêsknieniem wyczekujecie
kolejnych wydañ. Byæ mo¿e nak³ad nie zawsze by³ satysfakcjo-
nuj¹cy, ale wp³ywa na to wiele czynników. Zapewne zauwa¿yli-
œcie Pañstwo ewolucjê publikacji. Od zarania a¿ do chwili obec-
nej. Na ile to mo¿liwe, próbowa³em pod¹¿aæ za nowymi rozwi¹za-
niami technologicznymi, co mo¿e nie zawsze korelowa³o z Pañ-
stwa oczekiwaniami. Proszê wiêc o wybaczenie, jeœli dochodzi³o
do jakiœ niuansów redakcyjnych.

¯ywiê nadziejê, ¿e wraz z po¿egnaniem siê z redakcj¹ zainicjo-
wanych przeze mnie publikacji, pozostawiam po sobie dobre imiê.

Z wyrazami ¿yczliwoœci i sympatii -  Jan Wac

Z pomoc¹ i wsparciem Marii Farasiewicz i Mateusza Kitki
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Zakoñczy³ siê rok 2021.
Jaki to by³ rok dla samorz¹du i naszej

gminy?
Trudno go jednoznacznie oceniæ. Na pew-

no by³ naznaczony pandemi¹, która odcisnê³a
swoje negatywne piêtno na wszystkich
aspektach naszego ¿ycia. Z powodu pande-
mii odesz³o wielu naszych mieszkañców, w
tym sporo bliskich mi kolegów i znajomych.
Andrzej Uchañski, Józef Kamiñski, Tadeusz
Puzio to byli moi koledzy - ale tak¿e ludzie,
którzy du¿o dobrego w swoim ¿yciu zrobili
dla naszej gminnej spo³ecznoœci.

By³ to rok, w którym trudno by³o spokoj-
nie planowaæ i wykonywaæ cele za³o¿one w
bud¿ecie gminnym. Pomimo tego, mo¿na
powiedzieæ, ¿e jako wspólnota samorz¹do-
wa nie poddaliœmy siê, uda³o siê wykonaæ
zaplanowane inwestycje i remonty, powróci-
liœmy z ograniczeniami do dzia³alnoœci w sferze spo³eczno-kul-
turalnej.

Co zatem zosta³o zrobione w sferze materialnej?

Jak ju¿ wczeœniej powiedzia³em, wykonaliœmy praktycznie
wszystkie ujête w bud¿ecie zadania remontowe i inwestycyjne.
Zakoñczony zosta³ remont ul. Powstañców, który by³ planowa-
ny w cyklu dwuletnim (2020-2021). By³o to du¿e zadanie, które
na pewno wp³ynê³o na poprawê estetyki tego rejonu miasta. Z
Funduszu Dróg Samorz¹dowych otrzymaliœmy dofinansowanie
w kwocie 1 550 000 z³ na remont ul. Karola Miarki. Roboty trwaj¹,
zakoñczenie planowane jest na marzec 2022 r. Ca³kowity koszt
tego zadania to 2 300 000 z³. Remont obejmuje wymianê na-
wierzchni, budowê chodnika, oœwietlenia ulicznego i kanalizacji
deszczowej. Remont tej ulicy w znacz¹cy sposób o¿ywi³ tê czêœæ
miasta. Zosta³y sprzedane dzia³ki pod budowê - w tej chwili
buduje siê tam kilka nowych domów jednorodzinnych.

Korzystaj¹c ze wsparcia Funduszu Inwestycji Lokalnych wy-
remontowane s¹ ul. ̄ ytnia (koszt 320 000 z³), ul. Ogrodowa (180
000 z³), ul. Wiejska (430 000 z³) oraz Plac Armii Krajowej (220 0000
z³). Z w³asnych œrodków wykonaliœmy remont ul. Broniewskie-
go (400 000 z³) oraz drogi dojazdowej do Nowego Ro¿nowa (200
000 z³). Z w³asnych œrodków zosta³ wykonany czêœciowy re-
mont podwórka Szko³y Podstawowej nr 2. Zadanie zostanie za-

ROZMOWA Z BURMISTRZEM ADAMEM KRUP¥

koñczone w 2022 r. a koszt ca³kowity to 700 000 z³. Przebudowa-
liœmy na gazow¹ kot³owniê w Szkole Podstawowej nr 1 - koszt
300 000 z³. Rozpoczêty zosta³ remont budynku gminnego przy
ul. Staszica 3. Zadanie zostanie zakoñczone w 2022 r. Koszt ca³-

kowity to 400 000 z³.

Co Pana najbardziej zaskoczy³o (pozytywnie) w
tym roku?

Najbardziej zaskoczy³o mnie to, ¿e uda³o siê pozy-
skaæ znacz¹c¹ kwotê 3 850 000 z³ z FIL dla gmin gór-
skich. Przystêpowaliœmy do tego konkursu pe³ni
obaw a tu mi³e zaskoczenie. Uzyskaliœmy tak znacz¹-
ce wsparcie, ¿e po do³o¿eniu naszego wk³adu (3 500
000 z³) mogliœmy rozpocz¹æ I etap modernizacji na-
szego basenu. Mam nadziejê, ¿e do pocz¹tku sezonu
2022 r. remont zostanie wykonany. Ponadto z Fundu-
szu Inwestycji Strategicznych dostaliœmy 4 750 000 z³
na wykonanie drogi (³¹cznika) pomiêdzy ul. Wro-
c³awsk¹, Al. Lipow¹ i ul. ¯eromskiego. To zadanie
bêdzie wykonane w 2022 r. Z Funduszu Inwestycji

Lokalnych (wioski popegeerowskie) otrzymaliœmy wsparcie 500
000 z³ na rewitalizacjê parku i rotundy w Pomorzowicach. To
zadanie równie¿ bêdzie wykonywane w 2022 r.

Co zatem wydarzy³o siê w 2021 r. w sferze kulturalno-spo-
³ecznej?

W tej sferze oczywiœcie ograniczenia zwi¹zane z pandemi¹
mia³y wiêkszy wp³yw ni¿ w gospodarce. Frekwencja na wyda-
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rzeniach by³a wyraŸnie ni¿sza ni¿ w poprzednich latach. Uda-
³o siê jednak przeprowadziæ obchody naszych œwi¹t pañ-
stwowych. Zrobiliœmy to w sposób uroczysty i godny. Szko-
³y pracowa³y w trybie, który wyznacza³y w³adze oœwiatowe
- po pocz¹tkowych perturbacjach uda³o siê dobrze zorgani-
zowaæ zdalne nauczanie. Szko³y zosta³y doposa¿one w nie-
zbêdny sprzêt, który w koniecznych przypadkach by³ tak¿e
dostarczony uczniom. Pracowa³y wszystkie przedszkola.

Zorganizowane zosta³y Dni Miasta w miesi¹cu sierpniu,
a tak¿e w okrojonej formie Do¿ynki Gminne. Odbywa³y siê
koncerty naszych wykonawców i zaproszonych z zewn¹trz.
W Miejskim Oœrodku Kultury w maju i czerwcu wróci³y
zajêcia w sekcjach. W wersji "online" z wyj¹tkiem koncertu
fina³owego zosta³ przeprowadzony przez MOK Festiwal
Kultury Powiatowej. W bibliotece uruchomiono dzia³alnoœæ
odbieraj¹c i wydaj¹c ksi¹¿ki przy wejœciu. Na boiska po-
wrócili nasi sportowcy, pi³karze, badmintoniœci, karatecy i
zawodnicy taekwondo - odnosz¹c na arenach krajowych i
zagranicznych znacz¹ce sukcesy.

Jakie by³y najwiêksze problemy samorz¹du w tym mija-
j¹cym roku?

Wzrost p³acy minimalnej i ceny energii elektrycznej, któ-
re wyst¹pi³y w samorz¹dzie ju¿ na pocz¹tku 2021 r. spowo-
dowa³y, i¿ istnia³o powa¿ne zagro¿enie przekroczenia wy-
datków bud¿etu. Do tego dochodzi³a niepewnoœæ co do
wykonania dochodów z podatku od firm i osób fizycznych.
W trakcie roku nast¹pi³ te¿ wzrost cen na przetargach prze-
prowadzonych przez gminy. By³y problemy z brakiem wy-
konawców a w pewnym okresie te¿ materia³ów.

Najgorsze nast¹pi³o jednak dopiero pod koniec roku. Zna-
cz¹cy skok inflacji, ogromna podwy¿ka ceny gazu, energii
elektrycznej i wêgla, która dotknê³a samorz¹d i naszych mieszkañców stawia nas w trudnej sytuacji w perspektywie 2022 r. Trzeba
bêdzie znaleŸæ œrodki w bud¿ecie na pokrycie wzrostu wydatków, co mo¿e ograniczyæ nasze mo¿liwoœci inwestowania w nowe
projekty.

Sytuacja wydaje siê trudniejsza ni¿ siê spodziewaliœmy. Mam jednak nadziejê, ¿e wspólnym wysi³kiem uda nam siê pokonaæ
trudnoœci i uchwalony na rok 2022 bud¿et wykonamy nie gorzej ni¿ ten z 2021 r.

Dziekujê za rozmowê.
Mateusz Kitka

JEŒLI MASZ OTWARTE SERCE
I MO¯ESZ PRZYJ¥Æ

DO RODZINY DZIECKO

ZAPRASZAMY

DO POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
W G£UBCZYCACH

PRZY ULICY SOBIESKIEGO 5A

TWORZ¥C RODZINÊ ZASTÊPCZ¥
STAJESZ SIÊ DAREM

DLA INNYCH
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16 grudnia 2021 r. podczas uroczystej, przedœwi¹-
tecznej XXXV sesji Rady Powiatu w G³ubczycach
zosta³y wrêczone Statuetki G³ubczyckiego Lwa. Przy-
pomnijmy, ¿e to zaszczytne wyró¿nienia od dwudzie-
stu zgo³a lat przyznawane jest dorocznie za szczegól-
ne osi¹gniêcia maj¹ce istotne znaczenie dla rozwoju
i promocji powiatu g³ubczyckiego, a tak¿e za aktyw-
noœæ spo³eczn¹, zawodow¹ i przedsiêbiorczoœæ. G³ub-
czycki Lew to najwy¿sze wyró¿nienie nadawane przez
Radê Powiatu.

W minionym roku owymi statuetkami uhonorowa-
ni zostali: ks. profesor Grzegorz PoŸniak w kategorii
indywidualnej oraz Towarzystwo Mi³oœników Lwo-
wa i Kresów Po³udniowo - Wschodnich Oddzia³ w
G³ubczycach w kategorii zbiorowej PROMOCJA PO-
WIATU G£UBCZYCKIEGO". TMLi KPW reprezen-
towali: prezes Edward Wo³oszyn i jego zastêpca Ka-
zimierz Naumczyk. Warto te¿ wspomnieæ, ¿e dwa mie-
si¹ce wczeœniej radni jednog³oœnie przyjêli w/w kan-
dydatury. Wnioskodawc¹ pierwszej by³a moja osoba, a drugiej
burmistrz Adam Krupa. Aktu wrêczenia statuetek dokonali: prze-
wodnicz¹cy Rady Powiatu - Rados³aw Gorzko oraz starosta -
Piotr Soczyñski. Nie zabrak³o te¿ s³ów podziêkowañ i jak¿e traf-
nych refleksji ze strony laureatów.

A oto opis dzia³añ wyró¿nionych.

Ks. Grzegorz PoŸniak to postaæ wybitna i nietuzinkowa. Po-
chodzi z G³ubczyc. Obecnie mieszka w pobliskich Grobnikach.
Ksi¹dz katolicki z podwójnym doktoratem. Dr habilitowany nauk
teologicznych i humanistycznych, a tak¿e muzykolog. Artysta
i naukowiec. Profesor Uniwersytetu Opolskiego, dyrektor Die-
cezjalnego Instytutu Muzyki Koœcielnej przy Wydziale Teolo-
gicznym UO; kierownik Katedry Muzyki Koœcielnej i Wychowa-
nia Muzycznego UO, wyk³adowca Wy¿szego Seminarium Du-
chownego i innych uczelni. Uznany poeta i kompozytor. Autor
szeregu ksi¹¿ek, niezliczonych publikacji naukowych, tomików
poezji i bajek. Cz³owiek wielu talentów. Intelektualista i poliglota.
Autorytet moralny. JeŸdzi z wyk³adami po ca³ym œwiecie. Ma

szerokie kontakty. Ceniony w kraju i poza jego granicami. Wielo-
krotnie nagradzany. Znawca organów, ich historii i budowy. Mi-
³oœnik Bacha, muzyki klasycznej i liturgicznej. Poezji œpiewanej.
Wspó³pracuje z wybitnymi naukowcami i muzykami w kraju i za
granic¹. Aran¿uje, komponuje i nagrywa p³yty. W swojej poezji

G£UBCZYCKIE LWY 2021 ROZDANE

zaprasza nas do swego
œwiata, w którym udo-
stêpnia przemyœlenia
o ¿yciu, œwiecie, lu-
dziach, doœwiadcze-
niach, codziennoœci.

Wielokrotnie prze-
wodniczy³ jury Woje-
wódzkiego Przegl¹du
Poezji i Pieœni œw. Jana
Paw³a II w G³ubczy-
cach. Koncertowa³ w
naszym koœciele para-
fialnym oraz w wielu
innych miejscowo-
œciach Opolszczyzny i poza ni¹. Sprowadza³ tu znakomitych ar-
tystów i muzyków.

Ks. Grzegorz PoŸniak jest kap³anem diecezji opolskiej. Urodzi³
siê w 1971 r. w G³ubczycach. Absolwent g³ubczyckiego LO. Ukoñ-

czy³ studia teologiczne na Uniwersytecie Opolskim
(1996), muzykologiczne na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim (2000) oraz Podyplomowe Studium Chórmi-
strzowskie w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (2004).
W roku akademickim 2000/2001 spêdzi³ semestr w Hoch-
schule für die katholische Kirchenmusik und Mu-
sikpädagogik w Ratyzbonie. Przebywa³ na stypendium
naukowym w Londynie.

W 2006 r. na Uniwersytecie Opolskim obroni³ dokto-
rat w zakresie nauk teologicznych. W czerwcu 2010 r.
odby³ kolokwium habilitacyjne na podstawie rozprawy
"Popularna muzyka chrzeœcijañska w Polsce". W 2013
r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim obroni³ drugi
doktorat (w zakresie nauk humanistycznych). Od 2002 r.
pracuje w Katedrze Muzyki Koœcielnej i Wychowania
Muzycznego Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu
Opolskiego; jest Referentem ds. Muzyki Koœcielnej Kurii

Diecezjalnej w Opolu, a do 2013 r. by³ duszpasterzem muzyków
koœcielnych diecezji opolskiej. Od 2005 r. jest dyrektorem Diece-
zjalnego Instytutu Muzyki Koœcielnej przy Wydziale Teologicz-
nym Uniwersytetu Opolskiego. Jest rzeczoznawc¹ Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie organów piszcza³ko-
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wych, a od 2013 r. prezesem Stowarzyszenia Polskich
Muzyków Koœcielnych. Nale¿y do Zwi¹zku Kompo-
zytorów Polskich oraz "Internationale Arbeitsgeme-
inschaft für Hymnologie". Zainteresowania badaw-
cze ks. PoŸniaka koncentruj¹ siê wokó³ muzyki litur-
gicznej, prawodawstwa muzyczno - liturgicznego, or-
ganoznawstwa, historii budownictwa organowego
na Œl¹sku, popularnej muzyki religijnej. Jest redakto-
rem naczelnym "Musica Ecclesiastica. Rocznik Sto-
warzyszenia Polskich Muzyków Koœcielnych" oraz
dwóch p³ytowych serii wydawniczych: Organy Œl¹-
ska Opolskiego oraz Musica Silesiae.

Ks. Grzegorz PoŸniak niew¹tpliwie zas³ugujê na wy-
ró¿nienie statuetk¹ G³ubczyckiego Lwa w kategorii
indywidualnej "Promocja Powiatu G³ubczyckiego".
Jego szeroka i jak¿e spektakularna dzia³alnoœæ na-
ukowa, muzyczna, poetycka i wydawnicza sprzyjaj¹
promocji ziemi g³ubczyckiej. Ksi¹dz profesor jest
chlub¹ i "wizytówk¹" ziemi g³ubczyckiej.

 Tymczasem rzecz o Towarzystwie Mi³oœników Lwowa i Kre-
sów Po³udniowo -Wschodnich oddzia³ G³ubczyce. Organizacja
ta powsta³a 13 lat temu, a dok³adnie w styczniu 2009 r. Zrodzi³a
siê z inicjatywy p. Edwarda Wo³oszyna i p. Kazimierza Naum-
czyka. To wspólnota zrzeszaj¹ca tych, którzy maj¹ swoje korze-
nie na Kresach II RP. Ich potomków i rodzin.

Dzia³alnoœæ TMLiKPW jest bardzo szeroka. Sprowadza siê
jednak do jasnych i rzeczowo wyznaczonych celów: przywo³y-
wanie historii, podtrzymywanie tradycji, pamiêci o pochodzeniu
- to¿samoœci regionalnej i narodowej; promowanie kultury oraz
obyczajów kresowych, integracja ¿yj¹cych jeszcze rdzennych
Kresowiaków.

G³ubczyckie Towarzystwo wspó³pracuje z podobnymi stowa-
rzyszeniami w Brzegu, Kêdzierzynie - KoŸlu, Bytomiu, Dzier¿o-
niowie, Korfantowie, Nysie, etc., kontynuuj¹c i zacieœniaj¹c
szczególne wiêzi z Kresowianami rozproszonymi po ca³ym kraju
i œwiecie. W dzia³alnoœci Towarzystwa wa¿nym aspektem jest
tak¿e owocna wspó³praca z przedstawicielami duchowieñstwa
w kraju i za granic¹. Czêste wyjazdy i pielgrzymki na Kresy to te¿
jeden z przejawów aktywnego i praktycznego dzia³ania organi-
zacji, o której tu mowa, jak i przejaw polsko - ukraiñskiej wspó³-
pracy i wymiany partnerskiej. A wspó³praca ta dotyczy tak¿e
czeskich wo³ynian, zamieszka³ych na terenie Moraw. Zarz¹d Sto-

warzyszenia gromadzi te¿ jak¿e cenne materia³y historyczne.
Archiwizuje je przy wspó³pracy z Powiatowym Muzeum Ziemi
G³ubczyckiej jak i Miejsk¹ i Gminn¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ w Ratu-
szu. Ich rola jest nieoceniona. Ponadto skutecznie wnioskuje o
stosowne odznaczenia dla zas³u¿onych za dzia³alnoœæ na rzecz
Kresów II RP. Wraz z wy¿ej wymienionymi instytucjami, Urzê-
dem Miejskim w G³ubczycach, Starostwem Powiatowym organi-
zuje promocje ksi¹¿ek o tematyce kresowej. Wydawane s¹ licz-
ne publikacje ksi¹¿kowe, opisuj¹ce losy rodzin kresowych. Pu-
blikacje te to wielka skarbnica wiedzy. Z histori¹, kultur¹, oby-
czajowoœci¹, ¿yciem codziennym Kresowian i Sybiraków. To tak¿e
dokument wstrz¹saj¹cego ludobójstwa, którego doœwiadczyli
nasi przodkowie. Nasza organizacja czci pamiêæ przodków be-
stialsko pomordowanych przez banderowców, a co najistotniej-

sze, zaszczepia w m³odym pokoleniu mi³oœæ do Kre-
sów - ziemi praojców. Ocala od zapomnienia. Przyk³a-
dem tego jest wmurowanie u progu dzia³alnoœci "Ka-
mienia Pamiêci" na cmentarzu komunalnym w G³ub-
czycach, tu¿ obok Pomnika Sybiraków, gdzie maj¹ miej-
sce uroczystoœci upamiêtniaj¹ce i rocznicowe, z po-
wag¹ i dostojeñstwem organizowane przez Stowarzy-
szenie.

Towarzystwo Mi³oœników Lwowa i Kresów Po³u-
dniowo - Wschodnich patronuje licznym przedsiêwziê-
ciom kulturalnym i edukacyjnym. Przyk³adem tego s¹
szalenie popularne doroczne Dni Kresowe z udzia³em
znakomitych goœci (historyków, naukowców, pos³ów,
senatorów, samorz¹dowców…), czy konkursy dla m³o-
dzie¿y szkolnej pod nazw¹ "Korzenie wielu g³ubczy-
czan s¹ na Kresach". Nie sposób pomin¹æ tu tzw. "No-
worocznych spotkañ Kresowian" i innych inicjatyw

integruj¹cych œrodowisko.
Dzia³alnoœæ Towarzystwa opisywana jest na ³amach mediów

publicznych jak i lokalnych: G³osu G³ubczyc, Kalendarza G³ub-
czyckiego, Rzeczy Powiatowej, G³ubczyce.Podajdalej.pl; popu-
laryzowana w TV Pogranicze, na portalu twojeGlubczyce.pl

Nie ulega wiêc w¹tpliwoœci, ¿e Towarzystwo Mi³oœników Lwo-
wa i Kresów P³d. - Wsch. zas³uguje na wyró¿nienie Statuetk¹
G³ubczyckiego Lwa. Wszak rola tego¿ jest nieoceniona!

Gratulujemy nagrodzonym, ¿ycz¹c zdrowia, si³, wytrwa³oœci
i sukcesów w dalszych dzia³aniach.

 Maria Farasiewicz
 wiceprzewodnicz¹ca Rady Powiatu
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27 paŸdziernika rozpoczêliœmy uroczyste obchody Roku Nor-
widowskiego. A zainaugurowa³ je sw¹ prelekcj¹ goœæ niecodzien-
ny - Wies³aw Janicki - absolwent "Mechanika", polonista, ani-
mator kultury, poeta, muzyk, harcerz, sportowiec, a przede
wszystkim znawca i mi³oœnik poezji Cypriana Kamila Norwida.
Ten, któremu jest ona szalenie bliska, bo widoczna w jego w³a-
snej twórczoœci, zw³aszcza w piosenkach. Wspomniany goœæ
przyby³ ze sw¹ gitar¹ - nieod³¹cznym atrybutem, bo przecie¿
podczas spotkania z m³odzie¿¹ nie mog³o zabrakn¹æ œpiewu i
dŸwiêków tego¿ instrumentu.

W wydarzeniu wziêli udzia³ uczniowie z siedmiu klas (2A, 2CD,
2L, 2I, 3CI, 3L, 3BM) wraz z nauczycielkami jêzyka polskiego,
innych przedmiotów czy te¿ wychowawcami. Towarzyszy³a im
pani wicedyrektor - Barbara Pawluœ. Moja osoba mia³a przyjem-
noœæ zaprosiæ i zaanonsowaæ goœcia. Spotkanie w auli Jana Mruka
trwa³o li tylko 40 minut i by³o naprawdê interesuj¹ce, choæ nie-
wiele w nim samego Norwida. Pan Wies³aw Janicki nawi¹za³ do
swego dzieciñstwa w Kietrzu, sk¹d pochodzi, lat szkolnych z
Olg¹ Tokarczuk - noblistk¹, edukacji w technikum, swych pasji i
zainteresowañ, zwracaj¹c przy tym uwagê na zwi¹zki z Norwi-
dem. Opowiada³ jêzykiem barwnym i ¿ywym. Wzbudza³ cieka-
woœæ w m³odym odbiorcy. Cz³owiek wielu talentów. Z senty-
mentem wspomina³ czasy "Mechanika", nauczycieli, a i tych
obecnych, których uczy³ w Szkole Podstawowej nr 3 (dziœ nr 1)
- "za p³otem".

A na zakoñczenie podziêkowanie, piêkne kwiaty od klasy 2 L
(moich wychowanków) i gromkie brawa oraz zapewnienie go-
œcia o kolejnym spotkaniu w kontekœcie twórczoœci Norwida.
Cieszê siê, ¿e nasz prelegent by³ uprzejmy pozostaæ d³u¿ej i kon-
tynuowaæ rozwa¿ania o Norwidzie na lekcjach jêzyka polskiego
w klasie I i, 1 g oraz 2A. Tam bowiem mia³am zajêcia. By³a wiêc
okazja zg³êbiæ i lepiej zrozumieæ Norwida. Niestandardowo o
nim opowiada³, przytaczaj¹c szereg cytatów i nieznanych nam
ciekawostek. Wiele by tu mówiæ, ale jedn¹ z nich pokrótce opo-
wiem. Otó¿ Pan Wiesiu przywo³a³ postaæ zmar³ego w 1996 r. po-
ety z Nysy - Jerzego Kozarzewskiego - prawnuka C. K. Norwida.
Mia³ te¿ przy sobie tomik jego poezji "Dar codziennoœci", który
rozpoczyna piêkny wiersz pt. "Inwokacja do pradziada". No i ta
nietuzinkowa interpretacja wiersza Norwida "Pielgrzym"… Za-
s³uchana, próbowa³am robiæ notatki…

Norwid. Jak¿e prawdziwy w tym, co pisze. Z w³asnego do-
œwiadczenia. Ciê¿kiego ¿ycia i losu pielgrzyma - tu³acza - wy-
gnañca, o czym mówi³am ju¿ w tekœcie "Spotkanie z Norwidem".
No w³aœnie, czy ktoœ czyta³? Kontynuuj¹c myœl… Praca, piêk-
no, dobro, zbawienie… "Bo piêkno na to jest, by zachwyca³o do
pracy - praca, by siê zmartwychwsta³o…". Albo: "Odpowiednie
daæ rzeczy s³owo" - Norwidowska koncepcja poezji. I wiele in-
nych…

Odkrywajmy Norwida… Przypominam te¿ o og³oszonych w
ZSM konkursach…

Maria Farasiewicz

OBCHODY ROKU NORWIDOWSKIEGO W ZSM

Jak wiemy, rok 2021 og³oszony zosta³ Rokiem Norwidowskim.
Z tej to okazji w naszej lokalnej spo³ecznoœci we wrzeœniu i paŸ-
dzierniku mia³y miejsce obchody upamiêtniaj¹ce wybitnego
poetê doby romantyzmu, w dwusetn¹ rocznicê jego urodzin.

Cyprian Kamil Norwid to obok Mickiewicza, S³owackiego i
Krasiñskiego niezwyk³y twórca, wykraczaj¹cy jakoby poza swoj¹
epokê. Wyobcowany i nierozumiany, wiêkszoœæ ¿ycia spêdzi³
na emigracji. Zmar³ w biedzie i opuszczeniu w jednym z pary-
skich przytu³ków. Odkryty przez Zenona Przesmyckiego w epo-
ce M³odej Polski, na sta³e wszed³ do panteonu wybitnych arty-
stów. Wszak by³ nie tylko poet¹, ale tak¿e dramaturgiem, proza-
ikiem, rysownikiem, rzeŸbiarzem… S³owem - artyst¹ wszechstron-
nym. W swej poezji podejmowa³ trudne, ponadczasowe i uni-
wersalne tematy. Podmiot liryczny wielu jego utworów to piel-
grzym, tu³acz, samotnik, emigrant… Mê¿czyzna nieszczêœliwie
zakochany i odrzucony przez wybrankê serca… Szczególny ho³d
sk³ada jednostkom wybitnym, które wp³ynê³y na bieg historii.
Warto przywo³aæ tu takie tytu³y jak: "W Weronie", "Coœ Ty
Atenom zrobi³ Sokratesie", "Klaskaniem maj¹c obrzêk³e prawi-
ce", "Do obywatela Johna Browna", "Bema pamiêci ¿a³obny
rapsod", "Burza", "Samotnoœæ" i inne.

Wraz z grup¹ m³odzie¿y z klasy II CD, II A oraz I IU mia³am
okazjê uczestniczyæ w prelekcji dr. Alfreda Wolnego z Uniwer-
sytetu Opolskiego, zorganizowanej 6 paŸdziernika w czytelni
Miejskiej i Gminnej, a dotycz¹cej g³ównie jêzyka, jakim pos³ugi-
wa³ siê Norwid w swej twórczoœci. Najciekawsze okaza³y siê
dygresje i krótkie przerywniki myœlowe Wies³awa Janickiego -
pasjonaty i mi³oœnika spuœcizny literackiej poety - emigranta. W

kolejnym dniu, czyli 7 paŸdziernika inna grupa m³odych ochot-
ników z "Mechanika" w moim towarzystwie i w¹skiego grona
odbiorców mog³a obejrzeæ sfilmowany spektakl "Powrót Norwi-
da" w sali widowiskowej Miejskiego Oœrodka Kultury w G³ub-
czycach. Spektakl ten, wykonany przez tarnowski teatr NIE TE-
RAZ, wyre¿yserowa³ Tomasz Antoni ̄ ak, który wprowadzi³ nas
w tematykê przedstawienia. Po seansie, uczestnicz¹c w spotka-
niu autorskim, mieliœmy wiêc okazjê pos³uchaæ jego jak¿e intere-
suj¹cej opowieœci o ¿yciu i twórczoœci wielkiego Polaka. Mo¿na
by³o zadaæ re¿yserowi kilka pytañ i nawi¹zaæ swoisty dialog.

Spektakl ten pomaga zrozumieæ Norwida i problematykê jego
utworów, tak g³êboko osadzonych w kontekœcie emigracji.
Zreszt¹ przed trzema laty ogl¹da³am go na ¿ywo w auli "Ogól-
niaka". Doskona³a obsada. W³aœnie wtedy Norwid do mnie "prze-
mówi³".

Skoro Rok Norwidowski, to nie mo¿e zabrakn¹æ go w murach
"Mechanika". W auli szko³y mo¿na obejrzeæ interesuj¹c¹ wy-
stawê autorstwa polonistki - Violetty Maciej. Lecz to nie wszyst-
ko! Planujemy przeprowadziæ wœród m³odzie¿y naszej placówki
cztery konkursy w kategoriach: recytacja, poezja œpiewana, pre-
zentacja multimedialna i plakat. Temat oczywisty - ̄ ycie i twór-
czoœæ Cypriana Kamila Norwida. Laureaci owych konkursów
zaprezentuj¹ siê na uroczystej gali, jeœli oczywiœcie pandemia
pozwoli.

Tymczasem pozdrawiam serdecznie, zachêcaj¹c do lektury
dzie³ Norwida.

Maria Farasiewicz

SPOTKANIA Z NORWIDEM
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APEL DO MIESZKAÑCÓW G£UBCZYC I OKOLIC
Zbli¿a siê zima.  Nie b¹dŸmy obojêtni dla osób samotnych, chorych, niepe³nosprawnych.

Mo¿e potrzebuj¹ naszego wsparcia. Udzielajmy pomocy s¹siedzkiej.
Kontakt do Oœrodka Pomocy Spo³ecznej

w G³ubczycach: ul. Pocztowa 6a tel. 77 485 29 22

Taki w³aœnie tytu³ nosi spektakl, który 2 grudnia 2021 r. obej-
rza³a 50-osobowa grupa uczniów g³ubczyckiego MECHANIKA,
udaj¹c siê do Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu. M³o-
dzie¿y oczywiœcie towarzyszyli opiekunowie, a mia-
nowicie organizuj¹ca ten wyjazd p. Ma³gorzata Wa-
nicka, p. Agnieszka Korczyñska, pedagog - p. Ewa
Wyrwalec oraz moja osoba.

Wyre¿yserowana przez Norberta Rakowskiego
sztuka wysoko zosta³a oceniona przez naszych pod-
opiecznych, a jej przekaz, uniwersalny i ponadczaso-
wy, w³aœciwie odebrany.

Spektakl, o którym tu mowa, to niejako kontynu-
acja g³oœnego filmu Krzysztofa Kieœlowskiego z 1979
r. pt. "Amator", nale¿¹cego do tzw. kina moralnego
niepokoju. Fabu³a tego¿ dotyczy losów Filipa Mo-
sza, zaopatrzeniowca z ma³ego miasteczka, którego
¿ycie diametralnie siê zmienia po zakupie amatorskiej
kamery. Chce on uwieczniæ kolejne etapy ¿ycia có-
reczki od samych jej narodzin. Szczêœliwy, maj¹c tyl-
ko podstawowe oczekiwania, nagle odczuwa potrze-
bê czegoœ wiêcej, ni¿ tylko spokoju. Oddala siê od
rodziny i dokumentuje rzeczywistoœæ. Poszukuje
prawdy, a to nie³atwe w dobie komunizmu…

Treœæ "Amatora 2020" dotyczy z kolei Filipa Mo-
sza - juniora, 40-letniego filmowca, w którym budzi
siê potrzeba, podobnie jak niegdyœ u jego ojca, po-
szukiwania prawdziwych sensów i wartoœci. Poprzez
trudne wybory, z którymi zmaga siê na co dzieñ, po-
znaje cenê prawdy, uczciwoœci, wagê odpowiedzial-
noœci, jak i granice wolnoœci twórczej. Nie znaj¹c ojca,
staje siê doñ podobny.

W sztuce Rakowskiego, dotykaj¹cej wa¿nych pro-
blemów etyczno-moralnych, wyst¹pili nie
tylko opolscy aktorzy, lecz goœcinnie ar-
tyœci Teatru Œl¹skiego im. Stanis³awa Wy-
spiañskiego w Katowicach. Ich znakomi-
te aktorstwo zosta³o nagrodzone przez od-
biorców gromkimi brawami.

Kontakt z ¿ywym teatrem, w którym
rzecz dzieje siê i powstaje na oczach wi-
dza, szalenie ubogaca ducha, kszta³tuje
osobowoœæ. Uwra¿liwia, otwiera na œwiat
i ludzi. Odbiorca doœwiadcza swoistego
katharsis - oczyszczenia… Teatr pe³ni rolê
kulturotwórcz¹… Siêga w g³¹b duszy ludz-
kiej… Wiele by tu mówiæ o zaletach teatru
i jego ró¿nych form dramatycznych…
Wiêcej powiemy sobie na zajêciach jêzyka polskiego…

Tymczasem nale¿a³oby przywo³aæ klasy, których mniejsze lub
wiêksze reprezentacje, obejrza³y "Amatora 2020".Oto i one: I
AL,I i, II A, II CD oraz IV AL.

W dobie pandemii nie ³atwo zorganizowaæ grupowy wyjazd z
m³odzie¿¹. Ten, przek³adany dwukrotnie, w koñcu doszed³ do

skutku, z czego wszyscy s¹ radzi. Kiedy minie czwarta fala pan-
demii, zapewne uda siê zorganizowaæ kolejne wycieczki; tak do
kina jak i teatru. Wszak chêtnych nie brakuje! Nasza m³odzie¿

chce siê rozwi-
jaæ, a my, na-
uczyciele, przy
wsparciu dyrekcji, umo¿liwiamy jej to.

Maria Farasiewicz

AMATOR'2022
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Dnia 20 grudnia 2021 roku odby³o siê coroczne spotkanie wi-
gilijne w Franciszkañskim Oœrodku Pomocy Dzieciom. Ze wzglê-
du na obostrzenia sanitarne, odby³o sie w mniejszym gronie,
wœród najbli¿szych przyjació³ Oœrodka. Po przywitaniu zapro-
szonych goœci, wœród których obecni byli m. in. przedstawiciele
w³adz samorz¹dowych, gminnych i powiatowych: starosta Piotr
Soczyñski, wicestarosta Anita Juchno, przewodnicz¹cy Rady
Gminy Kazimierz Naumczyk; cz³onek Zarz¹du Powiatu i dyrek-
tor Zespo³u Szkó³ w Pietrowicach Bogdan Kulik, Wiceprzewod-
nicz¹ca Rady Powiatu Maria Farasiewicz, radny Sejmiku Woje-
wódzkiego Zbigniew Zió³ko, ludzie kultury, dyrekcja zaprzyjaŸ-
nionych szkó³, szpitala, domu dziecka, przedstawiciele organi-
zacji i instytucji pañstwowych i  miejskich: dyrektor szpitala
Adam Jakubowski, dyrektor Muzeum Barbara Piechaczek, dy-

rektor PCPR Anna Bajor, dyrektor SOSW Tomasz
Kiszczyk, dyrektor PSM Adam Kopyto, dyrektor SP
nr 2 Mariusz Kruk, kierownik chóru Ewa Maleñczyk,
komendant ZHP Katarzyna Mojzyk, proboszcz para-
fii Opawice ks. Mariusz Pe³echaty, cz³onek Zarz¹du
Banku Spó³dzielczego Beata Skowyra, prezes sklepu
Intermarche Monika Lepuch, prezes firmy remonto-
wej Piotr Orlik, redaktor TV Pogranicze Marian Po-

spiszyl,  wolontariusze i podopieczni Oœrodka, przyszed³ czas
wystêpy artystyczne. Tutaj tradycyjnie podopieczni wystawili

WIGILIA W FRANCISZKAÑSKIM
OŒRODKU POMOCY DZIECIOM 2021

swoje jase³ka "na weso-
³o", gdzie nie zabrak³o
braw, ale i by³o du¿o
œmiechu. Nastêpnie na-
st¹pi³o krótkie kolêdo-
wanie oraz przemowy,
po czym harcerze prze-
kazali "œwiate³ko betle-
jemskie". Nastêpnie
wszyscy odmówiliœmy
modlitwê i podzieliliœmy
siê op³atkiem, ¿ycz¹c
sobie wiele dobra i mi³o-
œci, po czym usiedliœmy

do sto³u,
aby spo¿yæ wspólnie wieczerzê. Podczas podziêko-
wañ ka¿dy z zaproszonych goœci otrzyma³ prezent:
opaskê silikonow¹ z dziesi¹tkiem ró¿añca oraz logo
FOPD, Starostwa Powiatowego i Franciszkañskiego
Duszpasterstwa w Górze œw. Anny. Wreszcie nast¹-
pi³a d³ugo wyczekiwana przez najm³odszych chwila -
czas na prezenty. Okaza³o siê, ¿e pod choink¹, na
ka¿dego podopiecznego czeka du¿a paczka od Dzie-
ci¹tka, która przynios³a wiele radoœci. Dzieci wcze-
œniej pisa³y listy do Miko³aja i dziêki wielu ludziom z
dobrymi sercami, proœby zosta³y wys³uchane. Po jak-
¿e radosnej, a zarazem g³oœnej uroczystoœci wrêcza-

nia prezentów dzieciom, nadesz³a chwila na podziêkowania: oj-
ciec Urban w sposób szczególny dziêkowa³ wszystkim przyja-
cio³om, dobrodziejom i sponsorom Oœrodka, bez których nie
dane by nam by³o tak dobrze funkcjonowaæ. Nastêpnie zostali
zaproszeni wolontariusze, którzy równie¿ oprócz s³ów wdziêcz-
noœci za poœwiêcany czas, otrzymali upominki. Nastêpnie s³owa
podziêkowañ pad³y wobec wszystkich pracowników, opieku-
nów, wolontariuszy i pomocników,  którzy ³¹cz¹ swoj¹ pracê
zawodow¹ z pomoc¹ w Oœrodku, szczególnie p. Anecie Heb-
dzie, p. Kasi Wac, p. Annie Kunickiej, p. Brygidzie Mleczko, p.
Wojciechowi Kunickiemu i nieobecnemu p. Wies³awowi B¹ko-
wi, tacie o. Urbana, który wiernie wspiera nas w remontach. Po
podziêkowaniach by³ czas na rozmowy i œpiewy, gdzie wszyscy
w radosnej atmosferze cieszyliœmy siê wspólnymi chwilami oraz
dziêkowaliœmy Bogu za kolejny rok dzia³alnoœci Franciszkañ-
skiego Oœrodka Pomocy Dzieciom w G³ubczycach.

o. mgr-lic. Urban Adam B¹k OFM
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Strofy
o OjczyŸnie…

…to nazwa Powiatowego Przegl¹du Recy-
tatorskiego, który mia³ miejsce 25 listopada
w auli Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wycho-
wawczego. Mówimy tu o dorocznym konkur-
sie, który ma ju¿ sw¹ wieloletni¹ tradycjê, cie-
szy siê popularnoœci¹ oraz du¿ym zaintere-
sowaniem w naszym lokalnym œrodowisku.
Reprezentanci ZSM od zarania bior¹ w nim
udzia³.

W minionym roku, ze wzglêdu na pande-
miê, nie doszed³ on do skutku, lecz w tym¿e
organizatorom, czyli Komendzie Hufca ZHP,
uda³o siê sfinalizowaæ to patriotyczne przed-
siêwziêcie, które bez w¹tpienia, poprzez sw¹
formê i treœæ, wzbudza mi³oœæ do Ojczyzny.

W tegorocznej edycji nasz MECHANIK re-
prezentowa³ Szymon Kamiñski z klasy I AL,
nowy ,,narybek'' recytatorsko-aktorski w
szkolnym teatrze TRADYCJA. M³odzieniec,
w zasadzie zg³oszony ad hoc, mimo przeziê-
bienia znakomicie zadeklamowa³ ,,Inwokacjê''
z ,,Pana Tadeusza'' Adama Mickiewicza, jak i
wiersz Cypriana Kamila Norwida ,,Samot-
noœæ''.

Spokojny, nostalgiczno-sentymentalny
tembr jego g³osu przyku³ uwagê jurorów i
odbiorców, a tym samym sk³oni³ do refleksji i
zadumy nad utracon¹ Ojczyzn¹ i krajem lat
dziecinnych. A s³owa: „(...)Tymczasem prze-
noœ moj¹ duszê utêsknion¹ (…)” sta³y siê
autentyczne i przekonywuj¹ce.

Interpretacja Szymona zosta³a nagrodzona I miejscem w kategorii IV - szkó³ œrednich, pami¹tkowym dyplomem i …pluszakiem -
misiem pand¹. A nagrody zosta³y ufundowane przez Starostwo Powiatowe.

Gratulujemy naszemu uczniowi zwyciêstwa, ¿ycz¹c zdrowia,  dalszych sukcesów na niwie artystycznej i oczywiœcie edukacyjnej.
Wkrótce debiut aktorski Szymona, ale o tym w stosownym czasie.

Maria Farasiewicz, polonistka
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Po raz pierwszy na placu Armii Krajowej pojawi³y siê 4 piêknie
ozdobione choinki a to wszystko za spraw¹ naszych milusiñskich
z g³ubczyckich przedszkoli!

W grudniu w ramach inicjatywy spo³ecznej Stowarzyszenie
OKOG przy wspó³pracy z Gmin¹ G³ubczyce zaprosi³o przedszko-
laków do wykonania ozdób choinkowych oraz ozdobienia spe-
cjalnie do tego przygotowanych choinek w pobli¿u pomnika Jana
Paw³a II. Ka¿da z ozdób zosta³a wykonana w³asnorêcznie przez
dzieci, widaæ w nich w³o¿one ca³e serduszko oraz wysi³ek.

Gwar, radoœæ, dŸwiêk gitary oraz œpiew œwi¹tecznych piosenek
wprowadzi³y wszystkich obecnych w œwi¹teczny, grudniowy kli-
mat. Na przedszkolaków czeka³a ciep³a herbata i pyszne pierniczki,
które zniknê³y w oka mgnieniu.

Niema³¹ niespodziank¹ i zaskoczeniem okaza³a siê wizyta Elfa z
kucykiem oraz przygotowane dla dzieci prezenty.

Dziêkujemy przede wszystkim MA£YM SPECJALISTOM od
ubierania drzewek, harcerzom na czele z komendant phm. Kata-
rzyn¹ Mojzyk, Paniom Dyrektorkom oraz Paniom Przedszkolan-
kom z g³ubczyckich przedszkoli, p. Mariuszowi Mielnik, który przy-
by³ wraz z Elfem oraz Us³ugom Komunalnym w G³ubczycach za
udzia³ w tej piêknej inicjatywie. Mamy nadziejê, ¿e za rok spotka-
my siê ponownie.

Marcin Grabuñczyk

4 PRZEDSZKOLA, 4 CHOINKI I MNÓSTWO RADOŒCI!
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Ocena jakoœci wody przeznaczonej do spo¿ycia
przez ludzi na terenie powiatu g³ubczyckiego

w IV kwartale 2021 r.
Podstawê zapewnienia konsumentom bezpiecznej wody do

spo¿ycia stanowi¹ zarówno badania realizowane w ramach nad-
zoru organów Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, jak i badania
wykonywane przez producentów wody w ramach kontroli we-
wnêtrznej. Przekroczenie parametrów okreœlonych w rozporz¹-
dzeniu wymaga ka¿dorazowo dokonania oceny zagro¿eñ oraz
okreœlenia przydatnoœci wody do spo¿ycia.

Woda wykorzystywana do zbiorowego zaopatrzenia ludnoœci
na terenie powiatu g³ubczyckiego pochodzi z ujêæ podziemnych.
Jakoœæ wody skontrolowano w 9 wodoci¹gach.

W ramach prowadzonego monitoringu jakoœci wody pobrano
37 próbek do badañ mikrobiologicznych i 20 próbek do badañ
fizykochemicznych.

W okresie sprawozdawczym nie odnotowano krótkotrwa³ych
zanieczyszczeñ wody. W grudniu nast¹pi³a poprawa jakoœci wody
z wodoci¹gu publicznego Chróœcielów - Nasiedle. W zwi¹zku z
decyzj¹ stwierdzaj¹c¹ warunkow¹ przydatnoœæ wody do spo¿y-
cia administrator wodoci¹gu przeprowadzi³ skuteczne dzia³ania
naprawcze. Dokonano przegl¹du sieci wodoci¹gowej, wprowa-
dzano systematyczne p³ukania sieci i filtrów zamontowanych na
SUW, wymieniono z³o¿e filtracyjne do usuwania nadmiernej ilo-
œci ¿elaza na SUW, wymieniono czêœæ sieci wodoci¹gowej, za-
montowano filtry usuwaj¹ce nadmierne iloœci ¿elaza w domach
odbiorów. Badania jakoœci wody wykaza³y, i¿ poziom mêtnoœci i
¿elaza spe³nia obowi¹zuj¹ce normy. W zwi¹zku z powy¿szym
wydano komunikat stwierdzaj¹cy przydatnoœæ wody do spo¿y-
cia przez ludzi z wodoci¹gu publicznego Chróœcielów - Nasiedle.

Reasumuj¹c, na koniec IV kwarta³u 202l r. wszystkim mieszkañ-
com powiatu g³ubczyckiego w ramach zbiorowego zaopatrzenia,
dostarczano wodê spe³niaj¹c¹ wymagania okreœlone w rozpo-
rz¹dzeniu Ministra Zdrowia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakoœci
wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz.
2294).

G³ubczyce, dnia 10.01.2022r.
Alicja Mazur-Ciapa

URZ¥D MIEJSKI W G£UBCZYCACH INFORMUJE,
¿e w 202l r. Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji za
poœrednictwem Wojewody Opolskiego udzieli³ Gminie G³ubczy-
ce dotacji celowej na realizacjê zadañ programu wieloletniego
pn. " Program integracji spo³ecznej i obywatelskiej Romów w
Polsce na lata 2021- 2030 ". Dotacja pozwoli³a Gminie na realiza-
cjê zadañ:
1.  "Romowie pracuj¹ za d³ug" z przeznaczeniem na zatrudnienie
osób pochodzenia romskiego. Dziêki dotacji w kwocie 59 925,00
zatrudniono 23 osoby w G³ubczyckim Towarzystwie Budownic-
twa Spo³ecznego Spó³ka z o.o. w G³ubczycach. Osoby te 50 %
uzyskanego wynagrodzenia za pracê przekazali na zaleg³oœci
czynszowe.
2. "Poprawa sytuacji bytowej rodzin romskich poprzez remont
lokali mieszkalnych", zasiedlonych przez rodziny romskie. Do-
tacja w kwocie 80 735,00 z³ zosta³a wykorzystana na remont 6
lokali mieszkalnych. Remont w lokalach obejmowa³: wykonanie
co eta¿owego, wykonanie ³azienki, monta¿ trzonów kuchennych,
remonty pod³óg, zakup pieców przenoœnych, zakup pieców aku-
mulacyjnych, remont ³azienki, wymianê skrzyde³ drzwiowych,
zakup przedmiotów wyposa¿enia technicznego i sanitarnego dla
œwietlicy romskiej.

 Kazimierz Bedryj
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Skoro œwiêta to i czas na prezenty. Trzeba wiêc z nimi dotrzeæ
do organizacji, z którymi nasz MECHANIK wspó³pracuje od
wielu lat.

Jak ju¿ pisa³am wczeœniej, 6 grudnia odwiedziliœmy Dom Sa-
motnej Matki w Zopowych. Tymczasem w œrodê, 15 grudnia,
moi wychowankowie z klasy II L wraz z dyrektorem Janem £at¹
i moj¹ osob¹ udali siê do Franciszkañskiego Oœrodka Pomocy
Dzieciom, by obdarowaæ podopiecznych tej placówki. A to nie-
ma³a gromadka - ponad trzydziestka dzieciaków, którzy radzi z
naszego przybycia, nie kry³y entuzjazmu i zadowolenia. Wszak
otrzyma³y siedem paczek pokaŸnych rozmiarów. W nich to s³o-
dycze, zabawki, ksi¹¿ki, puzzle, gry edukacyjne oraz produkty
¿ywnoœciowe, lubiane przez najm³odszych. Dzieciom towarzy-
szy³ oczywiœcie o. Urban Adam B¹k - dyrektor Oœrodka, peda-
gog i socjoterapeuta. Nie szczêdzi³ pod adresem ZSM ciep³ych
s³ów. Dobrodzieje, przyjaciele, darczyñcy - to jedne z wielu…

Jeszcze s³odki po-
czêstunek dla goœci
przy kawie i herba-
cie oraz sympatycz-
ne rozmowy i zaba-
wy z dzieæmi, które
ju¿ zd¹¿y³y rozpa-
kowaæ zabawki.
Dziewczynki wrêcz
nie mog³y oderwaæ
siê od zestawu Bar-
bie. Mi³o by³o pa-
trzeæ…

A potem wraz z
ca³a ekip¹ FOPDz
udaliœmy siê na plac
przy Ratuszu, gdzie
o godz. 16 nast¹pi-
³o uroczyste przeka-
zanie przez harcerzy

Hufca ZHP Betlejemskiego Œwiate³ka Pokoju. Rozpalone przy
zapadaj¹cym zmroku ognisko i blask œwiate³ek bij¹cy z pobli-
skiej, ogromnej choinki oraz lampiony z owym œwiêtym ogniem

BY TRADYCJI STA£O SIÊ ZADOŒÆ

wytworzy³y niepowtarzalny nastrój. Symboliczny znak pokoju
zjednoczy³ zebranych… Ponad godzinê trwaliœmy w tej wyj¹t-
kowej atmosferze, czekaj¹c na przyjazd rodziców moich wycho-

wanków.
Kolejny dzieñ, czyli 16 grudnia, tak¿e owo-

cowa³ w dzia³ania pomocowe. Wyjœcie kla-
sy I AL za zgod¹ dyrekcji na kiermasz bo¿o-
narodzeniowy do MOK przynios³o wspar-
cie dzia³alnoœci Œrodowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Nowych Go³uszowicach. Moi
wychowankowie pojawili siê tam na tzw.
"okienku", a klasa III L do³¹czy³a po prób-
nych egzaminach zawodowych. By wielo-
letniej tradycji sta³o siê zadoœæ, zakupiliœmy
tam ca³e mnóstwo ozdób i stroików, z któ-
rych dochód przeznaczony jest na œwi¹tecz-
ne paczki dla pensjonariuszy tej placówki.
Zanim wróciliœmy do szko³y, na FB znalaz³y
siê zdjêcia z naszym udzia³em jak i pe³en cie-
p³a oraz s³ów wdziêcznoœci komentarz pra-
cowników ŒDS, za który serdecznie dziêku-
jemy.

Ostatni przed zdalnym nauczaniem spo-
³ecznikowski tydzieñ uda³o siê zamkn¹æ wi-

zyt¹ w Stowarzyszeniu Rodziców Dzieci Niepe³nosprawnych
TACY SAMI, gdzie uda³am siê wraz z dyrektorem - Janem £at¹.
By³ to pi¹tek, 17 grudnia. Oczekiwani przez wiceprezesa - Krzysz-
tofa Hajdê - ofiarowaliœmy cztery paczki. S³odycze, zabawki, puz-
zle, ksi¹¿eczki, przybory szkolne i ogromnego pluszowego misia
- przytulankê, który
zapewne bêdzie s³u¿y³
do celów terapeutycz-
nych. Oprowadzeni
po budynku Stowa-
rzyszenia, dostrzegli-
œmy szereg zmian:
nowe, wyremontowa-
ne pomieszczenia,
profesjonalne wypo-
sa¿enie, jak¿e po-
trzebne œrodki dydak-
tyczne i materia³y
edukacyjne, salê reha-
bilitacyjn¹, odpo-
wiedni w niej sprzêt,
gabinety do pracy in-
dywidualnej, etc. Nie
kryliœmy zdumienia i
swego uznania. Widaæ tu ogrom pracy i zaanga¿owanie Zarz¹du
w rozwój dzia³alnoœci organizacji, która ma ju¿ sw¹ prawie 20-
letni¹ historiê. Organizacjê tê darzê szczególnym sentymentem…
Obecnie ok. 40-osobowa grupa dzieci i m³odzie¿y z niepe³no-
sprawnoœciami korzysta z ró¿norodnej terapii w Stowarzysze-
niu. Oligofrenopedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej,
sensorycznej i innych… Rola TAKICH SAMYCH w naszym
œrodowisku jest nieoceniona… Ju¿ nastêpnego dnia na FB Sto-
warzyszenia pojawi³y siê podziêkowania dla ZSM. To mi³e…
Przy okazji, nie wróciliœmy z pustymi rêkoma. Wiceprezes prze-
kaza³ nam Kalendarze Stowarzyszenia na 2022 rok, spor¹ iloœæ,
które w najbli¿szym czasie rozprowadzimy, wspieraj¹c, choæ sym-
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bolicznie, dzia³alnoœæ TAKICH SAMYCH. Chêtnych ju¿ zapra-
szamy!

Koñcz¹c, pragnê przede wszystkim wyraziæ sw¹ wdziêcznoœæ
za dobre serce i okazan¹ pomoc przy organizacji kolejnej œwi¹-
tecznej akcji. Zatem z ca³ego serca dziêkujê dyrekcji szko³y - p.
Janowi £acie i p. Barbarze Pawluœ za osobiste zaanga¿owanie w
przygotowanie prezentów, nauczycielom - p. Ma³gorzacie i p.
Arturowi Wanickim, a zw³aszcza uczniom z klas: I AL oraz II L.
Wszak we wspólnocie si³a i dzia³anie, któremu przyœwieca fran-
ciszkañska maksyma: "Pax et Bonum", czyli "Pokój i Dobro".

Z noworocznym pozdrowieniem,
Maria Farasiewicz
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Czas lockdownu by³ trudny dla nas wszystkich. Kiedy w koñ-
cu siê skoñczy³, ¿ycie powolutku zaczê³o wracaæ do normy. Dla
nas, norm¹ jest organizowanie koncertów i wydarzeñ kultural-
nych. Dlatego, po tak d³ugiej przerwie, byliœmy niezmiernie szczê-
œliwi mog¹c zaprosiæ Pañstwa na dwa czerwcowe wieczory te-
atralne.

Podczas pierwszego, widzowie zobaczyli spektakl pt.
"Pokojówki" wg Jeana Geuet. Na scenie wyst¹pi³y dziew-
czyny zwi¹zane z naszym kó³kiem teatralnym. Anita Juzfi-
szyn, Julia Bociek oraz Oliwia Trzebuniak, mimo swego
m³odego wieku, urzek³y nasz¹ publicznoœæ i dosta³y grom-
kie brawa. Na kolejnym wieczorze teatralnym, zaprezento-
wane zosta³y a¿ dwa spektakle: "Okno" wg Ireneusza Ire-
dyñskiego, w obsadzie Inga Kaœków oraz Julia Kuczera,
oraz "Wybór mê¿a" wg Adama Mickiewicza z udzia³em
Julii Kuczery, Ingi Kaœków oraz Dominiki Zagwockiej. Oba
spektakle zosta³y ciep³o przyjête przez publicznoœæ. Re-
¿yserem obu wieczorów teatralnych by³ nasz instruktor,
Waldemar Lankauf.

Na pocz¹tku lipca, pod ratuszem miejskim, odby³o siê
bardzo ciekawe wydarzenie. Takie, którego w G³ubczy-
cach jeszcze nie by³o. Mowa tu o Holli, czyli œwiêcie kolo-
rów. Impreza przyci¹gnê³a t³umy i dostarczy³a mnóstwa
radoœci wszystkim uczestnikom. Z rozstawionej nieopo-
dal ratusza sceny, p³ynê³a energiczna muzyka, do której
tañczy³y ca³e grupy du¿ych i ma³ych. O okreœlonych godzinach,
po odliczaniu ze sceny, wszyscy, którzy mieli na to ochotê, wy-

WYDARZENIA ORGANIZOWANE
PRZEZ MIEJSKI OŒRODEK KULTURY W 2021 ROKU

rzucali do góry kolorowe proszki, obsypuj¹c siebie i wszystkich
dooko³a. W zabawie bra³y udzia³ ma³e dzieci, m³odzie¿ oraz ca³-
kiem s³usznego wieku doroœli. Wszyscy doskonale siê bawili, a
nasze miasto, pe³ne by³o w tym dniu uœmiechniêtych i koloro-
wych jak têcza ludzi. Ta impreza pokaza³a, jak bardzo brakowa³o
nam towarzystwa innych. By³o to potrzebne nam wszystkim, chwi-
la restartu i poczucie wiêzi. Poczucie, ¿e pomimo bardzo trudnych
i czasem samotnych miesiêcy, dalej jesteœmy ludŸmi, którzy po-
trzebuj¹ siebie nawzajem. Pogoda równie¿ dopisa³a wiêc czego
chcieæ wiêcej? No mo¿e jeszcze jakichœ ciekawych animacji dla
najm³odszych dzieci. Dlatego po œwiêcie kolorów, zaprosiliœmy
do zabawy maluchy. By³y konkursy, zabawy i tañce. Pojawi³y siê
te¿ lubiane przez dzieci Weso³e Szczurki. Animacje dla dzieci od-
by³y siê w ramach projektu "Œl¹skie Portamento".

W po³owie lipca, zawita³ do naszego miasteczka ludowy zespó³
"Per³a" z Ukraiñskiej Doliny. Jest to zespó³ sk³adaj¹cy siê z dzieci,
pochodz¹cych z rodzin o polskich korzeniach. Prowadzony jest
przy koœciele w Dolinie, a utrzymuje siê jedynie z datków. Pod-
czas wystêpu, dzieci ubrane by³y w przepiêkne stroje ludowe,
które idealnie wspó³gra³y z folkowym repertuarem. By³o du¿o œpie-
wu, tañca i radoœci.

Wakacje to u nas czas zajêæ dla dzieci. Tak jak co roku, przygo-
towaliœmy ofertê wakacyjn¹ dla najm³odszych. Zaprosiliœmy na

zajêcia teatralne, prowadzone przez znanego i lubianego instruk-
tora Waldemara Lankaufa. Zajêcia muzyczne prowadzi³a wybitna
dyrygent i nauczycielka œpiewu Ewa Maleñczyk. Pyszne dzie³a
kulinarne powsta³y na zajêciach kulinarnych prowadzonych przez
Magdalenê Dereweck¹.

We wrzeœniu goœciliœmy na sali widowiskowej niezwykle uta-
lentowanych, m³odych artystów. Wszyscy s¹ studentami lub ab-
solwentami wydzia³u jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach.
By³ to kolejny koncert zrealizowany dziêki unijnym œrodkom, w
ramach projektu "Œl¹skie Portamento". Przy okazji koncertu, na
scenie pojawi³ siê niecodzienny instrument - wibrafon. Jego
brzmienie sprawi³o, ¿e nie by³ to zwyk³y koncert jazzowy. Pierw-
szy wystêp nale¿a³ do Trio £ukasza Ciesio³kiewicza - absolwenta
opolskiej szko³y muzycznej, studenta klasy wibrafonu Wydzia³u
Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Bernarda Maseli Akademii Muzycz-
nej w Katowicach. Potem na scenie pojawi³o siê PMM Trio w
sk³adzie: Mateusz Lorenowicz - perkusista, absolwent studiów
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magisterskich na Akademii Muzycznej w Katowicach
na kierunku Jazz i muzyka estradowa - instrumentali-
styka jazzowa. Laureat wielu konkursów, zarówno w
kraju jak i za granic¹. Interesuje go szeroko pojêta
muzyka jazzowa, udziela siê w wielu projektach jaz-
zowych. Pawe³ Zwierzyñski-Pióro - kontrabasista, gi-
tarzysta basowy. Absolwent Wydzia³u Jazzu ZPSM
im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz student
AM im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Od kilku
lat wspó³pracuje z festiwalem Voicingers. Micha³ Ja-
kubczak - pianista. Student Wydzia³u Jazzu i Muzyki
Rozrywkowej w Akademii Muzycznej im. Karola Szy-
manowskiego Katowicach. Czynnie dzia³aj¹cy mu-
zyk oraz cz³onek wielu projektów jazzowych i szero-
ko pojêtej muzyki rozrywkowej. Swoje umiejêtnoœci
szlifowa³ pod okiem takich pianistów jak: Aaron Gold-
berg, Pawe³ Tomaszewski, Wojciech Niedziela, Piotr
Wyle¿o³, Zbigniew Jakubek. Laureat II nagrody Tar-
nów Jazz Contest 2018, II nagrody w ramach Novum Jazz Festival
oraz Najlepszy instrumentalista festiwalu Rzeszów Carpathia Fe-
stival 2016.

PaŸdziernik przywitaliœmy w niezwyk³ych oko-
licznoœciach przyrody - bo tak trzeba nazwaæ ope-
retkê wystawion¹ nad £abêdzim Stawem w miej-
skim parku. Pod nazw¹ "Operetka na wynos" kry-
li siê znakomici œpiewacy: Liza Weso³owska, To-
masz Maleszewski, Damian Domalewski oraz tan-
cerze baletu Teatru Scena Kamienica. W repertu-
arze znalaz³o siê 12 najwiêkszych przebojów ope-
retkowych, takich twórców jak: Johann Strauss,
Emmerich Kalman, Franz Lehar, Jacques Offen-
bach. Publicznoœæ us³ysza³a m.in: "Wielka s³awa
to ¿art!", "Usta milcz¹, dusza œpiewa", a tak¿e czar-
dasze, walce i foxtrotty. Nie zabrak³o  licznych
anegdot w wydaniu prowadz¹cego - Macieja Mi-
cha³kowskiego. Na koniec dzieci, które by³y na
koncercie otrzyma³y kolorowanki "Pokoloruj ope-
retkê". Urokowi ca³emu wydarzeniu dodawa³y ko-
lorowe liœcie p³ywaj¹ce w stawie. Publicznoœæ nie

zawiod³a, pojawi³a siê licznie i z entuzjazmem powita³a muzyków
z Wroc³awskiej Operetki.

Od wrzeœnia powróci³o do nas wyczekiwane przez mieszkañ-
ców kino. Zagraliœmy takie nowoœci jak: "Psi pa-
trol" - uwielbiana przez dzieci bajka o sympa-
tycznych psiakach, "Small world" - kontrower-
syjny film Patryka Vegi o handlu ¿ywym towa-
rem, "Dziewczyny z Dubaju" - film o trudnej te-
matyce sprzeda¿y w³asnego cia³a, "Na rauszu" -
film nagrodzony Oscarem w 2020 roku, za naj-
lepszy film miêdzynarodowy.

Listopad przywitaliœmy œwietnym wystêpem
lubianego "Kabaretu M³odych Panów". Wyda-
rzenie cieszy³o siê wœród naszych mieszkañców
bardzo du¿ym zainteresowaniem. Panowie dali
œwietny, przezabawny wystêp. Mo¿na œmia³o po-
wiedzieæ, ¿e sprostali oczekiwaniom widzów.

Serdecznie dziêkujemy naszej publicznoœci,
która pomimo bardzo trudnych czasów, nie za-
wodzi i tworzy razem z nami te sympatyczne chwi-
le.

Magdalena Derewecka
MOK G³ubczyce
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 Materia³y mo¿na zostawiaæ  w sekretariacie
Urzêdu Miejskiego.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za nades³ane
i opublikowane listy oraz zastrzega sobie prawo

skracania, redagowania tekstów i zmiany tytu³ów.
Nie odpowiadamy za treœæ

zamieszczonych og³oszeñ i reklam.
Numery archiwalne GG - www.glubczyce.pl,

wszystkie GG oraz Kalendarze G³ubczyckie na
http://www.sbc.org.pl

Druk -Drukarnia Printgraph
ul. Mickiewicza 32-800 Brzesko

tel. +48 14 663 07 50
fax +48 14 664 07 25

drukarnia@printgraph.pl
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, 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



                         LUTY 2022 nr 2/345 19

KLUBOWE MISTRZOSTWA POLSKI DRU¯YN CH£OPCÓW I DZIEWCZ¥T

W dniach 17-19.12.2021 r. w Bia³ymstoku odby³y siê Klubo-
we Mistrzostwa Polski Dru¿yn Ch³opców i Dziewcz¹t w Bad-
mintonie. Klub LKS Technik G³ubczyce zdoby³ w tych Mistrzo-
stwach dru¿ynowo trzy medale. W kategorii m³odzików dziew-
cz¹t zdobyliœmy Mistrzostwo Polski w sk³adzie: Maja Janko,
Oliwia Zieliñska, Maja Naumczyk, Anna Paruszewska i Maria
Czy¿owicz. W kategorii m³odzików ch³opców wywalczyliœmy
srebrny medal w sk³adzie: Rafa³ Mielnik, Pawe³ Kiszczyk, Ja-
kub Ga³¹zka i Piotr Adamów i w kategorii juniorów m³odszych
ch³opców równie¿ wywalczyliœmy srebrny medal w sk³adzie:
Mateusz Golas, Rafa³ Mielnik, Pawe³ Kiszczyk, Jakub Ga³¹zka i
Piotr Adamów. Serdecznie gratulujemy!!!
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ZIMOWE MIASTO


