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23 czerwca 2013 roku w Opolskim O�rodku Doradztwa Rolniczego w £osiowie po raz XX rozstrzygniêto wojewódzki Kon-
kurs o miano najlepszego rolnika i firmy przetwórstwa rolno-spo¿ywczego i us³ug Agroliga. Konkurs organizowany przez
Urz¹d Marsza³kowski Województwa Opolskiego oraz Opolski O�rodek Doradztwa Rolniczego.

O wysokiej randze konkursu �wiadczy³a obecno�æ dostojnych go�ci i
zarazem sponsorów nagród. Gratulacje i nagrody dla zwyciêzców i wyró¿-
nionych sk³adali: marsza³ek województwa opolskiego, europos³owie i po-
s³owie na Sejm RP, prezes Izby Rolniczej, prezes Opolskiego Zwi¹zku Rolni-
ków i Organizacji Spo³ecznych, dyrektorzy Agencji pracuj¹cych na rzecz
rolnictwa- ARiMR i ARR, dyrektor KRUS, starostowie, wójtowie, burmi-
strzowie, dyrektorzy banków, przedstawiciele firm zaopatruj¹cych rolników
w �rodki produkcji. W imieniu samorz¹du g³ubczyckiego puchar i gratulacje
dla pañstwa Mazurów przekaza³ z-ca burmistrza pan Kazimierz Bedryj  a
dyrektor Banku Spó³dzielczego w G³ubczycach pan Tomasz Dziaduch do
gratulacji do³¹czy³ bon pieniê¿ny. Galê zaszczyci³a pani prof.dr hab.in¿.Cze-
s³awa Rosik-Dulewska z wyk³adem na temat "Ochrona �rodowiska-Wyzwa-
nia XXI wieku". Oprawa artystyczna w wykonaniu zespo³u "INWENCJA" z
Klubu Garnizonowego w Brzegu.

    Charakterystyka gospodarstwa rolnego:
Gospodarstwo prowadzi produkcjê ro�linn¹ na 67,4 ha GO, w tym

7,4 ha stanowi dzier¿awa. Uprawiane s¹: pszenica ozima, rzepak ozi-
my, kukurydza i buraki cukrowe. Roczna produkcja towarowa to
2864,5 ton zbó¿, 1032 tony rzepaku
ozimego, 1206 ton kukurydzy i 256 ton
buraków cukrowych.

Gospodarstwo jest zmodernizowane,
wyposa¿one w sprzêt rolniczy zapew-
niaj¹cy sprawne przeprowadzenie za-
biegów agrotechnicznych. Modernizu-
j¹c park maszynowy  korzysta³o z kre-
dytów preferencyjnych, unijnych pro-
gramów pomocowych w tym premii dla

m³odego rolnika. Równie¿ stara siê o fundusze w bie¿¹cym naborze. Uczestniczy w programie
rolno �rodowiskowym z pakietów  "Rolnictwo zrównowa¿one" oraz "Ochrona gleb i wód". Gospodarstwo prowadzone jest
zgodnie z wymogami wzajemnej zgodno�ci /cross compliance/. Na co dzieñ w gospodarstwie panuje ogólny ³ad i porz¹dek oraz
spe³nione s¹ wymogi dotycz¹ce bezpieczeñstwa i higieny pracy, ochrony �rodowiska oraz p/po¿.

        Kierownik Terenowego Zespo³u Doradztwa w G³ubczycach in¿. Jan Rogala

ZAPRASZAMY NA WYPOCZYNEK DO PIETROWIC G£UBCZYCKICH
Informujemy wszystkich, ¿e z dniem 16.06.2013 r. Zarz¹dzeniem Burmistrza G³ubczyc Spó³ka Us³ugi Komunalne
 przejê³a w formie dzier¿awy O�rodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy w Pietrowicach G³ubczyckich.
Nie ukrywamy, ¿e przed nami du¿e wyzwanie, by stworzyæ dobre warunki do wypoczynku wczasowiczów i go�ci. Na starcie

pomy�leli�my o dzieciach. Dla nich zakupili�my nowiutki i atrakcyjny plac zabaw, który jak¿e umili im pobyt w naszym o�rodku, a
rodziców odci¹¿y od ci¹g³ego wymy�lania zabaw. Zainstalujemy nowe ³awki i bêdziemy sukcesywnie uzupe³niaæ braki sprzêtowe w
pokojach. Marzy nam siê o�rodek odnowiony, wyremontowany, w  którym bêdzie mo¿na przyjemnie i godziwie wypocz¹æ. Zdajemy
sobie sprawê, ¿e planowane przedsiêwziêcia s¹ ogromnie kosztowne i dlatego te¿ mamy nadziejê, ¿e w niedalekiej przysz³o�ci uda
nam siê zdobyæ na ten cel  �rodki z funduszy unijnych lub uzyskaæ dotacjê celow¹. Póki co, informujemy wszystkich, ¿e ju¿ dzi�
mo¿na u nas bardzo dobrze wypocz¹æ, a zainteresowanym proponujemy noclegi w: domkach letniskowych, pokojach hotelowych,
na polu namiotowym lub kempingowym. Wczasowicze i go�cie mog¹ korzystaæ z k¹pieliska wyposa¿onego w zje¿d¿alniê i skoczniê,
wypo¿yczaæ  rowery wodne i górskie, a mi³o�nicy wêdkarstwa maj¹ mo¿liwo�æ ³owienia ryb. W o�rodku mo¿na organizowaæ zabawy
dla dzieci w tym "kinderbale" i imprezy okoliczno�ciowe tj.: wesela, imieniny, urodziny, "roczki" i inne rocznice.

Ponadto odwiedzaj¹cym proponujemy udzia³ w grillach, ogniskach i zabawach tanecznych. Firmy natomiast zapraszamy do
organizowania u nas imprez integracyjnych i szkoleñ.

Nie wyje¿d¿ajmy wiêc daleko, gdy¿ w naszym o�rodku znajdziemy wszytko co najlepsze - zdrowe powietrze, zieleñ, woda, spokój,
s³oñce, swojskie jedzenie oferowane przez tutejsz¹ restauracjê i bar. Zapraszamy serdecznie raz jeszcze wszystkich Pañstwa.

Bli¿sze informacje, sk³adanie zamówieñ - nr tel. 77 4857681 lub ze Spó³k¹ nr tel. 77 4852269, 77 4856494
e-mail: uslugikom@rubikon.pl,  strona internetowa www.uk-glubczyce.pl.

WYRÓ¯NIENIE GOSPODARSTWA RODZINNEGO
EL¯BIETY I BOGUS£AWA MAZUR ORAZ SYNA BARTOSZA MAZURA

Z ZUBRZYC W KONKURSIE AGROLIGA 2013
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W naszej �wietlicy, czynnej od poniedzia³ku do pi¹tku w go-
dzinach 6:45 - 16:45, nigdy nie jest nudno.

Tutaj nie tylko odpoczywamy po lekcjach, ale równie¿ aktyw-
nie spêdzamy czas. Wspólnie z kole¿ankami i kolegami gramy w
gry planszowe, rysujemy, malujemy, lepimy, tañczymy  i �piewa-
my. Czêsto przygotowujemy wystêpy na uroczysto�ci szkolne.
Czytamy i ogl¹damy bajki. Wspólnie odrabiamy prace domowe.
Gramy i bawimy siê na komputerze. Je�li tylko sprzyja pogoda,
czas spêdzamy na �wie¿ym powietrzu. Tam uprawiamy ro¿ne
sporty lub odpoczywamy w cieniu piêknych drzew, które ota-
czaj¹ nasz¹ szko³ê. Do �wietlicy uczêszczaj¹ dzieci z klas I-VI
Szko³y Podstawowej, których rodzice pracuj¹ oraz wszystkie
chêtne dzieci. Warunkiem przyjêcia jest wype³nienie we wrze-
�niu, karty zapisu dziecka do �wietlicy.

U nas mo¿na odpocz¹æ po lekcjach, ale równie¿ aktywnie spê-
dziæ czas. Dzieci mog¹ braæ udzia³ w zajêciach manualnych, umu-
zykalniaj¹cych, czytelniczych, ruchowych i relaksacyjnych. Or-
ganizujemy liczne imprezy okoliczno�ciowe i konkursy tema-
tyczne dostosowane do pór roku oraz kalendarza �wi¹t i uroczy-
sto�ci. Co roku �wietlica organizuje kiermasze �wi¹teczne, a chêt-
ne dzieci przy pomocy wychowawców �wietlicy, wykonuj¹ stroiki
bo¿onarodzeniowe oraz wielkanocne. Organizuj¹c zajêcia �wie-
tlicowe kierujemy siê zasad¹ dostosowywania tematyki do ak-
tualnych potrzeb dzieci. W ci¹gu ka¿dej godziny dzieci maj¹
mo¿liwo�æ wyboru ulubionej formy spêdzania czasu wolnego.

Ka¿dego roku szczególn¹ opiek¹ otaczamy naszych najm³od-
szych uczniów z klas I - III, którzy najliczniej uczêszczaj¹ na zajê-
cia �wietlicowe. Uczniów klas pierwszych otaczamy szczególn¹
trosk¹, staraj¹c siê aby jak najlepiej odnale�li siê w nowym �rodo-
wisku. Pomagamy  poznaæ szko³ê jako budynek, przypominamy o
zajêciach, zajêciach pozalekcyjnych, przerwach obiadowych. Po-
magamy dzieciom równie¿ na sto³ówce szkolnej, gdzie nauczycie-
le �wietlicy pe³ni¹ dy¿ury. Dzieci do tej pory uczêszczaj¹ce do
�wietlicy wiedz¹, ¿e tutaj zawsze znajd¹ pomoc i wsparcie. Jeste-
�my w sta³ym kontakcie z rodzicami. Serdecznie zapraszamy ro-
dziców do zapisywania dzieci do naszej �wietlicy!

Zajêcia �wietlicowe co roku  urozmaicamy  wprowadzaj¹c  cie-
kawe programy profilaktyczne. W roku 2012/2013 w �wietlicy
realizowane by³y dwa takie programy:

Smak Zdrowia - Program ten przeznaczony by³ dla uczniów
klas I - III uczêszczaj¹cych na zajêcia do �wietlicy w poniedzia³-
ki. Zajêcia prowadzone by³y w ci¹gu ca³ego dnia przez wszyst-
kich wychowawców �wietlicy: Alinê Zaj¹c, Annê Michalewsk¹,
Jadwigê Kurek. Zajêcia wzbudzi³y zainteresowanie, zachêci³y
uczniów do dbania o w³asne zdrowie szczególnie w zakresie
zdrowego od¿ywiania, higieny osobistej, pobudzi³y aktywno�æ
fizyczn¹, a tak¿e uczuli³y na przestrzeganie zasad bezpieczeñ-
stwa  w ró¿nych sytuacjach oraz w kontaktach z innymi osoba-
mi. Po ukoñczeniu programu mo¿na stwierdziæ, ¿e uczniowie znaj¹
zasady zdrowego od¿ywiania i spontanicznie je stosuj¹. Potra-
fi¹ dbaæ o swoje zdrowie oraz bezpiecznie poruszaæ siê  w ruchu
drogowym. Rozumiej¹ ró¿nicê pomiêdzy biernym i czynnym wy-
poczynkiem. Poznali podstawowe zasady udzielania pierwszej
pomocy w typowych sytuacjach (skaleczenia, zranienia, krwo-
tok z nosa). W trakcie realizacji programu wykorzystywano po-
moce, zakupione dziêki dofinansowaniu otrzymanemu od orga-
nu prowadz¹cego szko³ê - Gminy G³ubczyce. S¹ to: gry planszo-
we i uk³adanki, materia³y papiernicze i plastyczne, ko³a hula -
hop, gumy do grania, skakanki oraz pi³ki. Pomoce znacznie wzbo-
gaci³y nasz¹ bazê pomocy dydaktycznych.

"Wznie� serce nad z³o" - W dzisiejszym �wiecie pe³nym z³a i
przemocy poprzez realizacjê zajêæ stara³am siê dotrzeæ do m³o-
dych ludzi zagro¿onych agresj¹. Przez ca³y rok szkolny 2012/13
spotykali�my siê regularnie w ka¿dy czwartek, w grupie ok. 15
osobowej. Uczestnikami zajêæ byli g³ównie uczniowie klas star-
szych, choæ zdarzy³o siê, ¿e znalaz³y one zainteresowanie w�ród
trzecioklasistów. Podczas spotkañ poruszyli�my wiele ciekawych,
interesuj¹cych i niezwykle wa¿nych tematów. Na pierwszych
zajêciach sporz¹dzili�my kodeks zachowañ, który zosta³ umiesz-
czony w widocznym miejscu w �wietlicy. Nastêpnie uczniowie
poznali zasady kontrolowania z³o�ci, uczyli siê jak mo¿na zapa-
nowaæ nad w³asnymi emocjami, jak radziæ sobie z w³asn¹ i cudz¹
z³o�ci¹. Poprzez burzê mózgów odpowiadali na pytania: Agre-
sja- jestem sprawc¹ czy ofiar¹? Jak wygl¹da moja z³o�æ w relacji
z innymi lud�mi? Kiedy siê z³oszczê wtedy najchêtniej� Zestaw
niedokoñczonych historyjek zaczerpniêty z obserwacji dzieci
pozwoli³ na zainscenizowanie przez uczniów ró¿nych sposobów
rozwi¹zywania konfliktowych problemów. Cieszy nas fakt, ¿e
program spotka³ siê z aprobat¹ organu prowadz¹cego szko³ê -
Gminy G³ubczyce i dziêki temu uzyskali�my dofinansowanie, co
umo¿liwi³o nam zakup artyku³ów plastycznych, ciekawych gier i
wielu innych pomocy potrzebnych do realizacji programu, a tak-
¿e pracy �wietlicy szkolnej. Z du¿ym zainteresowaniem spotka-
³y siê zajêcia plastyczne gdzie uczniowie mogli w sposób inny
ni¿ s³owny wyraziæ swoje my�li i uczucia. Powsta³y ciekawe pra-
ce plastyczne: "Moja twarz jest niepowtarzalna", "Sztuka mó-
wienia NIE", "Jestem asertywny". Nawi¹zali�my wspó³pracê z
Policj¹. Policjanci z Powiatowej Komendy Policji w G³ubczycach
m³. asp. Roman Borszowski i m³. asp. Wojciech Nowakowski
przeprowadzili bardzo ciekawe spotkanie. Opowiadali o zagro-
¿eniach jakie mog¹ spotkaæ m³odego cz³owieka, przestrzegali
przed wszelkiego rodzaju u¿ywkami oraz informowali o konse-
kwencjach uzale¿nieñ. By³ te¿ czas na zadawanie przez uczniów
ró¿norodnych pytañ, poruszanie wa¿nych dla nich problemów i
spraw. Wydarzeniem podsumowuj¹cym realizacjê zadañ zawar-
tych w programie by³ apel przeciw przemocy zorganizowany
wspólnie z A. Chochowsk¹ i B. Wojciechowsk¹. Salê gimna-
styczn¹ zdobi³y wielkie czerwone serca z napisami: "przyja�ñ",
"dobroæ", "mi³o�æ", "szacunek", "uczciwo�æ", "dobre s³owo",
"pomocne d³onie". Zosta³y zaprezentowane scenki opowiada-
j¹ce historiê m³odych ludzi, którzy spotkali siê z przejawami agresji
w swoim �rodowisku. Do�wiadczenia ich sprawi³y, ¿e starali siê
w swoim m³odym ¿yciu odnale�æ rado�æ i dobro oraz receptê
daj¹c¹ wiarê we w³asne mo¿liwo�ci i w drugiego cz³owieka. Pod-
czas apelu zosta³y wrêczone nagrody dla uczestników konkur-
su plastycznego na plakat przeciw agresji. Du¿¹ rado�ci¹ by³o
dla mnie to, ¿e mog³am obserwowaæ zainteresowanie i chêæ do
udzia³u w zajêciach oraz zaanga¿owanie i pozytywne emocje na
twarzach uczniów, którzy sprawiali problemy wychowawcze.
Mam nadziejê, ¿e choæ w niewielkim stopniu uda³o mi siê im
ukazaæ, ¿e nie trudno jest byæ lepszym cz³owiekiem, ¿e mo¿na
WZNIE� SERCE NAD Z£O�

                                                                 Anna Michalewska
Podczas realizacji programu wspiera³a  nas pani dyrektor Szko³y

Podstawowej nr 2 - mgr Halina Tokar oraz pani Anna Rydzak  - In-
spektor do spraw wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi i prze-
ciwdzia³ania uzale¿nieniom w Urzêdzie Miejskim, zajmuj¹ca siê reali-
zacj¹ programów profilaktycznych, którym serdecznie dziêkujemy w
imieniu naszych wychowanków i w³asnym.

mgr Alina Zaj¹c, mgr Anna Michalewska

Z ̄ YCIA �WIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA
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BAJKI, ZABAWY W PRZEDSZKOLU NR 1

Wszystkie dzieci znaj¹ i kochaj¹ bajki. Ale wa¿ne jest aby
bajki zawiera³y tre�ci wychowawczo- edukacyjne, by³y cieka-
we, weso³e, z mora³em bez przemocy agresji, trzeba te¿ kon-
trolowaæ, ograniczaæ ogl¹dalno�æ bajek telewizyjnych.

Wychodz¹c naprzeciw potrzebom, zainteresowaniom dzieci,
dnia 08.06.2013r. nauczycielki dla wszystkich przedszkolaków
przygotowa³y teatrzyk pod has³em "Zamieszanie w krainie ba-
jek".  Zamieni³y siê w bohaterów  znanych bajek, by³ narrator,

król Baj, Ja� i Ma³go-
sia, Kot w Butach, z³a
Wró¿ka, Czerwony
Kapturek, Wilk, Baba
Jaga i siedem Krasno-
ludków. Takie spo-
tkanie w "Krainie Ba-
jek" dostarczy³o dzie-
ciom  du¿o  prze¿yæ,
wra¿eñ estetycznych
i  bardzo du¿o u�mie-
chu na twarzy.

Ciekaw¹ form¹  edukacyjn¹  w przedszkolu by³ w ramach cy-
klu "Inny dzieñ w przedszkolu" - "Dzieñ  bajki". W tym dniu
wszystkie dzieci  by³y przebrane w strój ulubionego bohatera.
Bawi³y siê w grupie ró-
wie�niczej, improwizo-
wa³y znane bajki w te-
atrzyku, kolorowa³y
wg, pomys³u na du¿ym
arkuszu bohatera z baj-
ki, chêtny rodzic prze-
czyta³ dla dzieci krótk¹
bajeczkê.

Aktywn¹, atrakcyjn¹ form¹ zajêæ  przedszkolnych by³ "Dzieñ
Wêdrowniczka"- z u�miechem, plecakiem pe³nym smako³yków
dzieci z gr. II "Kotki" i dzieci z gr. III "Misie" wybra³y siê w
pewien s³oneczny dzieñ na "Majówkê" do "�wi¹tyni Dumania".
Taki dzieñ dostarczy³ dzieciom mi³ych i przyjemnych wra¿eñ
poprzez  bezpo�redni kontakt  z przyrod¹.  Kolejna "Majówka"
odby³a siê w ogrodzie przedszkolnym mia³a inny cel - zabawy
tropi¹ce. Dzieci po wykonaniu zadañ szuka³y ukrytych zwierz¹-
tek. Wspólne zabawy na powietrzu, by³y kolejn¹ form¹ aktyw-

nego spêdzania
czasu w przed-
szkolu. A po zaba-
wie pomocny
okaza³ siê znowu
plecak ze smako-
³ykami, który do-
starczy³ dzieciom
energii do dal-
szych innych  za-
baw  np. w  pia-
skownicy. Tu¿
obok w innej czê-
�ci ogrodu, na

"Majówce" bawi³y siê dzieci z gr I "Biedronki". Wszystkie te
nasze zabawy, dzia³ania edukacyjne sprzyjaj¹ i wspomagaj¹
wszechstronny rozwój  dzieci przedszkolnych.

Zdzis³awa Krzywiecka,Lucyna Satarowska

PIKNIK RODZINNY "NAJLEPIEJ RAZEM"
    "Cz³owiek jest takim, jakim jest jego dzia³anie,

 cz³owiek nie jest niczym innym ni¿ jego ¿ycie"
 - Jean - Paul Sartre

9 czerwca 2013r. Publiczna Szko³a Podstawowa z klasami I-
III w Klisinie zorganizowa³a Piknik Rodzinny "Najlepiej ra-
zem". Piknik by³ zwieñczeniem �wi¹t: Dnia Mamy, Dnia Dziec-
ka i Dnia Taty. Na piknik zostali zaproszeni wszyscy miesz-
kañcy Klisina, Pomorzowic i �ciborzyc Ma³ych.

Ogromnym zainteresowaniem cieszy³y siê wystêpy dzieci
szkolnych jak i przedszkolnych, a wspólny taniec rodziców z
swoimi pociechami by³ nagrodzony wielkimi brawami jak i bisa-
mi. Na rodziców oraz dzieci czeka³o moc atrakcji i niespodzianek.
Najwiêkszym powodzeniem cieszy³y siê "Babeczki niespodzian-
ki". Kruche ciasteczka kry³y w sobie zalaminowane numerki z
wygran¹. Wygraæ mo¿na by³o: DVD, GPS, aparaty fotograficz-
ne, dalmierze itp. Dzieci mog³y jeden raz za darmo skorzystaæ z

zabawy w dmuchanych zamkach, przejechaæ siê jeepem lub na
koniu. Rodziny  bra³y udzia³ w licznych konkursach i zawodach
sportowych z cennymi nagrodami sponsorowanymi  przez ING
Ubezpieczenia. Rodzic i dziecko, które zdoby³o najwiêksz¹ licz-
bê punktów zyska³ miano "Super Rodzica". Na dzieciaki czeka-
³y: kie³baski, jogurty, serki, s³odycze i napoje. Liczni uczestnicy
Pikniku mogli zobaczyæ wspania³e pokazy Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej z Klisina. Najwiêkszym sukcesem Pikniku Rodzinnego
by³y u�miechy dzieci i rodzin uczestnicz¹cych w imprezie.

W�ród wielu naszych przyjació³, mamy takich, którzy zawsze
okazuj¹ nam pomocn¹ d³oñ oraz serce. Pragniemy  podziêkowaæ
firmom i  instytucj¹,  które pomog³y zorganizowaæ Piknik: Urzê-
dowi Miejskiemu, Rolniczej Spó³dzielni Produkcyjnej w Klisinie,
ING Ubezpieczenia z Gliwic, Sieci Sklepów Lidl, Firmie Turek w
G³ubczycach, Spó³dzielni Mleczarskiej w G³ubczycach, Ochot-
niczej Stra¿y Po¿arnej w Klisinie, Ma³gorzacie Walickiej i Beacie
Przybys³awskiej, Janowi Jasiñskiemu, Radzie Rodziców, Irene-
uszowi Szkwarek.
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13.06.2013r, w �rodowiskowym Domu Samopomocy w No-
wych  Go³uszowicach  odby³ siê XVI  Wojewódzki Turniej Spor-
towy �rodowiskowych Domów Samopomocy.

Jako gospodarze  turnieju  mieli�my zaszczyt go�ciæ  podczas
tegorocznej imprezy wielu wspania³ych, zaproszonych  go�ci jak
i uczestników turnieju, którzy w wy�mienitej formie sportowej z
zaanga¿owaniem  podeszli do rywalizacji walcz¹c o Puchar Bur-
mistrza G³ubczyc, ufundowany oczywi�cie przez Burmistrza- Jana
Krówkê.

W�ród zaproszonych domów z województwa opolskiego by³y
dru¿yny ze: Strzelec Op., Prudnika, Sowczyc, Kêdzierzyna-Ko�-
la, Namys³owa, Nysy, Kluczborka, Krapkowic, Opola-Fundacji,
Opola �DS  oraz dru¿yna gospodarzy-Nowe Go³uszowice

W bardzo gor¹cej atmosferze jak¹ przygotowa³a nam  nieocze-
kiwanie aura, rozegrano kilka konkurencji sportowych, miedzy
innymi: rzut woreczkiem do kub³a, toczenie opony, bieg sztafeto-
wy, rzut pi³k¹ do bramki, skok w dal z miejsca. Wiele emocji i,
wra¿eñ dostarczy³ turniej tenisa sto³owego, gdzie do fina³u do-
szli zawodnicy z Kluczborka i Nowych Go³uszowic. W tej konku-
rencji jako gospodarze doznali�my pora¿ki z zawodnikiem  z Klucz-
borka, choæ walczyli�my bardzo d³ugo i ambitnie. Tradycj¹ sta³a
siê ju¿ od wielu lat konkurencja przygotowana specjalnie dla
kierowników �DS. W tym roku by³a to konkurencja przeci¹gania
liny. Wygra³ kierownik, który  zdo³a³ przeci¹gn¹æ linê na swoja
stronê, okaza³ siê nim byæ przedstawiciel z dru¿yny Opola -Fun-
dacji, który zwyciê¿y³ tê konkurencje.

Dwie ostatnie konkurencje: turniej tenisa oraz przeci¹ganie liny
odegra³y ogromne znaczenie w punktacji koñcowej, wystawiaj¹c
na czo³o punktacji równocze�nie dwie dru¿yny z Kluczborka i
Nowych Go³uszowic, które   mia³y  po 26 pkt. ka¿da w klasyfikacji
koñcowej. Zwyciêzcê musia³a wiêc wy³oniæ dodatkowa konku-
rencja w dogrywce, któr¹ wskaza³ Burmistrz, a by³ to rzut pi³k¹ do
bramki. Tym razem równie¿ dru¿yna gospodarzy z Nowych Go³u-
szowic odda³a zwyciêstwo dru¿ynie z Kluczborka, która zas³u¿e-
nie wygra³a tegoroczny turniej klasuj¹c siê na I miejscu.  II miej-
sce  zajêli gospodarze- dru¿yna Nowe Go³uszowice a III miejsce
przypad³o dru¿ynie z Opola -Fundacji.

Oczekuj¹c na wyniki, wszyscy uczestnicy �wietnie siê bawili
przy muzyce na �wie¿ym powietrzu. Zawodnicy oraz nasi go�cie
regenerowali si³y posi³kuj¹c siê smaczn¹ grochówk¹ oraz kie³-
bask¹.

Na koniec turnieju wszyscy zawodnicy otrzymali upominki i
gad¿ety, do zakupu których przyczynili siê nasi wspaniali spon-
sorzy, a Burmistrz wraz z przedstawicielami gminy wrêczy³ pu-
char zwyciêzcom oraz statuetki wszystkim zawodnikom, bior¹-
cym  udzia³ w turnieju.

W tak �wietnych humorze, zmêczeni ale z u�miechem na twa-
rzy, mogli�my siê poczuæ jak  prawdziwi zwyciêzcy. Czy  razem,
czy te¿  ka¿dy z osobna, prze¿ywaj¹c swoje wewnêtrzne "Mont
Everest", móg³ poczuæ  smak wygranej. I tak naprawdê miejsce,
punktacja nie by³y tu spraw¹ priorytetow¹, bo przecie¿ najwa¿-
niejsze i najcenniejsze jest to, ¿e uda³o siê pokonaæ w tych zma-
ganiach samych siebie!

Lista sponsorów, którzy wsparli tegoroczny turniej i którym
chcieliby�my bardzo serdecznie podziêkowaæ:

Joannie Sobieraj, Madzi Dostatniej, Marcie Minartowicz, Jo-
annie Sebesta, Firmie Colgate Palmolive Halinów zw³aszcza Pani
Katarzynie Komarnickiej, Firmie Grupa Inco S.A. zw³aszcza Pani
Jolancie Jasinskiej, Firmie Kram Polska S.A. zw³aszcza Pani Syl-
wii Szpejewskiej, Firmie Kreispack zw³aszcza Pani Julii Miko³aj-
czyk, Katarzynie Kêdzierskiej, Firmie Us³ugi Reklamowe G³ub-
czyce Pozytyw Szymon Popczyk, Firmie Edroz zw³aszcza Pani
Edycie Zawi�lak, Firmie Novex G³ubczyce, Firmie Lidl G³ubczyce,
Firmie Us³ugi Komunalne G³ubczyce, Firmie Zak³ad Urz¹dzeñ
Grzewczych Elektromet Go³uszowice, Firmie  Top Farms G³ub-
czyce, Aptece  M & T Schmidt,Firmie Betbruk Daniel Maæko,Ry-
szardowi Ga³ka, Firmie "Kadr" Janusz Baczkur, Firmie Immet G³ub-
czyce, Firmie "Asa" G³ubczyce, Firmie "Robert" Nauka Jazdy
G³ubczyce, Firmie FHU Jadwiga Kurek, Jerzemu Kasprzyk, Firmie
ZPC Otmuchów, Aptece Gdañska Renata Krupniewska, Jaros³a-
wowi Cie�lak, Piekarni Smakosz Baborów, Firmie  Sklep Zoolo-
giczny G³ubczyce na ulicy Nowy �wiat, Firmie Sklep Ogrodnik
G³ubczyce, Karolowi  Galara, Firmie Centrum Hamulcowe Marek
Blukacz, Aptece Sanitas J.Hylak, FH Mega M.Peszko, Firmie  Eko
G³ubczyce, Firmie  PKO BP G³ubczyce, Piekarni "U Tomka" G³ub-
czyce, Firmie  "Cheops" Zak³ad Pogrzebowy G³ubczyce, Aptece
Jana Paw³a II G³ubczyce, Rafa³owi  Malik, Firmie Salon Optyczny
Pod Ratuszem Monika Smyczek, Firmie Metkol Mariusz Niemi-
rowski, Firmie Lellek Opole, Krzysztofowi  Podstawka, Firmie
Paticar Baborów, Przedsiêbiorstwu Produkcyjno-Handlowo-Us³u-
gowe Skorpion, �rutwa Tomasz, Firmie  Candela, Firma Cellfast
Sp.z.o.o Polska, Firmie Bosch Polska, Firmie Polix Sp.Z.O.O Fir-
mie Makita Polska, Firmie Grzybek Opole.

                                                                                 Ewa Kurek

XVI WOJEWÓDZKI TURNIEJ �RODOWISKOWYCH DOMÓW SAMOPOMOCY
     W NOWYCH GO£USZOWICACH
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A teraz u�ciskam Ciebie
Mocno, serdecznie z si³ ca³ych.

Bowiem w Twym sercu mieszka
Moje serduszko ma³e.

7 czerwca odby³ siê w grupie "Króliczki" Dzieñ Matki. Mamy
zaproszone przez swoje pociechy na tê niecodzienn¹ uroczy-
sto�æ ju¿ po przekroczeniu progu sali nie ukrywa³y zaskoczenia,
jakie wywar³ na nich wystrój sali i czerwone stroje ma³ych kra-
snoludków, za które przebrane
by³y maluszki. Barwna dekora-
cja nawi¹zywa³a do tego wa¿-
nego �wiêta a imiona mam w ser-
duszkach wzbudzi³y wzruszenie
na Ich twarzach.

Tre�ci¹ wierszyków i piose-
nek by³y czynno�ci wykonywa-
ne przez mamy na co dzieñ. Po-
ciechy wspomnia³y o trudzie, ale
i zarazem rado�ciach p³yn¹cych
z daru macierzyñstwa.

Wszystkie mamy obdarowa-
ne zosta³y kwiatkami. My�limy,
¿e poczu³y siê docenione bo
praca mamy to praca na 24 go-
dziny, to praca na ca³e ¿ycie,
gdzie nie odchodzi siê na emeryturê. Nastêpnie goszczone ma-
musie zaproszone zosta³y na odbywaj¹cy siê w tym dniu w Przed-
szkolu Festyn z okazji Dnia Dziecka i w ten sposób po³¹czy³y siê
dwa wa¿ne i piêkne �wiêta.

Przez niesprzyjaj¹c¹ od kilku dni pogodê Festyn z okazji Dnia
Dziecka odby³ siê w budynku Przedszkola. Jednak nie przeszko-
dzi³o to wspanialej zabawie, do której dzieci zaprosili ich ulu-
bieñcy sam Patron Przedszkola Kubu� Puchatek i Myszka Miki.
Tañcom w�ród pachn¹cego dymu i kolorowych baniek mydla-
nych nie by³o koñca. Nawet rodzice dzieci z grupy maluszków i
zaprzyja�nionego Stowarzyszenia "Tacy Sami" czynnie zaanga-
¿owani zostali w zabawê przez udzia³ w prze�miesznych zawo-

dach sportowych - biegu w p³e-
twach i dmuchanym kole ratunko-
wym. W zabawie wziê³y udzia³
oprócz przedszkolaków dzieci ze
Stowarzyszenia rodziców dzieci
niepe³nosprawnych, dla których
równie¿ by³a to �wietna okazja do
integracji z rówie�nikami.

Choæ zabawa trwa³a do�æ d³ugo
trudno by³o siê dzieciom rozstaæ i
po¿egnaæ z ich ulubieñcami. Wszy-
scy ¿a³ujemy, ¿e Dzieñ Dziecka jest
tylko raz w roku, ale na pewno d³u-
go i mi³o wspominaæ bêdziemy t¹
uroczysto�æ zw³aszcza, ¿e dziecia-
ki z Puchatkowa zaprosi³y Kubu-
sia i Miki do siebie za rok.

Po super zabawie ka¿de dziecko wychodzi³o z przedszkola z
u�miechniêt¹ i pomalowan¹ buzi¹, balonikiem i kolorowymi wia-
traczkami, którymi uda³o siê przegoniæ deszczowe chmury.

   Anna Semczuk   Przedszkole nr 2

Ju¿ po raz VII odby³a siê organizowana przez Przedszkole nr 2 im Kubusia Puchatka przy udziale S³u¿b Mundurowych
 z G³ubczyc i Raciborza Olimpiada Bezpiecznego Przedszkolaka.
W tym roku w Olimpiadzie wziê³o udzia³   ponad 300  dzieci z Przedszkoli z G³ubczyc i okolic w�ród których by³a równie¿ dru¿yna

z zaprzyja�nionego Przedszkola w Krnovie, dziêki której ju¿ po raz kolejny nasza olimpiada zyska³am miano miêdzynarodowej,
du¿yna z Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka ze Zdzieszowic oraz 12 - osobowa dru¿yna S³u¿b Mundurowych.

Konkurencje sportowe - oczywi�cie na weso³o i trady-
cyjnie - skakanie na pi³kach kangurkach, bieg w spoden-
kach taty, czo³ganie przez tunel (z którym najwiêcej trud-
no�ci mia³a dru¿yna mundurowych), wy�cigi samocho-
dowe, bieg w papciach dziadka i wy�cigi na miot³ach
mia³y na celu nie rywalizacjê ale naukê i przypomnienie
zasad bezpiecznego zachowania siê równie¿ w czasie
zabawy. Zmagania sportowców urozmaica³y wystêpy ta-
neczne Natalii Kawa, Zespo³u Hawajki ze SP nr 2 i Policu-
sia - maskotki Policji, który aktywnie dopingowa³ zarów-
no maluchy jak i swoich dzielnych kolegów ze S³u¿b Mun-
durowych. Ca³¹ Olimpiadê poprowadzi³ - jak co roku-
Przyjaciel Przedszkola - Daniel Bartusik ze �l¹skiego
Oddzia³u Stra¿y Granicznej.

Zwieñczeniem konkurencji sportowych by³o przeci¹-
ganie liny, w którym oczywi�cie lepsze okaza³y siê Panie
prowadz¹ce dru¿yny przedszkolaków pokonuj¹c siln¹
dru¿ynê mundurowych.

Wszyscy sportowcy nagrodzeni zostali z³otymi medalami a dru¿yny statuetkami i dyplomami. Mamy nadziejê, ¿e w kolejnej
Olimpiadzie, na któr¹ to zaprosi³a wszystkich Pani Dyrektor - g³ówny jej organizator- we�mie udzia³ równie du¿a ilo�æ dzieci i
kibicuj¹cych im rodziców oraz przyjació³. Zapraszamy za rok!

Anna Semczuk, Przedszkole nr 2

VII OLIMPIADA BEZPIECZNEGO PRZEDSZKOLAKA

WESO£O BAWIMY SIÊ Z MAMUSIAMI W PUCHATKOWIE



Pamiêtaj, nie sp³ukuj w toalecie:
¢ �rodków higieny osobistej,
¢ emulsji, lakierów, klejów, mieszanin cementowych
   i wszelkich p³ynów niemieszaj¹cych siê z wod¹,
¢ przeterminowanych lekarstw i toksycznych substancji,
¢ resztek jedzenia, zw³aszcza t³ustych,
   wszelkiego rodzaju olejów, innych odpadów, które powinny
  wyl¹dowaæ na wysypisku �mieci, a nie w kanalizacji.

Wielu z nas traktuje muszlê klozetow¹ jak kosz na �mieci. Bez
zastanowienia wrzucamy lub wylewamy wszystko co siê do niej
zmie�ci i sp³ukujemy. Niestety odpady te stanowi¹ nie lada pro-
blemem, poniewa¿ zanieczyszczaj¹ kanalizacjê, powoduj¹ spo-
wolnienie odp³ywu oraz jej zapychanie. �mieci sp³ukiwane w
ubikacji przyczyniaj¹ siê do powstawania awarii urz¹dzeñ na
przepompowniach i oczyszczalniach �cieków, przez co genero-
wane s¹ dodatkowe koszty, które bezpo�rednio wp³ywaj¹ na
cenê odprowadzania i oczyszczania �cieków. Zakaz wprowadza-
nia odpadów do kanalizacji reguluje Ustawa z dnia 7 czerwca
2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowa-
dzaniu �cieków.

W ostatnim czasie dosz³o do uszkodzenia pompy na prze-
pompowani �cieków w jednej z okolicznych miejscowo�ci, któ-
rej przyczyn¹ by³o nawiniêcie siê czê�ci sta³ych "tkaniny" na
uszczelnienie mechaniczne pompy co spowodowa³o rozszczel-

nienie komory olejowej i zadzia³a-
nie czujnika wilgoci. Pompê trze-
ba by³o oddaæ do serwisu, a kosz-
ty naprawy ponios¹ "wszyscy od-
biorcy us³ug".

(Na zdjêciu nawiniêta "tkanina" na
uszczelnienie mechaniczne pompy,
zdjêcie w³asne)

Inwestycja wodno kanalizacyj-
na "dla dobra publicznego"

Trwaj¹ prace zwi¹zane z realizacj¹ przedsiêwziêcia inwesty-
cyjnego polegaj¹cego na uporz¹dkowaniu gospodarki wodno-
�ciekowej wraz z popraw¹ efektywno�ci pracy oczyszczalni �cie-
ków w miejscowo�ci Bernacice Górne. Realizacjê inwestycji roz-
poczêto w 2012 roku.

Potrzeba realizacji inwestycji wynika m.in. z przes³anek:
a. z³ego stanu technicznego istniej¹cej infrastruktury kanaliza-
cyjnej i deszczowej,
b. konieczno�ci poprawy dostawy i jako�ci wody mieszkañcom,
c.konieczno�ci poprawy stanu �rodowiska naturalnego.

W ramach zadania inwestycyjnego zrealizowano do tej pory
miêdzy innymi: wymianê, remont i budowê sieci kanalizacji sani-
tarnej; remont kanalizacji deszczowej; dostawê i monta¿ konte-
nerowej oczyszczalni �cieków.

Wykonane prace zwi¹zane z wymian¹, remontem i budow¹
sieci kanalizacji sanitarnej, remontem kanalizacji deszczowej oraz
monta¿em kontenerowej oczyszczalni �cieków przyczyni¹ siê
zarówno do ograniczenia infiltracji wód gruntowych jak i do
ograniczenia zanieczyszczenia wód gruntowych wodami zanie-
czyszczonymi. Inwestycja ma znaczenie dla kszta³towania eko-
systemu i to nie tylko w obrêbie miejscowo�ci gdzie realizowana
jest inwestycja ale ca³ej Gminy G³ubczyce. Korzy�ci p³yn¹ce z
realizacji inwestycji odczuj¹ zarówno mieszkañcy jak i Spó³ka.

iBOK - system bezp³atnych korzy�ci i niekoñcz¹cych
 siê mo¿liwo�ci
Internetowe Biuro Obs³ugi Klienta zosta³o utworzone w celu

poszerzenia i u³atwienia kontaktu z Klientem oraz udoskonale-

nia jego obs³ugi. System iBOK jest bezp³atnym, multimedialnym
serwisem przy pomocy którego Klient mo¿e w dowolnym mo-
mencie i z dowolnego miejsca za pomoc¹ po³¹czenia interneto-
wego zalogowaæ siê do swojego konta, by sprawdziæ: stan na-
le¿no�ci, podejrzeæ wystawione faktury, dokonaæ analizy zu¿y-
cia wody za dowolny okres, podaæ stan licznika, przes³aæ do
Spó³ki wiadomo�æ.

Przypominamy jednocze�nie o mo¿liwo�ci dokonywania p³at-
no�ci online za po�rednictwem systemu iBOK. Dokonywanie
zap³aty w okresie promocyjnym jest ca³kowicie bezp³atne. Spó³-
ka ci¹gle podejmuje dzia³ania maj¹ce na celu rozszerzenie oferty
systemu iBOK.

Zapraszamy wszystkich naszych Klientów do korzystania z
mo¿liwo�ci jakie oferuje system Internetowego Biura Obs³ugi
Klienta i zachêcamy do odwiedzenia naszej strony interneto-
wej www.wodociagi-glubczyce.pl.

mgr Marcin Grabuñczyk Pe³nomocnik Zarz¹du

G£UBCZYCKIE WODOCI¥GI I KANALIZACJA PRZYPOMINAJ¥!!!

OCENA JAKO�CI WODY PITNEJ NA TERE-
NIE POWIATU W II KWARTALE 2013R.

Organy Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej sprawuj¹ nadzór nad
jako�ci¹ wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi na podsta-
wie ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Pañstwowej Inspekcji Sani-
tarnej (Dz. U. z 2011r. nr, 212, poz. 1263) i ustawy z dnia 7 czerwca
2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowa-
dzaniu �cieków (Dz. U. z 2006r. nr 123, poz. 858, ze zmianami).

Monitoringiem jako�ci sanitarnej wody, prowadzonym przez
Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w G³ub-
czycach objêto 34 wodoci¹gi.

W II kwartale b.r. skontrolowano stan sanitarno- techniczny
12 urz¹dzeñ i wyposa¿enia systemów wodoci¹gowych. Niepra-
wid³owo�ci w kontrolowanym zakresie nie stwierdzono. Ponad-
to przeprowadzono 33 kontrole zwi¹zane z poborem próbek wody.
Pobrano 48 próbek do badañ mikrobiologicznych i 50 próbek do
badañ fizykochemicznych. Blisko 7% próbek nie spe³nia³o wy-
magañ rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.
w sprawie jako�ci wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi z
uwagi na ponadnormatywne parametry fizykochemiczne oraz
obecno�æ bakterii grupy coli w wodzie. Ka¿dorazowo w przy-
padku stwierdzenia przekroczeñ obowi¹zuj¹cych norm podej-
mowano dzia³ania nakazuj¹ce doprowadziæ jako�æ wody do obo-
wi¹zuj¹cych wymagañ.

Badania obecno�ci bakterii Legionella w Domu Pomocy Spo-
³ecznej w Kietrzu oraz w jednym obiekcie �wiadcz¹cym us³ugi
noclegowe nie wykaza³y nieprawid³owo�ci.

W maju b.r. nast¹pi³a poprawa jako�ci wody rozprowadzanej
przez wodoci¹g publiczny w Klisinie. Stê¿enie manganu, ¿elaza,
amoniaku i mêtno�æ wody zosta³y doprowadzone do odpowied-
nich wymagañ sanitarnych.

Na koniec II kwarta³u 2013r. 8% mieszkañców powiatu g³ub-
czyckiego korzysta³o z wody warunkowo dopuszczonej do spo-
¿ycia przez ludzi. Wodoci¹gi publiczne Branice, Jêdrychowice i
Chró�cielów - Nasiedle podawa³y wodê zawieraj¹c¹ ponadnor-
matywne stê¿enie parametrów fizykochemicznych. Pozosta³e
systemy zbiorowego zaopatrzenia rozprowadza³y wodê spe³nia-
j¹c¹ wszystkie wymagania sanitarne i zdrowotne.

Z-ca Pañstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w G³ubczycach Joanna Zagwocka
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II G£UBCZYCKA OLIMPIADA SENIORÓW
5.06.2013 odby³a siê II G³ubczycka Olimpiada Seniorów o

puchar kierownika Domu Dziennego Pobytu. Olimpiadê zor-
ganizowa³ DDP w G³ubczycach i zaprosi³ do udzia³u emerytów
ze Zwi¹zku Emerytów i Rencistów, emerytów z Stowarzysze-
nia Obywateli III Wieku oraz podopiecznych Domu Dziennego
Pobytu "Jarzêbina"  w Zdzieszowicach. Uroczystego otwarcia
Olimpiady dokona³ Burmistrz G³ubczyc Jan Krówka.

Przewidziano konkurencje sportowe dostosowane do ograni-
czeñ spowodowanych wiekiem, lecz zapewniaj¹ce uczestnikom
i widzom wiele zabawy, �miechu i emocji.

Po bardzo wyrównanej walce puchar zdobyli olimpijczycy ze
Zwi¹zku Emerytów i Rencistów. Nastêpnie wszyscy uczestnicy
udali siê do auli Domu Dziennego Pobytu, gdzie wspólnie �wiê-
towano udzia³ w Olimpiadzie i gdzie odby³a siê kolejna "bitwa na
g³osy", która tradycyjnie nie zosta³a roztrzygniêta i zaplanowa-
no dogrywkê na rok nastêpny.

Liliana D¹browa, Kierownik DDP

O SUKCESIE G£UBCZYCZAN
W BRODNICY  K. TORUNIA

W dniach 21 - 23 czerwca br. w Brodnickim Domu Kultury
odby³ siê IX Ogólnopolski Festiwal Brodnicka Uczta Teatral-
na, w którym ziemia g³ubczycka by³a reprezentowana przez
grupê teatraln¹ KORCZAKI ze Szko³y Podstawowej Nr 2 w
G³ubczycach oraz Mieczys³awa Zaj¹ca - aktora teatru TRA-
DYCJA Zespo³u Szkó³ Mechanicznych w G³ubczycach.

Oto KORCZAKI zdoby³y w tym presti¿owym konkursie na-
grodê publiczno�ci za spektakl " Straszne wierszyki " w re¿yserii
Waldemara Lankaufa. Z kolei Mietek Zaj¹c otrzyma³ g³ówn¹ na-
grodê aktorsk¹ za monodram w re¿yserii Marii Farasiewicz po-
wsta³y na podstawie s³uchowiska Ireneusza Iredyñskiego. Warto
podkre�liæ, ¿e grupa teatralna Waldemara Lankaufa z G³ogówka
zdoby³a na tym festiwalu drugie miejsce w kategorii teatrów
dzieciêcych. Udzia³ m³odych artystów z G³ubczyc w tym wielkim
przedsiêwziêciu teatralnym to bez w¹tpienia promocja miasta i
ca³ego Powiatu G³ubczyckiego.

Gratulujemy nagrodzonym i ich opiekunom, ¿ycz¹c dalszych
sukcesów teatralnych.

IV OPOLSKIE DNI KRESOWE
21 czerwca br. w kompleksie parkowo-ogrodowym Wojewódz-

kiej Biblioteki w Opolu odby³o siê czwarte wojewódzkie spo-
tkanie Kresowiaków zwane Opolskimi Dniami Kresowymi.

Uroczysto�æ zorganizowana zosta³a pod patronatem Marsza³ka
Województwa Opolskiego, a prowadzi³ j¹ dyrektor departamen-
tu Kultury i Sportu Urzêdu Marsza³kowskiego Janusz Wójcik.
W uroczysto�ci tej wziê³a udzia³ 6-osobowa delegacja z G³ub-
czyc, na czele z prezesem G³ubczyckiego Towarzystwa Mi³o�ni-
ków Lwowa i Kresów Po³udniowo - Wschodnich Edwardem
Wo³oszynem, który to zosta³ uhonorowany przez marsza³ka Jó-
zefa Sebestê i wicemarsza³ek Barbarê Kamiñsk¹ odznaczeniem
"Zas³u¿ony dla Województwa Opolskiego". Pan Edward Wo³o-
szyn by³ jednym z dwojga, których spotka³ ten zaszczyt. Gratu-
lujemy serdecznie i ¿yczymy du¿o zdrowia.

Na tê uroczysto�æ zosta³a równie¿ zaproszona wiceprzewod-
nicz¹ca Rady Powiatu G³ubczyckiego - Maria Farasiewicz, któ-
rej wzruszaj¹ca opowie�æ pt. "Ks. bp Adamiuk, Kresy i moja
rodzina" odbi³a siê szerokim echem w �rodowisku kresowian,
st¹d te¿ w programie spotkania organizatorzy ujêli publiczne
odczytanie przez ni¹ tej opowie�ci, któr¹ opolscy kresowiacy
przyjêli z uznaniem i nagrodzili gromkimi brawami, jak równie¿ jej
piosenkê pt. "O Kresach z nostalgi¹" napisan¹ na tê okolicz-
no�æ i za�piewan¹
przez Mariê Fara-
siewicz ad hoc
przy akompania-
mencie kapeli lu-
dowej. Czê�æ nie-
oficjalna uroczy-
sto�ci mia³a cha-
rakter biesiadny, a
wspólny �piew
po³¹czy³ starsze i
m³odsze pokole-
nie kresowiaków.

IV Opolskim Dniom Kresowym towarzyszy³a wystawa tema-
tyczna zorganizowana przez Wojewódzk¹ Bibliotekê w Opolu.

OCENA JAKO�CI WODY W K¥PIELISKU PIETROWICE
Na podstawie wyników organoleptycznej analizy wody z k¹pieliska przeprowadzonej w dniu 08.07.2013r. oraz
sprawozdania z badañ wody z dnia 12.07.2013r. nr 201/W/S/OKK/13 Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
 w G³ubczycach stwierdza, przydatno�æ wody do k¹pieli w k¹pielisku Pietrowice.
Z-ca Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Joanna Zagwocka
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By³ rok 1982, gdy po raz pierwszy na zebraniu Zarz¹du Pol-
skiego Zwi¹zku Badmintona w Warszawie ówczesny dyrektor
Wydzia³u KF Urzêdu Wojewódzkiego w Opolu  Zbigniew Przy-
bylski nie�mia³o postawi³ wniosek: G³ubczyce musz¹ mieæ nowa
halê dla potrzeb badmintona. Na Sali zapanowa³a cisza. Hala w
G³ubczycach? Musia³o jeszcze min¹æ kilka lat aby projekt budo-
wy nabra³ tempa. W 1986 czy 87 r delegacja z G³ubczyc stawi³a
siê w zwi¹zku z rysunkami i planami Warszawie. Marian Masiuk
dyr. OSiR, Bohdan Chomêtowski - prezes OZBad w G³ubczy-
cach, Jerzy Koz³owski prezes LKS Technik G³ubczyce i  Ryszard
Borek, a tak¿e przedstawiciel Urzêdu Miasta G³ubczyce oraz prze-
wodnicz¹cy Rady Miejskiej. Taki by³ chyba sk³ad owej delega-
cji, o ile mnie pamiêæ nie myli.

Moi Koledzy byli znakomicie przygotowani do obrony swo-
ich wizji- jaka powinna byæ hala badmintonowa w G³ubczycach.
Powinna byæ wysoka i pe³nowymiarowa. Dlaczego wysoka za-
pytacie? Tego wymaga regulamin sportowy, hala do badminto-
na powinna mieæ wysoko�æ minimum 11 metrów, powinna byæ
te¿ na tyle du¿a aby roz³o¿yæ na niej minimum 6 kortów do gry w
badmintona, a do tego rozk³adane trybuny dla widowni. Bez
trybun powinno siê zmie�ciæ kilka kortów wiêcej. Plan hali by³
przemy�lany, szatnie dla zawodników, pokój dla trenerów, pokój
kierownictwa zawodów, zadbano tak¿e o speakerów. Co jeszcze
mogê dodaæ, chyba tylko to, ¿e front od ul. Sportowej to projekt
hotelu z 56 ³ó¿kami, hotel niezbêdny w organizacji nie tylko za-
wodów ale ró¿nych imprez okoliczno�ciowych. Z takim planem
uzgodnionym z w³adzami g³ubczyckimi pomaszerowali�my do
G³ównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z nadziej¹, ze

wespr¹ nasze starania. Chyba byli�my nie�le przygotowani, gdy¿
Departament Inwestycyjny z dyrektorem Stanis³awem  Krasow-
skim na czele zaakceptowali program oraz za³o¿enia budowlano-
organizacyjno- finansowe. W sumie pe³ni zapa³u i nadziei po-
wrócili�my do  pracy w zwi¹zku, a w G³ubczycach w roku 1988
ruszy³y prace budowlane.

W roku 1984 G³ównym Komitetem Kultury Fizycznej i Tury-
styki dowodzi³ jeszcze przewodnicz¹cy Marian Renke, który wraz
z dyrektorem Departamentu Inwestycji zaakceptowali nasze sta-
rania i wstawili budowê hali w G³ubczycach do planu centralne-
go, a gwarantowa³o wsparcie finansowe budowy. Oczywi�cie
dzia³acze g³ubczyccy �ci�le wspó³pracuj¹c z w³adzami samorz¹-
dowymi gminy równie¿ toczyli walkê o pieni¹dze na potrzeby
budowy hali. Wszystko uk³ada³o siê po naszej my�li, ale nie do
koñca. Pod koniec 1985 r. na stanowisko ministra sportu nie-
oczekiwanie powróci³ Boles³aw Kapitan. Boles³aw Kapitan kie-
rowa³ sportem i ruchem olimpijskim w PRL jeszcze tylko dwa
lata. Znowu zaczê³y siê wêdrówki do GKKFiT aby hala nie wy-
pad³a z planu centralnego.  Na prze³omie lat 1987-1988 zast¹pi³
go Aleksander Kwa�niewski, od dwóch lat pe³ni¹cy funkcjê mi-
nistra ds. m³odzie¿y. Obj¹³ GKFiT jako jego przewodnicz¹cy. I
znów  trwa³y wizyty u poszczególnych osób GKKFiT, znów trwa-
³y rozmowy, przekonywanie w³adz, ¿e hala w G³ubczycach jest
niezbêdna, ¿e trwa budowa i �rodki finansowe s¹ konieczne. Ile
tych wizyt odby³ prezes Polskiego Zwi¹zku Badmintona An-
drzej Szalewicz ja ju¿ nie pamiêtam, du¿o. Wiem, ¿e co dwa trzy
miesi¹ce Marian Masiuk, szef budowy pisa³ do urzêdu stosow-
ne pismo, my pisali�my pismo i prezes zanosi³ tê koresponden-
cjê do Departamentu Inwestycyjnego GKKFiT. W ten sposób
dotrwali�my do roku 1989, do zmian systemu ekonomiczno-
politycznego oraz do istotnych zmian w³adz na szczeblu central-
nym.

Poniewa¿ po zmianie ustroju Aleksander Kwa�niewski po�wiê-
ci³ siê kierowaniu SdRP, w 1991 r. wybrano nowego prezesa PKOl.
Zosta³ nim Andrzej Szalewicz, pierwszy od niemal 40 lat szef tej
instytucji, który nie by³ z zawodu funkcjonariuszem politycz-
nym. In¿ynier i gor¹cy propagator badmintona. Usuniêty ze sta-
nowiska dyrektora ZAE "POLON" za obronê dzia³aczy Solidar-
no�ci, pracowa³ w latach osiemdziesi¹tych na stanowiskach
dyrektorów w ró¿nych przedsiêbiorstwach polonijno-zagranicz-
nych, bêd¹c jednocze�nie prezesem Polskiego Zwi¹zku Bad-
mintona i Unii Polskich Zwi¹zków Sportowych.

W tym czasie w³a�nie nast¹pi³a zapa�æ na budowie hali spor-
towej w G³ubczycach. Zmiana systemu ekonomiczno-politycz-
nego w Polsce spowodowa³a chaos na ró¿nych szczeblach ad-
ministracji oraz wstrzymanie finansowania poprzez urzêdy cen-
tralne ale te¿ i gminy. Nadesz³y trudne czasy, dotychczas budo-
wa sz³a, powolutku bo finanse sp³ywa³y cienkim strumykiem,
ale sz³a. Teraz zapowiada³ siê trudny czas. Dobrze, ¿e Marian
dysponowa³ ekipami budowlanymi, które wykonywa³y prace
budowlane a priori. Bez pieniêdzy z nadziej¹, ¿e te w koñcu dotr¹
i rachunki zostan¹ zap³acone. W ten sposób wybudowano mury,
i czeka³o nas zadaszenie hali. Ale� nie by³o na to ani z³otówki.
W takim momencie w roku 1991 Andrzej Szalewicz zosta³ wybra-
ny na prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dla nas Jego
wybór stal siê promykiem nadziei.

Wierzyli�my, ¿e znaj¹c sytuacjê na budowie w G³ubczycach
wcze�niej czy pó�niej sprawa bêdzie kontynuowana. A sytuacja
by³a trudna, gdy¿ w tym czasie nastêpowa³y czeste zmiany or-
ganizacyjne na szczeblu centralnych w³adz. >>>>

JAK BUDOWALI�MY HALÊ DO BADMINTONA W G£UBCZYCACH
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>>>   W latach 1987 - 1990 istnia³ Komitet ds. M³odzie¿y i Kultury Fizycz-
nej, którego przewodnicz¹cym by³ Aleksander Kwa�niewski, od 1991-
2000 zmieniono go w Urz¹d Kultury Fizycznej i Turystyki, lecz zmieniali
siê jego prezesi - by³o ich a¿ sze�ciu w tym czasie (Zygmunt Lenkiewicz,
Micha³ Bidas, Zygmunt Zalewski, Marek Paszucha, Stefan Paszczyk, Ja-
cek Dêbski). Wszystkie te reorganizacje nie wp³ywa³y pozytywnie na
kolejne decyzje o utrzymaniu w planie budowy hali w G³ubczycach. Jed-
nak pomimo tego pozyskiwali�my �rodki finansowe, tak by budowa nie
zosta³a wygaszona. Pomimo wielu odwo³añ w pewnym momencie nast¹-
pi³o jej zawieszenia.

W koñcu wizyta Andrzej Szalewicz prezesa PKOL oraz Eugeniusza Pie-
trasika (zastêpcy przewodnicz¹cego UKFiT i wiceprezesa PKOL) w Raci-
borzu, jego przyjazd na dwie godziny do G³ubczyc gdzie czekali wszyscy
budowniczowie oraz przedstawiciele firm wykonawczych przekona³a w³a-
dzê centraln¹, ¿e hala w tym stanie nie mo¿e pozostaæ, bo ulegnie
ca³kowitej dewastacji. Zrobiono ju¿ du¿o, a do wykoñczenia nie s¹
potrzebne wielkie niemo¿liwe nak³ady. To by³ strategiczny moment i
prze³om w sprawie. W ci¹gu nastêpnych trzech lat budowa zosta³a
ukoñczona. Jeszcze przed  ukoñczeniem budowy hali  dotar³a do nas
informacja, ¿e niezrozumia³¹ dla nas wszystkich decyzj¹ burmistrza
G³ubczyc zosta³ sprzedany hotel. Pomimo takich nieprzyjemnych spraw
hala w G³ubczycach zosta³a dokoñczona i w dniu 5 lipca 1996 r  zosta³a
przekazana do u¿ytku miasta G³ubczyce. W tym dniu w³a�nie odby³o
siê uroczyste otwarcie nowo wybudowanej hali sportowej i jednocze-
�nie otwarcie w G³ubczycach sta³ego O�rodka Przygotowañ Olimpij-
skich w badmintonie, co by³o spraw¹ bez precedensu w dotychczaso-
wej dzia³alno�ci zarówno Polskiego Zwi¹zku Badmintona jak i Klubu
LKS Technik G³ubczyce. Podczas uroczysto�ci otwarcia po¿egnano
olimpijczyków Katarzynê Krasowsk¹ i trenera Ryszarda Borka, którzy
za kilka dni odlatywali na Igrzyska Olimpijskie Atlanta 1996.

W tym samym dniu podczas uroczystego otwarcia hali prezes Polskie-
go Komitetu Olimpijskiego Andrzej Szalewicz otrzyma³ od w³odarzy mia-
sta G³ubczyc Jana Waca i Józefa Florka tytu³ Honorowego Obywatela
Miasta G³ubczyc, za dotychczasowe zas³ugi, za opiekê nad rozwojem
sportu w stolicy polskiego badmintona. Andrzej Szalewicz odebra³ z ich
r¹k symboliczny klucz do grodu G³ubczyce. Marian Masiuk g³ówny bu-
downiczy g³ubczyckiej hali, dyrektor OSiR, otrzyma³ z r¹k wojewody Ry-
szarda Zembaczyñskiego z³ot¹ odznakê Zas³u¿onego Dzia³acza Kultury
Fizycznej. Przewodnicz¹cy Rady Wojewódzkiej LZS W³adys³aw Czaczka
wrêczy³ z³ot¹ odznakê Zas³u¿onego dla LZS dyr. Kombinatu Rolnego
Zbigniewowi Micha³kowi, za� prezes Polskiego Zwi¹zku Badmintona Ja-
dwiga �lawska Szalewicz wrêczy³a odznaczenia przyznane przez Zarz¹d
Zwi¹zku.

Na zakoñczenie mojego szczególnego wspomnienia dotycz¹cego pa-
miêtnego wydarzenia zwi¹zanego z czterdziestoleciem Klubu LKS Tech-
nik G³ubczyce chcia³abym równie¿ podkre�liæ, ¿e hala w G³ubczycach,
pierwsza hala badmintonowa, powsta³a przy udziale nastêpuj¹cych osób
i firm: Generalnego Wykonawcy Spó³dzielnia Rzemie�lnicza "Budomex",
Zofii Jungowej, Bronis³awa Chmielewskiego, Eugeniusza Bugnara, Ada-
ma Wo³oszyna, Romana �widerskiego, Dariusza Koz³owskiego, oraz bran-
¿owych przedstawicieli: Apoloniusza Iwanów, Krzysztofa Kunickiego,
Jerzego Liberskiego, Krystyny Bartnik (Urz¹d Wojewódzki Wydzia³ Kul-
tury Fizycznej), Bo¿eny Hasij Domaga³a, W³adys³awa Czaczki, Andrzeja
Walczaka, Kazimierza Bernackiego, Urzêdu Miasta i Gminy G³ubczyce,
Rady Gminy z jej przewodnicz¹cym Janem Wac i wielu, wielu innych,
których nazwisk nie uda³o mi siê przypomnieæ.

Dla mnie i dla Andrzeja Szalewicza by³o to niezapomniane wydarzenie.
Jadwiga �lawska Szalewicz, Andrzej Szalewicz,

Warszawa 3.07.2013 r

JAK  BUDOWALI�MY HALÊ ... (dok.) Z£OTA MASKA
DLA MARKA NÊDZY

W niedzielê 20 czerwca br. w Teatrze Wielkim w £odzi
mia³a miejsce uroczysta gala wrêczenia nagród najlep-
szym aktorom teatralnym i spektaklom sezonu arty-
stycznego 2012 / 2013. Oto Z³ot¹ Maskê otrzyma³ g³ub-
czyczanin - Marek Nêdza za g³ówn¹ rolê w spektaklu
"Karamazow" na podstawie powie�ci Fiodora Dosto-
jewskiego w re¿. Jacka Or³owskiego. Tak¿e sam spek-
takl zosta³ nagrodzony Z³ot¹ Mask¹, która jest presti-
¿ow¹ nagrod¹ w �wiecie aktorskim, przyznawan¹ przez
gremium wybitnych krytyków teatralnych.

Przypomnijmy, ¿e Marek Nêdza jest zawodowym ak-
torem, absolwentem £ódzkiej Szko³y Teatralnej, Fil-

mowej i Telewizyjnej, a na co dzieñ zwi¹zany jest z
Teatrem im. Stefana Jaracza w £odzi. Wspó³pracuje
tak¿e z warszawskimi teatrami. Ponadto prowadzi zajê-
cia ze sceny wspó³czesnej ze studentami II roku "³ódz-
kiej filmówki". Wykreowa³ wiele ciekawych i trudnych
ról scenicznych, m.in. w "Otellu" w re¿. Agaty Dudy -
Gracz, "Dybuku" w re¿. Mariusza Grzegorzka, "¯egla-
rzu" w re¿. Andrzeja Seweryna i innych.

Re¿yserzy widz¹ w nim nieprzeciêtny talent i poten-
cja³ aktorski, obsadzaj¹ go
w g³ównych rolach,
zw³aszcza g³êbokich psy-
chologicznie, wymagaj¹-
cych wielkich emocji i si³y
ekspresji. We wspomnia-
nym "Karamazowie"
wcieli³ siê w postaæ Iwa-
na pe³nego dylematów moralnych i pytañ o cz³owie-
czeñstwo.

Tu¿ po odebraniu nagrody Marek Nêdza przyby³ do
swego rodzinnego domu w G³ubczycach, gdzie te¿
spotka³ siê z Mari¹ Farasiewicz - swoj¹ instruktork¹ z
czasów, kiedy stawia³ pierwsze kroki sceniczne w szkol-
nym teatrze TRADYCJA jako uczeñ g³ubczyckiego
"Mechanika" (1999-2004). By³y kwiaty, wspomnienia i
chwile wzruszeñ oraz nagranie dla Radia Opole.

Gratulujemy Markowi tej spektakularnej nagrody ak-
torskiej, ¿yczymy dalszych sukcesów zawodowych i
pomy�lno�ci w ¿yciu osobistym.
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31 maja wczesnym rankiem pe³nym deszczu, wyruszyli�my w
stronê s³oñca na Pó³wysep Ba³kañski, zwany popularnie Ba³ka-
nami. Ulokowa³y siê na nim: Bu³garia, Albania, Grecja oraz pañ-
stwa by³ej Jugos³awii: Bo�nia i Hercegowina  z powszechnie
znanym sanktuarium maryjnym w Medjugorie, Chorwacja, Ser-
bia, Czarnogóra, Macedonia i S³owenia.

Ba³kañsk¹ wyprawê rozpoczêli�my od Grecji,
by pod¹¿aæ �ladami �w. Paw³a. Pielgrzymkê zor-
ganizowa³ jak zwykle niezawodnym brat Pawe³.
Starannie opracowana trasa, której nic dodaæ,
nic uj¹æ dawa³a okazjê odwiedzenia miejsc, które
naznaczy³ swoj¹ obecno�ci¹  �w. Pawe³, pozna-
nie tera�niejszo�ci, zanurzenie siê w przesz³o�ci
zachwyt nad niezwykle urokliwymi widokami.

Poczucie humoru, to "ci¹g³e bycie w�ród nas"

s³owo,
u�miech,
¿ a r t
b r a t a
Paw³a
s p r a -
w i a ³ o

rado�æ wspólnego przebywania, wzajemnej ¿yczliwo�ci, pomoc-
nej rêki. Przewodnikami duchowymi byli: ojciec Aureliusz z G³ub-
czyc i ojciec Nikodem z Gliwic. Czas wspólnej modlitwy, �piewu,
rozwa¿añ w pêdz¹cym autokarze, pokonuj¹cym setki kilometrów,
sta³ siê dla tych, którzy tego chcieli miejscem religijnej zadumy,
rekolekcjami w drodze. Ubogaca³y nas codziennie msze �wiête
odprawiane w hotelach, sanktuariach pod go³ym niebem go-
�cinnej polskiej parafii Serca Jezusowego w Atenach.

Nasza bardzo operatywna pilotka pani Danusia nazywana
"Pierwsz¹ Dam¹" wzorowo dba³a o sprawy bytowe. �wietnie
zna jêzyk grecki. Przez 20 lat pracowa³a w polskiej szkole przy
ambasadzie w Atenach. Pokaza³a nam drugie oblicze Grecji, "z
¿ycia wziête", ich mieszkañców, mentalno�æ, obyczaje, tradycje.
¯yczliwo�æ i go�cinno�æ to dla Greków �wiêto�æ. Kalimera to
nie tylko zdawkowe "dzieñ dobry" ale ciep³e i serdeczne powita-
nie. Na wszystko maj¹ czas, to ich sposób ¿ycia i my�lenia, a
po³udniow¹ sjestê maj¹ zagwarantowan¹ konstytucyjnie.

Degustowali�my ¿ywicê z drzewa mistykasowego, jedynego,
który ro�nie tylko w Grecji, nigdzie indziej na �wiecie. Wyrabia
siê z niego gumê do ¿ucia.

Komfort jazdy zapewniali nam niezawodni panowie kierowcy.
Pokonywali "wstêgi szos", serpentyny, tunele w górzystej Gre-
cji (góry zajmuj¹ ok. 70% kraju), bezdro¿a Albanii, karko³omn¹
ale jak¿e piêkn¹ ba³kañsk¹ drogê wzd³u¿ wybrze¿a dalmatyñ-
skiego. Bezpiecznie po przejechaniu 5500 km, dowie�li nas do
domu. W ci¹gu 10 dni przemieszczali�my siê nie tylko w prze-
strzeni, ale równie¿ i w czasie. Przejechali�my nie tylko tysi¹ce
kilometrów, ale i tysi¹ce lat; kilometry i wieki�

Pó�nym wieczorem zatrzymali�my siê na noclegu tranzyto-
wym w Serbii, niedaleko Belgradu. Nazajutrz czeka³a na nas w

Salonikach, przewodniczka po Grecji, Kasia. Polka od 12 lat
mieszkaj¹ca w  Atenach. Osobistym urokiem doskonale uatrak-
cyjnia³a przebieg pielgrzymki, o¿ywia³a postaæ �w. Paw³a.

Saloniki, Tessalonika
Stolica greckiej Macedonii, miasto o bogatej przesz³o�ci, a

zarazem bardzo nowoczesne. Za³o¿y³ je król
macedoñski Kassander i nazwa³ je Tessalo-
nike na cze�æ ¿ony, która by³a siostr¹ Alek-
sandra Wielkiego. Tak te¿ w jêzyku greckim
nazywaj¹ siê Saloniki do dzisiaj. Metropolia
le¿y przy drodze ViaEgnaticz, która ³¹czy
Rzym z Konstantynopolem, zachód ze
wschodem Imperium Rzymskiego. Port
otwiera Europê na Azjê Mniejsz¹. Z czasem
Tessaloniki sta³y siê najwiêkszym portem Eu-

ropy po³u-
d n i o w o -
wschodniej.
Pe³ni te¿ rolê
portu tranzy-
towego.

S a l o n i k i
przez dwadzie-
�cia trzy wieki nie przestaj¹ odgrywaæ g³ównej roli w wydarze-
niach na Ba³kanach. D³uga historia miasta obfitowa³a w wiele,
czêsto dramatycznych wydarzeñ: 500 lat niewoli tureckiej, tra-
giczny po¿ar kiedy sp³onê³o prawie ca³e miasto. Ocala³a jedynie
górna jego czê�æ. Z punktu widokowego przy murach obron-
nych podziwiali�my panoramê odbudowanych Salonik, po³o¿o-
nych amfiteatralnie na wzgórzu, maj¹ wiele do zaoferowania tu-
rystom. Oczywi�cie nie ma tu nic do szukania wielbiciel Grecji
antycznej. Oprócz osmañskich zabytków, przetrwa³o wiele wspa-
nia³ych, bizantyjskich ko�cio³ów, cerkwie kapi¹ przepychem ikon,
mozaik i malowide³ o tre�ci religijnej, jakich nie maj¹ Ateny, ani
inne miasto poza Istambu³em. Te zabytki obro�niête szczelnie no-
woczesnym miastem i wbite w obraz miasta zas³uguj¹ na szcze-
góln¹ uwagê. Wizytówk¹ miasta jest Bia³a Wie¿a uwieczniona na
widokówkach, plakatach. Stoi na najwiêkszym deptaku Saloni-
czan, wzd³u¿ wybrze¿a Zatoki Saroñskiej. Zbudowano j¹ dla wzmoc-
nienia rzymsko- bizantyjskich murów. By³a twierdz¹, wiêzieniem,
teraz jest muzeum. Drugim patronem miasta jest Aleksander Wiel-
ki. Okaza³y pomnik przedstawia je�d�ca na rozpêdzonym koniu;
Aleksander Wielki gotów do walki. Z czasów Imperium Rzymskie-
go pochodzi £uk Galeriusza. Ikon¹ �wi¹tyñ w Salonikach jest
najwiêkszy ko�ció³ prawos³awny w Grecji, pod wezwaniem �w.
Dementriusza, patrona miasta i ca³ego Greckiego prawos³awia.
Stoi w miejscu gdzie �wiêty zosta³ zamordowany w 305 r. przez
Rzymian za odmowê wyrzeczenia siê swojej wiary. Dzieñ odpustu
26 pa�dziernika jest dniem wolnym. Przy ruinach rzymskiego fo-
rum ods³oniêto agorê. Mia³a tu staæ Synagoga, w której �w. Pawe³
spotyka³ siê ze swoimi wspó³rodakami. Powsta³y dwa Listy do
Tessaloniczan.                                   Irena Kubiñska, cdn

NA PIELGRZYMIM SZLAKU �LADAMI �W. PAW£A PO GRECJI
W DNIACH 31 MAJA - 9 CZERWCA 2013 R.
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"OPOLSKIE  SZMARAGDY"
W dniach 1-2 czerwca br. w Filharmonii Opolskiej im. Józe-

fa Elsnera w Opolu odby³ siê I Wojewódzki Przegl¹d Twórczo-
�ci Artystycznej OPOLSKIE SZMARAGDY pod patronatem
Marsza³ka Województwa Opolskiego. W przegl¹dzie tym wy-
st¹pi³o 40 grup artystycznych z ca³ej Opolszczyzny, w tym te-
atr TRADYCJA Zespo³u Szkó³ Mechanicznych  w  G³ubczy-
cach, reprezentuj¹cy nasz¹ Ziemiê G³ubczyck¹.

Teatr TRADYCJA zaprezentowa³ ciekawy spektakl satyrycz-
ny zatytu³owany "Kabaretowe szaleñstwa a'la� Potem" z re¿y-
serii Marii Farasiewicz.  A wyst¹pili w nim: Monika Sabatowicz,
Micha³ Bezpalko, Micha³ Salawa i Mietek Zaj¹c. Nad sprawami
techniczno-akustycznymi czuwa³ Dawid Szulborski.  Opolska
publiczno�æ z uznaniem przyjê³a popisy aktorskie i humor na-
szych reprezentantów. Wszystkie zespo³y uczestnicz¹ce w prze-
gl¹dzie otrzyma³y symboliczn¹ statuetkê tzw. "Opolski Szma-
ragd" z r¹k marsza³ka Józefa Sebesty oraz wicemarsza³ek Barba-
ry Kamiñskiej. Przegl¹d nie mia³ charakteru konkursowego, a
przy�wieca³ mu g³ównie cel promocyjny oraz kreowanie pozy-
tywnego potencja³u kulturowego �l¹ska Opolskiego.

Wojewódzki Przegl¹d Twórczo�ci Artystycznej "Opolskie
Szmaragdy" to impreza presti¿owa, w której dan¹ gminê mo¿e
reprezentowaæ tylko jeden zespó³, a dla zg³oszonych i zakwalifi-
kowanych grup artystycznych to swoiste wyró¿nienie.

W tej barwnej imprezie wojewódzkiej, w�ród ró¿norodnych
form artystycznych mo¿na by³o podziwiaæ zespo³y wokalne, ta-
neczne, teatralne, musicalowe, kabaretowe, solistów, orkiestry,
jak i wystawê prac plastycznyc i rze�by.

ODKRYWAMY TALENTY

"Talent jest jak kawa³ek szlachetnego, ale surowego metalu:
dopiero pilna praca go obrobi i warto�æ mu wielk¹ nada."

Stanis³aw Staszic

Zadaniem szko³y i nauczycieli jest odkrycie talentu, jego
kszta³towanie, rozwijanie i odpowiednie stymulowanie. Ka¿de
dziecko jest zdolne.

Uczniów nale¿y motywowaæ do rozwijania swoich pasji.
Do�æ powszechn¹ form¹ wspierania talentów  jest organiza-

cja w szko³ach ró¿norodnych kó³ek zainteresowañ oraz branie
udzia³ów w konkursach, festiwalach i olimpiadach. Miejscem

gdzie dzieci z Zespo³u Szkó³ w Bogdanowicach mog³y zaprezen-
towaæ swoje talenty by³ III Festiwal Kultury Powiatowej, orga-
nizowany przez Starostwo Powiatowe w G³ubczycach. Nasz¹
szko³ê reprezentowali uczniowie w konkursach: recytatorskim,
plastycznym i muzycznym, osi¹gaj¹c sukces na miarê swoich
mo¿liwo�ci.  W konkursie Recytatorskim: Jakub Jab³oñski uczeñ
kl. I zaj¹³ III miejsce i otrzyma³  tytu³ Br¹zowego Talentu, nato-
miast uczennica kl. II Julia Jórków zdoby³a wyró¿nienie. Zespó³
wokalny "S³oneczne Nutki" w sk³adzie: Wiktoria Kurc, Aleksan-
dra Markiewicz, Joanna Mazur, Weronika Nawaryñska, Julia Jór-
ków oraz Aleksandra Piczak zdoby³  II miejsce i otrzyma³ tytu³
Srebrnego Talentu.

Rozwijanie uzdolnieñ i talentów wyrabia w dzieciach poczucie
w³asnej warto�ci, konieczne do osi¹gniêcia sukcesów w doro-
s³ym ¿yciu.

mgr  Barbara Jab³oñska, mgr Marta Kozik-Toporowska

JE¯D¯Ê Z G£OW¥

6.06.2013r. uczniowie  gimnazjum z  Zespo³u Szkó³ w Pietrowicach wraz z
opiekunem  Joann¹ Wo³oszyn spotkali  siê z burmistrzem miasta Janem Krówk¹.
Celem naszego spotkania by³o przekazanie wyników ankiet realizowanego progra-
mu o nazwie "Je¿d¿ê z g³ow¹". Przeczytali�my wszystkie statystyki oraz po krótce
omówili�my dzia³ania jakie by³y podejmowane w ramach projektu. Po czê�ci oficjal-
nej by³ czas tak¿e na rozmowê bardziej" lu�n¹", w której mia³y miejsce tak¿e chwile
pe³ne �miechu. Ca³a akcja zwi¹zana z projektem mia³a g³ównie na celu u�wiadomie-
nie, ¿e na naszych drogach nie jest do koñca bezpiecznie a w szczególno�ci w
okolicach szkó³. Efektem koñcowym akcji, mamy nadziejê, bêdzie postawienie no-
wych, bardziej widocznych znaków w okolicy szko³y w Pietrowicach, aby kierowcy
zachowywali tam wiêksz¹ ostro¿no�æ oraz zdrowy rozs¹dek.          Magda Gumienna II kl g
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Fundacja Rozwoju �l¹ska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych z Opola, która dzia³a od ponad 20 lat,
 to najlepszy adres dla firm potrzebuj¹cych pieniêdzy na rozwój.

Fundacja ma 70 mln z³ na tanie po¿yczki dla firm

Przedsiêbiorca z  Opola Piotr Jakuczek, od sze�ciu lat w³a�ci-
ciel firmy AquaSerwis Piotr Jakuczek zajmuj¹cej siê prowadze-
niem i serwisowaniem zbiorników akwarystycznych, z po¿yczki
w Fundacji Rozwoju �l¹ska oraz Wspierania Inicjatyw Lokal-
nych korzysta³ ju¿ dwa razy. Pierwsz¹ wzi¹³ piêæ lat temu, gdy
kupowa³ samochód by doje¿d¿aæ do klientów i woziæ potrzebny
sprzêt. By³o to nieco ponad 20 tys. z³. Drug¹ z po¿yczek za-
ci¹gn¹³ niedawno, gdy zak³ada³ swój w³asny sklep. Tym razem
zdecydowa³ siê na kwotê ponad 38 tys. z³. Z tego 10 tys. z³ prze-
znaczy³ na �rodki obrotowe, a resztê na wyposa¿enie sklepu.

- Po¿yczka w Fundacji jest o wiele korzystniej oprocentowana,
ni¿ te które oferuj¹ komercyjne banki. Wiem, bo dobrze to spraw-
dzi³em - przekonuje Jakuczek. - O ile te bankowe opro-
centowane s¹ na 15-25 procent, o tyle po¿yczka w
Fundacji - na kilka procent. A to bardzo wa¿ne, bo
przedsiêbiorca liczy ka¿d¹ z³otówkê.

Tak jak pan Piotr pomy�la³o ju¿ wielu. Z po¿yczek
Fundacji Rozwoju �l¹ska oraz Wspierania Inicjatyw
Lokalnych, istniej¹cej od ponad 20 lat, skorzysta³o
ponad trzy tysi¹ce przedsiêbiorców i rolników z Opolsz-
czyzny. Kolejni mog¹ siê o nie ubiegaæ na bie¿¹co.
Obecnie w puli Fundacji jest w sumie ponad 70 mln z³
z przyznanych w kolejnych konkursach przez zarz¹d
województwa opolskiego pieniêdzy z Regionalnego
Programu Operacyjnego.

Jak wyja�ni³ Arnold Czech, prezes Fundacji Rozwo-
ju �l¹ska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych, z po-
¿yczek mog¹ korzystaæ mikro, ma³e i �rednie firmy z

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze �rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013

Opolszczyzny - bez wzglêdu na to, jak d³ugo dzia³aj¹ na rynku.
Firmy te mog¹ obecnie ubiegaæ siê nawet o 700 tys. z³.

- Po¿yczkê mo¿na wzi¹æ na wszelkiego typu inwestycje go-
spodarcze, na przyk³ad na zakup siedziby firmy, jej wyposa¿e-
nie czy remont, na maszyny albo urz¹dzenia biurowe - wylicza
prezes Arnold Czech. - Pieni¹dze mog¹ byæ te¿ przeznaczone na
�rodki obrotowe, takie jak choæby zakup paliwa czy surowców.

W dodatku przedsiêbiorca mo¿e liczyæ na szybkie wydanie
decyzji o udzieleniu po¿yczki - do 30 dni od z³o¿enia wniosku. A
co najwa¿niejsze - oprocentowanie jest bardzo korzystne, wy-
nosi 3,9 proc. w skali roku. Mar¿a, w zale¿no�ci np. od rodzaju
zabezpieczeñ i tego, jak d³ugo firma dzia³a na rynku, mo¿e wy-
nosiæ od 0,6 proc. do 10 proc. Pieni¹dze trzeba sp³aciæ w 5 lat. -
�rednie oprocentowanie dla firm dzia³aj¹cych kilka lat to u nas 5
do 6 procent - doda³a Helena Lellek, dyrektor Fundacji.

Sk¹d Fundacja ma pieni¹dze na udzielane firmom po¿yczki?
Kolejne transze przyznawa³ tej instytucji w ostatnich latach za-
rz¹d województwa opolskiego w ramach konkursów z Regional-
nego Programu Operacyjnego, czyli unijnej puli pieniêdzy w re-
gionie. W 2009 r. Fundacji przyznano na ten cel 23 mln z³, w 2010
r. kolejne 20 mln z³, a we wrze�niu 2012 roku jeszcze 26 mln z³.

A ¿e kolejni przedsiêbiorcy, którzy brali po¿yczki regularnie je
sp³acali, to kwoty te ci¹gle "pracuj¹" i s¹ szans¹ na dostêp do
kapita³u potrzebnego na rozwój dla kolejnych firm. Nie bez zna-
czenia mia³ dla nich równie¿ fakt, ¿e je�li poprzednie zobowi¹za-
nia sp³acali regularnie, to o kolejne mogli siê staraæ niejedno-
krotnie na korzystniejszych warunkach.

Wiêcej informacji na www.fundacja.opole.pl
Fundacja Rozwoju �l¹ska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych, Ul. S³owackiego 10, 45-364 Opole

frs-pozyczki@fundacja.opole.pl
Dzia³ po¿yczek: 77 42 32 899, 77 42 32 885, 77 42 32 883, 77 42 32 914, 77 42 32 910

Czym jest Fundacja?
Fundacja Rozwoju �l¹ska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych

w 2012 roku obchodzi³a 20-lecie istnienia. Powsta³a jako instytucja,
której zadaniem by³o w³a�ciwe dysponowanie pieniêdzmi rz¹du nie-
mieckiego przekazywanymi na rzecz mniejszo�ci niemieckiej i jej
otoczenia w Polsce. Obecnie zatrudnia ok. 30 osób.

Od momentu powstania udzieli³a po¿yczek na ³¹czn¹ kwotê ok.
230 mln z³ dla prawie trzech tysiêcy firm i rolników. �rednia war-
to�æ po¿yczki to ok. 100 tys. z³. Przedsiêbiorcy wykorzystywali tê
pomoc na inwestycje typu remonty, zakup sprzêtu lub towaru oraz
rozwój firm. W 2011 r. kwota udzielonych po¿yczek wynios³a po-
nad 38 mln z³, a w 2012 r. 35 mln z³.

Fundacja anga¿uje siê te¿ w dzia³alno�æ dobroczynn¹, m.in. na
rzecz szpitali, szkó³ czy placówek Caritasu. Pomaga³a te¿ poszko-
dowanym po powodzi z 1997 r.

tekst sponsorowany
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�MALEÑSTWA� W DOMU POMOCY
SPO£ECZNEJ KOMBATANT

6 czerwca w DPS Kombatant przy ulicy Dworcowej dzieci z
grupy "Maleñstwa" z Przedszkola nr 2 go�ci³y u pensjonariu-
szy z przedstawieniem pod tytu³em 'Wiosna na ³¹ce".

By³o to pierwsze przedstawienie, z którym mali aktorzy wyst¹-
pili poza murami przedszkola. Przygotowania trwa³y ju¿ od jakie-
go� czasu: stroje to du¿a zas³uga rodziców, scenografia przygo-
towana przez panie z przedszkola.

Cierpliwo�æ dzieci by³a wystawiona na du¿¹ próbê, gdy¿ ter-
min wystêpu by³ kilkakrotnie przesuwany ze wzglêdu na warunki
pogodowe. Mali arty�ci czekali z niecierpliwo�ci¹ na swój wy-
stêp. Przygotowane wiersze, piosenki i tañce zaprezentowa³y z
du¿ym wyczuciem i przejêciem. Tym trudniejsze dla ma³ych akto-
rów by³o to zadanie, ¿e nie mia³y ¿adnej próby w zupe³nie obcym
miejscu i z powodu choroby brak³o kilkoro dzieci. Bez problemu
zast¹pili ich koledzy z grupy. Pensjonariusze DPS-u byli bardzo
zadowoleni, ¿e w tak pochmurne dni mogli obejrzeæ i pos³uchaæ
weso³ych wiosennych wierszy i piosenek. Wystêp ma³ych akto-
rów zosta³ nagrodzony gromkimi brawami. Niespodziank¹ dla
dzieci by³y od�piewane przez jednego z pensjonariuszy podziê-
kowania.  Zarówno Pensjonariusze DPS jak i dzieci �wietnie siê
porozumiewa³y, mimo "pokoleniowej" ró¿nicy. Takie imprezy s¹
dobr¹ okazja do u�wiadomienia wszystkim, ¿e Seniorzy s¹ inte-
gralna czê�ci¹ naszego �rodowiska. Na pewno skorzystamy z
zaproszenia na kolejne wystêpy przed tak mi³a publiczno�ci¹.

Anna Matiaszek

DZIECI Z PUCHATKOWA W KINIE

18 czerwca 2013 roku dzieci z grup "Kubusie Puchatki",
"Tygryski" i "Pszczó³ki" z Przedszkola nr 2 pojecha³y na
wycieczkê do kina "HELIOS" w Kêdzierzynie-Ko�lu, na baj-
kê pod tytu³em "Tedi i poszukiwacze zaginionego miasta".

Dla naszych przedszkola-
ków wyjazd ten by³ niezwy-
k³ym wydarzeniem i wielkim
prze¿yciem, tym bardziej, i¿
dla wielu z nich by³a to
pierwsza wizyta w kinie. Po
wej�ciu na przyciemnion¹
salê i usadowieniu siê w
wygodnych fotelach, dzieci
pe³ne emocji oczekiwa³y na
seans, a po rozpoczêciu baj-
ki, ogl¹da³y j¹ z zapartym
tchem od pocz¹tku do koñ-
ca. Sama bajka opowiada³a
o przygodach robotnika o
imieniu Tedi bêd¹cego typo-
wym fajt³ap¹ marz¹cym od dziecka o wielkich archeologicznych
przygodach. Trafia on przypadkowo do Peru, gdzie rozpoczyna
wraz z córk¹ s³ynnego profesora poszukiwania pewnego legen-
darnego miasta. Szansa na spe³nienie marzeñ pojawia siê, gdy
w rêce bohatera trafia klucz do Z³otego Miasta Inków, a on sam
- wskutek zabawnego zbiegu okoliczno�ci - zostaje wziêty za
�wiatowej s³awy profesora. To przyjemne, animowane kino przy-
godowe bardzo spodoba³o siê naszym dzieciom, które rado�nie
i szczerze siê �mia³y oraz z ciekawo�ci¹ oczekiwa³y na fina³ za-
bawnych wydarzeñ.

Po wyj�ciu z kina na przedszkolaków czeka³a nastêpna nie-
spodzianka. Odwiedzi³y one restauracjê Mc Donald´s, gdzie w
swoich zestawach happy meal znalaz³y zabawki dla ma³ych ba-
daczy przyrody, z których bardzo siê ucieszy³y.

Oko³o godziny 14-tej dzieci autokarem powróci³y do naszego
"Puchatkowa" zadowolone i pe³ne wra¿eñ.

Olga Wiercioch

FESTYNY RODZINNE W DPS
Koñczy siê czerwiec, a wraz z nim czas pikników i festynów rodzin-

nych w filialnych domach pomocy spo³ecznej DPS Klisino na terenie
Powiatu G³ubczyckiego.

W sobotê, 22 czerwca br. taki w³a�nie festyn odby³ siê w g³ubczyckim
Domu Pomocy Spo³ecznej przy ul. Dworcowej. Kierownictwo tej placów-
ki, na czele z Lucyn¹ Majewsk¹, wespó³ z pracownikami zorganizowa³o
imprezê w podwórkowo-ogrodowej czê�ci obiektu dla 29-osobowej grupy mieszkañców, do których przybyli bliscy, krewni i znajo-
mi. To wielkie wydarzenie dla nich, wyczekiwane z rado�ci¹.

W�ród zaproszonych go�ci byli: wicestarosta Piotr Soczyñski, dyrektor DPS Klisino - Ma³gorzata Krywko-Trznadel, kierownik
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Iwona Kuliñska, inni go�cie oraz wiceprzewodnicz¹ca Rady Powiatu - Maria Farasiewicz,
która z zespo³em wokalno - instrumentalnym MARIEL zadba³a o oprawê muzyczn¹ festynu. W mi³ym, i�cie zabawowo - biesiadnym
nastroju up³ywa³ czas uczestnikom imprezy, w której nie mog³o zabrakn¹æ 101-letniego podopiecznego DPS-u.

Sêdziwym mieszkañcom tej placówki ¿yczymy przede wszystkim zdrowia na dalsze lata jesieni ¿ycia, u�miechu na twarzy,
 a ich opiekunom cierpliwo�ci i wytrwa³o�ci w trudach dnia codziennego.
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NOCNA PRZYGODA W PUCHATKOWIE

Przedszkolaki z grupy "Kubusie Puchatki" z Przedszkola
nr 2 to dzielne dzieciaki. Swoj¹ odwagê i pragnienie prze-
¿ywania przygód udowodni³y podczas czerwcowego bi-
wakowania w przedszkolu. Pomys³ nocowania w przed-
szkolu bardzo chêtnie podchwyci³y zarówno dzieci, jak i
rodzice. Przedszkolaki od chwili og³oszenia tego pomy-
s³u by³y bardzo podekscytowane, mimo wielu atrakcji i
wycieczek, tematem numer 1 by³ BIWAK.

Dziêki przychylno�ci rozkapryszonej pogody, ten nie-
zwyk³y wieczór rozpoczêli�my wspólnym piknikiem z ro-
dzicami. Po wspólnym grillowaniu i zabawie nadszed³ czas
po¿egnania. Ku zdziwieniu niektórych rodziców dziecia-
ki z u�miechami na twarzy szybciutko siê po¿egna³y i
pobieg³y do przedszkola.

Czeka³a tu na nie zagadkowa niespodzianka. Po wej-
�ciu do sali okaza³o siê, ¿e zagin¹³ nasz kuferek ze s³od-
ko�ciami. W poszukiwaniach naszego zaginionego skar-
bu przysz³a nam z pomoc¹ policja. Ka¿dy w naszej sali
by³ podejrzany, nawet pani dyrektor, wiêc wszystkim
uczestnikom biwaku pobrano odciski palców. Nastêpnie
wszyscy szukali�my innych �ladów na miejscu zaginiê-

cia naszych smako³yków. Po przeanalizowaniu wszyst-
kich dowodów przedszkolaki szybko wykry³y "spraw-
cê". Okaza³o siê, ¿e by³a to wicedyrektor - pani Gosia.

Kuferek oczywi�cie szybko do nas wróci³, a nasze
przedszkolaki wziê³y udzia³ w krótkiej pogadance w ra-
mach Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki oraz pozna³y pracê
funkcjonariuszy policji.

Po �ledczych prze¿yciach przyszed³ czas na chwilê re-
laksu w "Puchatkowym kinie". Po bajeczce wskoczyli-
�my w pi¿amki i umyli�my z¹bki. Nadszed³ czas na ostat-
nie wyzwanie tego wieczoru - zawody w szybkim zasy-
pianiu. Konkurencja ta wypad³a wy�mienicie! Kubusie
po ca³ym dniu atrakcji pozasypia³y bardzo szybko. I choæ
wszyscy rodzice zapewniali, ¿e "w razie co�" mo¿emy
dzwoniæ o ka¿dej porze, to nie by³o takiej potrzeby.

Ranek rozpoczêli�my bitw¹ na poduchy, na
szczê�cie pióra siê nie posypa³y, ale zaostrzy-
³o to nasz apetyt na �niadanko. Po porannych
zabawach przyszed³ czas na rozstanie i wszyst-
kim by³o ¿al, ze nasza przygoda dobieg³a koñ-
ca.

Serdecznie dziêkujemy tatusiom, stra¿nikom
naszych kie³basek oraz mamusiom, które dziel-
nie powstrzymywa³y ³zy podczas wieczorne-
go rozstania.

Magdalena Szafrañska

PRZEDSZKOLA CZAS JU¯ MIJA

12 czerwca 2013 roku w Przedszkolu nr 2 w G³ubczycach odby³a siê
wyj¹tkowa uroczysto�æ - Wyprawka dla ¯aczka, w której w ramach
wspó³pracy ze s³u¿bami mundurowymi ("Bezpieczny Przedszkolak")
wziêli udzia³ Komendant Powiatowej Policji w G³ubczycach Joanna
Paruszewska
oraz rzecznik
prasowy KPP
W o j c i e c h
Nowakowski.

Nasze spo-
tkanie rozpo-
czê³o siê od
w y s t ê p u
m³odszej gru-
py "Maleñ-
stwa". Na-
stêpnie nasze
¯aczki zaprezentowa³y swoje umiejêtno�ci artystyczne. Po wystêpach
nadszed³ czas na sprawdzenie wiedzy dzieci na temat bezpieczeñstwa w
okresie wakacyjnym oraz podczas drogi do przysz³ej szko³y. Mo¿emy
byæ spokojni o bezpieczeñstwo naszych przedszkolaków - odpowiada-
³y �piewaj¹co.

Nadszed³ czas na upominki - szkolne wyprawki. Ka¿de dziecko otrzy-
ma³o wielk¹ torbê  z prezentami - zeszyty, bloki, kredki, pisaki i wiele,
innych przyborów szkolnych. Jak co roku wszystkie te upominki mog³y
byæ zakupione dziêki hojno�ci sponsorów oraz organizowanym przez
przedszkole kiermaszom. Ponad to, dzieci otrzyma³y od funkcjonariu-
szy policji ksi¹¿eczki "Bezpieczny pierwszoklasista" oraz breloczki od-
blaskowe.

26 czerwca 2013 roku nadszed³ czas po¿egnania z naszymi absolwen-
tami. Uroczysto�æ ta odby³a siê w Miejskim O�rodku Kultury, gdzie
nasze przedszkolaki zebra³y siê ze swoimi rodzinami. Podczas programu
artystycznego grupy "Tygryski", "Pszczó³ki" i "Kubusie Puchatki" pre-
zentowa³y swoje umiejêtno�ci taneczne, wokalne i recytatorskie. Czas
po¿egnania okaza³ siê chwil¹ silnych wzruszeñ i mi³ych wspomnieñ,
u�wiadomi³ nam  moc wiêzi, jakie ³¹czy³y nasz przedszkolny �wiat.

¯yczymy wszystkim naszym absolwentom wielu sukcesów na szkol-
nej drodze ¿ycia, mnóstwa rado�ci i ciekawych przygód.

Magdalena Szafrañska

STRZELCY
10  lipca Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 3009 G³ubczyce im. p³k Sta-

nis³awa Gliñskiego uczestniczyli w zajêciach zorganizowanych i prze-
prowadzonych przez 4 Regionaln¹ Bazê Logistyczn¹ we Wroc³awiu.
G³ubczyccy strzelcy pod okiem instruktorów z jednostki wojskowej
Miejsca Sta³ego Sk³adowania w Polskiej Nowej Wsi mogli zapoznaæ siê
z celemi i zadaniami Bazy Logistycznej oraz Miejaca Sta³ego Sk³adowa-

nia (jedyna tego typu jednostka woj-
skowa nie tylko w Polsce ale i w Euro-
pie).

Ponadto g³ubczyckich strzelców za-
poznano ze sprzêtem ciê¿kim Wojsk
L¹dowych, min. czo³giem, bojowym
wozem piechoty, dzia³em samobie¿-
nym, a tak¿e z samobie¿nym sprzêtem
technicznym. Tego typu zajêcia,we-
sz³y na sta³e w kalendarium zajêæ g³ub-
czyckich strzelców.
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Najwy¿sz¹ klas¹ rozgrywkow¹ w historii, w której wystêpo-
wa³a g³ubczycka Polonia jest licz¹c "hierarchicznie" trzecia kla-
sa rozgrywkowa czyli III liga� Pierwszy "kontakt" naszej Polo-
nii z tym poziomem rozgrywek mia³ miejsce w latach 1961-1964.
Wówczas to zespó³ z G³ubczyc wystêpowa³ przez trzy sezony w
"okrêgówce", która by³a 3 klas¹ rozgrywkow¹ w Polsce - wiêc
�mia³o nazywano j¹ wtedy III lig¹. Mistrz tej klasy móg³ po bara-
¿ach z zespo³ami z innych lig okrêgowych awansowaæ do II ligi.
W swoim premierowym sezonie 1961/1962 Polonia zajê³a wyso-
kie 3. miejsce za Pogoni¹ Prudnik i Stal¹ Nysa (mecze: 26, punk-
ty: 30, bramki: 47-36). W kolejnym sezonie 1962/1963 g³ubczycki
zespó³ uplasowa³ siê na bezpiecznym 6. miejscu w tabeli (mecze:
24, punkty: 26, bramki: 40-33). Niestety w nastêpnym sezonie
1963/1964, w którym Polonia zagra³a w 1/16 Pucharu Polski z
Legi¹ Warszawa (1-11), nast¹pi³ spadek zespo³u po zajêciu na
koniec sezonu ostatniego 13. miejsca w tabeli (mecze: 24, punk-
ty: 17, bramki: 37-45). Trenerem by³ wówczas Karol �migowski a
na boisku wystêpowali: Józef Grzeczny, Marian Haberstok, Le-
szek Kolb, Pawe³ Kozibroda, Józef Nowak, Pawe³ Nowak, Lu-
dwik Or³owski, Stefan Señ, Zbigniew Skoczylas, W³adys³aw S³oc-
ki, Jerzy Szter, Werner Thinel, Zbigniew Olszewski, Józef Pacy-
ga, Stanis³aw Wiecha, Antoni Wypiórczyk�

W III lidze Polonia pojawi³a siê ponownie dopiero w latach 80-
tych. Niestety dwukrotny pobyt zakoñczy³ siê dwoma spadka-
mi. Najpierw w sezonie 1982/1983 (trenerzy Micha³ Szmigiel,
Kazimierz Trampisz) Polonia mimo dobrej postawy jesieni¹ (5.
miejsce) zajê³a na koniec 11. miejsce (mecze: 26, punkty:24, bram-
ki: 28-16), trac¹c zaledwie 1 punkt do bezpiecznego miejsca i
utrzymania. Na boisku barw Polonii bronili wówczas: Kazimierz
Bachryj, Jan Blicharz, Waldemar Ciaciura, Zbigniew Duda, An-
drzej Kownacki, Eugeniusz Kurpiel, Andrzej Lachowski, Stani-
s³aw Lewandowski, Dariusz Macedoñski, Piotr Machura, Zbi-
gniew Maczuga, Ryszard Majkowski, Grzegorz Ma³kowski, Wie-
s³aw Mieszkalski, Marek Mokrzycki, Jan Pawlisz, Waldemar Pa-
zurek, S³awomir Piekarz, Jerzy Pochwa³a, Zbigniew Po�niak, Jan
Przemy�lañski, Jacek Pytlik, Marek Pytlik, W³adys³aw Piotr So-

snowski, Wies³aw Szatanik, Ryszard Ulañski, Ryszard Wêglarz,
Marek Wo�ny, Marek Zagrobelny, Andrzej Zawistowski. Kie-
rownikiem dru¿yny by³ Marian Haberstok.

Po raz kolejny g³ubczycki zespó³ zagra³ w III lidze w sezonie
1985/1986 (trenerzy: Zdzis³aw Dro¿d¿yñski, Janusz Korcala). Na
koniec sezonu Polonia zajê³a jednak 13. miejsce (mecze: 26, punk-
ty: 18, bramki: 13-38) i spad³a do ligi okrêgowej. Barwy Polonii w
tym sezonie reprezentowali: Kazimierz Bachryj, Wies³aw Baran,
Jan Blicharz, Tadeusz Br¹giel, Waldemar Ciaciura, Miros³aw
Góralski, Wies³aw Graboñ, Krzysztof Kamiñski, Andrzej Le�niew-
ski, Stanis³aw Lewandowski, Dariusz Macedoñski, Zbigniew
Maczuga, Leszek Majewski, Wies³aw Mieszkalski, Janusz Or-
³owski, S³awomir Piekarz, Stanis³aw Piekarz, Jaros³aw P³ócien-
nik, Zbigniew Po�niak, Grzegorz Rogowski, Bonifacy Solorz,
W³adys³aw Piotr Sosnowski, Ryszard Stasiak, Wies³aw Szata-
nik, Miros³aw Szwarga, Jan �nie¿ek, Józef W³oszczyñski,  Ro-
man Wosiek, Marek Zagrobelny, Andrzej Zawistowski, Janusz
¯ebrowski. Kierownikami dru¿yny byli Marian Haberstok i Ta-
deusz Gajowiec.

Po 26 latach, w sezonie 2012/2013 jeste�my �wiadkami kolej-
nego kontaktu g³ubczyckich pi³karzy z III lig¹ (trenerzy: Jan �nie-
¿ek, Tomasz Makarski). Chocia¿ de facto dzisiaj jest to 4 klasa
rozgrywkowa w Polsce, ale zwana powszechnie "III Lig¹"� Po
rundzie jesiennej Polonia zajmowa³a, jak wszyscy wiemy ostat-
nie miejsce w tabeli. Wszystko wskazuje na to, ¿e nasz¹ Poloniê
dotknie spadek� W barwach g³ubczyckiej III-ligowej jeszcze
Polonii zagrali: £ukasz Bawo³, Micha³ Berezowski, Tomasz Cie-
�lik, Rafa³ Czarnecki, Marcel Fedorowicz, Wies³aw Frydryk, S³a-
womir Góra, Marcin Gu¿da, Piotr Hanuszewski, Kamil Herba,
Piotr Jamu³a, £ukasz Kacprzak, Kamil Kosut, Mateusz Koz³ow-
ski, Patryk Krywko, Jacek Lenartowicz, Bartosz Machi, Maciej
Machi, Maciej Maleñczak, Jakub Milewski, Mateusz Rabiej,
Wojciech S³owik, Tomasz Szymczyszyn, Karol Wanat, Mariusz
Wiciak, Janusz Z³oczowski, Marcin Zygmunt. Kierownikiem dru-
¿yny jest Wojciech Kruszyñski.

Robert Stebnicki
"Poloniusz"

Z  LAMUSA "POLONIUSZA"
Jak to z III lig¹ w G³ubczycach by³o�

Drogie Dzieci,

Przed Wami upragnione wakacje. Bêdziecie wypoczywa³y na koloniach, obozach, turnusach rehabilita-
cyjnych. Czê�æ z Was byæ mo¿e pozostanie w rodzinnym domu. W ka¿dym miejscu wakacyjnego pobytu
pamiêtajcie, proszê, o zasadach bezpieczeñstwa, poniewa¿ szczególnie latem Wasi rodzice maj¹ bardzo
du¿o dodatkowej pracy w gospodarstwie.

Dla starszych dzieci mam sprawdzon¹ radê - zawsze informujcie rodziców, gdzie i jak zamierzacie spê-
dziæ czas poza domem. Id¹c poboczem drogi lub jad¹c na rowerze, zachowujcie ostro¿no�æ. Po zmroku
no�cie odblaski, pamiêtaj¹c, ¿e - Widoczny bardziej bezpieczny.

Obs³uga zwierz¹t gospodarskich, ciêcie drewna, kontakt z substancjami chemicznymi, wchodzenie do
wykopów, silosów, na strychy w budynkach gospodarczych i temu podobne czynno�ci mog¹ wykonywaæ
tylko doro�li. Nie mo¿ecie kierowaæ ci¹gnikami ani obs³ugiwaæ maszyn rolniczych: do tego wymagane s¹
- odpowiedni wiek i uprawnienia.

O zagro¿eniach zawodowych w rolnictwie wiecie zapewne du¿o, o czym �wiadczy liczny udzia³ w konkur-
sach plastycznych pod has³em "Bezpiecznie na wsi" i  jako�æ Waszych prac nades³anych do KRUS.

¯yczê Wam wielu mi³ych wra¿eñ, a przede wszystkim bezpiecznych i zdrowych wakacji.
Artur Brzóska

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego,
Warszawa, czerwiec 2013
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REKLAMA W G£OSIE G£UBCZYC
 G³os G³ubczyc jest bezp³atnym informatorem o zasiêgu

gminy, w formacie A4 z ok³adk¹ w kolorze. Ukazuje siê na
prze³omie miesiêcy w nak³adzie 1200 egz. oraz w wersji

elektronicznej. Reklamy - tylko czarno bia³e na wewnêtrz-
nych stronach - podstawowy modu³ - w  ramce 9x9cm,

jednorazowa edycja   100,00z³ +VAT, przy wiêkszej ilo�ci
cenê mo¿na negocjowaæ.

   Tre�æ reklam nadsy³aæ  w wersji elektronicznej w pliku JPG
(rozdz. 300dpi) na adres e-mail "janwac @o2.pl", w terminie

do 15. ka¿dego miesi¹ca na miesi¹c nastêpny, wraz z
podaniem "parametrów" niezbêdnych do wystawienia

 Faktury Vat przez Miejski O�rodek Kultury.

 BIBLIOTEKA MIEJSKA I GMINNA
 W G£UBCZYCACH  RATUSZ IIP

Wypo¿yczalnia dla doros³ych
pn-pt. 8.30-18.00 i 2.sobota m-ca: 8.00-16.00

Czytelnia pn. - pt.10.00 do 18.00
 oraz druga sobota miesi¹ca: 8.00 - 16.00

Oddzia³ dla dzieci pn.8.00-16.00 wt-pt.10.-18.00
Inne dane dotycz¹ce dzia³alno�ci Biblioteki

 na stronie internetowej
http://www.glubczyce.e-bp.pl/

Mo¿na znale�æ tam katalogi online, aktualno�ci,
wydarzenia, opinie, statystyki itp.

FHU MARIOX
imp-eks

 Mariusz £ankowski
ul. Ko³³¹taja 3b,

48-100 G³ubczyce
Tel. i fax +48 77 485 98 77,  Kom. +48 605 132 301

Nasze us³ugi:
Us³ugi maszynami budowlanymi,

Us³ugi walcami drogowymi,
Sprowadzanie maszyn bud. i rol.

Naprawy i wynajem maszyn,
Prace rozbiórkowe,

Wykopy fundamentowe,
Równanie terenu,

Transport,
Instalacje gazowe,

Kontakt
strona internetowa www.mariox.pl
adres e-mail mariox@mariox.pl

Nouzová èísla/Numery armowe
Èesko/Czechy  Polsko/Polska
Evropské èíslo tísòového volání /
Europejski nr alarmowy                                   112/112
Hasièi / Pañstwowa Stra¿ Po¿arna                150/ 998
Záchranná sluzba / Pogotowie ratunkowe    155/ 999
Mìstská policie / Stra¿ miejska                    156/ 986
Policie / Policja                                                  158 /997

WA¯NE DLA
JAD¥CYCH
DO CZECH

PRACOWNIA KRAWIECKA
"FENIKS"

 G³ubczyce tel. 537-024-107 ul. Staszica 9/2
 (jednokierunkowa naprzeciw szko³y muzycznej)

- ubiory - codziennego u¿ytku, alby komunijne

- ubrania - okoliczno�ciowe, wizytowe, ochronne,
         firmowe, medyczne, dla gastronomii i motocyklistów

- stroje - historyczne, dla bractw rycerskich, kostiumy
                      do gier terenowych,  dla grup scenicznych,
                       tanecznych i muzycznych

- aran¿acje -  okienne, firany, lambrekiny, wachlarze,
                                     rolety, panele okienne

- przebrania - karnawa³owe, okoliczno�ciowe
                                      dla doros³ych i dzieci

- us³ugi - kaletnicze, wszywanie zamków do skór,
                          skracanie ko¿uchów, poprawki i przeróbki
                          krawieckie, us³ugi od rêki w ramach pogoto-
                           wia krawieckiego, torby, torebki, autorskie
                         lub pod zamówienie, torby na laptopy

ceny - przystêpne

G³os G³ubczyc - bezp³atny informator samorzadowy
 Wydawca - Urz¹d Miejski w G³ubczycach.

 (ISSN 1234-0890)
nak³ad 1200 egz.  Red. naczelny - Jan Wac,

Adres Redakcji: 48-100 G³ubczyce, ul. Niepodleg³o�ci 14,
Urz¹d Miejski, tel. 77 485-30-21

e-mail janwac@o2.pl
Materia³y zamówione i niezamówione przyjmujemy

 do 10 ka¿dego miesi¹ca. Materia³y mo¿na zostawiaæ równie¿
w sekretariacie Urzêdu Miejskiego.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialno�ci za nades³ane
 i opublikowane listy oraz zastrzega sobie prawo skracania i

redagowania  tekstów i zmiany tytu³ów;
Nie odpowiadamy za tre�æ zamieszczonych

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

wszystkie GG oraz Kalendarze G³ubczyckie na

http://www.sbc.org.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=67
Druk - WIE-DRUK, ul. Królowej Jadwigi 1/29,

 42-500 Bêdzin, tel.604 257 694, www.wie-druk.pl
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Fotografie noworodków:  KADR Studio Fotograficzno - Filmowe Janusz Baczkur,
G³ubczyce,  Grunwaldzka 2, 77 485 31 07,  662 065 354

Serdecznie Witamy 18 Nowych Mieszkañców Ziemi G³ubczyckiej, urodzonych w czerwcu 2013

w Szpitalu Powiatowym w G³ubczycach, Rodzicom - Gratulujemy!

¯ywina Dominik
s.Ewy Lewice

29.06.2013 23.50 3450-56

Cie�lar Mi³osz
s.Katarzyny Pilszcz

24.06.2013 20.40 3180-56

Cisowski Adrian
s.Marzeny Grobniki

20.06.2013 18.10 2800-54

Czerny Jakub
s. Agnieszki Kietrz

24.06.2013 15.45 2500-51

Fajnas Tymoteusz
s.Doroty G³ubczyce

23.06.2013 11.15 2750-53

Fryzel Hanna
c.Kamili Baborów

27.06.2013 12.25 4150 - 59

Hajduk  Miguel
s.Joanny Kietrz

05.06.2013 18.15 3700-58

Knopek Jakub
s.Katarzyny N. Cerekwia
17.06.2013 16.00 3900-58

Kondratów Aleksandra
c.Marzeny G³ubczyce
25.06.2013,14.05,3850-58

£upicki Karol
s.Justyny Rac³awice �l.
19.06.2013 22.40 3400-54

Maciaszczyk  Franciszek
s.Justyny Klisino

14.06.2013 11.05 3700-58

Marcinowska Anna
c.Ilony Babice

17.06.2013 22.50 3900-57

S³owik Sebastian
G³ubczyce Sady

01.06,2013 21.20 3000-55

Szczerba Piotr
s. Michaliny,Bogdan.

13.06.2013 8.25 3100-55

Zacharko Amelia
c.Beaty Chrócielów

25.06.2013 12.55 2650-51

Przepraszamy Pani¹ Annê
Ksi¹dzyna za pomy³kowe

przypisanie jej w czerwcowym
GG drugiego dziecka - Martynki

Ksi¹dzyna Maksymilian
s.Anny

Wojnowice 21.04.2013
5.30, 3000-53
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