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Na zbli¿aj¹ce siê �wiêta najlepsze ¿yczenia prze¿ywania Bo¿ego Narodzenia   w zdrowiu, rado�ci i ciep³ej, rodzinnej atmosfe-
rze. Kolejny za� Nowy Rok niech bêdzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeñ,   tego ¿ycz¹: Przewodnicz¹cy

Rady Miejskiej Burmistrz G³ubczyc Kazimierz Naumczyk Jan Krówka
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Nagrody Burmistrza otrzymali nastêpuj¹cy dyrektorzy i nauczyciele  gminnych placówek o�wiatowych:   (foto str.1 GG)
Bo¿ena Majka - Gimnazjum Nr 1, Ró¿a  Szysz³o - Gimnazjum nr 2, Jolanta Wojtu� - Sz.P. Nr1, Halina Tokar - Sz. P. Nr 2, Tadeusz
Wojciechowski - Z.Sz. w Lisiêcicach, Anna Pyrczak - Przedszkole Nr1,  Joanna Radecka - Przedszkole Nr 2, Ma³gorzata Kunicka -
Przedszkole Nr 3,  Maria Bernacka - Gimnazjum nr 1, Lucyna Le¿añska, ZSz  w Lisiêcicach, Dorota Sobol - Przedszkole  Nr 1, Bo¿ena
£acek - SP Nr 1, Przemys³aw Krawiec - SP  Nr 1,  Barbara Janicka, Alicja Dobrowolska, Danuta Pyrczak - SP Nr 2, Ewa Jordan, Sylwia
Zarychta  - Gimnazjum Nr 1,Magdalena Szafrañska -  Przedszkola  Nr 2, Barbara Styczeñ  - Zespó³ Szkó³ w Lisiêcicach, Danuta
Staszak,  Izabela Rostowska, Monika Boraczewska - Zespó³ Szkó³ w Pietrowicach
Wrêczono dyplomy nauczycielom, którzy uzyskali stopieñ nauczyciela mianowanego(foto)
Bernadeta  Nêdza - Przedszkole nr 1, Karina Kowalska -  SP nr 1,  Alina  Zaj¹c -  SP nr 2, Artur  Kolenda -  ZSz  w Lisiêcicach
Po¿egnano nauczycieli którzy odeszli na emeryturê;
Urszula Skrzekut, Ireneusz  Laskowski - Gimnazjum Nr 2, Gra¿yna Kêdzierska - Przedszkole nr 2 (foto)

ODZNACZENIA I WYRÓ¯NIENIA Z OKAZJI 40-LECIA
 LKS �TECHNIK� G£UBCZYCE - str. 6 (Foto str. 2 i 8)

 Odznaki " Za Zas³ugi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego" przyznane przez Polski Komitet Olimpijski wrêcza³ Andrzej Szale-
wicz nastêpuj¹cym osobom: Ryszard Borek,  Katarzyna Krasowska, Bo¿ena Haracz,  Bo¿ena B¹k, Przemys³aw Wacha.

Honorowe odznaki "Za Zas³ugi dla Województwa Opolskiego" , w imieniu Marsza³ka wrêcza³ radny  Sejmiku Wojewódzkiego
Zbigniew Zió³ko i prezes  LKS  Andrzej  Majewski   nastêpuj¹cym  osobom: Bo¿ena B¹k, Edward Kurek, Teresa Idziak, Bohdan
Chomêtowski, Karol Hawel., Przemys³aw Krawiec.

Starosta G³ubczycki  Józef Kozina i przewodnicz¹cy Rady Powiatu  Stanis³aw Krzaczkowski wrêczyli wyró¿nienia nastêpuj¹cym
osobom: Zbigniew Polek,  Jerzy Koz³owski, Krzysztof  P³otek,  Zdzis³awa Sza³agan,  Marzena Dacyk, Adrian B¹k, Andrzej Szalewicz.

Burmistrz G³ubczyc Jan Krówka, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Kazimierz Naumczyk oraz Przewodnicz¹ca Kapitu³y Barbara
Piechaczek wrêczyli "Herby G³ubczyc", które otrzymali: Stanis³aw Rosko, Jadwiga �lawska- Szalewicz, Bo¿ena Haracz.

Odznaki i listy gratulacyjne Polskiego Zwi¹zku Badmintona wrêczyli Sekretarz PZBad Tomasz Szczêsny i prezes LKS Technik
Andrzej Majewski nastêpuj¹cym osobom: Andrzej Majewski, Adam Krupa, Jan Krówka, Józef Kozina, Marzena Dacyk, Anna
Serafin, Jaros³aw B¹k, Adrian B¹k ,Angelika Bo¿etka, Arkadiusz Ko³odyñski, Marzena £azuta, Zbigniew Serwetnicki, Wojciech
Szkudlarczyk, Mateusz Walaszek, Aleksandra Walaszek, Agnieszka Wojtkowska, Aneta Wojtkowska, Roman �lepecki, Józefa
Borek, Jan Dro¿dziel, Karol Hawel, Kazimierz Ciurys, Bo¿ena Haracz, Ewa Wilman, Zofia Drogomirecka, Jerzy Do³han, Jan Wac,
Marek £ysakowski, Zdzis³awa Sza³agan, Maria van Rooy (Bahryj).

NAGRODY I WYRÓ¯NIENIA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ
 WRÊCZANE PODCZAS INAUGURACJI G£UBCZYCKICH DNI KULTURY

V MIÊDZYNARODOWY CHAMPION CUP
W dniu 19 pa�dziernika 2013r w £odzi odby³ siê V Miêdzynarodowy Champion Cup w karate wed³ug przepisów �wiatowej

Federacji Karate. Ludowy Zespó³ Sportowy Karate-Do G³ubczyce reprezentowa³o 9 zawodników - Julia Hac w kata 7 lat zdoby³a
z³oty medal, Tomasz Kolasa w kata 7 lat zdoby³ z³oty medal, Maciej Kowalczyk w kata 10-11 lat zdoby³ srebrny medal, Klaudia
Bociek w kumite 14-15 lat zdoby³a srebrny medal, Klaudiusz Leliñski w kata 7 lat zdoby³ br¹zowy medal natomiast Michalina Jung
w kata 10-11 lat zajê³a 4 miejsce. Ponownie zawodnicy naszego klubu osi¹gnêli wspania³e wyniki. Nale¿y w szczególny sposób
podziêkowaæ rodzicom  naszych zawodników, którzy nie bacz¹c na brak funduszy dla naszego klubu na rozwój naszych dzieci
sami pokrywaj¹ koszty ubioru, transportu po ca³ej Polsce, wy¿ywienia oraz op³atê startowego.

                                                                                                                                                                                             Janusz Ho³da

PRYMUS OPOLSZCZYZNY
 18 pa�dziernika 2013 r. podczas Regionalnego �wiêta Edukacji Marsza³ek Województwa Opolskiego Józef

Sebesta  wrêczy³   nagrody dla najlepszych uczniów, studentów i nauczycieli Opolszczyzny. Nagroda Marsza³-
ka Województwa "Prymus Opolszczyzny" przyznawana jest osobom ucz¹cym siê lub studiuj¹cym na terenie
województwa opolskiego. Otrzymuj¹ j¹ uczniowie bêd¹cy nie tylko bardzo dobrymi uczniami ale równie¿
laureatami olimpiad i konkursów przedmiotowych, artystycznych i sportowych. Po raz kolejny zaszczytny
tytu³ "PRYMUSA OPOLSZCZYZNY" przypad³ jednemu z uczniów Szko³y Podstawowej nr 1 z Oddzia³ami
Integracyjnymi w G³ubczycach, Maciejowi Matuszowi, uczniowi kl. VI c. Maciej odnosi sukcesy nie tylko w
nauce ale i w sporcie. W roku szkolnym 2012/2013 osi¹gn¹³ �redni¹ ocen 5,36. Od wielu te¿ lat trenuje
badminton, zajmuj¹c wysokie miejsca zarówno w turniejach krajowych jak i miêdzynarodowych. Nagrod¹
by³a statuetka dla ucznia oraz dyplom a dla rodziców i dyrektora szko³y dyplomy z gratulacjami. (str.14)
Wrêczanie  odby³o siê w Pañstwowej Szkole Muzycznej im. F. Chopina w Opolu. Nagrodzonych w kategorii
"Prymus Opolszczyzny" by³o 31 uczniów z województwa - z G³ubczyc otrzyma³ Maciek.(foto str. 14 i 20)

                                                                                                         Liliana Hajda, wychowawca kl. VI c
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Chór mieszany I Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Adama
Mickiewicza w G³ubczycach powsta³ we wrze�niu 1988.
Jego twórc¹ i dyrygentem jest Tadeusz Eckert.
Sukcesy w konkursach chóralnych - krajowych
Pierwsze sukcesy pojawi³y siê po trzech latach dzia³alno�ci.

Od 1992 r. chór uczestniczy w Ogólnopolskim Konkursie Chó-
rów a`Capella Dzieci i M³odzie¿y Szkolnej w Bydgoszczy, zdoby-
waj¹c wielokrotnie szereg presti¿owych nagród, m.in.: Grand Prix
(3-krotnie), Z³oty Kamerton (10-krotnie), Puchar Ministra Edukacji
Narodowej i Puchar Ministra Kultury (równie¿ 10-krotnie).

W maju 1995 roku chór zadebiutowa³ w najbardziej presti¿o-
wym konkursie polskim "Legnica Cantat 26" zdobywaj¹c Grand
Prix. Na Ogólnopolskim Festiwalu Kolêd i Pastora³ek w Bêdzinie
(styczeñ 2001) zdoby³ I-miejsce i nagrodê Prezesa Rady Mini-
strów Jerzego Buzka. Sukces ten chór powtórzy³ tak¿e w stycz-
niu 2009 r.. II miejsce na Ogólnopolskim Konkursie "Cantate
Domino" w Krakowie (maj 2010). II miejsce na Miedzynarodo-
wym Konkursie Pie�ni Adwentowych i Bo¿onarodzeniowych w
Krakowie (grudzieñ 2010).

Sukcesy w konkursach chóralnych - zagranicznych
W dotychczasowej dzia³alno�ci chór wielokrotnie uczestni-

czy³ w miêdzynarodowych festiwalach muzycznych. W Miê-
dzynarodowym Festiwalu Pie�ni Chóralnej w Miêdzyzdrojach
(2011) zdoby³ Grand Prix festiwalu, Grand Prix nieformalnego
jury, Z³oty Dyplom Musica Sacra, Puchar Zarz¹du G³ownego
Polskiego Zwi¹zku Chórów i Orkiestr; w Bydgoskich Impresjach
Muzycznych (`96, ̀ 99) zdoby³ Z³ot¹ Strunê; w Szekesfehervar

 (Wêgry w 2000 i 2010 r.) - nagroda "Alba Regia"; w Opawie
na Miêdzynarodowym Konkursie "Opava Cantat" (2000, 2003) -
zdoby³ pierwsze miejsce oraz nagrodê "Z³ote Pasmo". Miêdzy-
narodowy Konkurs Pie�ni Adwentowych i Bo¿onarodzeniowych
- II nagroda (Kraków - 2010). W I Wroc³awskim Miêdzynarodo-
wym Festiwalu Chóralnym "Wratislavia Sacra" - III nagroda
(Wroc³aw 2011); Miêdzynarodowy Festiwal Chóralny "Gaude
Cantem" w Bielsku-Bia³ej (2012) - Z³oty Dyplom i I Miejsce w
kategori chórów m³odzie¿owych.

Udzia³ w presti¿owych festiwalach i koncertach
Koncerty i wystêpy w Sali Koncertowej Filharmonii Opolskiej

(od 1997 roku). Reprezentowanie Polski na Festiwalu M³odzie¿y
"Europa 2000" w Moguncji. Wystêp na �wiatowej wystawie
"Expo 2000" w Hanowerze. Udzia³ w V Europejskich Spotka-
niach Chóralnych w Warszawie, gdzie wyst¹pi³ na scenie Teatru
Wielkiego Opery Narodowej (grudzieñ 2004). Wystêp w Amba-
sadzie Polskiej w Pary¿u (sierpieñ 2006). Koncerty w Polskim
O�rodku Spo³eczno-Kulturalnym w Londynie (sierpieñ 2006,
2007). Koncert w Auli "Florianka" Akademii Muzycznej w Kra-
kowie (kwiecieñ 2009).Udzia³ w europejskim projekcie pn. G³os
Harmonii Kultur w Enniskillen w Irlandii Po³nocnej (pa�dziernik
2010).

Wyjazdy zagraniczne
Pocz¹wszy od 1993 r. zespó³ wyje¿d¿a na zagraniczne tourneé

koncertowe odwiedzaj¹c: Daniê, Szwajcariê, Niemcy, Francjê,
Jugos³awiê, Wêgry, Ukrainê, Czechy, W³ochy i Wielk¹ Brytaniê.

Koncerty z orkiestrami symfonicznymi
Od pocz¹tku dzia³alno�ci chór bierze czynny udzia³ w ¿yciu

kulturalnym �rodowiska. Dawa³ koncerty z okazji �wi¹t i uroczy-
sto�ci, wystêpowa³ z orkiestrami i solistami. We wrze�niu 1993 r.

wyst¹pi³ ze �wiatowej s³awy tenorem Ka³udi Ka³udowem i Or-
kiestr¹ Symfoniczn¹ Filharmonii Zabrzañskiej. Podobny koncert
odby³ siê w pa�dzierniku 2008 roku. Koncert w ramach Miêdzy-
narodowego Chóru Silesia Cantat - w wielkiej hali Azoty w Kê-
dzierzynie-Ko�lu dla prawie 3-tysiêcznej widowni - poprowadzi³
Bogus³aw Kaczyñski. Od pa�dziernika 1993 r. chór na sta³e wspó³-
pracuje z Orkiestr¹ Symfoniczn¹ Pañstwowej Szko³y Muzycznej
II stopnia w Opolu pod dyrekcj¹ Huberta Prochoty. Wspó³pra-
ca ta zaowocowa³a  wykonaniem wielu dzie³ m.in.: G. Pucciniego
"Messa di Gloria", Mszy D-dur A. Dworzaka (m.in. w Moguncji
wspólnie z niemieckimi muzykami) oraz Mszy "Koronacyjnej"
W. A. Mozarta i Mszy A-dur C. Francka (wspólnie z Chórem
Capricolium z G³ucho³az). W 1998 r. chór, wspólnie z Orkiestr¹
Symfoniczn¹ Filharmonii Opolskiej, wykona³ wielkie dzie³o Car-
la Orffa "Carmina burana".

Festiwal Silesia Cantat
W kwietniu 2004, 2006 i 2008 roku, z inicjatywy chóru odby³y

siê G³ubczyckie Spotkania Chóralne "Silesia Cantat". W ramach
festiwali zrealizowano: Konkursy o Nagrodê G³ubczyckiego
Anio³a, Festiwale Chórów Szkó³ Muzycznych i Ogólnokszta³c¹-
cych oraz warsztaty Miêdzynarodowego Chóru "Silesia Can-
tat", z³o¿onego z kwartetów przygranicznych zespo³ów Polski,
Czech i Niemiec. Jesieni¹ 2004 i 2006 roku chór "Silesia Cantat"
uczestniczy³ w niemieckich edycjach festiwalu pn.: Internatio-
nales-Kultur Festival Weserbergland "Silesia Cantat", a jesie-
ni¹ 2005 roku w edycji czeskiej, która odby³a siê w ramach X
Miêdzynarodowego Festiwalu Chóralnego "Opava Cantat" w
Opavie.

Jubileuszowe wspomnienia
uczestników zlotu absolwentów

Fale zachwytu i wdziêczno�ci...
G³ówne uroczysto�ci jubileuszowe ju¿ za nami. Brak s³ów, aby

wyraziæ wszystko to co prze¿yli�my i jak wa¿nych rzeczy do-
tknêli�my!!! Mimo, ¿e ci¹gle jeszcze dochodzê do siebie po wie-
lotygodniowej pracy, kulminacyjnych koncertach i 2 nieprze-
spanych nocach - to w moim sercu zaczyna siê rozp³ywaæ coraz
wiêcej b³ogo�ci i uczucia spe³nienia!!!

Najbardziej pora¿aj¹cym i zaskakuj¹cym dla mnie wra¿eniem
jest ilo�æ rozbudzonych wzruszeñ i g³êbokich emocji jakich wspól-
nie do�wiadczyli�my!!!

By³o cudownie, piêknie, zaskakuj¹co, zachwycaj¹co i niesa-
mowicie!!! !!!

W takich sytuacjach pozostaje tylko jedno - dziêkowaæ, dziê-
kowaæ i dziêkowaæ!!! ... Tadeusz

I tak oto minê³o æwieræ wieku... Dziêki wszystkim za te 25
lat. I tym, z którymi by³em blisko, �mia³em siê z nimi i p³aka³em
ale i tym, których na wczorajszym balu pierwszy raz widzia-
³em na oczy. By³o magicznie... Zreszt¹... chyba ca³y czas po
prostu jest. Radek

Koncert Chórów, Dyrygentów i Solistów by³ znakomity, kapi-
talny! "Powinszowañ" i podziêkowañ moc przesy³a rodzina Pecz-
kisów. ¯yczymy dalszych sukcesów ! Karolina

Rewelacyjnie by³o Tyle emocji, rado�ci i mnóstwo pozytyw-
nej energii. Oj, bêdzie co wspominaæ nastêpnym razem Dziêki za
wspólnie spêdzone, przepiêkne chwile.... Kasia

No fakt by³o rewelacyjnie, no i bezcenne by³o zobaczyæ Na-
szego Dyrektora Profesora Tadeusza jak do samiuteñkiego koñ-
ca by³ z nami. Prawdziwy Kapitan - ostatni zszed³ z pok³adu

25-LECIE CHÓRU LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CEGO
IM. A. MICKIEWICZA
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Baluj¹cego Statku Absolwentów. Irek
Kochani, gdzie jeszcze spotykasz ludzi po 10-ciu latach, a

wydaje Ci siê, ¿e min¹³  zaledwie tydzieñ? Bo tak by³o wczoraj na
balu. I chocia¿ po³owê z absolwentów mia³em przyjemno�æ po-
znaæ dopiero wczoraj czu³em siê jak w�ród starych przyjació³.
Pozdrawiam wszystkich "starych" i "m³odych".  Rysiek

Dziêkujê Wszystkim za wspóln¹ zabawê, za chwile wzruszeñ i
cudowne wspomnienia:* Pozdrawiam i mam nadziejê, ¿e jeszcze
"pobalujemy" ;) Karolina

A mo¿e by tak za rok wyprawiæ 26-lecie? Kto by tam czeka³ do
30-stki:) Ja te¿ raz jeszcze serdecznie dziêkujê wszystkim za wiele
mi³ych chwil. Czekam na kolejne spotkanie!!!! Ola

Och jak Wam zazdroszczê tych wra¿eñ i emocji by³am z Wami
sercem pozdrawiam serdecznie i mocno �ciskam. Beata

Kochani:) dzi� wtorek a ja wci¹¿ ¿yjê pi¹tkiem i sobot¹, 'Her-
batka u Tadka' by³a wprowadzeniem do niezapomnianych chwil,
cudownie siê spotkaæ, wystarczy³y tylko spojrzenia a wszyscy
wiedzieli�my, ka¿de pokolenie, czego nam brak: �piewu:) nasze-
go wspólnego niezast¹pionego daj¹cego si³ê i wielk¹ rado�æ.
Sobota: có¿ wiêcej mówiæ: balsam dla duszy, koncert w auli na-
szego LO i koncert w ko�ciele u Franciszkanów to 'spe³nienie',
wszystko powróci³o-zachwyt rado�æ têsknota i Mi³o�æ do...no
w³a�nie do Chóru. A bal, och, 'wisienka na torcie'. Dziêkujê Wam
wszystkim Kochani chórzy�ci, to co powiedzia³ Piotr: chór to
pasja ¿ycia. My�lê, ¿e dla ka¿dego z nas to pasja, to nie przygo-
da to co� wiêcej, to cz¹stka nas, czê�æ ¿ycia ka¿dego z nas.
Dziêkujê Panu, Panie Dyrektorze, nasz kochany Profesorze za t¹
pasjê. Dziêkujê Piotrowi za iskierkê w moim sercu, która zap³onê-
³a dla Chóru, i dziêkujê Wam Kochani. Têskno za Wami. Do
zobaczenia jak najszybciej a na pewno na 30-leciu:) 'Bo mi³o�æ to
nie zakochanie, to brak tchu by j¹ opisaæ - to Chór'. Gor¹co,
gor¹co Was pozdrawiam:) Ania

Jubileusz ju¿ za nami. Pozosta³y cudowne wspomnienia, ra-
do�æ w sercu i uczucie szczê�cia!!!  Nie spodziewa³em siê, ¿e
bêdzie tak piêknie!!! �wietne koncerty, entuzjastyczne opinie
s³uchaczy, bardzo przychylne recenzje znawców, radosne spo-
tkania, niezapomniany bal i ... ca³y ocean mi³o�ci. Tak, tak - to
w³a�nie Mi³o�æ dominowa³a we wszystkich momentach nasze-
go �wiêtowania!!! W takich momentach pojawia siê i dominuje
tylko jedno uczucie: WDZIÊCZNO�Æ !!! Wyra¿am je w ca³ej
pe³ni - dziêkuje, dziêkuje, dziêkujê! Szczególne podziêkowania
nale¿¹ siê "cichym wykonawcom" - Pani Halinie Zdeb, Jolancie
Bogacz, Annie Liphardt i £ukaszowi Eckertowi - to oni wykonali
najtrudniejsze i najmniej wdziêczne prace!!! Znacz¹c¹ pomoc w
organizacji jubileuszu okazali tak¿e nasi wspaniali przyjaciele:
Jan Ba¿yñski, Edward Wo³oszyn, Zbigniew Zió³ko, Ksi¹dz Pro-
boszcz Micha³ �lêczek, Piotr Wiecha, Beata Demianowska, Iwo-
na Skibiñska, Jolanta Kruk oraz Maria i Tadeusz Taratutowie.
Nie sposób te¿ nie podziêkowaæ darczyñcom - Panu Staro�cie
Józefowi Kozinie i Panu Burmistrzowi Janowi Krówce, bez ich
wsparcia nasz jubileusz nie mia³by takiego rozmachu i artystycz-
nego bogactwa!

W�ród wielu wypowiedzi jakie pojawi³y siê w podsumowaniu
jubileuszu, jest propozycja zorganizowania corocznych koncer-
tów ca³ej naszej spo³eczno�ci chóralnej, zakoñczonych zabaw¹
taneczn¹. To ca³kiem ciekawa propozycja. Np. w ka¿d¹ ostatni¹
sobotê sierpnia mogliby�my organizowaæ "Chóralne Po¿egna-
nie Wakacji". W programie: poranne zajêcia sportowe w nowej
hali sportowej LO, wspólny obiad, próba koncertu w LO lub w
ko�ciele Franciszkanów, koncert o 17:00 i zabawa taneczna. Je�li
bêdzie odpowiednie zainteresowanie w�ród absolwentów, to 30
sierpnia 2014 r. mo¿emy zainaugurowaæ tê now¹ imprezê!!! Ini-

cjatywê serdecznie popieram!!! Gdyby to siê uda³o, to 25-lecia
naszego chóru zrodzi³oby now¹ jako�æ, zarówno w ¿yciu nasze-
go zespo³u, jak i lokalnej spo³eczno�ci!  Tadeusz Eckert

DYRYGENT TADEUSZ ECKERT
Urodzi³ siê 20 maja 1962 r. w G³ubczycach. Szko³ê Muzyczn¹ I

st. ukoñczy³ w Raciborzu (1980), a II st. w Cieszynie w klasie
klarnetu adi. Jerzego Mazaka (1988r.). W 1986 r. uzyska³ dyplom
na Wydziale Pedagogiczno -Artystycznym Filii Uniwersytetu
�l¹skiego w Cieszynie.

W 1986 roku podj¹³ pracê w PSM I st. w G³ubczycach, a po
dwóch latach w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. A. Mickiewicza
w G³ubczycach. W 1988 r. za³o¿y³ Chór Mieszany w LO oraz
Chór Dzieciêcy w PSM I St. W 1996 r. rozpocz¹³ pracê z Zespo-
³em Wokalnym PSM, a w roku 1999 za³o¿y³ Chór Dziewczêcy
Gimnazjum nr 1 w G³ubczycach, co sta³o siê podstaw¹ do utwo-
rzenia nieformalnej "szko³y �piewaczej". W 2004 r. zorganizowa³
Miêdzynarodowy M³odzie¿owy Chór "Silesia Cantat", a w 2012
r. powo³a³ do ¿ycia Chór Absolwentów Liceum Ogólnokszta³c¹-
cego w G³ubczycach "ChALO". Aktualnie pracuje nad projek-
tem Chóru Dyrektorów Szkó³ Innowacyjnych Regionu Opol-
skiego.

Jako dyrygent i nauczyciel otrzyma³ wiele nagród i wyró¿nieñ,
m. in. Nagrodê Ministra Edukacji Narodowej (1995, 2000, 2012 ),
Ministra Kultury i Sztuki (9.09.97r.), Dyrektora Programu II Pol-
skiego Radia (24.03.97), Wojewody Opolskiego (27.10.93 r.,
19.06.97r.), Kuratora O�wiaty w Opolu (14.06.96r.), Rady Miej-
skiej w G³ubczycach (23.09.93r.) oraz Nagrody dla Najlepszego
Dyrygenta na konkursach w Legnicy, Bydgoszczy, Miêdzyz-
drojach i Wroc³awiu. Zwyciê¿y³ tak¿e w plebiscycie Radia Opo-
le i Gazety Wyborczej p.t. ,,Mój belfer" w kategorii "Mistrz" a w
plebiscycie Nowej Trybuny Opolskiej zdoby³ presti¿ow¹ na-
grodê "Z³ota Spinka" w kategorii "Promocja Opolszczyzny".

Od wielu lat jest dyrektorem Festiwalu Chórów Szkó³ Muzycz-
nych i Ogólnokszta³c¹cych Opolszczyzny, który co dwa lata
odbywa siê w G³ubczycach. W 2004 roku, wspólnie ze swoim
asystentem Piotrem Wiech¹, opracowa³ now¹ formu³ê festiwalu
pod tytu³em: G³ubczyckie Spotkania Chóralne "Silesia Cantat",
w którym - obok Festiwalu Chórów Szkó³ Muzycznych i Ogól-
nokszta³c¹cych Opolszczyzny - zorganizowany zosta³ Miêdzy-
narodowy Chór "Silesia Cantat".

Od 1992 do 2000 roku wspó³pracowa³ w charakterze asystenta
z Polsko-Niemieck¹ Akademi¹ Chóraln¹ ,,In terra pax" w Miê-
dzyzdrojach. By³ tak¿e cz³onkiem Rady Artystycznej Ogólno-
polskiego Konkursu Chórów Szkolnych w Bydgoszczy. W okre-
sie od kwietnia do czerwca 1998 roku wspó³pracowa³ z Chórem
Filharmonii Las Palmas de Gran Canaria na Wyspach Kanaryj-
skich w Hiszpanii. Od 2009 roku jest cz³onkiem Rady Artystycz-
nej Miêdzynarodowego Konkursu Kameralnych Zespo³ów
Wokalnych "Stonavska Barborka" w Stonawie (Czechy), pe³-
ni¹c w nim 3-krotnie funkcjê jurora ( 2009, 2010, 2011)

Jesieni¹ 2002 roku zosta³ powo³any na stanowisko dyrektora
Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. A. Mickiewicza w G³ubczycach..
W styczniu 2003 roku, na zaproszenie Kancelarii Senatu RP wzi¹³
udzia³ w ogólnopolskiej konferencji nt. "Edukacji kulturalnej dzie-
ci i m³odzie¿y", gdzie przedstawi³ wyniki swojej pracy artystycz-
no-pedagogicznej. W sierpniu 2003, podczas Miêdzynarodo-
wego Festiwalu Muzykuj¹cej M³odzie¿y "BIM", uzyska³ nagro-
dê Senatora RP za osobowo�æ artystyczn¹ konkursu. 15 wrze-
�nia 2012 r., w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie,
otrzyma³ z r¹k Premiera Rzeczypospolitej Polskiej honorowy tytu³
Profesora O�wiaty.
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Dni 27 i 28 wrze�nia tego roku by³y dla nas mi³ym powrotem do
przesz³o�ci. Do ca³kiem niedalekiej przesz³o�ci, kiedy tworzyli-
�my w 1977 r Polski Zwi¹zek Badmintona w kolebce polskiego
badmintona, w G³ubczycach, gdy tam rozgrywali�my turnieje li-
gowe, zawody ogólnopolskie, gdzie odbywa³y siê zgrupowania,
gdzie wiele d³ugich godzin spêdzali�my na rozmowach o bad-
mintonie. Ja mog³am tylko wspominaæ ostatnie 36 lat, natomiast
Andrzej (Szalewicz) wspomina³ pocz¹tki badmintona i pierwsze
wa¿ne kontakty z trenerami Bolkiem Zdebem i Ry�kiem Borkiem.

Ale zacznijmy od pocz¹tku. Na zaproszenie klubu LKS "Tech-
nik" G³ubczyce oraz Akademii My�li i S³owa przy Liceum Ogól-
nokszta³c¹cym pojechali�my do G³ubczyc  Pogoda by³a piêkna
�wieci³o s³oñce a my jak za dawnych dobrych lat jechali�my
znowu do G³ubczyc. Tym razem wybrali�my jazdê tras¹ szybkie-
go ruchu oraz autostrad¹ wroc³awsk¹, aby w Krapkowicach zje-
chaæ i obraæ kierunek G³ubczyce.

Pierwsze nasze spotkanie
odby³o siê po po³udniu w Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cym.
Akademia My�li i S³owa.  W
czasie drogi zastanawiali�my
siê, o czym bêdziemy mówiæ.
W koñcu uznali�my, ¿e bad-
minton, wspomnienia, pokaza-
nie roli wszystkich kolegów,
zawodników, ludzi zwi¹zanych
z miastem, Rady Miasta i Gmi-
ny, Burmistrzem, Dyrektorem
LO, trenerami a przede wszyst-
kim "naszymi" zawodnikami to
temat na d³ugie nocne Pola-
ków rozmowy a nie na dwu-
godzinne spotkanie. Akade-

mia - sama nazwa wskazuje, ¿e w akademii powinno siê wystêpo-
waæ z wyk³adem, jednak my uznali�my, ¿e by³oby to cokolwiek
sztuczne i nadête, natomiast przyjêta forma gawêdy ze znanymi
nam osobami, wci¹ganie ich do dyskusji, do wyst¹pieñ, wspól-
ne wspominanie bêdzie najlepsz¹ z mo¿liwych form tego spotka-
nia. Bo jak wystêpowaæ eks katedra i g³osiæ prawdy ¿yciowe,
gdy naprzeciwko nas siedz¹ ludzie, z którymi wspó³pracowali-
�my przez wiele lat, którzy dzielili z nami biedê, którzy tak samo
jak my cieszyli siê z ka¿dej "zdobyczy" w postaci lotek, koszulek,
skarpet czy te¿ niezwykle potrzebnych a drogich rakietek do bad-
mintona? Potoczy³y siê te nasze wspólne wspomnienia wielokie-
runkowo, tak jak toczy³o siê nasze wspólne ¿ycie. Andrzej stara³
siê wyt³umaczyæ wszystkie trudne decyzje, jakie wspólnie z za-
rz¹dem podejmowali�my, ja przypomina³am nasze podró¿e a tak-
¿e pierwsze wyst¹pienia na kortach mistrzostw Europy w roku
1980 w Groningen a pó�niej na mistrzostwach Europy juniorów
w Edynburgu. I tu i tu nasza reprezentacja wypad³a dobrze. Wy-
grane mecze, awans do grupy wy¿szej i powrót ze sprzêtem, któ-
ry w Groningen ufundowa³ nam Yonex - a by³y to rakietki, za� w
Edynburgu dziêki Bo¿ence Wojtkowskiej i Ewie Rusznicy, Carl-
ton ubra³ nasz¹ ekipê w koszulki a dziewczyny otrzyma³y rakiet-
ki. Wspominali�my nasz wyjazd do Hamburga, bezpo�rednio po
zakoñczeniu Yonex German Open 1986, które odby³y siê w Dus-
seldorfie. Przejazd kolej¹ z Dusseldorfu do Hamburga, opó�nie-
nie poci¹gu spowodowane fatalnymi warunkami pogodowymi
marzn¹ca m¿awk¹, kilkugodzinny postój w polu z tego w³a�nie
powodu, i bardzo pó�n¹ kolacjê jedzon¹ wspólnie z przedstawi-

cielami firmy Victor. Podró¿ mia³a zaj¹æ tylko 3 godziny a w rze-
czywisto�ci trwa³a ca³e dwana�cie. Zmêczeni, ale bardzo szczê-
�liwi dotarli�my i wspólnie spotkali�my siê z panem Guido
Schmidtem (w³a�cicielem) oraz R. Burkhardem - jego zastêpc¹.
Nastêpnego dnia po po³udniu mieli�my graæ oficjalny mecz Pol-
ska - RFN w badmintonie. Ale dla nas najwa¿niejsz¹ spraw¹
oprócz tego pierwszego meczu (1986) by³ fakt otrzymania kom-
pletnego wyposa¿enia dla ca³ej ekipy. Byæ mo¿e dzisiaj �miesz-
nie to brzmi, ale wtedy po raz pierwszy otrzymali�my ( zawodni-
cy i trenerzy) po kilka sztuk koszulek, spodenki, bia³o - czerwo-
ne dresy z napisem Polska, skarpety, buty oraz po 4 cztery ra-
kietki Victora, plus kilka na zapas na wypadek uszkodzenia. Te
rakietki dodatkowe powêdrowa³y do magazynu, jak równie¿
otrzymane lotki Victor, których u¿ywali�my do treningu a tak¿e
na zawodach organizowanych w Polsce. Oprócz tego wszyscy
otrzymali piêkne ogromne torby Victora a tak¿e thermobagi, któ-
rych nam brakowa³o, a których  nikt nie rozdawa³ za darmo.
Ubrani, elegancko wygl¹daj¹cy wyszli�my na mecz. I tutaj nie-
stety po raz pierwszy pamiêæ mnie zawodzi. Nie pamiêtam wyni-
ku tego meczu. Wiem, ¿e przegrali�my, wtedy reprezentacja Nie-
miec  by³a silna a my na pocz¹tku drogi do naszych sukcesów.
Tym niemniej powrót mieli�my radosny, gdy¿ mimo wyniku
meczu, Victor GmbH, jako sponsor Polskiego Zwi¹zku Badmin-
tona (podpisali�my stosown¹ umowê) pozwoli³ mi na buszowa-
nie w ich magazynach i wybranie wszystkich niezbêdnych rze-
czy do organizacji zawodów miêdzynarodowych w badminto-
nie w Polsce. Nie, nie my�lcie, ¿e by³o to dodatkowe wyposa¿e-
nie w sprzêt. Sprawa by³a zupe³nie banalna. Chodzi³o o pod-
k³adki dla sêdziów prowadz¹cych, twarde, aby mogli notowaæ
protoko³y poszczególnych meczy, kartki samoprzylepne, papier
xero w du¿ych ilo�ciach, kilkudziesiêciu ryz, plastikowe boksy
do komunikatów ( takie niebieskie, które przez ponad dwadzie-
�cia kilka lat sta³y w pokoju WGiD, gdzie zmieniaj¹cy siê cz³on-
kowie zarz¹du znajdowali swoje komunikaty i dokumenty), oraz
inne niezbêdne wyposa¿enie biura, których nie mo¿na by³o ku-
piæ za ¿adne pieni¹dze w Polsce w Warszawie. W ten sposób
wyposa¿eni zostali�my dowiezieni do poci¹gu w relacji Ham-
burg Warszawa. Uff� to by³a podró¿, na granicy czekali�my na
odprawê paszportowo celn¹. Na korytarzu nasz baga¿ 25 toreb
Victora wype³nionych po brzegi nowiuteñkim sprzêtem. Karto-
ny z lotkami w ilo�ci 6 sztuk, czyli 300 tuzinów, Andrzej nadzwy-
czaj spokojny, Rysiek nerwowo u�miechniêty i ja sp³oszona z
kwitami magazynowymi, jakie otrzyma³am w Firmie Victor. Pierw-
sze pytanie celnika do Andrzeja brzmia³o: czyje to torby? - Na-
sze- pad³a odpowied�, nasze? Czyli czyje. I potoczy³a siê sym-
patyczna rozmowa o polskim badmintonie, naszych kontaktach
z RFN, oficjalnym meczu zorganizowanym celowo, aby repre-
zentacja mog³a otrzymaæ sprzêt o braku pieniêdzy o tym jak
warto�ciowy ten sprzêt jest dla nas, a jak bezwarto�ciowy dla
innych, prezentacja tub z lotkami, lotek i opowiadanie, co to jest
ten badminton i dlaczego tyle lotek potrzebujemy. A my cierpli-
wie odpowiadali�my na wszystkie pytania, zawodnicy spali zmê-
czeni po doznanych emocjach i wra¿eniach wycieczki po Ham-
burgu, a my czarowali�my elokwencj¹ i wiedz¹, któr¹ dzielili�my
siê z celnikami. W koñcu dowódca obejrza³ wszystkie doku-
menty, ostemplowa³ je i ¿yczy³ nam sukcesów na nadchodz¹-
cych Mistrzostwach Europy Juniorów, które w kwietniu 1987 r
mia³y odbyæ siê w Hali Mery Warszawie.

Do naszych wspomnieñ zapraszali�my i trenera Ryszarda
Borka i bêd¹ce na sali zawodniczki Bo¿enê Wojtkowsk¹ Haracz,

CZTERDZIESTOLECIE "TECHNIKA"
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Bo¿enê Siemieniec B¹k, Marzenê Dacyk.  Marzena przypomnia-
³a nam jak przed laty ca³e miasto G³ubczyce ¿y³o badmintonem,
jak uroczysto�ci komunijne przypadaj¹ce w tym samym czasie,
co otwarcie Ogólnopolskiej Spartakiady M³odzie¿y musia³a byæ
przez ks. Proboszcza przesuniête na wcze�niejsz¹ godzinê, aby
zawody mog³y rozpocz¹æ siê zgodnie z planowan¹ godzin¹. Jak
panie w przedszkolu (mama Marzeny i Józefa Ciurys Borek) pro-
wadzi³y na salê wszystkie dzieci z ostatniej grupy przedszkolnej,
które w kolejnym roku mia³y i�æ do szko³y. Dzieciaki dostawa³y
rakietki i lotki, i w ten sposób najsprytniejsze wybierane by³y do
grupy, która w szkole podstawowej stanowi³a wyselekcjono-
wan¹ klasê badmintonow¹, prowadzon¹ przez wiele lat a¿ do
ukoñczenia szko³y nie tylko podstawowej, ale ponadpodstawo-
wej równie¿.  Z takiej  preselekcji wyszli przyszli zawodnicy ka-
drowicze, reprezentanci Polski  Dorota Borek, Przemys³aw
Krawiec,  pó�niej Witek Chmielewski, Ma³gosia Lenartowicz,
Darek Sobków, Zbyszek Serwetnicki, Przemek Wacha Olimpij-
czyk IO Ateny 2004, Pekin 2008, i Londyn 2012, bracia Walasz-
kowie Romek i Mateusz, Agnieszka Naróg, Marysia Ma�lan-
ka. Tyle nazwisk zapamiêta³am, tyle przypomnieli�my sobie z
Ziut¹ i Ry�kiem, pewnie by³o ich wiêcej, je¿eli kogo� pominê-
³am, przepraszam.

Wspominali�my d³ugie przejazdy kolejowe na zawody do
Edynburga (56 godzin) do Helsinek 32 godziny i przygody z
celnikami by³ego ZSRR, wg, których przewo¿enie jab³ek (mieli-
�my torbê jab³ek dla ca³ej ekipy na pobyt w Helsinkach) by³o
niezgodne z przepisami. Bo¿ena przypomnia³a jak celniczka po
kilkunastu minutach w koñcu ust¹pi³a pod naporem zawodni-
ków i wyj¹tkowo podzieli³a zapas naszych jab³ek na dwie czê�ci,
jedn¹ zabra³a a z drug¹ mogli�my jechaæ do Finlandii.

Dwie godziny naszych wspólnych wspomnieñ przelecia³y b³y-
skawicznie. Nastêpnego dnia o godzinie 10.00 Spotkali�my siê
w Domu Kultury. Uroczysto�ci z udzia³em zaproszonych go�ci,
zawodnikami, olimpijczykami, trenerami, obecnymi i by³ymi re-
prezentantami LKS "Technik" G³ubczyce.  W�ród najlepszych
byli Bo¿ena Wojtkowska, Ewa Rusznica, Jerzy Do³han, Zosia
¯ó³tañska, Bo¿ena Siemieniec B¹k (obecny prezes Opolskiego
Zwi¹zku Badmintona), Basia Zimna,  Adrian B¹k,  Beata Syta
Hankiewicz, Joasia Bednarska, Staszek Rosko, Kazimierz Ciu-
rys, Marzena Masiuk £azuta, Magda Kozak,  oraz d³ugoletni
trener, trener LKS Technik G³ubczyce, trener kadry narodowej i
reprezentacji Polski Ryszard Borek  ze swoj¹ ¿on¹,  znakomit¹
przed laty zawodniczk¹ Józef¹ Ciurys,  ¿e  wymieniê  tych,  za-
wodników, którzy najbardziej zas³u¿yli siê w historii klubu. Na
sali byli równie¿ dzia³acze: Andrzej Walczak, Jerzy Koz³owski,
Adam Krupa, Zbigniew Polek, Marian Masiuk, Zdzis³awa Sza³a-
gan, Teresa Idziak, Bohdan Chomêtowski, Krzysztof P³otek, Jan
Wac, dyrektorzy szkó³, oraz fani badmintona g³ubczyckiego.

W�ród go�ci honorowych byli:(foto str. 2 GG) Pan Pose³ To-
masz Garbowski - cz³onek Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej,
Sportu i Turystyki, wiceprzewodnicz¹cy Parlamentarnego Ze-
spo³u Sportowego, Pan Senator Aleksander �wieykowski, An-
drzej Szalewicz - Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego w la-
tach 1991-1997 r., wieloletni Prezes Polskiego Zwi¹zku Badmin-
tona, przewodnicz¹cy Klubu Kolekcjonerów PKOL, Honorowy
Obywatel G³ubczyc, Jadwiga �lawska- Szalewicz - wieloletnia
Prezes Polskiego Zwi¹zku Badmintona i wiceprezydent Euro-
pejskiej Unii Badmintona, a tak¿e by³a wiceprezes Polskiej Fun-
dacji Olimpijskiej i wieloletnia cz³onkini Zarz¹du Polskiego Ko-
mitetu Olimpijskiego, Pan Tomasz Szczêsny- Sekretarz General-
ny Polskiego Zwi¹zku Badmintona, Pan Antoni Jastrzembski -

Wicewojewoda Opolski, Pan Zbigniew Zió³ko - Radny Sejmiku
Województwa Opolskiego, Starosta Powiatu G³ubczyckiego- Pan
Józef Kozina, Przewodnicz¹cy Rady Powiatu - Pan Stanis³aw
Krzaczkowski, Wicestarosta Powiatu G³ubczyckiego -Pan Piotr
Soczyñski, Burmistrz G³ubczyc -Pan Jan Krówka, Przewodnicz¹-
cy Rady Miejskiej w G³ubczycach -Pan Kazimierz Naumczyk,

Zastêpca Burmistrza G³ubczyc -Pan Kazimierz Bedryj, Pan An-
drzej Walczak - Prezes Opolskiej Federacji Sportu, Pan  Bohdan
Chomêtowski - cz³onek Prezydium Zarz¹du Wojewódzkiego Zrze-
szenia LZS Opole, Pan Bogus³aw Chochowski - dyrektor Ze-
spo³u Szkó³ Centrum Kszta³cenia Rolniczego w G³ubczycach,
Pan Jan £ata- dyrektor Zespo³u Szkó³ Mechanicznych w G³ub-
czycach.(foto str.2 GG)

Wielu go�ci honorowych zaproszonych na uroczysto�æ przy-
gotowa³o krótkie wyst¹pienie, lub te¿ upominki przekazywane
na rêce prezesa LKS Technik G³ubczyce Andrzeja Majewskiego.
Najbardziej zas³u¿eni: trener Ryszard Borek, Bo¿ena Wojtkow-
ska Haracz, Bo¿ena Siemieniec B¹k otrzymali srebrny medal Pol-
skiego Komitetu Olimpijskiego (foto). Taki sam medal otrzyma³a
Katarzyna Krasowska, która nie mog³a wzi¹æ udzia³u w tej uro-
czysto�ci. Kilka dni wcze�niej odby³ siê pogrzeb jej ojca Maria-
na Krasowskiego trenera badmintona, dziêki któremu Ka�ka tra-
fi³a na halê z kortami, nastêpnie do G³ubczyc i tak rozpoczê³a siê
jej kariera badmintonistki olimpijki, która bra³a udzia³ w Igrzy-
skach Olimpijskich Barcelona 1992, Atlanta 1996, Sidney 2000. Z
Katarzyn¹ Krasowsk¹ umówili�my siê na Lotnisku im. Frydery-
ka Chopina w Warszawie przed jej powrotem na Cypr i tam An-
drzej Szalewicz by³y prezes PKOL wrêczy³  jej srebrny medal
przyznany przez Polski Komitet Olimpijski. Przesiedzieli�my
wspólnie kilka godzin wspominaj¹c czasy polskiego badminto-
na, naszych igrzysk olimpijskich, pierwszych kroków Ka�ki w
badmintonie, gdy Jej Tato nie mia³ si³ i nerwów, aby szkoliæ swoj¹
córkê, uwa¿aj¹c, ¿e wszystko robi nie tak i odda³ j¹ pod opiekê
trenera R.Borka.  Ka�ka wykona³a gigantyczna pracê (jej deter-
minacja by³a prawie taka sama jak  Justyny Kowalczyk), nie
do�æ, ¿e wyros³a na klasow¹ zawodniczkê badmintona, olimpij-
kê, ukoñczy³a studia i obecnie pracuje, jako trener kadry junio-
rów na Cyprze.

Odznaczenia, wyró¿nienia, dyplomy, medale a nawet Honoro-
we Herby G³ubczyc, które otrzymali Bo¿ena Wojtkowska Ha-
racz, Stanis³aw Rosko i Jadwiga �lawska Szalewicz. (foto str. 2
GG) Z okazji 40 lecia klubu wydana zosta³a papierowo - elektro-
niczna publikacja pt.; "40 lecie LKS Technik G³ubczyce", w któ-
rej znalaz³y siê mi³e wyst¹pienia Jana Waca cz³onka klubu, re-
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daktora i pomys³odawcy publi-
kacji, zainfekowanego przez Ry-
szarda Borka ide¹ rozwoju spor-
tu badmintonowego w kryzyso-
wym momencie klubu w 1992 r
(transformacja spo³eczno- poli-
tyczna Polski), prezesa LKS
Technik G³ubczyce Andrzeja Ma-
jewskiego, starosty g³ubczyckie-
go Józefa Koziny, Burmistrza
G³ubczyc Jana Krówki, Jadwigi
�lawskiej Szalewicz, Andrzeja
Szalewicza, trenera klubu, trene-
ra kadry narodowej, trenera olim-
pijczyków Barcelona 1992,
Atlanta 1996, Sidney 2000, Ate-
ny 2004, trenera reprezentacji

Cypru w latach 2005-2009, trenera klubu
Morfotikos Nikozja Ryszarda Borka, pre-
zesa klubu 2008-2010, Opolskiego Zwi¹z-
ku Badmintona 2002-2007, wiceprezesa
PZBad 2008-2011, wiceprzewodnicz¹cej
G³ównej Komisji Rewizyjnej Polskiego
Zwi¹zku Badmintona od roku 2012 pani
Zdzis³awy Sza³agan oraz Stanis³awa Ro-
sko prezesa klubu w latach 2001-2003,
prezesa Opolskiego Okrêgowego Zwi¹z-
ku badmintona w latach 1998-2002; tre-
nera w latach 1982-1991; weterana zawod-
ników i dzia³aczy 1969-1990.  Do wydaw-

nictwa do³¹czono
dwie p³ytki DVD ze
zdjêciami oraz z wy-
wiadami, wspo-
mnieniami: Andrzeja
Walczaka prezesa
Opolskiej Federacji
Sportu, Jerzego Ko-
z³owskiego i Krzysz-
tofa P³otka by³ych

prezesów klubu; Bo¿eny Wojtkowskiej Haracz, Bo¿eny Siemie-
niec B¹k, Katarzyny Krasowskiej i Jadwigi �lawskiej Szalewicz
wraz z Andrzejem Szalewiczem wspominaj¹cych zwi¹zki z klu-
bem LKS Technik G³ubczyce, wspó³pracê, bu-
dow¹ hali sportowej w G³ubczycach i innymi cie-
kawostkami. Wydawnictwo to by³o rozdawane
wszystkim osobom obecnym na �wiêcie g³ub-
czyckiego badmintona. Pó�niej by³ wspólny
obiad, konkursy badmintonowe na hali sporto-
wej (foto) oraz pokazowy mecz debla kobiet, któ-
ry rozegra³y dwie Bo¿eny (Wojtkowska i Siemie-
niec, Marzena Masiuk i Agnieszka Wojtkowska), jesz-
cze pó�niej wznoszono toasty, a przy d�wiêkach mu-
zycznego zespo³u tañczono i bawiono siê do pó�-
nych godzin. I mo¿na na zakoñczenie powiedzieæ i ja
tam by³am, miód i wino pi³am i �wietnie siê bawi³am.

Kochani Nasi Przyjaciele dziêkujemy serdecz-
nie za to, co zrobili�cie dotychczas, ¿yczymy
Wam nastêpnych czterdziestu lat!

Jadwiga �lawska Szalewicz,
 Andrzej Szalewicz

MISTRZOSTWA �WIATA
W PODNOSZENIU CIÊ¯ARÓW

 20-27.10.2013 WROC£AW
22.10.2013 roku uczniowie Specjalnego O�rodka Szkolno

Wychowawczego w G³ubczycach mieli zaszczyt uczestniczyæ
jako kibice w Mistrzostwach �wiata w Podnoszeniu Ciê¿arów.
Uczniowie Denis Marcinek, Sebastian Silarski wraz  z nauczy-
cielem wychowania fizycznego Tomaszem Kiszczyk przybyli do
Hali Stulecia, gdzie odbywaj¹ siê po raz szósty w Polsce  Mi-
strzostwa �wiata w Podnoszeniu Ciê¿arów.

Uczniowie mieli mo¿liwo�æ do�wiadczenia na ¿ywo jak wygl¹-
daj¹ zawody, jak wielki ciê¿ar musz¹ pokonaæ potê¿nie zbudo-
wani zawodnicy aby osi¹gn¹æ sukces. Widzieli z bliska jak moc-
no koncentruj¹ siê zawodnicy przed dokonaniem próby.  Mogli
zobaczyæ zawody "od szatni" oraz porozmawiaæ z najlepszymi
Ciê¿arowcami na �wiecie.

Najwiêcej uwagi móg³ po�wiêciæ nam ju¿ nie startuj¹cy, a obec-
ny Prezes Polskiego Zwi¹zku Podnoszenia Ciê¿arów Szymon
Ko³ecki, który na swoim koncie ma miêdzy innymi dwa srebrne
medale igrzysk olimpijskich, cztery medale mistrzostw �wiata,
Szymon zdoby³ równie¿ piêciokrotnie mistrza Europy.

Po zakoñczeniu zawodów udali�my siê na Rynek we Wroc³a-
wiu, który jest jednym z najwiêkszych w Europie. Uczniowie
mieli okazjê zobaczyæ  najwiêkszy ratusz w Polsce oraz budynki
pochodz¹ce z ró¿nych epok historycznych.

                                                                         Tomasz Kiszczyk
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ZA�LUBINY MIESZKA I DOBRAWY,
CZYLI OBCHODY HISTORYCZNE

PRZY RATUSZU MIEJSKIM
W niedzielê, 6 pa�dziernika br. przy Ratuszu Miejskim w G³ubczycach mia³y

miejsce uroczyste obchody historycznych za�lubin ksiêcia polskiego Mieszka I z
czesk¹ ksiê¿niczk¹ Dobrav¹. Imprezie tej towarzyszy³ doroczny Jarmark Anielski.
Przedsiêwziêcie zosta³o zorganizowane przez Lokaln¹ Grupê Dzia³ania "P³asko-
wy¿ dobrej ziemi" z Kietrza oraz czeski region Opava we wspó³pracy z Powiatowym

Muzeum Ziemi G³ubczyckiej.
O godzinie 12:30 spod ko�cio³a

oo. Franciszkanów wyruszy³
barwny orszak �lubny wespó³ z
czeskimi i polskimi dru¿ynami, sk³a-
daj¹cymi ho³d ksi¹¿êcej parze.
W�ród nich by³y grupy z Zespo-
³u Szkó³ w Bogdanowicach, Pie-
trowicach oraz z Publicznej Szko-
³y Podstawowej z Oddzia³em

Przedszkolnym Stowarzyszenia Aktywna Spo³eczno�æ Dzier¿ys³awia. Nastêpnie  Oj-
ciec gwardian-Aureliusz Ku³akiewicz po�wiêci³ na placu ratuszowym zwierzêta zgod-
nie z tradycj¹ jarmarku anielskiego, po czym na scenie zosta³a odegrana 2-godzinna
czesko-polska inscenizacja za�lubin Mieszka i Dobravy w re¿yserii Marii Farasiewicz.
Nastêpnie odby³ siê koncert �redniowiecznej muzyki. Niew¹tpliwie atrakcj¹ jarmarku
by³y pokazy walk wojów Bielskiej Dru¿yny Najemnej.  W godzinach wieczornych
licznie zgromadzona publiczno�æ bawi³a siê na biesiadzie weselnej pt. "Z³oty kr¹¿ek" w
wykonaniu zespo³u wokalno-instrumentalnego MARIEL i teatru TRADYCJA ZSM

 �redniowiecznemu jarmarkowi towarzyszy³y gry, zabawy oraz konkursy, w tym na
najbardziej oryginaln¹ sukniê �lubn¹. By³y nagrody i dyplomy

"Dobrava i Mieszko'- 1000 lat wspólnej historii polsko-czeskiej - to projekt wspó³-
pracy miêdzy dwoma krajami, a podjêta �redniowieczna tematyka ukazuje przenikanie
siê obu kultur. Zainteresowanie histori¹, tradycj¹ oraz dziedzictwem kulturowym po-
zwala na wspó³pracê dzieci, m³odzie¿y i doros³ych po obu stronach granicy. Wspólne
orszaki historyczne, jarmarki, spektakle teatralne niew¹tpliwie zacie�niaj¹ wiêzi miêdzy
narodami, a zw³aszcza organizacjami zaanga¿owanymi w realizacj¹ projektu.

JARMARK ANIELSKI
Ref. Jarmark anielski tu¿ przy Ratuszu

Tradycj¹ G³ubczyc siê staje,
A przywo³uje nam stare dzieje

I niegdysiejsze zwyczaje.
I. Jak furmankami do miasta ci¹gn¹³

Lud z ca³ej okolicy,
By uroczy�cie w �wiêcie anio³ów

Móc uczestniczyæ
Ref. Jarmark anielski �

II. Co� mo¿na kupiæ,
 co� mo¿na sprzedaæ,

A jak¿e, jest w czym wybieraæ;
Anio³ów bez liku, te rêkodzie³a

Jawi¹ siê niczym arcydzie³a.
Ref. Jarmark anielski �

III. Wokó³ stragany pe³ne ³akoci,
W powietrzu zapach ducha dobroci;

Jad³a, napojów nie da siê zliczyæ,
Mo¿na skosztowaæ i � siê nasyciæ

Ref. Jarmark anielski �
IV. Dzi� za�lubiny Mieszka z Dobrav¹

Mo¿emy hucznie �wiêtowaæ;
Wspólna historia, pradawne dzieje

Polski i czeski narodzie !
Ref. Jarmark anielski �

V. Oto biesiada siê rozpoczyna -
Wesele w czasach wspó³czesnych;

Bawmy siê zatem, radujmy serca,
Bêdzie �piew, taniec, kabaret!

Ref. Jarmark anielski �

s³owa i muzyka:
Maria Farasiewicz

Informacje prasowe Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
Od 14 do 20 pa�dziernika 2013 r. odnotowali�my w sumie 5 zdarzeñ, by³y to 2 po¿ary, 2 miejscowe zagro¿enia oraz 1 alarm

fa³szywy w dobrej wierze.
W dniu 15 pa�dziernika o godz. 5:54 otrzymali�my zg³oszenie o po¿arze pod lasem w Radyni. Po doje�dzie stra¿aków na

miejsce, nie stwierdzono ¿adnego po¿aru. Osoba zg³aszaj¹ca mog³a zasugerowaæ siê �wiat³ami z pobliskiego zak³adu oraz mg³¹,
które z pewnej odleg³o�ci sprawia³y wra¿enie, ¿e p³onie las.

W dniu 16 pa�dziernika o godz. 9:11 do stanowiska kierowania wp³ynê³o zg³oszenie o wypadku drogowym na skrzy¿owaniu
trasy G³ubczyce � K-Ko�le z drog¹ w kierunku Dzieæmarowa. W zdarzeniu tym zosta³a poszkodowana kobieta kieruj¹ca samocho-
dem osobowym marki Seat Ibiza. Stra¿acy, po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, od³¹czyli pr¹d z akumulatora w uszkodzonym
samochodzie i usunêli pozosta³o�ci po zdarzeniu.

W dniu 19 pa�dziernika zanotowali�my dwa po¿ary stert s³omy. Oba wyst¹pi³y w okolicach miejscowo�ci Lisiêcice. W dzia³a-
niach gaszenia stert bra³o udzia³ 5 zastêpów stra¿y po¿arnej w sile 20 stra¿aków.

APEL
Z uwagi na rozpoczêcie sezonu grzewczego i zwi¹zane z nim zagro¿enie zatrucia tlenkiem wêgla, zwa-

nym potocznie czadem, przypominamy o konieczno�ci sprawdzania sprawno�ci przewodów wentylacyj-
nych, dymowych oraz szczelno�ci instalacji i urz¹dzeñ gazowych. Apelujemy, by nie zatykaæ kratek wen-
tylacyjnych i u¿ytkowaæ tylko sprawne piecyki. Nieprzestrzeganie tych zasad stanowi wykroczenie prze-
ciwko przepisom przeciwpo¿arowym, a przede wszystkim stwarza zagro¿enie dla ¿ycia i zdrowia domow-
ników. W sytuacjach ostatecznych, nie nale¿y bagatelizowaæ objawów duszno�ci, bólów i zawrotów g³owy,
nudno�ci, wymiotów, oszo³omienia, os³abienia, przyspieszenia czynno�ci serca i oddychania, gdy¿ mog¹
byæ sygna³em, ¿e ulegamy zatruciu czadem. W takiej sytuacji nale¿y natychmiast przewietrzyæ pomiesz-
czenie, w którym siê znajdujemy i zasiêgn¹æ porady lekarskiej         Sporz¹dzi³: m³. bryg. Wojciech Semeniuk
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OG£OSZENIE

Burmistrz G³ubczyc informuje o podaniu do publicznej wia-
domo�ci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ oraz umiesz-
czeniu na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego w G³ubczy-
cach w dniu:

1. 6.09.2013 r. wykazów obejmuj¹cych nieruchomo�ci prze-
znaczone do zbycia:

a) nieruchomo�æ lokalowa po³o¿ona w G³ubczycach przy ul.
Rynek nr 3-5/a;

b) nieruchomo�æ lokalowa po³o¿ona w G³ubczycach przy ul.
Niepodleg³o�ci nr 15/7;

c) nieruchomo�æ lokalowa po³o¿ona w Lisiêcicach przy ul.
Ko�cielnej nr 42/4;

Z dniem 07.11.2013 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku
przez osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nie-
ruchomo�ci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami (Dz. U. z
2010 r. nr 102, poz. 651 z pó�n. zm.) t.j. osobie, której przys³uguje
roszczenie o nabycie nieruchomo�ci z mocy cytowanej ustawy
lub odrêbnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim w³a�ci-
cielem zbywanej nieruchomo�ci pozbawionym prawa w³asno�ci
tej nieruchomo�ci przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spad-
kobierc¹.

2. 01.10.2013 r. wykazu obejmuj¹cego nieruchomo�æ loka-
low¹ po³o¿on¹ w G³ubczycach  ul. Kochanowskiego nr 10/2.

Z dniem 12.11.2013 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku
przez osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nie-
ruchomo�ci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami (Dz. U. z
2010 r. nr 102, poz. 651 z pó�n. zm.) t.j. osobie, której przys³uguje
roszczenie o nabycie nieruchomo�ci z mocy cytowanej ustawy
lub odrêbnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim w³a�ci-
cielem zbywanej nieruchomo�ci pozbawionym prawa w³asno�ci
tej nieruchomo�ci przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spad-
kobierc¹.

3.18.10.2013 r. wykazów obejmuj¹cych nieruchomo�ci prze-
znacnieruchomo�æ niezabudowana po³o¿ona w Nowej Wsi G³ub-
czyckiej, oznaczona wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr
398/4 o powierzchni 0,3916 ha;

b) nieruchomo�æ niezabudowana po³o¿ona w Go³uszowicach,
oznaczona wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 701/2 o
powierzchni 0,0300 ha.

Z dniem 29.11.2013 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku
przez osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nie-
ruchomo�ci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami (Dz. U. z
2010 r. nr 102, poz. 651 z pó�n. zm.) t.j. osobie, której przys³uguje
roszczenie o nabycie nieruchomo�ci z mocy cytowanej ustawy
lub odrêbnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim w³a�ci-
cielem zbywanej nieruchomo�ci pozbawionym prawa w³asno�ci
tej nieruchomo�ci przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spad-
kobierc¹.

4.22.10.2013 r. wykazów obejmuj¹cych nieruchomo�ci prze-
znaczone do zbycia:

a) nieruchomo�æ lokalowa po³o¿ona w G³ubczycach przy Pla-
cu Armii Krajowej nr 3/1;

a) nieruchomo�æ lokalowa po³o¿ona w G³ubczycach przy Pla-
cu Armii Krajowej nr 3/2.

Z dniem 03.12.2013 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku
przez osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nie-

ruchomo�ci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami (Dz. U. z
2010 r. nr 102, poz. 651 z pó�n. zm.) t.j. osobie, której przys³uguje
roszczenie o nabycie nieruchomo�ci z mocy cytowanej ustawy
lub odrêbnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim w³a�ci-
cielem zbywanej nieruchomo�ci pozbawionym prawa w³asno�ci
tej nieruchomo�ci przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spad-
kobierc¹.

5.24.10.2013 r. wykazu obejmuj¹cego nieruchomo�æ zabu-
dowan¹ po³o¿on¹ w G³ubczycach przy ulicy Niepodleg³o�ci nr
6b, oznaczon¹ wed³ug ewidencji gruntów dzia³k¹ nr 1304/2 o
powierzchni 0,0086 ha oraz udzia³em wynosz¹cym 1/15 czê�æ w
nieruchomo�ci oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów dzia³k¹ nr
1304/5 o powierzchni 0,0714 ha.

Z dniem 05.12.2013 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku
przez osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nie-
ruchomo�ci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami (Dz. U. z
2010 r. nr 102, poz. 651 z pó�n. zm.) t.j. osobie, której przys³uguje
roszczenie o nabycie nieruchomo�ci z mocy cytowanej ustawy
lub odrêbnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim w³a�ci-
cielem zbywanej nieruchomo�ci pozbawionym prawa.

OG£OSZENIE
 Burmistrz G³ubczyc informuje, ¿e:
1. W dniu 12 listopada 2013 r. odbêd¹ siê:
a) I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y

nieruchomo�æ lokalowej (boks gara¿owy nr 3), po³o¿onej w G³ub-
czycach przy ul. Wiejskiej wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czê�ci
gruntu z dzia³ki nr 435/17. Cena wywo³awcza do przetargu wy-
nosi 9 350,00 z³. Wadium wynosi 940,00 z³.

b) I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y
nieruchomo�æ lokalowej (boks gara¿owy nr 4), po³o¿onej w G³ub-
czycach przy ul. Wiejskiej wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czê�ci
gruntu z dzia³ki nr 435/17. Cena wywo³awcza do przetargu wy-
nosi 9 350,00 z³. Wadium wynosi 940,00 z³.

c) I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y
nieruchomo�æ lokalowej (boks gara¿owy nr 5), po³o¿onej w G³ub-
czycach przy ul. Wiejskiej wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czê�ci
gruntu z dzia³ki nr 435/17. Cena wywo³awcza do przetargu wy-
nosi 7 200,00 z³. Wadium wynosi 720,00 z³.

Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargach jest wniesienie
wadium w pieni¹dzu. Wadium winno wp³yn¹æ na konto Urzêdu
lub byæ wp³acone w kasie Urzêdu najpó�niej w dniu 7 listopada
2013 r.

2. W dniu 19 listopada 2013 r. odbêdzie siê I przetarg ustny
nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nieruchomo�ci zabudo-
wanej 2 budynkami gospodarczymi, po³o¿onej w G³ubczycach
przy ul. O�wiêcimskiej, wraz ze sprzeda¿¹ gruntu z dzia³ki nr 708/
35. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 9 942,00 z³. Wadium
wynosi 1 000,00 z³.

Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargu jest wniesienie
wadium w pieni¹dzu. Wadium winno wp³yn¹æ na konto Urzêdu
lub byæ wp³acone w kasie Urzêdu najpó�niej w dniu 14 listopada
2013 r.

Kasa urzêdu czynna w godzinach: poniedzia³ek 8.00 - 16.15,
wtorek - czwartek 8.00 - 14.30, pi¹tek. 8.00 - 13.30.

Szczegó³owe informacje nale¿y uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim
w G³ubczycach ul.Niepodleg³o�ci nr 14 (pokój nr 20) - telefon
(077) 485 30 21 wewnêtrzny 222, 223 i 224 lub w internecie na
stronie WWW.glubczyce.pl
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100 LAT PANI JULII ZAWORSKIEJ
Sto lat ¿ycia, to dla m³odych niewyobra¿alnie du¿o, dla Jubi-

latki minê³o, nie wiadomo kiedy, mimo ¿e prze¿y³a Wielk¹ So-
cjalistyczn¹ Rewolucjê Pa�dziernikow¹, dwie wojny �wiatowe,
upadek potêgi ZSRR (który mia³a wpisany do dowodu osobiste-
go jako miejsce urodzenia, dzi� napiszemy, ¿e urodzi³a siê w
Bucnowie na Kresach), transformacjê ustrojow¹ w Polsce i
nadal cieszy siê ¿yciem w�ród najbli¿szych (foto str. 20)

17.10.1913 roku
to data urodzin,

dok³adnie 100 lat pó�niej wizytê Jubilatce z³o¿yli: Wiceburmistrz
Kazimierz Bedryj, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Kazimierz Na-
umczyk, Kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego Beata Grochalska,
Kierownik Placówki KRUS Józef Ma³ek, Panie przedstawicielki
Wojewody Opolskiego, by³y ¿yczenia, kwiaty, upominki, toast i
wspomnienia przy kawie. A by³o co wspominaæ o prze¿yciach,
troskach, rado�ciach, których Jubilatka do�wiadczy³a  oraz  po-
dziwiaæ heroizm i po�wiêcenie tej kobiety, samej wychowuj¹cej
dzieci,  bo  m¹¿ - Dymitr Zaworski zgin¹³ w czasie wojny. Sama
gospodarowa³a wychowuj¹c syna Józefa i córkê Weronikê. By³a
najstarsz¹ córk¹ Andrzeja i Marii Lewickich. Mia³a brata Józefa i
siostrê Emiliê Atamañczuk, których ju¿ po¿egna³a.

Po wojnie wraz z rodzicami i rodzeñstwem przyjecha³a na zie-
mie odzyskane i osiedli³a siê w Grobnikach, gdzie mieszka do
dzi�, wspierana przez  dzieci, piêciu wnuków i dwunastu pra-
wnuków. Rodzinna uroczysto�æ Jubileuszowa ze Msz¹ �w.  od-
by³a siê w lipcu i zgromadzi³a wokó³ jubilatki ponad 60 osób.
�Mo¿e te sto lat to £aska Bo¿a i nagroda za doznane cierpienia,
ale i moment aby zebraæ Rodzinê rozrzucon¹ po ca³ej Polsce - z
ca³ej Polski i zagranicy�uzupe³nia pani Beata.  Do licznych ¿yczeñ
do³¹cza siê redakcja G³osu G³ubczyc                           Jan Wac

DZIEÑ EDUKACJI W ZESPOLE SZKÓ£ W LISIÊCICACH
11 pa�dziernika obchodzili�my w naszej szkole Dzieñ Edukacji Narodowej. W tym dniu zaszczycili nas sw¹ obecno�ci¹:

Burmistrz  G³ubczyc Jan Krówka, Dyrektor ZOKIS Stanis³aw Krzaczkowski, radny Lisiêcic Leonard Mazurkiewicz, proboszcz
Lisiêcic ks. Marian Stok³osa, przewodnicz¹ca Rady Rodziców Magdalena Remieñ.

Uroczysto�æ - apel odby³ siê w sali gimnastycznej, która na ten dzieñ przybra³a od�wiêtny wygl¹d. W tym szczególnym dla nas
pracowników o�wiaty dniu jest czas na przyjmowanie ¿yczeñ, ale s¹ te¿ podziêkowania dla tych, którzy s¹ naszymi przyjació³mi. W
naszej szkole zas³u¿onym przyjacio³om wrêczane s¹ specjalne statuetki "Przyjaciel szko³y". Otrzymali je wszyscy zaproszeni go�cie.
Jeden z honorowych go�ci, a mianowicie pan Burmistrz G³ubczyc poprosi³ o udzielenie g³osu.  Us³yszeli�my od niego wiele ciep³ych
s³ów i gor¹cych ¿yczeñ. Po czê�ci oficjalnej uczniowie wyst¹pili z programem artystycznym, który w tym roku mia³ formê koncertu
¿yczeñ. Gala by³a i�cie królewska. Obfitowa³a w tañce, piosenki, poetyckie strofy i piêkne podziêkowania. Umiejêtno�ci naszych
uczniów, barwne stroje sprawi³y, ¿e ka¿dy taniec w ich wykonaniu by³ niezwykle oryginalny. Mogli�my siê przekonaæ, ¿e nasza
m³odzie¿ to "wulkany energii". Podziwiali�my równie¿ muzyczne talenty naszych wychowanków. (foto str. 20)

Uroczysto�æ zosta³a zakoñczona wrêczeniem kwiatów i w³asnorêcznie przygotowanymi przez uczniów s³odko�ciami - lukrowany-
mi babeczkami. O tym, jak wspaniale zaprezentowali siê nasi uczniowie, �wiadczy³y gromkie brawa i s³owa uznania zaproszonych
go�ci, naszych Przyjació³.                                                                                                                                        Gabriela Surma

Z£OTE GODY PAÑSTWA
STEFANII I JÓZEFA PODGÓRSKICH

Pañstwo Stefania i Józef poznali siê na zabawie w Go³u-
szowicach  zwieñczeniem tej znajomo�ci by³ �lub w tamtej-
szym ko�ciele i w USC w G³ubczycach. Od tamtych czasów
prze¿yli wspólnie 50 lat.

 Z³ote Gody nie zdarzaj¹ siê czê-
sto, dlatego Prezydent RP docenia-
j¹c rolê i funkcjê rodziny nada³ Pañ-
stwu Stefanii i Józefowi Podgórskim
"Medal za d³ugoletnie po¿ycie ma³-
¿eñskie" który w imieniu prezyden-
ta wrêczy³ z-ca burmistrza Kazimierz
Bedryj w towarzystwie przewodni-
cz¹cego Rady Miejskiej Kazimierza

Naumczy-
ka, kierow-
nika Urzêdu
Stanu Cy-
wilnego Be-
aty Gro-
chalskiej.
Taka uro-
czysto�æ to
prze¿ycie

dla Jubilatów, ale chyba bardziej prze¿ywa³ j¹ wnuczek Oliwier,
który z aparatem fotograficznym, jak prawdziwy paparazzi, do-
kumentowa³ to rodzinne �wiêto, zaczynaj¹c od fotografowania
na klatce schodowej nadchodz¹cych go�ci, ka¿dej wa¿nej chwi-
li, do ich po¿egnania. Na ten dzieñ wzi¹³ sobie "wolne" z przed-
szkola. Oprócz wrêczenia medali i ¿yczeñ by³y jeszcze kwiaty,
upominki, toast, kawa z ciastem, którego pyszny smak to tajem-
nica synowych i wspomnienia, od pierwszych spotkañ, przez
pracê - pani Stefania przez wiele lat pracowa³a w aptece, a pan
Józef jako kierowca w PKS i innych przedsiêbiorstwach trans-
portowych - dziêki temu Pañstwo Podgórscy znaj¹ wiele ludzi i
zdarzeñ z G³ubczyckiego �rodowiska. Jubilaci wychowali dwóch
synów. Na ten uroczysty dzieñ stawi³a siê rodzinka w komplecie
co widaæ na wspólnej fotografii pami¹tkowej (foto str. 20. Do
¿yczeñ zdrowia, rado�ci z rodziny i wnuków do³¹cza siê redakcja
G³osu G³ubczyc                                       Jan Wac
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Targi rzemios³a i zatrudnienia
ARTIFEX 2013
 12 listopada 2013 odbêd¹ siê  w DOMU

STOWARZYSZENIA BRUNTÁL, przy
ulicy Ruskiej nr 14 Targi Rzemios³a i zatrudnienia
ARTIFEX 2013.

G³ównym organizatorem jest Wojewódzki Urz¹d Pracy Cze-
skiej Republiki, filia  Ostrava, placówka Bruntál we wspó³pracy
z Miastem Krnov i Urzêdem Pracy w Prudniku. Projekt finanso-
wany jest z �rodków przygranicznego partnerstwa EURES-T
Beskydy.

Targi skierowane s¹ przede wszystkim do uczniów ósmych i
dziewi¹tych klas szkó³ gimnazjalnych, którzy wybieraj¹ swoj¹
przysz³¹ profesjê. Targi "Artifex" prezentuj¹ zawody   i rzemio-
s³a, w postaci interesuj¹cych pokazów i prezentacji, które s¹
po¿¹dane na rynku zatrudnienia. Wybór oparty zosta³ na d³ugo-
trwa³ych analizach fachowców z urzêdu pracy.

Organizatorzy Targów s¹ przekonani, ¿e oferta umo¿liwi kszta³ce-
nie w atrakcyjnych rzemios³ach i zawodach oraz mo¿e pomóc
uczniom w podejmowaniu decyzji w wyborze swojej ¿yciowej pro-
fesji. Dziêki pracy zawodowych szkó³ �rednich, istnieje nadzieja, ¿e
czeskie i polskie rzemios³o nie zaniknie.

Na targach prezentowanych bêdzie oko³o 30 zawodów rzemie�lni-
czych takich jak: kominiarz, skrawacz metalu, elekryk, chemik, ogrod-
nik oraz cukiernik.

Rzemios³a i zawody te prezentowaæ bêd¹ uczniowie szkó³ �red-
nich powiatów: Bruntal, Jesenik, Opava oraz z Polski z Prudnika
i G³ubczyc. Wziêcie udzia³u w targach potwierdzili równie¿ pra-
codawcy i pracownicy placówek odpowiedzialnych za zmianê
kwalifikacji.

"Celem Targów jest udzielenie m³odzie¿y i ich rodzicom wyso-
kiej jako�ci informacji   o przysz³ym rynku zatrudnienia w rzemio-
�le i zawodach oraz wymaganiach dla danego kierunku kszta³ce-
nia. Jeste�my pewni, ¿e impreza wp³ynie znacz¹co na uczniów
podejmuj¹cych decyzjê o ich przysz³ej profesji i dalszym kszta³-
ceniu." Cytat dyrektora  placówki Bruntal Pana Milana Horny.

Opublikowano przy wsparciu Unii Europejskiej

12 pa�dziernika 2013r w Bielsku Bia³ej odby³y siê
VII Miêdzynarodowe Grand Prix Bielska Bia³ej.

 W zawodach startowa³o 360 zawodników z 31 klubów z Pol-
ski, Anglii, Czech i S³owacji. Ludowy Zespó³ Sportowy Karate-

Do G³ubczyce reprezentowa-
li:  Szymon Cie�lik, który w
kata 11 lat zdoby³ z³oty me-
dal,  Tomasz Kolasa, który w
kata 7 lat zdoby³ z³oty medal,
Klaudia Bociek, która w ku-
mite 14-15 lat zdoby³a srebr-
ny medal, Klaudiusz leliñski,
który w kata 7 lat zdoby³
srebrny medal, Martyna Do-

³han, która w kata 8 lat zdoby³a srebrny medal, Maciej Kowal-
czyk, który w kata 10 lat zdoby³ br¹zowy medal,Aleksander Ko-

lasa, który w kata 9 lat zdoby³ br¹zowy medal, Jakub Patryjach,
który w kata 9 lat zdoby³ br¹zowy medal oraz Julia Hac, która w
kata 7 lat zdoby³a br¹zowy medal. Bez medalu wrócili Michalina
Jung oraz Mateusz Stankiewicz, który przegra³ pojedynek o æwieræ
fina³.Poziom zawodów by³ bardzo wysoki. W zawodach starto-
wa³o wielu mistrzów �wiata z Polski i z zagranicy. Nasi zawodni-
cy wykazali siê wysokimi umiejêtno�ciami o ich umiejêtno�ciach
�wiadczy równie¿ fakt gratulacji dla zawodników i trenera od
zawodników i trenerów z innych pañstw. Zawodnicy naszego
klubu pracowicie spêdzali czas na letnich obozach sportowych
oraz na seminarium w G³ubczycach z jednym najlepszych trene-
rów na �wiecie Santo Torre.Za szczególne zaanga¿owanie w tre-
ningach i za bardzo wysokie  wyniki sportowe sk³adam serdecz-
nie gratulacje i podziêkowania

                                                          Sensej Janusz Ho³da.

    Komitet na rzecz integracji Mieszkañców    Domu Pomocy Spo³ecznej
                                                             SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z PRZEBIEGU ZBIÓRKI PUBLICZNEJ
                Zgodnie z decyzj¹ nr OR.5311.1.2013 z dnia 21.02.2013r. Wydan¹ przez Starostê Powiatu G³ubczyckiego przeprowadzono

zbiórkê publiczn¹ od 01.03.2013 � 28.09.2013 terenie powiatu g³ubczyckiego.
Zbiórkê przeprowadzono w nastêpuj¹cych formach: zbiórkê ofiar pieniê¿nych, zbiórkê ofiar w naturze
1. Ogólna suma zebranych ofiar pieniê¿nych wynosi³a 23 678,60
2. Op³aty skarbowe na udzielenie pozwolenia przeprowadzenia zbiórki 82,00
3. Po odliczeniu ogólnej kwoty z pozycji 2 dochód ze zbiórki wynosi 23 596,60
4. dok³adny podzia³ dochodu ze zbiórki zgodnie z okre�lonymi celami w decyzji przedstawia siê nastêpuj¹co:
- zorganizowano 7 Imprez Integracyjnych mieszkañców Domu Pomocy Spo³ecznej w Klisinie oraz filii Boboluszki, filii Branice, filii

Radynia, filii Dzbañce, filii Bliszczyce, filii G³ubczyce.
Na organizacjê w/w imprezy przeznaczono 23 596,60
                                                                                  Komitet zbiórki publicznej:

VII Miêdzynarodowe Grand Prix



Listopad  2014  nr 11/246 13

NA PIELGRZYMIM SZLAKU �LADAMI �W. PAW£A PO GRECJI
W DNIACH 31 MAJA - 9 CZERWCA 2013 R.

TERMOPILE PAMIÊTAJ¥
Przechodniu, powiedz Sparcie, tu le¿ym jej syny,
prawom jej do ostatniej pos³uszni godziny.
Tysi¹ce razy cytowany  napis, przet³umaczony bodaj na

wszystkie jêzyki �wiata. Upamiêtnia wydarzenia, które na stale
wpisa³y siê do histo-
rii Grecji. Dwadzie-
�cia piêæ wieków
temu, 300 Greków na
czele z królem Sparty
Leonidasem zmierzy-
³o siê z potê¿n¹ armi¹
persk¹ pod Termopi-
lami. Walczyli zacie-
kle, do ostatniej kro-
pli krwi, broni¹c do-
stêpu do ojczystej
Grecji. Ale klêska
by³a nieunikniona.
Polegli pod nawal¹
naje�d�ców.

Chwila zadumy przy pomniku bohaterów spod Termopili  i
ruszyli�my w drogê.

" POTEM OPU�CI£ ATENY I UDA£ SIÊ DO KORYNTU"
(Dzieje apostolskie)
Aby dostaæ siê do Pelopo-

nezu trzeba przekroczyæ wyku-
ty g³êboko w skale Kana³ Ko-
ryncki.(foto)  Szosa ³¹cz¹ca
Korynt z Atenami przecina go
dwukrotnie. Zatrzymujemy siê
na chwilê na mo�cie, aby spoj-
rzeæ w dó³, granatow¹ wodn¹
otch³añ. Niemal pionowe �cia-
ny osi¹gaj¹ wysoko�æ do 80

m. Widok zapiera dech w piersiach. Kana³ koryncki ³¹czy Zatokê
Saroñsk¹ (M. Egejskie) z Zatok¹ Koryncka (M. Joñskie). Aby
dostaæ siê z jednego morza, na drugie przedzielone Przesmykiem
Korynckim o d³ugo�ci zaledwie 7 km, trzeba by³o op³yn¹æ ca³y
Peloponez, co oznacza³o konieczno�æ przebycia 400 km. Cho-
dzi³o te¿ wci¹¿ o bezpieczeñstwo. Wiej¹ce tam silne wiatry zata-
pia³y statki. Kana³ o szeroko�ci 23m i g³êboko�ci 8 m powsta³ w
latach 1882- 1893. Oprócz Kana³u sueskiego stanowi wspania³y
przyk³ad XIX - wiecznej sztuki in¿ynieryjnej. Przy pomocy holow-
ników mog¹ têdy przep³ywaæ �redniej wielko�ci statki wycieczko-
we i towarowe.

ALBANIA BLISKA POLAKOM
Ju¿ na "dzieñ dobry" przywita³ nas po polsku przewodnik

Albañczyk. Studiowa³ w Polsce, pracowa³ w ambasadzie, o¿eni³
syna z Polk¹, a do wnuków przyje¿d¿a do Rumii ko³o Wejhero-
wa. We wspó³pracy z Polsk¹ prê¿nie dzia³a w Tiranie Towarzy-
stwo Chopinowskie. Z okazji 200-lecia urodzin Chopina 12 listo-
pada 2003 roku ods³oniêto jego pomnik.(foto) Popiersie poda-
rowali Polacy, a Albañczycy nazwali plac jego imieniem. Tak
wiêc pomnik Chopina stoi na Placu Chopina w Tiranie. Niedale-
ko st¹d widoczny jest pomnik Matki Teresy z Kalkuty. W 1993
roku Albaniê odwiedzi³ Jan Pawe³ II. Jego pobyt uwiecznia piêk-
na ulica Jana Paw³a II. Jakby tego by³o ma³o, to mamy jeszcze
podobn¹ gramatykê. Rzeczowniki, przymiotniki, czasowniki wy-
stêpuj¹ w obu jêzykach.

W krajobrazie Albanii co chwilê pojawiaj¹ siê ma³e kopulaste
bunkry. S¹ wszêdzie, na pla¿y, w górach, strzeg¹ dolin i oliw-
nych gajów. Zbudowano ich kilkaset tysiêcy. Mia³y u³atwiæ pro-
wadzenie walki partyzanckiej w razie inwazji z zewn¹trz. Dzisiaj
strasz¹, opuszczone, lub zamienione na rupiecie. Hod¿a mia³
obsesjê na punkcie bezpieczeñstwa. Zamieni³ kraj w niedostêpn¹
twierdze, niemal hermetycznie zamkniêt¹ dla zagranicznych przy-
byszów, nawet swoich.
Mia³ wizjê kraju; ca³kowita
izolacja, samowykorzystal-
no�æ, bez Boga. W 1967
roku zakazano w Albanii
nauki religii, mordowano
duchownych. St¹d te¿ Al-
bania nale¿y do najbardziej
laickich krajów na �wiecie,
o wysokiej tolerancji religij-
nej. Religi¹ Albañczyków
jest patriotyzm. Jedyne
pañstwo w Europie, w któ-
rym tak du¿a ilo�æ muzu³manów przechodzi na wiarê katolick¹.
By³a ostatnim krajem w Europie, który dopiero w 1992 roku zrzu-
ci³ jarzmo dyktatorskich rz¹dów. Albania szeroko otworzy³a dzie-
wicze pla¿e, zabytki, zmiany s¹ widoczne. Buduj¹ siê apartamen-
towce, hotele i nowe drogi, Uniwersytet Medyczny.(foto). Du¿o
pomagaj¹ emigranci, pó³-
tora miliona Albañczyków
mieszka w Grecji i we
W³oszech. Ze wzglêdu
na swój jêzyk, najstarszy
na Ba³kanach, zachowali
sw¹ to¿samo�æ, bez ob-
cych wp³ywów, jak powie-
dzia³ przewodnik: Albañ-
czyk jest Albañczykiem.

Albania istnieje od
1920 roku. To niewielkie
pañstwo zamieszkuje 4 miliony ludno�ci. Centrum  kraju wyzna-
cza Plac Skanderbega. Na wysokim cokle znajduje siê pomnik
jedynego, uznanego bohatera narodowego Albanii. Skanderbe-
ga, przywódcy walk przeciw-
ko Turkom Osmañskim w XV
w. Obok stoi piêkny meczet.
Mogli�my podziwiaæ jego
bogaty wystrój, Tirana mo¿e
siê podobaæ. W dniu nasze-
go pobytu by³a dodatkowo
ubarwiona i o¿ywiona przed
meczem Albanii z Norwegi¹.
Ruch uliczny jest du¿y. W
Albanii je�dzi siê samocho-
dami dopiero od 20 lat. W czasach Hod¿y by³o w kraju tylko 500
aut.

Na zakoñczenie wizyty w go�cinnym mie�cie wymieniamy w
kantorze euro na leki, kupujemy koniak Skanderbeu, a na baza-
rze kilogramy pieprzu, bo tam, 4 euro za kilogram. ̄ yczymy so-
bie nawzajem, aby nasi wygrali mecze eliminacyjne i wyruszamy
w drogê, bo czeka na nas Czarnogóra.

                                                           Irena Kubiñska cdn.
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SPOTKANIE Z KS. BISKUPEM
W dekanacie g³ubczyckim od 23 wrze�nia do

11 pa�dziernika trwa³a kanoniczna wizytacja
wszystkich parafii. W ramach wizytacji w parafii
Braciszów ks. Bp Pawe³ Stobrawa odwiedzi³ ko-
�ció³ filialny w Pietrowicach i Zespó³ Szkó³ im.
Jana Paw³a II. Bêd¹c w szkole, w obecno�ci ks.
Dziekana Ryszarda Polasza i ks. proboszcza
Krzysztofa Wójtowicza spotka³ siê ze wszystki-
mi uczniami, gdzie wspólnie rozmawiali o patro-
nie szko³y oraz    o katechezie w szkole.

Ks. Bp  Pawe³ Stobrawa zachêca³ do nauki re-
ligii i wszystkich przedmiotów, gdy¿ w ¿yciu bê-
dzie wszystko potrzebne.

W podziêkowaniu za odwiedziny uczniowie Publicz-
nego Gimnazjum przygotowali program artystyczny, któ-
ry bardzo podoba³ siê ks. Biskupowi.

Na zakoñczenie tego spotkania ks. Bp Pawe³ Stobrawa
udzieli³ pasterskiego b³ogos³awieñstwa i rozda³ pami¹t-
kowe obrazki. Nastêpnie spotka³ siê  z Rad¹ Pedago-
giczn¹, przy stole dzielono siê do�wiadczeniami z pracy z
dzieæmi oraz zorganizowano poczêstunek. Wizyta ks. Bi-
skupa w pietrowickiej szkole umocni³a wszystkich na duchu  i wp³ywa na dalsza pracê
szko³y.                                                                                                           Ks. Krzysztof

WIZYTA KS. BPA  PAW£A STOBRAWY
W ZAK£ADZIE KARNYM W G£UBCZYCACH

 05.10.2013r. Zak³ad Karny mia³ za-
szczyt go�ciæ Jego Ekscelencjê ksiê-
dza biskupa pomocniczego Paw³a So-
brawê. Nasza jednostka by³a ujêta w
programie nawiedzenia g³ubczyckiej
parafii rzymskokatolickiej przez du-
chownego.

Obok funkcjonariuszy S³u¿by Wiê-
ziennej uczestniczy³o 35 skazanych
mê¿czyzn odbywaj¹cych karê pozba-
wienia wolno�ci w zak³adzie karnym typu pó³otwartego.

Jego Ekscelencja zwracaj¹c siê do uczestnicz¹cych w spotkaniu
skazanych, powo³ywa³ siê na Ewangeliê wg �w. Mateusza:

�Bo by³em g³odny, a dali�cie Mi je�æ;
by³em spragniony, a dali�cie Mi piæ;
by³em przybyszem, a przyjêli�cie Mnie;
by³em nagi, a przyodziali�cie Mnie;
by³em chory, a odwiedzili�cie Mnie;
by³em w wiêzieniu, a przyszli�cie do Mnie".
Ksi¹dz biskup w s³owach wypowiedzianych do grupy skazanych porusza³ problem odizo-

lowania, odpokutowania i ¿a³owania za swoje winy �Jeste�cie skazani ale nie potêpieni�.
S³owa te da³y osadzonym nadziejê na odbudowanie swojego ¿ycia po opuszczeniu wiêzien-
nych murów, nadziejê na to, i¿ nie wszystko stracone, ¿e wyrz¹dzone przez nich z³o i zwi¹zany
z tym pobyt w zak³adzie karnym nie przekre�laj¹ ich w oczach drugiego cz³owieka.

Ksi¹dz biskup w swoich s³owach doceni³ tak¿e trud wk³adany w codzienn¹ pracê,
zarówno przez funkcjonariuszy Zak³adu Karnego, jak i pe³ni¹cych w nim pos³ugê reli-
gijn¹ ksiê¿y z Parafii pw Narodzenia Naj�wiêtszej Maryi Panny w G³ubczycach.

Na zakoñczenie spotkania z osadzonymi ks. Biskup udzieli³ wszystkim zgromadzonym
swego pasterskiego b³ogos³awieñstwa. Z kolei skazani dziêkuj¹c za przybycie, przeka-
zali upominek - obraz przedstawiaj¹cy Papie¿a Jana Paw³a II, namalowany przez jednego
z naszych skazanych.

Wizyta zakoñczy³a siê wspólnie za�piewan¹ pie�ni¹ ko�cieln¹ oraz pami¹tkowym
wpisem Jego Ekscelencji w kronice Zak³adu Karnego w G³ubczycach.

                                                                Tekst i zdjêcia : m³. chor. Katarzyna Uhryn

14.09.2013r.  na terenie �rodowisko-
wego Domu Samopomocy w Nowych Go-
³uszowicach odby³ siê III Piknik Inte-
gracyjny, zorganizowany przez �DS,
Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Spo-
³eczno  -  Zawodowego"Naprzeciw" oraz
so³ectwo Nowe Go³uszowice.

 W tym dniu zosta³a przeprowadzona
zbiórka publiczna dla 5-letniej Oliwii Gór-
skiej, która choruje na Mózgowe Pora-
¿enie Dzieciêce czterokoñczynowe.

 Deszczowa aura nie przeszkodzi³a w
tym aby piknik odby³ siê i zakoñczy³ suk-
cesem. Uda³o siê zebraæ 11273,35z³.

Nie zabrak³o ludzi o dobrym sercu,
którzy chcieli ciekawie spêdziæ sobotnie
popo³udnie i  jednocze�nie pomóc dziew-
czynce. Dlatego serdecznie dziêkujemy
za przybycie i wspania³¹ zabawê wszyst-
kim uczestnikom . Mamy nadziejê na
kolejne, równie¿ liczne spotkanie za rok.

 W tym dniu zosta³a przeprowadzona
zbiórka publiczna decyzj¹ Starosty po-
w i a t u G ³ u b c z y c k i e g o
nr.OR.5311.3.2013 dla 5-letniej Oliwii
Górskiej, która choruje na Mózgowe
Pora¿enie Dzieciêce czterokoñczyno-
we  Zosta³a zebrana kwota w wysoko�ci
11273,35z³ w tym:

- ze zbiórki ofiar- do zaplombowanych
puszek kwestarskich - podczas której ze-
brano 9833,35.(dziewiêæ tysiêcy osiem-
set trzydzie�ci trzy z³. trzydzie�ci piêæ gr).

- z licytacji przedmiotów  podczas któ-
rej  zebrano 910,00z³. (dziewiêæset dzie-
siêæ  z³. zero groszy

- ze  zbiórki w formie dobrowolnych
wp³at na konto podczas której zebrano
530,00zl. (piêæset trzydzie�ci z³. zero gr)

Powy¿sza kwota zosta³a wp³acona na
konto: BS G£UBCZYCE 02 8868 OOO4
2000 0000 3115 0001.

III PIKNIK
INTEGRACYJNY
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ROZMOWA "PSZCZÓ£EK"
Z PANEM BURMISTRZEM

Wyj¹tkowo piêkne, s³oneczne wrze�niowe przedpo³udnie,
maszerujemy do Urzêdu Miasta na umówione spotkanie z pa-
nem burmistrzem .Janem Krówk¹. Wszystko dlatego, ¿e ogl¹da-
j¹c i omawiaj¹c zabytki i instytucje g³ubczyckie tj. s¹d czy mu-
zeum pad³o pytanie, kto tym wszystkim rz¹dzi. Pani odpowie-
dzia³a: burmistrz, ale dzieci s³owo burmistrz  kojarzy³y tylko z
zegarmistrzem i st¹d pomys³, by odwiedziæ pana burmistrza i
osobi�cie zadaæ kilka pytañ.

W zabytkowym budynku Urzêdu  przywita³a nas bardzo mi³a
pani sekretarka i zaprowadzi³a nas do gabinetu pana burmistrza,
który z u�miechem zaraz po przywitaniu chcia³ nas s³odyczami
czêstowaæ, my tymczasem zd¹¿yli�my zadaæ kilka pytañ.

Dzieci - Czy pan burmistrz  wie, gdzie znajduje siê nasze przed-
szkole nr 3?   Pan Burmistrz   - Na Wa³owej.

Dzieci - Czym siê zajmuje burmistrz? Pawe³ - Rz¹dzi miastem.
Pan Burmistrz   - Pawe³ powiedzia³ ju¿ wszystko. Te potrzeby,

które s¹ wspólne, gmina stara siê zaspokoiæ, ale kto� musi tym
wszystkim rz¹dziæ. Robi to w³a�nie burmistrz, ale pomaga mu w
tym 21 osób w tym dwie panie, którzy nazywaj¹ siê radnymi z
wyboru przez mieszkañców i oni decyduj¹ o tym, które potrzeby
s¹ najwa¿niejsze a burmistrz ich uchwa³y wykonuje.

Pani Ania - Mówili�cie w przedszkolu o tym, czym jeszcze
rz¹dzi burmistrz, przypomnijcie.
Dzieci - Pilnuje porz¹dku. Dzieci - Kieruje ruchem.
Dzieci  - Nieeee, to robi policja, mama Adasia.
Pan Burmistrz - Tak, policja. Burmistrz decyduje o tym, które
remonty wykonaæ np. w waszym przedszkolu.
Martynka - U mnie w domu jest remont.
Pan Burmistrz - Tak, to wiesz jak to jest. Burmistrz powo³uje
dyrektora przedszkola i dzisiaj w³a�nie spotkam siê z wasz¹
pani¹ dyrektor, by omówiæ potrzeby w waszym przedszkolu.
Dzieci - Kim pan burmistrz rz¹dzi?
Pan Burmistrz - Lud�mi, tu w urzêdzie jest zatrudnionych 60

osób, burmistrz za³atwia te¿ ró¿ne sprawy, z którymi przychodz¹
tutaj wasi rodzice, dziadkowie. Burmistrz przede wszystkim za-
rz¹dza lud�mi. Tymi, którzy tu pracuj¹, ale nie tylko. Burmistrzo-
wi podlegaj¹ szko³y podstawowe, gimnazja i przedszkola, ale
tam jest taka hierarchia, ¿e burmistrz zarz¹dza dyrektorem, dy-
rektor rz¹dzi waszymi paniami a panie staraj¹ siê zaspokoiæ wa-
sze potrzeby, ¿eby wam by³o w przedszkolu dobrze, a jest wam
dobrze w waszym przedszkolu?

Dzieci - Taaaaaak!
Pan Burmistrz - Martynko, lubisz chodziæ do przedszkola?
Martynka - Bardzo.
Pan Burmistrz - I to jest najwa¿niejsze.
Dzieci - Czy pan lubi czytaæ bajki?
Pan Burmistrz - Bardzo, jak moje dzieci by³y ma³e zawsze czy-

ta³em im, teraz mam nadziejê, ¿e wnukom bêdê  czyta³.
Pani Ania - Nasze przedszkole bierze udzia³ w kampanii "Ca³a

Polska czyta dzieciom", codziennie dzieci s³uchaj¹ bajek czyta-
nych przez pani¹ a czasem przez go�ci: inne panie, pani dyrek-
tor, mamy, babcie, mo¿e dzi� pan burmistrz nam przeczyta.

Pan Burmistrz - Bardzo chêtnie.
Pani Ania - Mamy tu wierszyki Brzechwy�
Pan Burmistrz - Tak, Brzechwê czyta³o siê te¿ za moich czasów,

pamiêtam taki wierszyk: do biedronki przyszed³ ¿uk, w okienecz-
ko puk ,puk, puk�

Okaza³o siê, ¿e pan burmistrz zna³ na pamiêæ ca³y d³ugi wier-

szyk, który by³ tak¿e "Pszczó³ek" ulubionym wierszem, tak wiêc
wspólnie wyrecytowali�my "¯uka" w mi³ej atmosferze. Potem
pan burmistrz poczêstowa³ dzieci s³odko�ciami a one zaprosi³y
go do naszego przedszkola.

Pan Burmistrz - Bardzo chêtnie was odwiedzê, zw³aszcza jak
bêdziecie wystêpowaæ.

Dzieci za�piewa³y jeszcze hymn Przedszkola nr 3, podziêko-
wa³y za spotkanie i siê po¿egnali�my. Trzymamy pana burmi-
strza za s³owo i czekamy na odwiedziny i czytanie bajki w przed-
szkolu�

�WIÊTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA
Ju¿ od ponad dziesiêciu lat trwa w Przedszkolu nr 3 tradycja

obchodzenia �wiêta Pieczonego Ziemniaka w pa�dzierniku. Cho-
cia¿ w tym roku pogoda by³a kapry�na, znalaz³ siê s³oneczny
dzieñ na to, by wspólnie w gronie prawie setki dzieci ze star-
szych grup spotkaæ siê w Nowym Ro¿nowie i skosztowaæ ziem-
niaczka z ogniska. W menu by³y tak¿e kie³baski i ciep³a herbatka
po harcach na �wie¿ym, wiejskim powietrzu. Dzieci odkry³y na
polu wielk¹ dyniê, znalaz³y d³ug¹ d¿d¿ownicê, usypa³y stertê z
resztek siana, na której miêkko siê l¹dowa³o - jak za czasów ich
rodziców. Niewiele mniejsz¹ atrakcj¹ by³a sama jazda autobu-
sem, dla niektórych dzieci pierwszy raz w ¿yciu, o czym z entu-
zjazmem opowiada³y. W ubieg³ym roku podobna impreza odby-
³a siê dla dzieci m³odszych wraz z rodzicami w Piotrowicach G³ub-
czyckich.  Sezon kie³baskowy po¿egnany, choæ mamy nadziejê
na jeszcze trochê s³oñca�

Spotkanie zosta³o zorganizowane przez personel przedszkola,
rodziców dzieci a przede wszystkim panie z Ko³a Gospodyñ
Wiejskich w Nowym Ro¿nowie, za co serdecznie dziêkujemy.

RÊCZNA REGULACJA
RUCHU DROGOWEGO
26 wrze�nia, godzina 9.30, skrzy¿owanie ulic Kochanowskie-

go i Jana Paw³a w G³ubczycach, zatrzymany ruch drogowy, wy-
³¹czona sygnalizacja �wietlna, wozy policyjne i � przedszkolaki
z Przedszkola nr 3 na Wa³owej.

Co siê sta³o??? - pyta t³um gapiów i przede wszystkim ma³o
zachwyceni sytuacj¹ kierowcy aut i ciê¿arówek, których trochê
stanê³o w korku. Otó¿,  jak co roku we wspó³pracy z Powiatow¹
Komend¹ Policji przedszkolaki mog¹ poznawaæ przepisy ruchu
drogowego, tym razem w ten niecodzienny sposób. Dziêki pani
policjantce - mamie Adasia, dzieci w jego grupie kilka lat temu
s³ucha³y ksi¹¿eczek o policji, potem s³ucha³y pogadanek o bez-
pieczeñstwie podczas jazdy rowerkiem po drodze czy jako pasa-
¿er w aucie, ogl¹da³y na podwórku przedszkolnym zachowanie
psów policyjnych w momencie pozorowanego z³apania np. z³o-
dzieja. Rok temu dzieci zwiedza³y budynek policji, pozostawi³y
tam nawet swoje odciski palców, mia³y okazjê siedzieæ na moto-
rze czy w aucie policyjnym i przede wszystkim poznaæ mi³ych
panów i panie policjantki, którzy przecie¿ s¹ po to, ¿eby nas
chroniæ a nie po to, ¿eby nimi straszyæ. W tym roku zaistnia³
pomys³ spotkania na skrzy¿owaniu, gdzie dzieci mog³y obser-
wowaæ na ¿ywo rêczn¹ regulacjê ruchu drogowego przez poli-
cjanta oraz prawid³owy sposób przechodzenia przez pasy na
"�wiat³ach" przez dzieci w kolumnie. Wszystko to po raz pierw-
szy i specjalnie dla przedszkolaków z Przedszkola nr 3, za co
serdecznie dziêkujemy pani m³. asp. Agacie Aleksiejewicz, gdy¿
dzieci wróci³y z wycieczki zachwycone i to, co widzia³y na pew-
no zapamiêtaj¹ d³uuuugo.  Wychowawca grupy "Pszczó³ki"

                                   Anna Komplikowicz - Serwetnicka

W PRZEDSZKOLU NR 3
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W Zespole Szkó³ im. Jana Paw³a II w
Pietrowicach w dniach 20-22.09.2013 r.
odby³ siê po raz dziewi¹ty Wojewódzki Ro-
werowy Zlot Szkó³ Podstawowych i Gim-
nazjalnych.

W pietrowickim szkolnym schronisku
m³odzie¿owym spotka³o siê 50 uczestni-
ków. Celem zlotu by³o upowszechnienie
krajoznawstwa i turystyki rowerowej jako
aktywnej formy wypoczynku dzieci  i m³o-
dzie¿y, podsumowanie tygodnia turystyki
szkolnej oraz promocja tras rowerowych i
ziemi g³ubczyckiej i Republiki Czeskiej.

W programie Zlotu przewidziano:- kon-
kurs krajoznawczy o Opolszczy�nie, tor
sprawno�ciowy, sztafeta rowerowa, ¿ó³wia
jazda rowerem, konkurs piosenki turystycz-
nej przy ognisku oraz zaliczenie wybra-
nych tras rowerowych, które by³y zró¿ni-
cowane pod wzglêdem trudno�ci.

Swoj¹ obecno�ci¹ zlot rowerowy
u�wietnili: Burmistrz G³ubczyc Jan Krów-
ka, zastêpca Burmistrza G³ubczyc Kazi-
mierz Bedryj, sekretarz Polskiego Towa-
rzystwa Schronisk M³odzie¿owych Zofii
K³os, starszy wizytatora Kuratorium
O�wiaty w Opolu Piotra Dañkowskiego,
dyrektor BG¯ G³ubczyce Maciej Ku�nik.
Koordynatorem Zlotu by³ dyrektor Zespo-
³u Szkól w Pietrowicach  Bogdan Kulik

Puchar Opolskiego Kuratora O�wiaty:
otrzymali za I m. Publiczna Szko³a Podsta-
wowa nr 1 w G³ucho³azach, za II m. Pu-
bliczne Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Pie-
trowicach a za III m. Zakladni Skola z Krno-
va. Nagroda specjalna dla najlepszego wy-
chowawcy trafi³a do r¹k  Tomasza Ma³e-
gojurka nauczyciela Szko³y Podstawowej
nr 1 w G³ubczycach.

Organizatorami byli: Oddzia³ Polskiego
Towarzystwa Schronisk M³odzie¿owych,
Kuratorium O�wiaty, Urz¹d Marsza³kow-
ski w Opolu, Bank BG¯ oddzia³ G³ubczyce
oraz  Szkolne Schronisko M³odzie¿owe przy
ZS w Pietrowicach.

                              Krystyna Zapotoczna

WOJEWÓDZKI ROWEROWY ZLOT WOJEWÓDZKIE
MISTRZOSTWA BADMINTONA

SZKÓ£ SPECJALNYCH
09 pa�dziernika 2013r. w hali sporto-

wej ZOKiS odby³ siê  VIII Wojewódzki
Turniej Badmintona.

W zawodach wziê³o udzia³ 70 osób, z 7
zespo³ów szkó³ specjalnych województwa
opolskiego (Dobrodzieñ, Grodków, G³ogó-
wek, Le�nica, K. Ko�le , Kluczbork oraz

G³ubczyce).
Uroczysto�æ otwarcia Mistrzostw w dniu

zaszczycili swoj¹ obecno�ci¹;  Burmistrz
Jan Krówka, Przewodnicz¹cy Rady Powia-
tu Stanis³aw Krzaczkowski, Dyrektor
SOSW Barbara Rosicka. Sêdziowie prowa-
dz¹cy turniej to Tomasz Kiszczyk i Dariusz
Sza³agan.

W turnieju wystartowali najlepsi ucznio-
wie z poszczególnych o�rodków woje-
wództwa opolskiego, poziom zawodów by³
bardzo wysoki, a rywalizacja trwa³a do
ostatniego punktu.

Zawodnicy startowali w sze�ciu katego-
riach, za pierwsze trzy miejsca otrzymali
dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Najlep-
szymi którzy reprezentowali Powiat G³ub-
czycki okazali siê: Denis Marcinek zdobyw-
ca II miejsca w kategorii ch³opców m³od-
szych, Karolina Mirga zdobywczyni I miej-
sca w kategorii dziewcz¹t m³odszych, Pa-
trycja Urbañska zdobywczyni II miejsca w
kategorii dziewcz¹t m³odszych, Katarzyna
Mirga zdobywczyni I miejsca w kategorii
dziewcz¹t starszych, Natalia Brañka zdo-
by³a III miejsce w kategorii dziewcz¹t star-
szych. Wy³oniono te¿ trzy najlepsze dru-
¿yny (II miejsce SOSW w G³ubczycach),
które uhonorowane zosta³y piêknymi dy-
plomami. Wszystkie nagrody ufundowa³o
Starostwo Powiatowe w G³ubczycach oraz
Specjalny O�rodek Szkolno Wychowaw-

PUCHAR GÓR
�WIETOKRZYSKICH 2013

 Kolejny Sukces naszych uczniów
 ze Szko³y Mistrzostwa Sportowego
 w G³ubczycach.
W dniach 26-29.09.2013r. odby³ siê w

Suchedniowie pierwszy w tym sezonie
badmintonowym 2013/2014 turniej z serii
GRAND PRI X  o nazwie "Puchar Gór �wiê-
tokrzyskich",  w którym udzia³ wziê³o oko-
³o 400 zawodników z 8 pañstw (Polska,
Bu³garia, Litwa , £otwa, Bia³oru�, Rosja,
Czechy, Ukraina). Nasi uczniowie z SMS-u
wypadli bardzo dobrze podczas tegorocz-
nego "Pucharu" a w szczególno�ci Prze-
mys³aw Szydlowski i Katarzyna Kutacha
w kategorii juniora wygrywaj¹c turniej w
grach deblowych, Przemek dodatkowo w
grze mieszanej zaj¹³ drugie miejsce.

Warto podkre�liæ, ¿e uczniowie klasy
drugiej rozpoczynaj¹ dopiero od tego se-
zonu graæ w  kategorii U 19 (do lat 19).
Ponadto nasi pierwszoklasi�ci te¿ zajeli
miejsca na podium, a w szczególno�ci Da-
wid Mazur  w trzech kategoriach (singiel,
debel i mixt) zaj¹³ 3 miejsce. Rokowania
naszych badmintonistów z Zespo³u Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych  s¹ bardzo obiecuj¹-
ce na najbli¿szy sezon. Widaæ, ¿e zawodni-
cy pracowicie spêdzili tegoroczne waka-
cje, solidnie pracuj¹c, o czym �wiadczy
wysoki poziom, jaki zaprezentowali na tym
turnieju.

MEDALI�CI SMS G£UBCZYCE :
Gra Pojedyncza Juniorów M³odszych
3 m. Dawid Mazur
Gra Podwójna Juniorów M³odszych
3 m. Dawid Mazur / Mirga Robert
Gra Podwójna Juniorek M³odszych
3 m. Marta Broszko / Monika Mazur
Gra Mieszana Juniorów M³odszych
3 m. Dawid Mazur / S³omba Katarzyna
Gra Podwójna Juniorów - 1 m. Przemy
s³aw Szyd³owski / Mateusz Biernacki
Gra Podwójna Juniorek
1 m. Katarzyna Kutacha/ Joanna Stanisz
3 m.Aleksandra Bia³ek/Katarzyna Gruszka
Gra Mieszana Juniorów
2 m Przemys³aw Szyd³owski/Joanna Stanisz
            trener Zbigniew Serwetnicki

czy w G³ubczycach          .>>>>>
>>>>   Nad sprawnym przebiegiem za-

wodów czuwali sêdziowie oraz wolontariat
ze Szko³y Podstawowej Nr 1 z G³ubczyc za
co serdecznie dziêkujemy.

Wszyscy uczestnicy zawodów zostali
poczêstowani bardzo smacznym ciep³ym
posi³kiem przygotowanym przez Specjal-
ny O�rodek Szkolno Wychowawczy w
G³ubczycach.

                                   Tomasz Kiszczyk
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�WIATOWY DZIEÑ ZWIERZ¥T W ZESPOLE
SZKÓ£ SPECJALNYCH  PRZY SOSW

Co roku 4 pa�dziernika obchodzony jest �wiato-
wy Dzieñ Zwierz¹t. Jest to dzieñ wspomnienia w
Ko�ciele �mierci �w. Franciszka, który jest patro-
nem zwierz¹t, ekologii   i ekologów. Ten dzieñ roz-
poczyna miesi¹c po�wiêcony bezdomnym i potrze-
buj¹cym zwierzêtom.

Pragn¹c uwra¿liwiæ naszych uczniów na potrzeby
przestrzegania praw zwierz¹t, dbania o nie, oraz w
celu przybli¿enia problemu bezdomno�ci zwierz¹t,
SOSW odwiedzili zaproszeni go�cie :

- Pani Agnieszka Kapica z Towarzystwa Opieki nad
Zwierzêtami z Kêdzierzyna-Ko�la,

-Pan Andrzej Zembala, kierownik Schroniska dla
Bezdomnych Zwierz¹t w Kêdzierzynie- Ko�lu,

-Pani Karolina Szczepanik, wolontariuszka z To-
warzystwa Opieki nad Zwierzêtami    w Opolu.

Zaproszeni go�cie
przyjechali z dwoma pu-
pilami: kotem oraz psem
niedawno znalezionym
w lesie, którego kto�
przywi¹za³ do drzewa i
porzuci³. Uczniowie mo-
gli pos³uchaæ na czym
polega praca w schro-
nisku, jak wygl¹da pie-
lêgnacja zwierz¹t, co
nale¿y zrobiæ w sytu-
acji, gdy znajdziemy

bezdomnego zwierzaka. Wspomniano równie¿ jak na-
le¿y zachowaæ siê         w sytuacji, gdy spotkamy
gro�nego psa - jeden z uczniów zademonstrowa³ "po-
zycjê bezpieczn¹".

Omówiono przede wszystkim prawa zwierz¹t, uczu-
lano, ¿e to nie s¹ zabawki i mo¿na je wyrzuciæ jak siê
znudz¹. Uczniowie mogli zobaczyæ zwierzaki z bli-
ska, dotkn¹æ i pog³askaæ je. Ka¿dy z uczestników
spotkania otrzyma³ ulotki dotycz¹ce pielêgnacji zwie-
rz¹t, jak   i przestrzegania ich praw. Spotkanie z za-
proszonymi go�ci oraz zwierzakami mia³o równie¿
charakter terapeutyczny.

W podziêkowaniu za przyjêcie zaproszenia i od-
wiedziny w naszej placówce, uczniowie wrêczyli wcze-
�niej zabran¹ karmê dla psów i kotów oraz koce.

O obchodach �wiatowego Dnia Zwierz¹t w SOSW
mo¿na by³o us³yszeæ nied³ugo po zakoñczeniu spo-
tkania w wiadomo�ciach Radia Opole o godz. 13.00,
z którego relacjê przygotowa³a zaproszona reporter-
ka Liliana Trelowska.

A na sukces akcji d³ugo nie trzeba by³o czekaæ.
Nastêpnego dnia rano, trzech uczniów Zespo³u Szkó³
Specjalnych znalaz³o na �mietniku w kartonie 2 ma³e
pieski. Natychmiast zanie�li je do pani Karoliny, któ-
ra zaopiekowa³a siê nimi i znalaz³a im dom. Postawa
ch³opaków by³a wzorowa, pewnie w du¿ej mierze dla-
tego, i¿ dzieñ wcze�niej dowiedzieli siê co maj¹ zro-
biæ w takiej sytuacji. Ch³opcom gratulujemy wzoro-
wej postawy, lecz lepiej by³oby, aby nikt ju¿ zwierz¹t
na �mietnik nie wyrzuca³.

                       Organizatorka akcji Edyta Wolny

GIMNAZJUM NR 1
Z ODDZIA£AMI INTEGRACYJNYMI

WARSZTATY FOTOGRAFICZNO - MALARSKIE
 20-22 wrze�nia odby³y siê

warsztaty fotograficzne i ma-
larskie w Krnovie w ramach
polsko-czeskich dni kultury.
Projekt okaza³ siê trafnym
sposobem na  atrakcyjne  spê-
dzenie czasu.

 Osoby maluj¹ce pracowa³y
w plenerze. Natomiast ci, któ-
rzy interesowali siê fotografi¹,
udali siê na wyk³ad pani Urszu-
li Romanowicz. Po szkoleniu
ka¿dy mia³ godzinê, aby wy-
próbowaæ poznane metody fo-
tograficzne. W tym czasie oso-
by zajmuj¹ce siê malarstwem
wykonywa³y szkice.

Podczas dwóch kolejnych
dni uczestnicy  wykorzysty-
wali praktycznie poznane wcze-
�niej  metody. Starali siê, aby
ich prace by³y wyj¹tkowe.

Efektem warsztatów s¹ ob-
razy i fotografie, które mo¿na
ogl¹daæ w galerii  g³ubczyckie-
go ratusza.  Wyjazd nasz by³ bardzo owocny.

                                                                        Aleksandra Wieliczko,kl.3c
SKARBY POGRANICZA
 07.10.13r. w ramach czesko-polskiej wspó³pracy finansowanej przez

Uniê Europejsk¹ na rzecz rozwoju wiedzy o skarbach ukrytych w ziemi
odby³o siê spotkanie polsko-czeskiej m³odzie¿y w Krnovie.

W zgrupowaniu brali udzia³: gimnazjali�ci z Prudnika, G³ubczyc i m³odzie¿
ze Szko³y Podstawowej w Krnovie.

Po  oficjalnym powitaniu uczestnicy zostali podzielenie na grupy i zapo-
znani  z zasadami gry o nazwie ,,Geocaching", która by³a  motywem prze-
wodnim  spotkania. Nastêpnie wszyscy  wyruszali  w ,,teren" w celu poszu-
kiwania nalepek i kodów ukrytych   na trasie do Cvilina .

Nieod³¹cznym elementem ca³ej zabawy by³o posiadanie przez ka¿d¹ gru-
pê: aparatu telefonicznego z funkcj¹ Internetu, satelitarnego systemu nawi-
gacyjnego-powszechnie zwanym GPS-em . Dziêki tym technicznym udo-
godnieniom  m³odzie¿ odnalaz³a  ukryte skarby  oraz dosz³a  do g³ównego
celu - wie¿y widokowej.
By³a to �wietna zabawa na �wie¿ym powietrzu. £¹czy³a aktywny wypoczy-
nek wraz z odnajdywaniem siê w terenie. Spotkanie zakoñczy³o siê  rozdaniem
nagród w postaci s³odyczy. Uczestnicy projektu  mieli mo¿liwo�æ : poznaæ
nowych rówie�ników, zintegrowaæ siê, wspó³pracowaæ ze sob¹ ,   podziwiaæ
cuda natury i architektury oraz spêdziæ czas na �wie¿ym powietrzu.
                                                                                        Judyta Pakulska kl.3c
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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

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

ZABEZPIECZ SIÊ PRZED GRYP¥!
Jesienne ch³ody spowodowa³y ¿e sezon przeziêbieñ ju¿ siê

rozpocz¹³, ka¿dego dnia do przychodni na terenie powiatu zg³a-
szaj¹ siê pacjenci z objawami przypominaj¹cymi grypê. Zgodnie
z danymi statystycznymi uzyskanymi od lekarzy odsetek cho-
rych jest w obecnym roku wy¿szy ni¿ w porównywalnym okre-
sie roku ubieg³ego.

 Nale¿y pamiêtaæ, ¿e wirus grypy rozprzestrzenia siê drog¹
kropelkow¹, a do zaka¿enia dochodzi podczas kontaktu z osob¹
chor¹, poprzez wdychanie kropelek aerozolu wydalanych pod-
czas kaszlu, kichania lub nawet rozmowy. Zaraziæ siê mo¿emy
równie¿ drog¹ po�redni¹, dotykaj¹c ust, nosa czy przecieraj¹c
oczy za pomoc¹ r¹k, które zetknê³y siê z przedmiotami dotyka-
nymi uprzednio przez osobê chor¹. Dlatego niezwykle wa¿ne
jest przestrzeganie podstawowych zasad higieny, czyli czêste i
dok³adne mycie r¹k, zw³aszcza po kichaniu, kaszlu, wycieraniu
nosa, przed spo¿ywaniem posi³ków, a tak¿e korzystanie z jedno-
razowych chusteczek higienicznych. Oprócz przestrzegania tych
zasad mo¿emy skorzystaæ ze szczepieñ ochronnych przeciwko
grypie. Szczepionkê mog¹ przyj¹æ wszystkie osoby powy¿ej 6
miesi¹ca ¿ycia, które nie maj¹ przeciwwskazañ medycznych, o
których decyduje lekarz. Osoby doros³e zazwyczaj uzyskuj¹
ochronê ju¿ po 2 tygodniach od szczepienia. Wed³ug najnow-
szych wytycznych przeciwko grypie mo¿na zaszczepiæ siê w
dowolnym momencie w ci¹gu ca³ego sezonu.

Grypa jest szczególnie niebezpieczna dla osób po 55 roku ¿ycia,
choruj¹cych na przewlek³e choroby uk³adu oddechowego, cu-
krzycê, choroby uk³adu kr¹¿enia, nerek, w¹troby. Ze wskazañ
epidemiologicznych oraz z uwagi na charakter wykonywanej
pracy, przeciwko grypie powinny zaszczepiæ siê równie¿ wszyst-
kie te osoby, które pracuj¹ w du¿ych skupiskach ludzi jak np.
sklepy, przedszkola, szko³y oraz  pracownicy ochrony zdrowia.
Z uwagi na fakt ¿e szczyt zachorowañ przy grypie sezonowej
przypada na okres od pa�dziernika do kwietnia nale¿y jak naj-
szybciej rozwa¿yæ decyzjê o zaszczepieniu p/grypie. Ze wzglê-
du na ci¹g³e zmiany w budowie wirusa, zachodz¹ce w wyniku
jego mutacji, ka¿dego roku uaktualniany jest sk³ad szczepionki,
z tego te¿ wzglêdu konieczne jest coroczne szczepienie przeciw-
ko grypie.

Pañstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny  w G³ubczycach

Alina Mazur-Ciapa
Opracowa³a: Joanna Po�niak-Oddzia³ Epidemiologii.
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Serdecznie Witamy 27 Nowych Mieszkañców Ziemi G³ubczyckiej,

urodzonych we wrze�niu  2013 w Szpitalu Powiatowym w G³ubczycach, Rodzicom Gratulujemy!
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Barabasz Kacper
s.Kamili Bogdanowice

28.09 18.45 2900-55

Bielski Olaf s.Dominiki
G³ubczyce Sady

21.09 16.20 51-2750

Bilik Kacper
s.Edyty G³ubczyce
22.0915.15 2580-51

Blok Kamil s
.Jwony  G³ubczyce
26.09 16.15 3750-54

Borek Zosia
c.Marty  Mokre 11.09

6.50 3600-57

Brzozowski Marcin
s.Danuty G³ubczyce

16.09.2013 13.10 3100-52

Duszyñska Karolina
c.Alicji Zubrzyce

08.09.2013  1.00 3300-56

Filarowska Laura c.
Marty  G³ubczyce

25.09.2013 3.40 4100-61

Górski Marcel s.Wio-
letty Dzbañce Osiedle
28.09.2013 22.40 3750-59

Gu¿da Antonina
c.Agaty G³ubczyce

24.09.2013 13.00 3200-54

Knosala Oliwia
c.Ma³gorzaty Chomi¹¿a
29.09.2013 23.00 3450-57

Koz³owska Amelia
c.Katarzyny G³ubczyce
27.09.2013 4.45 3130-52

Lipiñski Micha³
s.Joanny Zopowy

05.09.2013 10.10 3950-60

Lis Hanna c.Anny
G³ubczyce 17.09.2013

7.15 4350-62

Natasza Konik c.Kata-
rzyny G³ubczyce

15.09.2013 8.45 3450-56

Piliszañski Oliwier s.
Ilony Krzy¿owice

25.09.2013 9.00 3540-55

Prygoñ Maja c.Kata-
rzyny G³ubczyce

05.09.2013 8.25 3360-55

Puk Maja  c. Agniesz-
ki Królowe 02.09.2013

7.55 3200-54

Rozbicki Ksawery
s.Roksany G³ubczyce
15.09.2013 7.35 3500-56

Sikora Miko³aj s.Eweli-
ny G³ubczyce

29.09.2013 10.10 3320-56

Swêd Lena c. Izabelli
G³ubczyce

02.09.2013 17.15 2450-52

Szybkowski
s.Ma³gorzaty

01.09.2013 10.32 2400-49

Szybkowski s.Ma³-
gorzaty Koz³ówki

01.09.2013 10.30 3000-54

Wychowaniec Maciej
s.Bernadety Ucieszków
30.09.2013 11.30 3250-56

Zagraba B³a¿ej  s.Pauli-
ny  W³odzienin Kolonia
12.09.2013 11.25 4150-58
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100 LAT PANI JULII ZAWORSKIEJ 50 LAT MA£¯EÑSTWA  PAÑSTWA PODGÓRSKICH

PRYMUS OPOLSZCZYZNYDZIEÑ NAUCZYCIELA W LISIÊCICACH

PRZEDSZKOLAKI  Z NR 3 U BURMISTRZA, NA POLICJI  I  PIECZENIU ZIEMIAKÓW

JARMARK  ANIELSKI


