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Na zbliżające się Święta najlepsze życzenia przeżywania Bożego Narodzenia   w zdrowiu, radości i ciepłej, rodzinnej
atmosferze. Kolejny zaś Nowy Rok niech będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń,   tego życzą:
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W 2013 roku zakończono rewitalizację historycznej części
Głubczyc, którą rozpoczęto w roku 2012. W ramach tej inwe-
stycji dokonano przebudowy Placu Biskupa Adamiuka przy
Klasztorze OO. Franciszkanów. Wybudowano nowy układ bru-
kowanych alejek, przebudowano drogę wzdłuż klasztoru.  Nowe
oświetlenie otrzymał plac oraz przygotowano  iluminację bu-
dynków klasztoru i kościoła. W ramach programu rewitalizacji
OO. Franciszkanie odrestaurowali swój klasztor i kościół. Dzięki
wspólnemu wysiłkowi Gminy i OO.
Franciszkanów oraz dofinansowaniu ze
środków unijnych w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Opolskiego, stworzono w
Głubczycach  jeden z najbardziej uro-
kliwych zakątków  miasta. W ramach tego
samego projektu dokonano rewitalizacji
Placu Św. Józefa,  przylegającego do ko-
ścioła parafialnego. Tu także stworzono
nowy układ brukowanych alejek, dokona-
no nowych nasadzeń drzew, zbudowano
oświetlenie ale jednocześnie powstały
nowe miejsca parkingowe i nowoczesny
plac zabaw dla dzieci.

Projekt rewitalizacji przewidział też przebudowę  kilku ulic na-
szego miasta: Moniuszki, Klasztornej, Zakonnej, Bałuckiego i Pia-
stowskiej. Ulice otrzymały nowe podbudowy, nawierzchnię, miej-
sca parkingowe, chodniki i oświetlenie uliczne. W wyniku  zaleceń
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wykonano badania arche-
ologiczne okolic Bramy Grobnickiej i Placu Św. Józefa oraz wy-
konano rekonstrukcję historycznego posadowienia Bramy Grob-
nickiej w ciągu ulicy Klasztornej. Wartość  wszystkich prac wyko-
nanych przez Gminę Głubczyce wyniosła ponad 3,5 mln złotych, z
czego dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego (RPO) dla Województwa Opolskiego na
lata 2007-2013 wyniosła około 1,6 mln złotych (400 tys. Euro).

 W 2013 roku przebudowana została ulica Morawska, na którą
dofinansowanie w wysokości połowy wartości zadania gmina
uzyskała  z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokal-
nych. Wartość inwestycji wyniosła ponad 460 tys. złotych, za
które ulica otrzymała nawierzchnię bitumiczną na porządnej
podbudowie. Wykonana została również kanalizacja deszczo-
wa oraz wybudowano nowe oświetlenie.

Przebudowano też parking przy Cmentarzu Komunalnym.
Nawierzchnia z kostki brukowej zastąpiła pełne dziur i błota
klepisko z gliny i żużlu. Utworzono ładnie rozplanowane sta-
nowiska  na około 100 samochodów. Wartość całej inwestycji
wyniosła ponad 430 tys złotych a zrealizowano ją w całości ze
środków własnych Gminy. Dokumentacje przygotowano jesz-
cze w roku 2012  a decyzję o przystąpieniu do tej inwestycji
Rada Miejska podjęła w drugim półroczu 2013 roku, po anali-
zie wykonania dochodów za pierwsze półrocze.  Wykonawcą
inwestycji były Usługi Komunalne w Głubczycach. Wykonaw-
ca tego zadania,  w  krótkim czasie sprostał niezbyt łatwemu
wyzwaniu i oddał  do użytku parking przed Dniem Wszystkich
Świętych.

Zgodnie z umową nr 3 z dnia 19 marca 2013r. zawartą  po-
między  Wojewodą  Opolskim  a Gminą Głubczyce, dotyczącą
realizacji zadania w ramach  "Programu na rzecz społeczności

romskiej w Polsce",  wykonano projekt  p.n. "Poprawa sytuacji
bytowej Romów poprzez remont lokali - remont świetlicy przy
ul. Koszarowej nr 6 w Głubczycach". Zadanie zostało  zreali-
zowane  za kwotę ogółem 144 809,95 zł brutto, w  tym  z dota-
cji Ministra Administracji i Cyfryzacji - 112.531  zł, ze środ-
ków własnych Gminy 32.278,95 zł. Dzięki pomocy i wsparciu
Państwa, Gmina Głubczyce przeprowadziła remont świetlicy
przy ul. Koszarowej nr 6 w Głubczycach, która będzie służyła

Towarzystwu Kulturalno - Spo-
łecznemu Romów  w Głubczy-
cach. Świetlica będzie miejscem
spotkań społeczno - kulturalnych,
a także miejscem nauki tradycji,
tańca, muzyki oraz integracji spo-
łeczności romskiej.

Kończy się okres programowa-
nia środków unijnych na lata 2006-
2012,  a już trwają prace nad no-
wymi programami na lata 2014-
2020. By uzyskać środki na roz-
wój gminy  w nowym okresie pro-
gramowania, w roku 2013 Gmina
Głubczyce, razem z Powiatem

Głubczyckim oraz Gminami Kietrz i Branice,  przystąpiła do
partnerstwa "Nysa 2020". Wypracowany w ramach partnerstwa
program działań dla obszaru problemowego, jakim jest pogra-
nicze polsko- czeskie naszego województwa, został najwyżej
oceniony przez komisję Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
spośród wszystkich  zgłoszonych do konkursu programów. Po-
zwoli to na przygotowanie nowoczesnych, prorozwojowych do-
kumentów strategicznych dla gmin zrzeszonych w partnerstwie
i całego regionu, niezbędnych dla korzystania ze  wsparcia środ-
ków unijnych w latach 2014-2020.  Wypracowane przez samo-
rządy zrzeszone w partnerstwie "Nysa 2020" stanowiska do-
prowadziły do znacznego przebudowania pierwotnych zapisów
w "Strategii Województwa Opolskiego do 2020 roku", zdefi-
niowania obszaru problemowego i określenia dla niego celów
strategicznych. Pozwoliło to już na zapisanie w "Regionalnym
Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata
2014- 2020" osobnej puli środków dla tego regionu, oprócz
ogólnodostępnych środków konkursowych. Zgodnie ze strate-
gią Komisji Europejskiej nowy okres programowania to czas
wsparcia podmiotów, które będą potrafiły budować partnerstwa
różnych podmiotów na rzecz rozwoju regionu i w celu rozwią-
zania wspólnych problemów. Partnerstwo Nyskie nie jest jedy-
nym w jakim bierze udział Gmina Głubczyce. Razem z przed-
stawicielami pracodawców, przedstawicielami stowarzyszeń
czyli tzw. III sektora, wielu instytucji działających na rzecz
wspólnoty samorządowej naszej gminy, burmistrz, radni i pra-
cownicy urzędu miejskiego   biorą udział w warsztatach organi-
zowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach, któ-
rych celem są sposoby zbudowania partnerstwa na rzecz roz-
woju Ziemi Głubczyckiej. Jak widzimy, rok 2014 musimy spę-
dzić pracowicie, by odpowiednio przygotować się do perspek-
tywy finansowania 2014-2020, której środki Unia Europejska
chce przede wszystkim przeznaczyć na programy służące roz-
wojowi poszczególnych regionów i gmin.

                                                    Burmistrz  Jan Krówka

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE ZREALIZOWANE
 W  GMINIE GŁUBCZYCE  ROKU 2013
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OLESKO (cd. z poprzedniego GG)
Obecnie zamek jest filią Lwowskiej Galerii Obrazów. Oglą-

dać tu można portrety właścicieli od pierwszych do ostatnich,
olbrzymie płótno "Bitwa pod Wiedniem" pędzla Martino Alto-
monte zwanego Hohenber,  niezwykłej piękności popiersie Bar-
bary Radziwiłłówny oraz renesansowy nagrobek Anny Sieniaw-
skiej przywieziony z kaplicy w Brzeżanach. Z galerii roztacza
się urzekający widok na okolicę.

Niecałe 10 km od Oleska położone są PODHORCE zwane
podolskim Wawelem. W 1440 roku Władysław Warneńczyk
podarował miejscowość Januszowi Podhoreckiemu  herbu Beh-
na. Pełny rozkwit nastąpił po roku 1643 gdy właścicielem zo-
stał hetman wielki koronny Stanisław Koniecpolski, który w
ciągu kilku lat wzniósł wspaniałą rezydencję. Z daleka błysz-
czały dachy pokryte blachą miedzianą, wygląd  wzbogacono
licznymi wywietrznikami i gałkami, a główne wieże zwieńczo-
no potężnymi posągami atlasów. Ogrody schodziły do zamku
trzema tarasami ku dolinie. Wokół pałacu zasadzono park, w
ogrodach zbudowano pomarańczarnie, w których dojrzewały
egzotyczne rośliny. Rezydencja miała też swój zwierzyniec,
pstrągarnię, pasiekę, młyn i winnice dostarczające surowca na
wykonanie wina. Jego wnuk, także Stanisław, podarował rezy-
dencję królewiczowi Jakubowi Sobieskiemu i wtedy wzrosła
Jego ranga - gościli tu obok pary królewskiej wybitni obywate-
le Rzeczpospolitej. Do wielkiej świetności rezydencji przyczy-
nił się S. M. Rzewuski, który zgromadził niebywałe dzieła sztuki,
rozbudował pałac, stworzył zbrojownię i drukarnię. Ostatnimi
właścicielami byli Sanguszkowie, Roman uratował najcenniej-
sze zbiory przed sowietami, wywiózł je do Brazylii. Pozostała
część po za kończeniu wojny została skonfiskowana i przeka-
zana różnym muzeom. Pałac dostosowano do potrzeb sanato-
rium przeciwgruźliczego z krótką przerwą po pożarze w 1956
roku do 1997 pełnił tę rolę. Teraz należy do Lwowskiej Galerii
Obrazów  i niszczeje.

 Na drodze naszej pielgrzymki BRODY - galicyjska stolica
Żydów. Założone w latach 80. XVI wieku przez wojewodę ru-
skiego S. Żółkiewskiego należały kolejno do Kamienieckich,
Lubomirskich i Potockich. Po rozbiorach przeszły pod panowa-
nie Austrii. W XIX wieku stały się najważniejszym ośrodkiem
żydowskiego oświecenia tzw. chaskali - propagującego laicyza-
cję i modernizację życia codziennego oraz zwrot ku nowożytnej
kulturze europejskiej. Reprezentowali ten nurt filozof i historyk
Nocham Krochmal, jego syn Aleksander i Joshua Haschel Schorr
- publicysta i pisarz nazywany "galicyjskim Walterem".

We wrześniu 1939 w mieście mieszkało 18 tys. mieszkań-
ców, w tym 10 tys. Żydów. Zamknięci przez hitlerowców w
getcie byli systematycznie mordowani, 3 tys. zginęło w czasie
próby  ucieczki z transportu do obozu zagłady, w maju 1943
zamordowano pozostałych 2,5 tys. Po społeczności żydowskiej
pozostały 2 synagogi i budynek szkoły żydowskiej. Duże wra-
żenie robi cmentarz żydowski założony w 1889 roku, na któ-
rym spoczywa ponad 20 tys. osób i wiele płyt nagrobnych (ma-
cew) ustawionych gęsto w regularnym szeregu. Na placu przed
cmentarzem pomnik ofiar holocaustu. Po drodze na ten cmen-
tarz mijamy budynki koszarów 22 Pułków Ułanów oraz cmen-
tarz z kwaterami żołnierzy polski poległych w bitwie pod Bro-
dami w 1920 roku.

Odwiedzamy też Górę Różańcową w PODKAMIENIU.
Wiąże się ona z zakonem dominikanów . Pierwsi przybyli tu na
początku XIII wieku, ale w roku 1245 Tatarzy zamordowali
wszystkich. Drugi klasztor został zniszczony w czasie najazdu
tatarskiego w 1519. Na przełomie XVI i XVII wieku stał się
miejscem kultu maryjnego, po cudownym uzdrowieniu córki
szlachcica Aleksandra Paczyńskiego, a obraz zakupiony przez
niego we Lwowie w 1598 roku znalazł tu godne miejsce. W
XVII wieku Baltazar Cetner funduje klasztor i kościół ukoń-
czony przez dominikanów dzięki pomocy króla Jana III Sobie-
skiego. Budynki na wzgórzu otoczyli solidnymi murami obron-
nymi. W 1727 roku odbyła się pierwsza koronacja wizerunku
Matki Bożej Różańcowej koronami papieskimi, w dwieście lat
później druga. Dominikanie byli tu do końca II wojny świato-
wej. W czasie I wojny światowej dwukrotnie na skutek ostrzału
artyleryjskiego płonął dach i zniszczeniu uległy: cenny księgo-
zbiór i inne zbiory muzealne. W 1939 roku po wkroczeniu do
Podkamienia Rosjan na ludność polską spadły masowe aresz-
towania i deportacje. Z pomocą ukraińskich nacjonalistów Niem-
cy "rozwiązali" do 1943 roku problem żydowski. W tym sa-
mym roku schroniło się w Klasztorze przed banderowcami UPA
ok 2tys. Polaków z Wołynia. Odpierano ataki banderowców. W
dniu 12 marca oddział SS "Galizien" wspierany przez bandy
UPA zdołał podstępem wedrzeć się na teren klasztoru i dokonał
tu strasznego mordu. Do 16 marca zamordowano w Podkamie-
niu ponad 600 osób w tym ok 300 z Wołynia. Kolejne zniszcze-
nia spowodowały działania frontowe. Po wojnie władze sowiec-
kie w kościele i klasztorze urządziły ciężkie więzienie politycz-
ne, a od lat 50. szpital dla nerwowo chorych kobiet. Od 1997
roku kościół i część budynków przekazano greckokatolickie-
mu zgromadzeniu studytów. Wszystkie budynki są w opłaka-
nym stanie. Niszczeją też ustawione kilka lat temu rusztowania.
A obraz po wojnie trafił do Wrocławia jest czczony w kościele
Dominikanów.

Jeszcze spojrzenie na samotną skałę w kształcie buławy wy-
sokości 17 m. zwaną Diabelskim Kamieniem. W Tarnopolu
spóźniona obiadokolacja i nocleg. Pan E. Wołoszyn udaje się
do rodzinnego Zbaraża.  Nazajutrz - poniedziałek 15 lipca - po
śniadaniu wyjeżdżamy do ZBARAŻA. Położony jest w paśmie
Miodoborów  ciągnących się na przestrzeni ponad 200 km z
północnego -zachodu na południowy wschód w poprzek Wy-
żyny Podolskiej. Wznosi się o 50-100 m ponad płaskowyż wy-
żyny. Południowo-wschodnie zbocza są łagodnie nachylone, po-
łudniowo-zachodnie strome, nawet urwiste. Wał Miodoborów

"KRESY NASZYCH MARZEŃ
- RAJÓW UTRACONYCH W DZIECIŃSTWIE

RUBIEŻE GDZIE Z KAPELUSZEM W RĘKU MÓWIĄ TWARZE..."
                                                                                                                             (J. Kaczmarski, K. Wierzyński)
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OTWARTY PUCHAR POLSKI
W KARATE

7 grudnia 2013r. we Wrocławiu odbył się Otwarty Puchar Pol-
ski w Karate. W zawodach startowało 165 zawodników z 16
klubów. Ludowy Zespół Sportowy Karate-Do Głubczyce re-
prezentowali. Klaudia Bociek, która w kata 14-15 lat zdobyła
srebrny medal walcząc o złoto przegrała 2 do 1, Szymon Cie-
ślik, który w kata 11-12 lat zdobył złoty medal, Maciej Kowal-
czyk, który w kata 10 lat zdobył złoty medal, Jakub Patryjach,
który w kata 9 lat zdobył złoty medal natomiast Michalina Jung
w kata 10 lat zdobyła 4 miejsce. Był to ostatni start naszych
zawodników w tym roku i zakończyli go z sukcesem.
                                                                       Janusz Holda

PODSUMOWANIE ROKU 2013
 KARATE-DO
11 grudnia 2013r w Dojo LZS Karate-Do Głubczyce odbyło

się podsumowanie roku w którym klub nasz zdobył 58 złotych
medali, 32 srebrnych oraz 45 brązowych medali. Za szczególne
osiągnięcia w tym Mistrzostwa Świata w Żukowie na których
zdobyliśmy 3 złote medale, jeden brązowy i jedno 4 miejsce
oraz srebrny medal Mistrzostw Polski w Karate Shotokan i brą-
zowy medal Mistrzostw Polski Karate WKF, Burmistrz Głub-
czyc w obecności Komendanta Policji, Dyrektorów i nauczy-
cieli szkół, Księdza proboszcza z Równego, prezesa ZG LZS w
Głubczycach rodzin zawodników i wielu innych w tym Radio
Opole, TV Głubczyce i Głos Głubczyc,otrzymały puchar i dy-
plomy od Pana Burmistrza za wysokie osiągnięcia sportowe.
Dzieci miały egzaminy na poszczególne stopnie kyu, które to
egzaminy były połączone z pokazami dla wszystkich obecnych.
Po egzaminach dzieci otrzymały paczki po czym wszyscy ra-
zem z księdzem proboszczem zaśpiewaliśmy kolędy odmówi-
liśmy modlitwę oraz przełamaliśmy się opłatkami.

                                                                      Janusz Hołda

 STAROGARDZKI TURNIEJ
KARATE SHOTOKAN

 9 listopada 2013r odbył się Starogardzki Turniej Karate Sho-
tokan Dzieci i Młodzieży. Ludowy Zespół Sportowy Karate-
Do Głubczyce reprezentował tylko jeden zawodnik Maciej Ko-
walczyk, który w kata 10 lat zdobył złoty medal.Maciek poko-
nał wielu znanych zawodników z klubów o  znanej renomie w
Polsce i po za granicami kraju. Klub nasz oraz nasze miasto i
nad morzem zostało godnie zaprezentowane  Janusz Hołda

 VII Grand Prix Polski Karate WKF
16 listopada 2013r w Łodzi odbyły się zawody Karate WKF

/wg. Przepisów Światowej Federacji Karate/VII Grand Prix Pol-
ski. W zawodach startowało 430 zawodników z 32 klubów z
Polski, Rosji, Ukrainy, Białorusi i Słowacji. Klub LZS Karate-
Do Głubczyce reprezentowało 11 zawodników w kata, srebrny
medal zdobyli: Jakub Patryjach i Emilia Klein. Brązowe meda-
le zdobyli: Klaudia Bociek, Szymon Cieślik, Maciej Kowal-
czyk,Klaudiusz Leliński, Tomasz Kolasa i Julia Hac. Bez me-
dali tym razem wrócili Michalina Jung, Aleksander Kolasa i
Mateusz Stankiewicz. Gdyby nie fakt, iż dzieci wstały o godz.
3.30, jechały 4 godziny i od razu podeszli do startów to wynik
mógł być lepszy, Cała drużyna wykazała się charakterem i umie-
jętnościami. Zawody były na bardzo wysokim poziomie więc
wyniki naszych zawodników należy uznać za udane i serdecz-
nie im gratulujemy.                                          Janusz Hołda

przecinają malownicze przełomowe doliny rzek płynących do
Dniestru. W Zbarażu oczekuje nas Pan E.Wołoszyn. Losy mia-
sta są typowe dla tego rejonu ,miało wielu właścicieli.  W poło-
wie XVI wieku przeszedł w ręce Zbaraskich potomków Seme-
na syna Wasyla Nieświeckiego. Ten ród znaczący w Rzeczpo-
spolitej - gdyż przedstawiciele piastowali wiele różnych god-
ności- najbardziej przyczynił się do rozwoju miasta. Po wyga-
śnięciu rodu, dobra przeszły w ręce Wiśniowieckich - Janusza
póżniej Dymitra. Najbardziej wsławił się w czasie powstania
kozackiego. W potężnej twierdzy 10-15 tys.. żołnierzy koron-
nych było obleganych przez ok.100 tys.. Kozaków i Tatarów
nie licząc powstańców chłopskich  od 10.lipca do 15.sierpnia
1648r.. Obroną dowodzili regimentarze  A.Firlej, S.Lanckoroń-
ski, M.Ostroróg i A.Koniecpolski, faktycznie jednak naczelne
dowództwo sprawował słynny książę Jeremi Wiśniowiecki. Pod Zba-
rażem zginęli dowódcy kozaccy Kondrat Burłaj i Stanisław Mrozo-
wiecki ,znany wśród Kozaków jako Nastor Morozenko, obrońcy stra-
cili ok.2 tys. ludzi, w tym część zmarła z głodu i chorób.

 W ciągle remontowanym po sowieckich zniszczeniach ko-
ściele pw.św.Antoniego msza św. odprawiana przez naszego
kapelana i o.Berarda. Zjawia  się też organistka/Wiktoria-krewna
Państwa Solskich z Głubczyc/ i muzyką ubogaca liturgię. I smut-

na wiadomość - o.Be-
rard zostaje przeniesio-
ny na Krym. Czy na-
stępca będzie równie
gościnny? Z serca
życzymy "i zdrowia, i
szczęścia ,i błogosła-
wieństwa".  We mszy
św. uczestniczyli moto-
cykliści z Głubczyc/ z
p.J.Baczkurem i
p.M.Pospiszelem/ po-
rządkujący cmentarze w

ramach akcji "Mogiłę pradziada ocalić od zapomnienia". Jeszcze
pamiątkowa fotografia..... ile tu jeszcze jest do zrobienia !!!!!!

Następny obiekt to Zamek. Nic się tutaj nie zmienia. W holu
popiersia wodzów Kozackich, w salach te same ekspozycje. Re-
fleksję budzi fakt ważności tego miejsca dla obu narodów. Dla

nas to symbol zacie-
kłej obrony i chwały
oręża polskiego, a
dla Ukraińców  po
podpisaniu układów
Zborowskich  to
uprawomocnienie
niepodległego pań-
stwa ukraińskiego.
Co nie udało się Ko-
zakom Chmielnickie-
go, osiągnęli w 25 lat

póżniej Tatarzy. Zajęli twierdzę, a obrońców - 60 piechurów
francuskich i zdradzieckie chłopstwo  ścięto, budowlę obrócono w perzynę.
W czasie I wojny światowej dzieła zniszczenia dokonali bolszewicy. Dopiero w
1935 roku Związek Oficerów Rezerwy rozpoczął odbudowę. Po II wojnie świa-
towej już mocno zniszczony zamek zaczęto remontować i doprowadzono do
stanu dzisiejszego. Ze Zbaraża wywodzą się Karol Kuryluk- minister kultury w
rządzie W.Gomułki,  Ignacy Daszyński - twórca i premier pierwszego rządu po
odzyskaniu niepodległości, żydowska pisarka Ida Fink , spod Zbaraża wybitny
publicysta Aleksander Małachowski.                                    >>>>>> str.11 cd.
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17.12.2013r. o godz. 10:30 na Górze św. Anny odbyła się
uroczysta Msza Św.  w 100 rocznicę urodzin ks. bpa Antonie-
go Adamiuka Patrona Komendy Hufca ZHP Głubczyce, po
uroczystości nastąpiło złożenie kwiatów na grobie biskupa.

Następnie  o godz. 16:00 delegacja harcerzy KH ZHP z Głub-
czyc i Baborowa wzięła udział  w uroczystym przekazaniu Be-
tlejemskiego Światła Pokoju w Katedrze Opolskiej.

Hasło tegorocznego przekazania:
„WYJDŹ Z CIENIA. POKAŻ DOBRO!”

18.12.2013 roku o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim delegacja
harcerzy KH ZHP Głubczyce wzięła udział w uroczystym spotka-
niu opłatkowym sołtysów i radnych oraz  Sesji Rady Miejskiej.
Podczas spotkania harcerze przekazali Betlejemskie Światło Po-
koju, życzenia świąteczne i podziękowania.. (foto str. 2 GG)

18.12.2013r. o godz. 15:00 w Kościele Parafialnym Naro-
dzenia Najświętszej Marii Panny w Baborowie odbyła się uro-
czystość przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju przedsta-
wicielom władz samorządowych, księżom, kombatantom, przy-
jaciołom ZHP oraz delegacjom gromad zuchowych i drużyn
harcerskich z terenu działania hufca (Kietrza, Baborowa, Bra-
nic i Głubczyc).

 19.12.2013 roku o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim  odby-
ła się uroczyste  spotkanie opłatkowe z udziałem Kombatan-
tów,  Służb Mundurowych, Zakładów Pracy i Instytucji. Pod-
czas spotkania harcerze przekazali Betlejemskie Światło Poko-
ju, życzenia i podziękowania. (foto str.2)

19.12.2013 roku o godz. 14:00 w Starostwie Powiatowym w
Głubczycach delegacja harcerzy KH ZHP Głubczyce wzięła
udział w uroczystej Sesji Rady Powiatu. Podczas spotkania har-
cerze przekazali Betlejemskie Światło Pokoju.

 19.12.2013r. o godz. 18:00 delegacja harcerzy z KH ZHP w
Głubczycach uroczyście wniosła Betlejemskie Światło Pokoju
do Kościoła Parafialnego w Głubczycach. Przekazanie było
połączone z modlitwą w intencji patrona Hufca ZHP Głubczy-
ce ks. bpa Antoniego Adamiuka w 100 rocznicę urodzin.

 20.12.2013 roku o godz. 11:00 delegacja harcerzy KH ZHP
wzięła udział w spotkaniu opłatkowym w Jednostce Wojsko-
wej 10 Opolskiej Brygady Logistycznej  w Opolu. Podczas spo-
tkania harcerze z Głubczyc przekazali Betlejemskie Światło
Pokoju, złożyli życzenia i podziękowania dowództwu jednost-
ki patronackiej nad głubczyckimi harcerzami.

 20.12.2013 roku o godz. 12:30 delegacja harcerzy KH ZHP
wzięła udział w spotkaniu opłatkowym w Jednostce Wojsko-
wej 55 Batalionu Remontowego w Opolu. Podczas spotkania
harcerze z Głubczyc przekazali Betlejemskie Światło Pokoju.

 20-23.12.2013r. zuchy i harcerze przekazywali Betlejemskie
Światło Pokoju do swoich kościołów, szkół, instytucji, władz
samorządowych, zakładów pracy, firm, ludzi samotnych i cho-
rych, mieszkańców społeczności lokalnej oraz przyjaciół wspie-
rających harcerstwo.

AKCJA – POMOCNA DŁOŃ
W dniach 20-24.12.2013r. odbyła się Akcja – „Pomocna Dłoń”

przed Świętami Bożego Narodzenia. Gromady zuchowe, dru-
żyny harcerskie zobowiązane były do niesienia pomocy ludziom
starszym, samotnym i chorym.

                                                                                       HP

WĘDRÓWKA
BETLEJEMSKIEGO ŚWIATŁA PO-
KOJU Z HARCERZAMI KH ZHP

 PO ZIEMI GŁUBCZYCKIEJ...

100. ROCZNICA URODZIN
KS. BPA  ANTONIEGO ADAMIUKA
PATRONA KOMENDY HUFCA ZHP

W GŁUBCZYCACH
18. grudnia 2013 roku przypa-

da 100. rocznica urodzin śp. Ks.
Bpa  Antoniego Adamiuka, patro-
na Komendy Hufca Związku Har-
cerstwa Polskiego w Głubczycach.

17 grudnia 2013 roku delegacja
Hufca ZHP Głubczyce wzięła udział
na Górze św. Anny. w uroczysto-
ściach upamiętniających patrona

                                  (foto str.1GG)
19. grudnia 2013 roku o godz. 18.00

instruktorzy, zuchy i harcerze uczcili pamięć o biskupie uczest-
nicząc w modlitwie w kościele parafialnym w Głubczycach.

Na Wzgórzu Adamiuka
Ruszamy na Wzgórze Adamiuka!
Każdy swego munduru szuka.
Lilijkę przypina.
Pas swój dopina.
Zbiórkę na dworze robimy,
Uczestników liczymy,
Komendant woła: Ruszamy!
Więc idziemy, a i z radością wybiegamy,
Po drodze niemałej, kilometrów trzech,
Ciężkiej, że aż nam wszystkim zaparło dech.
Przed krzyżem usiąść postanowiliśmy,
Na miękkiej trawie się ułożyliśmy,
I słuchaliśmy co druh ma do obwieszczenia,
A było tego bardzo dużo do powiedzenia.
Gdy już skończyliśmy, krąg utworzyliśmy,
Iskierkę puściliśmy, ręce rozłożyliśmy,
I gdy do szkoły wracaliśmy, tak o to śpiewaliśmy.
Nigdy cię biskupie nie zapomnimy,
Wiarę w ciebie w sercach nosimy,
My mieszkańcy Głubczyc z miłością,
I z nieukrywaną wdzięcznością.
    Autor: Jan Skoumal harcerz, uczeń Szkoły Podstawowej

nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki

Spotkanie przedświąteczne w HP Głubczyce
19 grudnia br. Hufiec Pracy 8-1 w Głubczycach zorganizo-

wał spotkanie przedświąteczne dla swoich wychowanków . W
spotkaniu udział wzięli honorowi goście Burmistrz  Jan Krów-
ka, Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych  Jan Łata oraz Pe-
dagog szkolny ZSM Ewa Wyrwalec. Spotkanie odbyło się w
duchu Świąt Bożonarodzeniowych: zadbano o wystrój, świą-
teczną oprawę i ciepłą atmosferę oraz o Światło Betlejemskie,
które jest symbolem pokoju wewnętrznego, wyciszenia i re-
fleksji nad samym sobą. Ponadto  Betlejemski Ogień promie-
niuje światłem radości. Radością dawania innym, dzielenia się
tym, co w każdym z nas tkwi najlepszego. Na stole królowały
wspaniałe potrawy świąteczne. Zgodnie z polską tradycją wszy-
scy łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia. Mamy na-
dzieję, że powszechny udział uczestników hufca i zacnych go-
ści w spotkaniu będzie czynnikiem utrwalającym poczucie więzi
łączącej naszą małą społeczność hufcową.
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Od 1 lutego 2012 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 13
stycznia 2012r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rol-
ników, które określiły podstawy wymiaru składek na ubez-
pieczenie zdrowotne rolników oraz zasady ich finansowa-
nia. Okres funkcjonowania wymienionej ustawy został po
raz kolejny przedłużony, obecnie do końca 2014 r.
  Przepisy ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne wpro-
wadziły zmiany w zakresie określania wysokości składek na
ubezpieczenie zdrowotne rolników oraz wskazały podmioty zo-
bowiązane do opłacania tych składek.
Zgodnie z zapisami ustawy składka zdrowotna wynosi za każda
osobę ubezpieczoną w gospodarstwie rolnym 1 zł miesięcznie
od każdego hektara przeliczeniowego użytków rolnych w go-
spodarstwie. Składki opłacane są w terminach kwartalnych okre-
ślonych dla składek na ubezpieczenie społeczne rolników,
do 31 stycznia  za  I kwartał, do 30 kwietnia za  II kwartał
do 31 lipca za III kwartał do 31 października za IV kwartał
 Tradycyjnie Kasa wraz z przekazami kwartalnymi do opłacenia
składek na ubezpieczenie społeczne rolników wyśle do poszcze-
gólnych płatników przekazy zobowiązujące do opłacania skła-
dek na ubezpieczenie zdrowotne za rolników i domowników pro-
wadzących działalność rolniczą  na gruntach rolnych o po-
wierzchni 6 hap  i więcej.
Rolnicy opłacający składki na ubezpieczenie zdrowotne od do-
chodu z działu specjalnego produkcji rolnej zobowiązani są opła-
cać składki miesięczne do 15 dnia następnego miesiąca za mie-
siąc poprzedni w wysokości nie niższej niż 9% kwoty minimal-
nego wynagrodzenia.
Sposób opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne i ich wyso-
kość jest zależna od zakresu prowadzonej działalności rolniczej:
"za rolników objętych ubezpieczeniem zdrowotnym, którzy pro-
wadzą działalność rolniczą na gruntach rolnych poniżej 6 ha prze-
liczeniowych oraz za domowników, składki na ubezpieczenie
zdrowotne finansowane są przez budżet państwa;
"za rolników objętych ubezpieczeniem zdrowotnym, którzy pro-
wadzą działalność rolniczą na gruntach rolnych powyżej 6 ha prze-
liczeniowych oraz za domowników składki opłaca rolnik;
"rolnicy, prowadzący działalność rolniczą w ramach działów
specjalnych produkcji rolnej, zobowiązani są opłacać składkę zdro-
wotną  indywidualnie w wysokości 9% kwoty zadeklarowanego do-
chodu, nie mniej niż 9% wysokości minimalnego wynagrodzenia do
15 dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc. W związku ze zmianą
minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2014 roku najniższa mie-
sięczna składka wynosi 151 zł (tzn. 9% x 1 680zł = 151zł);
"za ubezpieczonego domownika w gospodarstwie poniżej 6 ha
przeliczeniowych  prowadzonym łącznie z działem specjalnym
produkcji rolnej składkę opłaca budżet państwa;
"za ubezpieczonego domownika w gospodarstwie powyżej 6 ha
przeliczeniowych powadzonym łącznie z działem specjalnym
produkcji rolnej składkę opłaca rolnik.
W gospodarstwach stanowiących samoistny dział specjalny pro-
dukcji rolnej za domownika - składkę opłaca rolnik w wysoko-
ści 9% kwoty podstawy stanowiącej 33,4% przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, obowią-
zującej w IV kwartale roku poprzedniego.
Jednocześnie Kasa przypomina, że z dniem 31 stycznia 2014r.
upływa termin na złożenie w KRUS przez rolnika prowadzące-
go działy specjalne produkcji rolnej oświadczenia o rodzaju pro-
wadzonej działalności i przewidzianym dochodzie z prowadzo-
nej działalności w zakresie działów specjalnych wraz z odpisem

decyzji naczelnika urzędu skarbowego wydanej na podstawie
deklaracji o rodzaju i rozmiarach zamierzonej produkcji rolnej
lub o wysokości przewidzianego dochodu w 2014r. Na podsta-
wie złożonych dokumentów ustala się wysokość miesięcznej
składki na ubezpieczenie zdrowotne obowiązujące w 2014r.
Szanowni Rolnicy ziemi opolskiej.
  Kończy się  2013 rok. Możemy go więc podsumować. Ogólnie był
to dobry rok w naszym województwie. Ominęły nas klęski i katakli-
zmy, również i te w wymiarze lokalnym. Ominęły nas również tra-
giczne wydarzenia wypadkowe. To kolejny rok, w którym zmniej-
szyła się  ilość wypadków przy pracy rolniczej. Dla porównania w
2011 r. było ich 482, w 2012r.- 413 a w 2013 r. - 350. Możemy mieć
wielką satysfakcję, że w br. nie było wypadków śmiertelnych. Nato-
miast zanotowaliśmy kilkanaście wypadków ciężkich, z bardzo po-
ważnymi uszkodzeniami ciała. Ciesząc się z uzyskanego postępu w
bezpiecznej pracy w gospodarstwie, pamiętajmy o zachowaniu ostroż-
ności, używaniu bezpiecznych narzędzi, osłon oraz eliminowaniu za-
grożeń, które są najczęstszą  przyczyną wypadków- upadki z ma-
szyn, drabin, na śliskim podwórzu czy schodach.
Dziękuje wszystkim rolnikom za bezpieczną pracę, za elimino-
wanie zagrożeń we własnym gospodarstwie, za udział w naszych
konkursach nt. bezpieczeństwa.
Szczególne podziękowania przekazuję tegorocznym laureatom
Ogólnopolskiego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"-
p. Gerdzie i Rajnoldowi Wollny.  Julii Nowak ze Szkoły Podsta-
wowej w Lewinie Brzeskim dziękuję za zajęcie I miejsca na
szczeblu ogólnopolskim- w konkursie plastycznym "Bezpiecz-
nie na wsi-powiedz stop upadkom".
Dziękuję Prezesowi Opolagry p. Ludwikowi Apolinarskiemu za
współpracę i nagrodę dla laureatów- wyjazd na targi rolnicze do
Hanoweru, a także za dar serca od wystawców Opolagry - dofi-
nansowanie do protezy dla rolnika, który w wypadku przy pracy
rolniczej stracił nogę.
Szanowni Państwo !
W 2013r. nastąpiły istotne zmiany w ubezpieczeniach rolniczych.
Od 1 stycznia 2013 r. został podwyższony wiek emerytalny dla
wszystkich ubezpieczonych, w tym i dla rolników. W związku z
tym rolnik ma prawo do :
- częściowej emerytury rolniczej, - okresowej emerytury rolni-
czej
- pełnej emerytury lub renty, jeżeli małżonek podlegał ubezpie-
czeniu w KRUS z mocy ustawy.
Od 1 września 2013r.
- rolnicy:
- sprawujący  osobistą opiekę nad dzieckiem własnym swojego mał-
żonka lub przysposobionym mogą mieć finansowaną z budżetu  Pań-
stwa składkę emerytalno- rentową przez okres do 3 lat,
- mogą otrzymać zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziec-
ka a także w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie.
Nie mielibyśmy takich wyników w naszej pracy, gdyby nie sze-
roki krąg przyjaciół, którzy z nami współpracują.
Dziękuję Dyrektorom i pracownikom: Politechniki Opolskiej,
OODR w Łosiowie, Opolskiej Izby Rolniczej, ANRSP, ARR,
Związku Śląskich Rolników, ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy,
ZOSPoż., OZRiORiS, Dyrektorom i pedagogom Szkół, Burmi-
strzom i Wójtom, OSP, oraz mediom : Radiu Opole, Radiu Plus,
TVP Opole oraz Nowej Trybunie Opolskiej i Kurierowi Rolni-
czem oraz Głosowi Głubczyc. Rolnikom i współpracującym z
nami życzę zdrowia i szczęśliwego 2014 roku.
Z poważaniem  Jan Krzesiński Dyrektor OR KRUS w Opolu

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ROLNIKÓW
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  Nadchodzi wtorek, dzień drugi i występy grup młodzieżo-
wych. Za kulisami i na widowni także  nowe twarze. Ten pro-
gram jest szczególny, bo poświęcony pamięci Piotrka Macha.
Rok temu dedykowany był żywemu wtedy jeszcze Piotrowi,
walczącemu dzielnie z rakiem. Przed dwoma laty był z nami na
scenie: śpiewał, rapował z kolegami, opowiadał o chorobie….

Ponownie "Introit" Stachury, przywitanie i słowo wstępne.
Chcę zwrócić uwagę  widowni na hasło przyświecające progra-
mowi, widniejące w tle. Z gestem wyciągniętej ręki odwracam
się, by je zacytować. Tymczasem zamiast hasła opuszczony
ekran i … moja konsternacja. A miało być tak podniośle! Śmiech
na sali! W czasie gdy witałam gości, Krzysiek opuścił ekran
potrzebny do prezentacji. Zachowuję jednak "zimną krew", pró-
bując z zakamarków pamięci przywołać maksymę i … udaje
się! Zresztą to nie pierwsza i ostatnia "wpadka " prowadzącej.
Ha, ha….A potem fragment moich wspomnień o Piotrku, uczniu
liceum profilowanego głubczyckiego "Mechanika":

"Piotr Mach. Nasz Piotr. Zgasły przed czasem. Ten sam, któ-
ry ponad trzy lata, obarczony brzemieniem niepełnosprawno-
ści po amputacji nogi, zmagał się z nowotworem. Heroicznie. I
choć odszedł do wieczności (30 grudnia 2012r.),  jego pamięć
wciąż pozostanie żywa. Dał nam świadectwo. Świadectwo woli
walki, a przede wszystkim wiary, nadziei i miłości. Miłości do
matki, rodzeństwa, ludzi i świata. Chciał żyć. Nie dla siebie,
lecz dla innych. Tych, dla których los nie był łaskawy. Chorych,
cierpiących. Pragnął czynić dobro, miał marzenia…."

Cisza, skupienie i wnet zaskoczenie! Bowiem na ekranie po-
jawia się Piotr. Ten żywy! Słyszymy jego głos. Śpiewa piosen-
kę swego autorstwa "Walka z rakiem", w stylu rap. Utwór pełen
nadziei. Oglądamy teledysk, który na potrzeby programu przy-
gotował wspomniany wcześniej Roland. Widownia nie kryje
łez. Wzruszenie, ból i żal sięgają zenitu. Retoryczne pytanie:
"dlaczego?" znów ciśnie się na usta…. Potem krótki, ale jakże
wymowny film w realizacji Michała Rychlika - ucznia klasy
pierwszej technikum informatycznego ZSM.

Przy mównicy Iwona Kusznier, jak poprzedniego dnia, lecz
tym razem, mówiąc o integracji, wspomina Piotrka, który miał
orzeczenie o nauczaniu indywidualnym. A przecież chciał jeź-
dzić do szkoły, spotykać się z kolegami, tak po prostu. Choroba
pozbawiła go tej możliwości. Mimo to był zawsze miły, uśmiech-
nięty, optymistycznie patrzył w przyszłość.

Udzielam głosu panu Wojciechowi Chuchli - radnemu gminy
Branice. Ma on wiele do powiedzenia, ale musi się streszczać.
W jego oczach łzy. Był z Piotrem od początku do końca, a tuż
przed jego śmiercią usłyszał ostatnie pragnienie młodzieńca:
"żeby tak móc wziąć głęboki oddech". Cisza na sali.

Raz jeszcze Szkolny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy. Ko-
niecznie zespół taneczny "Kaktus" i oczywiście Mateusz Ja-
cheć (od czterech lat z nami) i jego nieodłączny atrybut - trąb-
ka. Gra dwa utwory. Publiczność go uwielbia! Jest tez grupa
wokalna "Iskierki". Bogata prezentacja nagrodzona głośnymi
brawami.

Pełne nadziei i otuchy słowa kieruje do zebranych ksiądz
Krzysztof Cieślak -  proboszcz parafii Równe i katecheta
SOSzW i ZSCKR w Głubczycach. Od trzech lat z nami. Budu-
jące słowa o miłości bliźniego wzmacniają ducha. Tego nam
trzeba!

Kolejni uczestnicy to przedstawiciele branickiego gimnazjum.
Chcą wszystkich rozweselić, więc "fundują" niezłą porcję hu-
moru. Kabaret "Niemieckie siatkarki" bawi do łez. Widownia

szaleje! W rolę kibica ze stosownymi akcesoriami wciela się
Bartosz Mormul. W towarzystwie dwu uroczych panien żywio-
łowo reaguje na "sportowe" poczynania koleżanek.

Pomiędzy kolejnymi prezentacjami sięgam do poezji. Przy-
wołuję wiersze Phila Bosmansa, flamandzkiego kapłana kato-
lickiego, traktujące o wartościach, które są w życiu najważniej-
sze. Podaję też za przykład Jaśka Melę, który mimo poważne-
go kalectwa (brak ręki i nogi), życie nazywa cudem. Powiada:
"Straciłem wiele, ale zyskałem dużo więcej i uważam się za
szczęściarza".

A teraz o gościach z Baborowa. Nie pierwszy i zapewne nie
ostatni raz na naszej integracyjnej scenie dzieci i młodzież z na-
uczania indywidualnego Zespołu Przedszkolno - Szkolnego. Ze
swoimi nauczycielami (Barbarą Wagą i Lidią Wrzos) ruchem i
gestem ilustrują skoczna piosenkę. Na ich sponiewieranych cho-
robą twarzach radość! Czują się potrzebni. Publiczność dopin-
guje i obdarowuje oklaskami. Dla takich chwil warto żyć!

Zaraz po piosence Beaty Krzaczkowskiej blok artystyczny
Publicznego Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi.
Tego, które przejęło tradycje edukacji integracyjnej nieistnie-
jącego już Gimnazjum nr 2. Zapowiadam trzy wejścia gimna-
zjalistów. Klasy: Ia, IIa, i IIIe - wszystkie integracyjne. W ich
wykonaniu świetne piosenki i tematyczne wiersze. Uczniowie
IIIe zaskakują swoistym show muzycznym i swobodą sceniczną.
To koleżanki i koledzy z klasy mojego syna. On sam niestety
nie bierze udziału w występie, wstydzi się. A szkoda! Gdy był
młodszy, nie było z tym problemu. No cóż, dojrzewanie….
Zresztą nic na siłę. Przypominam sobie, jak przed kilku laty,
jako czwartoklasista, podczas jednego z koncertów BEZ BA-
RIER, oderwał się od grupy, podszedł do mikrofonu i podnie-
sionym głosem "nakazał" przywrócenie działalności dworca i
linii kolejowej. Oklaskom nie było końca! Mój Kamil był wte-
dy pasjonatą kolei i ubolewał jak większość z nas, nad zamknię-
ciem dworca i linii kolejowej Racławice Śląskie - Racibórz.
Potem swoje zainteresowania przeniósł na policję, co trwa do
dziś. To tak na marginesie.

Proszę państwa! Po raz pierwszy w programie integracyjnym
reprezentacja gimnazjalistów Zespołu Szkół w Pietrowicach.
Gdzieś na widowni, w tłumie, Bogdan Kulik - dyrektor tej pla-
cówki. Przy fortepianie zasiada Maciek Albert, a na przedzie
trzy  solistki w piosence "Jestem tu, by wielbić". Maciek to
zdolna  bestia. Od kilku lat jest organistą w parafii Równe -
najmłodszym w całym powiecie!

Ponownie Ksenia Wacławik. Z radością obserwuje popisy
sceniczne swoich wychowanków, dziś już gimnazjalistów. Jed-
nocześnie ubolewa nad faktem, że wśród licznych szkół uczest-
niczących w programie BEZ BARIER nie ma naszego Liceum
Ogólnokształcącego. Żywi jednak nadzieję, że w przyszłej edycji
będzie można zobaczyć "Ogólniak". Ja też w to wierzę.

Wywołuję temat szkół ponadgimnazjalnych. Chcę tu podkre-
ślić, że Zespół Szkół Mechanicznych od dziesięciu lat jest mocno
związany z programem, zwłaszcza teatr TRADYCJA ZSM, któ-
ry do te j pory bawił publiczność BEZ BARIER. Lecz tym ra-
zem będzie na poważnie: Monika Sabatowicz i Mietek Zając -
nasi aktorzy - w wierszowanym dialogu "Nadzieja" pióra Wie-
sława Janickiego. Następnie hymn integracyjny pt. "Bez barier"
z moim tekstem i muzyką Józefa Kaniowskiego, który akompa-
niuje  Iwonie Halikowskiej. Asystuje jej chór "Mundurek" z
klasy pierwszej liceum mundurowego.

Na scenę trochę chwiejnym krokiem wchodzi Seweryn Pi-

10 LAT BEZ BARIER (dok.)
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wowarczyk, uczeń klasy drugiej zasadniczej szkoły zawodo-
wej kształcący się w zawodzie lakiernika. Ma problemy z poru-
szaniem się, ale radzi sobie. Jest trochę onieśmielony i zestre-
sowany, dlatego nie powie z pamięci ale przeczyta wiersz Bos-
mansa "Kim byłbym?". Otrzymuje liczne brawa za odwagę i
mądrą teść. Przekonuje słowami poety, że "Życie jest życiem z
innymi (…) Mogę rozkwitnąć dzięki nim - tym drugim".

Tymczasem miła niespodzianka. Na scenie pojawia się dy-
rektor ZSM - Jan Łata, mój szef w towarzystwie młodzieży. On
to w imieniu własnym i samorządu szkolnego odczytuje jubile-
uszową laudację, wręcza mi bukiet kwiatów i symbolicznego
anioła. Jestem mile zaskoczona i wzruszona. Ten sympatyczny
gest wdzięczności buduje i motywuje jednocześnie. To nie tyl-
ko dowód uznania dla mojej osoby, ale wszystkich tych, którzy
są zaangażowani w szerzenie idei inte-
gracji w naszym lokalnym środowisku.

Oto druga odsłona "Mechanika". Mini
spektakl cieni autorstwa mojej młodszej
koleżanki, też polonistki - Eli Śmidody.
Uczniowie klasy pierwszej mundurowej
w realizacji słowno - muzycznej. Inte-
resująca forma i trafnie dobrane teksty
poetyckie - "Hymn o miłości" św. Paw-
ła, "List do ludożerców" Wisławy Szym-
borskiej i inne. I choć są zdrowi, wcie-
lają się w rolę kalekich. Daje się zauwa-
żyć ich wielką wrażliwość i zrozumie-
nie problemu. Dla nich to ważna lekcja.

Po raz kolejny jest z nami Gabrysia Kluska, reprezentantka
"Rolniczaka". Dziś to już uczennica klasy drugiej technikum ga-
stronomicznego. Chce się podzielić swoja poezją. A wierszy ma
bez liku. Pisze od lat. Jak sama powiada, pisanie sprawia jej sa-
tysfakcję i jest formą walki z nieuleczalną chorobą. Mówi spo-
kojnie i rytmicznie. Tło muzyczne tworzy jej na gitarze Józef
Kaniowski. Panuje specyficzny, poetycki nastrój. Wybrane utwory
są pełne smutku, cierpienia, ale mówią też o potrzebie przyjaźni
i miłości. Wśród widzów wicedyrektor  ZSCKR - Dorota Wierz-
ba, która trzyma kciuki za przeżywającą swój występ Gabrysię.
A potem burza oklasków i szczęśliwa Gabrysia kłania się nisko.
Od dwóch miesięcy żyła tylko tym występem!

Zbliżamy się powoli do końca. Na scenę zapraszam gości
specjalnych - pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopo-
mocowego  w Nowych Gołuszowicach. Kiedy pani kierownik
Bożena Zimna zaproponowała udział swych podopiecznych w
programie, nie miałam nic przeciwko! Nie ograniczam prze-
cież BEZ BARIER li tylko do szkół i przedszkoli. Otóż SDS
jako ośrodek dziennego wsparcia pełni istotną rolę w
naszym środowisku. Warto przy tym wspomnieć, że Sto-
warzyszenie "Naprzeciw" tam działające wespół z So-
łectwem Nowe Gołuszowice organizuje szlachetne ak-
cje charytatywne, pomagając ciężko chorym i niepeł-
nosprawnym dzieciom.

Przed nami zespół "Tancerki" z tej placówki w dwóch
tańcach dyskotekowych. I choć mija trzecia godzina
imprezy, wytrwała i cierpliwa widownia dopinguje gru-
pę, która tańczy na scenie wespół z instruktorką Ewą
Bartusik. Ta z kolei dziękuje za uczestnictwo w pro-
gramie i spontaniczną reakcję publiczności.

Jeszcze tylko podsumowanie pana Edwarda Wołoszyna
- niegdysiejszego dyrektora LO i przewodniczącego Rady
Miejskiej - i jego ciepłe, pełne aprobaty i uznania słowa.

Nim zaproszę na finał, rzecz najistotniejsza. Przecież nie może
tu zabraknąć podziękowań. Będą obfite, bo za całe dziesięć lat!
Lecz teraz w skrócie. Kieruję je do dyrekcji i pracowników MOK
(Zbyszka Ziółko, Piotra Kałka, Moniki Komarnickiej, Eli Zen-
fler), dziękując za pomoc w organizacji. Nie pomijam tu Krzyśka
Skwarka "zza kulis", wolontaryjnego współpracownika MOK

Nieoceniona jest rola mediów w krzewieniu i popularyzacji
idei integracji. Stąd też wyrazy wdzięczności kieruję do właści-
ciela TV Głubczyce - Mariana Pospiszela, redaktora Głosu Głub-
czyc - Jana Waca (z programem BEZ BARIER związani są od
zarania), jak też redaktor Rzeczy Powiatowej - Kingi Czop.

Kończąc tę obszerną publikację, pragnę serdecznie podzię-
kować nauczycielom, wychowawcom, opiekunom, instrukto-
rom, rodzicom, wszystkim tym, którzy wiele trudu i pracy wło-
żyli w przygotowanie jakże barwnych i ciekawych propozycji ar-

tystycznych. Nie sposób przyto-
czyć wszystkich nazwisk z prze-
strzeni dziesięciu lat, lecz skupię
się na ostatnim jubileuszowym
programie. A są to: Magdalena
Szafrańska, Anna Matiaszek, Jo-
anna Adamowicz, Joanna Cie-
ślik, Wioletta Ottenbreit, Elżbieta
Szumska, Agnieszka Seń, Sabi-
na Popczyk, Kinga Chuchla - Pal,
Małgorzata Orłowska, Walde-
mar Lankauf, Renata Wilman,
Anna Sieradzka, Dorota Krupa,

Karina Kowalska, Mirosława Masiuk, Alina Zając, Ewa Błażków,
Jacek Szczepanik, Ewa Jordan, Joanna Horodyska, Barbara Waga,
Lidia Wrzos, Elżbieta Śmidoda, Ewa Bartusik. Jeśli o kimś zapo-
mniałam, to przepraszam.

Słowami wdzięczności chcę obdarzyć moich muzyków i
akompaniatorów - Józefa Kaniowskiego i Kazimierza Łankow-
skiego oraz wszystkich tych, którzy zabrali głos, dzieląc się
swoimi przemyśleniami i spostrzeżeniami. Dziękuję więc
wszystkim ludziom dobrej woli.

A! Jeszcze finał! Taki sam zresztą jak w wersji dziecięcej. Znów
piosenka "Integracja", a wraz z nią moja refleksja. Integracja na
scenie - realna, widoczna. A w życiu codziennym, społecznym?
Jeszcze wiele barier do pokonania, zwłaszcza tych wewnętrznych,
tkwiących w człowieku, mentalnych…. Integracji stale trzeba się
uczyć. Nie może być pozorna ani fikcyjna.

Do zobaczenia! Za rok, jak doczekamy, jedenasta edycja BEZ
BARIER. Zapraszam!

                                              Maria Farasiewicz
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,,KAŻDA RADOŚĆ,
KTÓRĄ NIESIEMY INNYM

ZAWSZE DO NAS POWRÓCI"
Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

już od 15 lat jest organizatorem
Festiwalu Piosenki Ekologiczno - Prozdrowotnej..

19 listopada 2013 roku w Domu Kultury uczniowie w różnych
kategoriach wiekowych śpiewali piosenki o tematyce ekologicz-
nej i  promującej zdrowy styl życia oraz okazującej piękno ota-
czającego nas świata. Festiwal jest doskonałą formą integracji
dzieci i młodzieży, promuje młode talenty.

W tym roku spotkaliśmy się w gronie stu osób. Nie zabrakła
wśród nas entuzjastów dobrej muzyki i śpiewu. Wyróżnieni
uczniowie otrzymali piękne książki. Zakupu nagród można było
dokonać  dzięki  naszemu sponsorowi, którym jest  Burmistrz
Jan Krówka. Każdy  uczestnik Festiwalu  otrzymał poczęstu-
nek w postaci: świeżych bułeczek, jogurtów, serków.  I tu po
raz kolejny nie zawiedli nas Ludzie Wielkiego Serca:Państwo
Dorota Sobel, Adam Kamiński, Stefania Kurek oraz Okręgowa
Spółdzielnia Mleczarska i Firma ,,Turek"

W szacownym jury zasiadali:  Marek Wiśniewski - przewodni-
czący, Waltrauda Kulik,  Leszek Kościółek. Jury wytypowano
następujących zwycięzców i przyznało następujące nagrody:

W kat.  przedszkoli - soliści/zespoły
I  m. Karolina Pierzchała z Włodzienina

II m. Zosia Macieląg z P. nr 2
III m.Maja Naumczyk z P. nr 3

I m. ,,Słoneczka" z P. nr
II m. ,,Kubusie Puchatki" zP. 2

III m. ,,Kotki" z P nr 1
W kat. soliści klas I - III/

zespoły klas I - III
I m. Julia Żełudkowska

I m. ,,Słoneczka" z Lisięcic
II m. ,,Śpiewające Nutki" z Klisina

W kat. soliści/zespoły klas IV - VI
I m. Dominika Sozańska

i Emilia Kiszczyk
II m. Grzegorz Kurzpiot

I m. ,,Trio" z SP 1 Głubczyce
II m. ,Młode Talenty Plus"

z Włodzienina
III m. ,,Eko - Nutki" z Pietrowic

W kat. soliści /zespoły gimnazjum
I m. Magdalena Gumienna

 z Pietrowic
II m. Weronika Fabrowska
I m. ,,Forte" z Gimnazjum

w Lisięcicach
>>>>>>

UCZNIOWIE  SOSW  NA  WARSZTATACH
U ŚW. MIKOŁAJA W INWAŁDZIE
3 grudnia, wcześnie rano, grupa uczniów SOSW  z opiekuna-

mi udała się na wycieczkę do Inwałdu, gdzie czekały na nich
same niespodzianki. Na początek wejście do Dinolandii i ogrom-
ny szkielet dinozaura. Następnie ciepłe powitanie przez dwie
pomocniczki Św. Mikołaja, które oprowadziły dzieci po kra-
inie dinozaurów, opowiadając ciekawostki z życia tych prehi-
st o r ycz nych
stworów. Po-
tem ponad
dwu-godzinne
w a r s z t a t y
św. Mikołaja,
na których
uczniowie, z
pomocą swo-
ich opiekunów,
wykonali reni-
fera na balonie
oraz farbami udekorowali choinkę z masy solnej. Chwilka prze-
rwy po pracach plastycznych, kubek gorącej herbaty, by się roz-
grzać i przygotować gardła na głośne śpiewanie. Radosna na-
uka piosenki dla św. Mikołaja, a tym samym wywoływanie tego,
na którego dzieci czekały cały rok. Choć śnieg niestety tylko w
słowach piosenki, to uśmiechnięte buzie, bardzo radosny na-
strój, coraz głośniejszy śpiew i….. Jest, w końcu idzie starszy pan
w czerwonym stroju z siwą brodą. Wita dzieci, rozmawia, siada
przy choince i zaczyna rozdawać prezenty. Flesze błyskają, dzieci
pozują do zdjęć,  dźwięki dzwoneczków w tle, atmosfera iście świą-
teczna. Prezenty rozdane, wspólne zdjęcie wszystkich uczniów, Mi-
kołaj ściska dzieci na pożegnanie. Podziękowania i obietnice, że
na pewno wróci do grzecznych dzieci za rok.

Po południu atrakcji ciąg dalszy, chwila jazdy autobusem i
dzieci wysiadają w Wadowicach. Nie mogło obejść się bez wi-
zyty w rodzinnym mieście Naszego Papieża. Zwiedzanie ryn-
ku, zdjęcia, oglądnięcie pamiątek po Błogosławionym Janie
Pawle II., no i jakże by inaczej, smaczne "papieskie kremówki".
Na koniec wejście do Bazyliki, cicha modlitwa, podziękowanie
za bardzo udany dzień i prośba o szczęśliwy powrót do domu.

Z uśmiechem na ustach i z radością w sercu wszyscy wrócili-
śmy szczęśliwie do domu.

                                                                       Edyta Wolny

>>> W przerwie Festiwalu zagrała na skrzypcach  Marta Ku-
bów  kl. II, przy  akompaniamencie swojej mamy  Agnieszki
Jagla - Kubów. W tańcu HIP - HOP wystąpiły uczennice klasy
Vb Marysia Artymiak i Amelka Kowalska. W pięknym jesien-
nym przedstawieniu pokazała się klasa IIc, której wychowawcą
jest  p. Renata Wilman a nauczycielami wspomagającymi  p.
Dorota Krupa i p. Anna Sieradzka. Cudownie zaprezentowały
się w tańcu dziewczynki z OSz-W pod kierunkiem Joanny Cie-
ślik.

Festiwal uświetnił również pokaz karate, który przygotował  Ja-
nusz Hołda  w pełnej uroku jesiennej scenografii, której autorkami
były: Renata Wilman,  Bogumiła Szałankiewicz,  Barbara Głusz-
czyńska, Karina Kowalska, Bożena Łacek, Dorota Krupa.

Organizatorzy Festiwalu dziękują wszystkim, którzy zaanga-
żowali się w działania na rzecz zdrowego stylu życia, okazali
serce i poświęcili swój czas innym.

                      mgr Iwona Kozakiewicz  mgr Piotr Olchowy
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III WARSZTATY PARTNERSTWA
LOKALNEGO  NA RZECZ OŻYWIENIA

SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO I TWO-
RZENIA MIEJSC PRACY W POWIECIE

02 grudnia br. w świątecznej atmosferze bożonaro-
dzeniowej w głubczyckim Ratuszu odbyło się kolejne,
trzecie spotkanie warsztatowe głubczyckiego partner-
stwa lokalnego. Tematem przewodnim warsztatów
była analiza czterech zasad ożywienia społeczno-
gospodarczego w powiecie głubczyckim.

Warsztaty rozpoczęła Dyrektor Powiatowego Urzędu Pra-
cy Danuta Frączek witając przybyłych oraz gości - Janinę
Okrągły, Tomasza Garbowskiego - posłów ziemi opolskiej,
Cecylię Gonet - Przewodniczącą Związku Regionalnego

NSZZ " Soli-
darność" w
Opolu, Milenę
Piechnik - Wi-
c edyr e kt o r a
Wojewódzkie-
go Urzędu Pra-
cy w Opolu,
M i r o s ł a w a
Ruszkiewicza
Dyrektora PUP
w Raciborzu.
W spotkaniu
wzięło udział

100 osób.
Miłym akcentem, był występ chóru mieszanego z Liceum

Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza  pod dyrekcją
Tadeusza Eckerta. Wszyscy uczestnicy warsztatów wspól-
nie zaśpiewali kolędę "Gdy się Chrystus rodzi".

Naczelnik Urzędu Skarbowego Barbara Bętkowska - Cela
przedstawiła prezentację dotyczącą rozliczania podatków
na terenie powiatu. Uczestnikom warsztatu przedstawiono
dobre praktyki  Partnerstwa Lokalnego na terenie Polski.

W trakcie spotkania dokonano analizy czterech zasad oży-
wienia społeczno - gospodarczego w powiecie głubczyckim tj-
uszczelniania lokalnych wycieków w powiecie głubczyckim

- wsparcia istniejących firm, przedsiębiorstw społecznych,
instytucji i organizacji pozarządowych

- zachęcenia mieszkańców do tworzenia nowych firm,
przedsiębiorstw społecznych, instytucji  i organizacji poza-
rządowych

- przyciągania firm, przedsiębiorstw społecznych, instytu-
cji i organizacji pozarządowych  z zewnątrz do powiatu głub-
czyckiego.

Wypracowane materiały zawierają wiele cennych infor-
macji, które zostaną wykorzystane  w dalszej pracy na ko-
lejnych warsztatach.

Dialog i rozmowa to cechy charakterystyczne dotychcza-
sowych spotkań. Zaangażowanie  i praca ludzi aktywnych,
których wciąż przybywa to pewne efekty ożywienia spo-
łeczno-gospodarczego powiatu głubczyckiego.

Spotkanie zakończyła  Dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy Danuta Frączek, składając wszystkim życzenia świą-
teczne, zapraszając na następne spotkanie planowane 14
lutego 2014r.

 Danuta Frączek     Dyrektor PUP
                          Głubczyce, dnia 03 grudnia 2013r.

>>> dok. ze str. 5
 W drodze do Poczajowa odwiedzamy pałac w WIŚNIOWCU który

od kilku lat jest remontowany, oddano do użytku hole na parterze i I pię-
trze. Położono posadzki, na ścianach gładzie. Urządzi się tu galeria obra-
zów, już wiszą portrety hetmanów z rodów Wiśniowieckich i Potockich
oraz płótno przedstawiające uroczystości koronacyjne żony cara Dymitra-
Marii Mniszkówny.  Tu w Wiśniowcu banderowcy UPA spalili ok 250
uciekinierów z Wołynia zgromadzonych w kościele.  Już z dala widoczne
są błyszczące w słońcu kopuły Swięto-Uspieńskiej ŁAWRY POCZA-
JOWSKIEJ.

Jej początki sięgają najazdu Tatarów w latach 1240-1241. Już wtedy
mieszkali tu mnisi-pustelnicy.  Żródla z 1665 roku podają, że chłop z Po-
czajowa zobaczył w skale Przenajświętszą  Bogurodzicę stojącą na ogni-
stym słupie, przed którą klęczał zakonnik mieszkający w grocie. Pozosta-
wiony odcisk stopy zachował się w cerkwi Zaśnięcia Matki Bożej. W tym
wgłębieniu pojawiła si e woda mająca moc uzdrowicielską. Zbudowano
w tym miejscu cerkiew i klasztor . W 1559r. grecki metropolita Neofit,
goszcząc w domu Hojskich, podarował Hannie ikonę Bogurodzicy. Mo-
dlący się prze nią ślepy od urodzenia brat Hanny Filip odzyskał wzrok.
Wtedy cudowną ikonę podarował klasztorowi, gdzie jest czczona do dziś.
W 1602 r. przybył do Poczajowa  o.Iow Zalizo. został przeorem i oddał
wielkie zasługi dla klasztoru i prawosławia.  Po śmierci uznano go za świę-
tego, do jego grobu podążają codziennie liczni pielgrzymi. Wśród dobro-
dziejów wymienia sie Hojskich- Hanna poczyniła znaczne zapisy, Żabol-
szyckich, Dolińskich, Malińskich, Puzynów, Staszkiewiczów, Jasnogór-
skich, Adama i Michała Wiśniowieckich, Domaszewskich i Mikołaja Po-
tockiego.

Klasztor  przecho-
dził różna koleje,
należał do różnych
wyznań jak właści-
ciele Poczajowa. Od
września 1939r. mni-
si byli prześladowa-
ni, po II wojnie wła-
dze sowieckie nasili-
ły represje,  aż do za-
mknięcia obiektu.
Urządzono tu mu-
zeum ateizmu i szpital dla obłąkanych. Po uzyskaniu przez Ukrainę nie-
podległości Ławrze przywrócono dawne znaczenie.  Obecnie budowana
jest jeszcze jedna świątynia. W katedralnej cerkwi pw.  Uśpienia Matki
Bożej zbudowanej kosztem Mikołaja Potockiego, zachwyca piękny iko-
nostas ufundowany przez cara Aleksandra II w 1859 r. wykonany przez
Gorbunowa i Wasilewa z cudowną ikoną w centralnym miejscu.  Zwraca
też uwagę obraz namalowany przez Włocha  Konstantino Wiliani "Koro-
nacja Marii Panny".  Po lewej stronie od wejścia w murowanym grobow-
cu spoczywa dobrodziej klasztoru Michał Potocki.

Pod cerkwią, w czasie budowy, stworzono nową ,dostosowaną do kształtu
skały, cerkiew - miejsce spoczynku Świętego o. Iowa z namalowaną na
suficie Drogą Krzyżową, a na prowadzących do niej korytarzu  i klatce
schodowej - postaciami świętych ruskiuch od X do XX wieku.  W Sobo-
rze Troickim /Sw.Trójcy/ piękny żyrandol ofiarowany przez cara Mikoła-
ja II, nad wejściem piękna mozaika wykonana przez M.Reicha. Wzrok
przyciąga dzwonnica o wysokości 65 m z trzynastoma dzwonami. W cza-
sie wolnym kupujemy pamiątki ....... wzmacniamy siły fizyczne.

                                                                            Tadeusz Skrzyp
KRZEMIENIEC......cdn.

KRESY
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PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM
29 listopada 2013r. w Gimnazjum nr1 odbyło się profilak-

tyczne spotkanie z panem Jackiem Musiatowiczem na temat
uzależnień. Pan Jacek okazał się bardzo ciekawą osobą. Pod-
czas dwugodzinnego występu opowiedział nam  historię swo-
jego - jak się okazało - niełatwego życia. Pan Musiatowicz
zmagał się  z wieloma przeciwnościami losu - takimi jak uza-
leżnienie narkotykowe czy śmierć rodziców - które, jak sam
mówił, dały mu więcej sił do ratowania innych. Każdego dnia
występuje w szkołach i spotyka osoby, którym opowiada o tym,
czego doświadczył oraz śpiewa napisane przez siebie piosenki.
Być może właśnie dzięki takim luźnym rozmowom i piosen-
kom zawierającym wiele przestróg i przesłań, ratuje młodych
ludzi od uzależnień.  Zajmuje się także pisaniem tekstów dla
znanych zespołów i piosenkarzy. Wszystkich zachwyciła jego
poruszająca opowieść  i niezwykłe piosenki, a zwłaszcza ta,
która opowiadała historię zagubionej dziewczyny, naszej ró-
wieśniczki, zatytułowana " Małgocha ". Spotkanie z p. Jackiem
skłoniło wielu z nas do refleksji na życiem.

                                        Aleksandra Wieliczko, klasa 3c

MIKOŁAJKI
 6 grudnia naszą szkołę odwiedził Święty Mikołaj. Przybył w

towarzystwie aniołków i diabełków. Odpowiednio wcześnie
uczniowie w swoich klasach losowali  karteczki z imieniem i
nazwiskiem kolegi lub koleżanki oraz przygotowali sobie na-
wzajem oryginalne prezenty.

 Jak co roku gość z Laponii odwiedzał uczniów, dyrekcję oraz
nauczycieli. Tym, którzy na to zasłużyli, "święty" rozdawał
upominki. Pełno było  przy tym radości i uśmiechu. Wśród
uczniów panowało zdziwienie, że nikt w tym roku nie dostał
rózgi. Aby otrzymać prezent, każdy musiał wykonać wyloso-
wane zadanie np. zaśpiewać kolędę lub zatańczyć.

  Po rozdaniu prezentów Mikołaj  odwiedził wszystkie klasy
ze świątecznymi życzeniami i robił zdjęcie pamiątkowe z na-
uczycielami. Taki dzień integruje społeczność szkolną  i two-
rzy miłą atmosferę. To niezwykłe spotkanie z przybyszem z
Laponii  utrwalono na licznych fotografiach.

Serdecznie zapraszamy św. Mikołaja  do naszej szkoły za rok!
                                            Alicja Marczakiewicz 3c

SZLACHETNA PACZKA w naszej szkole
 Miesiąc grudzień na całym świecie jest wyjątkowym cza-

sem, ponieważ  każdy z nas ma szansę podarować komuś swoje
dobre serce. Mowa tu o wsparciu materialnym i duchowym.

Tak jak w całej Polsce nasza szkoła również organizuje akcję
charytatywną ,,Szlachetna Paczka". Polega ona na dobrowol-
nej zbiórce pieniędzy, za które  kupuje się   prezenty dla wybra-
nej rodziny.

Jest to szlachetny  cel z uwagi na to, że każdy może pomóc,
również  my-uczniowie  Gimnazjum nr1 w Głubczycach. Uczy
nas to empatii , troski o  drugiego  człowieka. Dzieląc się z
kimś, dajemy mu   nadzieję na nową i lepszą przyszłość.

 Pomagamy  innym z potrzeby serca, sprawia nam to ogromną
radość. Dajemy potrzebującym  szansę na spokojne święta, a
warto pamiętać, że pomoc niesiona drugiemu człowiekowi
wzmacnia nas i uskrzydla.

                                                                    Judyta Pakulska

GIMNAZJALNE WIEŚCI

  WYCIECZKA DO WROCŁAWIA
29.11.2013r. mieliśmy okazję uczestniczyć  w ciekawej wy-

cieczce do Wrocławia przygotowanej przez panie: Marzenę
Stadnik i Martę Pawlak. Głównym celem wyjazdu było obej-
rzenie Panoramy Racławickiej -  fenomenu znanego chyba na
całym świecie.

Do Wrocławia dotarliśmy o godz. 10.00. W rotundzie Panora-
my zapoznaliśmy się z historią obrazu  oraz bitwy pod Racławi-
cami. Ogromne malowidło Wojciecha Kossaka i Jana Styki wręcz
zapierało dech w piersiach. Mieliśmy wrażenie, ze wojownicy na
koniach szarżują wprost na nas! Po seansie udaliśmy się do Mu-
zeum Narodowego. Obejrzeliśmy tam ciekawe wystawy malo-
wideł, naczyń, rzeźb, a nawet mebli z różnych epok.

Kolejnym punktem wycieczki był pokaz filmowy. Rewela-
cyjny obraz Alfonso Cuarón'a  pt. "Grawitacja" był wspania-
łym ukoronowaniem całodniowej wycieczki. Do domu wrócili-
śmy zmęczeni, ale zadowoleni.

                                  Alicja Świercz i Natalia Zdeb kl. IIc

 6 grudnia Zespół Szkół Ogólnokształcących  b.r.  święto-
wał Mikołajki. Organizatorem była klasa biznesowa - 1b.
Uczennice i uczniowie w mikołajowych strojach, rozdawali
cukierki i rozsiewali świąteczną atmosferę. Podczas przerw
na korytarzu można było usłyszeć świąteczne przeboje ta-
kie jak "Christmas time" czy "Jingle bells". W całej szkole
czuć było ducha świąt. Zadowoleni uczniowie chętnie pozo-
wali do zdjęć ze św. Mikołajem  oraz mikołajkami.

Ale to nie wszystko……. W naszej szkole Mikołajki były
obchodzone podwójnie. Po raz piąty już  w Liceum odbywał
się finał "Szlachetnej Paczki". Jest to ogólnopolska akcja świą-
tecznej pomocy, realizowana przez Stowarzyszenie Wiosna.
Głównym założeniem jest przekazywanie pomocy  poprzez dar-
czyńców, którzy odpowiadają na potrzeby ludzi, znajdujących
się w ciężkiej sytuacji. O trudnych sytuacjach rodzin dowia-
dują się wolontariusze - chętni uczniowie i pracownicy szkół
głubczyckich. Poszukują oni rodzin dotkniętych biedą, odwie-
dzają je, aby dowiedzieć się, jakie są ich potrzeby. Młodzież
pod czujnym okiem lidera rejonu Głubczyce - pedagoga szkol-
nego liceum mgr Barbary Zdeb, już od września szkoliła się,
aby lepiej zrozumieć ideę Szlachetnej Paczki i nauczyć się mą-
drze pomagać.

Do akcji przyłączyło się wiele instytucji z powiatu głubczyc-
kiego i nie tylko: Szkoła Podstawowa nr 1, Zespół Szkół w Li-
sięcicach, Przedszkole nr 2, Szkoła Podstawowa nr 2, Zespół
Szkolno - Przedszkolny w Baborowie, Gimnazjum nr 2, Zespół
Szkół Ogólnokształcących, Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Racibo-
rzu, Biuro Prawne TVP w Warszawie, Spółdzielnia  Mieszka-
niowa. Pozostali darczyńcy to osoby prywatne z Głubczyc, Krap-
kowic i okolic, Wrocławia oraz Kędzierzyna - Koźla.

Dzięki ogromnej hojności ludzi, którzy chcieli pomóc, akcja
mogła zakończyć  się sukcesem. Wszystkie rodziny znajdujące
się w bazie danych, znalazły darczyńców i otrzymały paczki.
W imieniu rodzin ekipa Szlachetnej Paczki z głubczyckiego
rejonu pragnie gorąco podziękować wszystkim darczyńcom i
ludziom, którzy włączyli się w akcję.

                                                               alfbasiaz@op.pl

SZLACHETNA PACZKA
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GIMNAZJADA
W PIETROWICKIM GIMNAZJUM
Jesteśmy przyzwyczajeni do postrzegania młodych ludzi, jako

tych którzy z niechęcią uczestniczą w obchodach świąt narodo-
wych, odpowiedni strój i postawa to często dla nich przykry
obowiązek . Z pewnością istnieje pewien procent młodzieży,
który właśnie taki jest. Tym bardziej cenne i godne uznania było
zaangażowanie pietrowickich gimnazjalistów w imprezę zor-
ganizowaną na pamiątkę kolejnej rocznicy niepodległości. "Gim-
nazjada na dzień 11 listopada" odbyła się 12.11.2013 w murach
ZS po raz pierwszy, imprezę przygotowała p. Izabela Rostowska
wraz z p. Renatą Kopecką - odpowiedzialną za konkurencje spor-
towe. Komisję oceniającą rywalizację gimnazjalistów tworzyły
Panie Anna Andrzejak,  Monika Boraczewska, Marzanna Kosio-
rowska -Witek. Nad sprawnym przebiegiem całości czuwali rów-
nież dyr. Bogdan Kulik i z-ca Mariola Bedryj.

Nasi uczniowie prezentowali się wyjątkowo pięknie, białe
koszule, krawaty, eleganckie suknie, zastąpiły sportowe bluzy i

dżinsy. Oprócz niezwykłej prezencji uczniów ważne były także
ich zaangażowanie i panująca atmosfera, pełna emocji i entu-
zjazmu. Uczniowie klas I, II i III gimnazjum rywalizowali ze
sobą w różnych konkurencjach. Pierwszą było zatańczenie po-
loneza. Dla wielu stanowiło to wielkie wyzwanie i poważną
odmianę po dyskotekowych pląsach. Gimnazjaliści malowali
godło państwowe, recytowali wiersze, śpiewali piękne pieśni,
pełne patriotycznych treści. Z powodzeniem zdali też egzamin
z wiedzy dotyczącej naszej historii z lat 1918-1921. Dodatko-

wych emocji przysparzały konkurencje sportowe, które wyma-
gały od uczniów sprawności fizycznej, sprawdzały ich zwin-
ność i precyzję w wykonywanych zadaniach.

Postawa naszych gimnazjalistów jest dowodem na to, że
można dotrzeć do młodych ludzi, trzeba tylko znaleźć odpo-
wiednie metody. Młodzież już myśli o przyszłorocznym świę-
cie niepodległości, planując co zatańczą, co zaśpiewają, słowa
którego poety będą recytować. "Takie będą Rzeczpospolite, jak
młodzieży wychowanie". Ważne jest aby było to wychowanie
pełne patriotycznych, współcześnie postrzeganych jako niemod-
ne, postaw.   Nasi uczniowie udowodnili, że potrafią uszano-
wać i odpowiednio przeżyć to najważniejsze dla Polaków święto.
Jesteśmy z nich dumni.                  Izabela Rostowska

IX OPOLSKI TURNIEJ TENISA
STOŁOWEGO

OLIMPIAD SPECJALNYCH
30 października 2013 na sali gimnastycznej Specjalnego

Ośrodka Szkolno -Wychowawczego odbył się IX Opolski
Turniej Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych.

Misją Olimpiad Specjalnych jest zapewnienie osobom z upo-
śledzeniem umysłowym w wieku co najmniej ośmiu lat, cało-
rocznego cyklu treningów i zawodów sportowych w całym sze-
regu dyscyplin olimpijskich. Zapewnia im to ciągły rozwój
sprawności fizycznej, daje możliwość demonstrowania odwa-
gi, doświadczenia radości i dzielenia się nagrodami, umiejęt-
nościami i przyjaźnią z rodzinami, innymi zawodnikami Olim-
piad Specjalnych i społecznością lokalną.

Przed każdymi zawodami sportowcy wypowiadają słowa
przysięgi Olimpiad Specjalnych:

"Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech
będę dzielny w swym wysiłku".

W zawodach wzięło udział 52 zawodników  z 13 klubów: Del-
finek - Kadłub, Gumisie - Jędrzejów, Mix Team Sokoły - Nowe
Gołuszowice, Dinozaury - Opole, Iskra - Opole, Boys - Radawie,
Pantery - Czarnowąsy, Krzyś - Kędzierzyn Koźle, Promyk - Gło-
gówek, Leśne Skrzaty - Zawadzkie, Filip - Zawadzkie, Karlusy -
Leśnica oraz gospodarze Jeżyk - Głubczyce.

Kluby Olimpiad Specjalnych działają na terenie wojewódz-
twa opolskiego przy Zespołach Szkół Specjalnych, Domach
Pomocy Społecznej, Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Uroczystości otwarcia zawodów dokonała Barbara Rosicka dy-
rektor Spe-
c j a l n e g o
O ś r o d k a
Szkolno - Wy-
chowawcze-
go.

Z a w o d y
prowadzone
były przez
nauczycieli
wychowania
fizycznego
Dariusza Sza-
łagana oraz
T o m a s z a
Kiszczyka.

Sp r a w ny
przebieg im-
prezy możli-
wy był dzięki
pomocy wo-
lontariatu Zespołu Szkół Mechanicznych i Liceum Ogólno-
kształcącego z Głubczyc, za co organizatorzy bardzo dziękują.

Po długiej i wyczerpującej walce zawodnicy reprezentujący
SOSW z Głubczyc zajęli następujące miejsca:

w kat.chłopców 12-15 lat (I m. Denis Marcinek, V m. Jakub
Bielski), w kat. dziewcząt 16-21 lat (I m. Ewa Sznurawa, III
m.  Katarzyna Mirga), w kat. chłopców 16-21 lat (I m. Mate-
usz Mirga i w grupie 2 I m. Sebastian Wilczyński)

Najlepsi zawodnicy otrzymali medale oraz każdy klub otrzy-
mał dyplom za udział. Nagrody zostały ufundowane przez sto-
warzyszenie Olimpiady Specjalne Polska - opolskie.

                                                             Dariusz Szałagan
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Certyfikat
"Przedsiębiorstwo Fair Play"
dla Głubczyckich Wodociągów
 i Kanalizacji Sp. z o.o.
W dniu 6 grudnia 2013 roku Prezes Zarządu Adam Ratuś

odebrał na uroczystej gali w Warszawie Certyfikat "Przed-
siębiorstwo Fair Play" przyznawany przez Fundację Insty-
tut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywat-
nym i afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Dla Spółki Głubczyckie Wodociągi i
Kanalizacja Sp. z o.o. jest to debiut w
Programie "Przedsiębiorstwo Fair
Play". Głównym celem programu jest
promocja etyki w działalności gospo-
darczej, działań zgodnych z obowiązu-
jącym prawem i powszechnie przyję-
tymi normami społecznymi, wspieranie
rozwoju firm oraz poprawianie wize-
runku polskich przedsiębiorstw.

Spółka otrzymała certyfikat jako fir-
ma stabilna, wiarygodna, rzetelna,
uczciwa, atrakcyjna jako partner we
współpracy, świadcząca usługi na wy-
sokim poziomie i przyjazna środowi-
sku naturalnemu.

Jestem przekonany, że przyznany
tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play" wzmocni pozycję Spółki jako
ambasadora zasad "fair play" w biznesie i zachęci inne pod-
mioty działające na rynku lokalnym do podejmowania podob-
nych inicjatyw.

Podsumowanie kolejnego roku - pełnego ważnych zadań i
trudnych decyzji

Trudno jest podjąć kluczową decyzję. Trudno jest otworzyć
się na zmiany, wyjść z bezpiecznej sfery komfortu. Ale jestem
przekonany, że Ci, którzy dzięki innowacyjnym odważnym roz-
wiązaniom potrafią wyjść naprzeciw wymaganiom rynkowym i
mają odwagę zmienić siebie i swoją firmę, osiągną sukces.

Z takiego właśnie założenia wychodzi Zarząd Spółki Głub-
czyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. i tylko dzięki takie-
mu podejściu, ciężkiej pracy oraz trudnym decyzjom udało się
tak wiele w roku 2013 osiągnąć. Dzięki wytrwałości i determi-
nacji Zarządu oraz pracowników Spółki możliwe były do zre-
alizowania ważne dla społeczeństwa Gminy Głubczyce zada-
nia, spośród których można wymienić:

a. przepompownię  ze zbiornikami wody pitnej o łącznej
pojemności nominalnej 150 m3 w Głubczycach Sadach,

b. oczyszczalnię ścieków  z infrastrukturą towarzyszącą
w miejscowości Bernacice Górne,

c. sieć wodociągową i kanalizacyjną w rejonie ulicy Żor-
skiej, Stelmacha, Rybnickiej, Chorzowskiej, Żytniej.

W sieć wodociągową i kanalizacyjną trzeba inwestować.
Budowa, remonty, walka ze stratami wody, regulacja ciśnienia i
systematyczne obniżanie liczby awarii na sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej to coroczne zadania Spółki. Spółka każdego roku
inwestuje w sieci którymi zarządza. Wszystko po to, by podno-
sić jakość usług świadczonych w zakresie dostarczania wody i
odprowadzania ścieków, zachowując przy tym ich ciągłość i
niezawodność. Realizowane zadania remontowe i inwestycyj-
ne wpływają też pozytywnie na poprawę warunków przeciw-
pożarowych na sieci wodociągowej. >>>>>

>>>>>   Modernizacja sieci to konieczność. Warunkiem ko-
niecznym funkcjonowania sieci w sposób prawidłowy i zapew-

niający jej rozwój  jest regularny nakład środ-
ków finansowych. Na inwestycjach zyskuje za-
równo Spółka, która posiada pod swoim zarzą-
dem nową i niewyeksploatowaną sieć, jak i Od-
biorca, który nie musi borykać się już ze skut-
kami awarii i może cieszyć się z komfortu usług
w zaciszu domowego ogniska.

  W celu śledzenia realizowanych prac remontowych i inwe-
stycyjnych zapraszamy na  stronę internetową Spółki, która jest
dostępna pod adresem www.wodociagi-glubczyce.pl. Korzysta-
jąc z okazji zachęcamy również do korzystania z Internetowe-
go Biura Obsługi Klientów

                   Marcin Grabuńczyk    Pełnomocnik Zarządu

STRAŻ MIEJSKA  PRZYPOMINA!

Nadeszła zima, a tym samym szereg nowych obowiązków
dla właścicieli nieruchomości, zarządców budynków i dróg
w zakresie usuwania śniegu, lodu, zanieczyszczeń oraz in-
nych zagrożeń, ku którym sami dążymy poprzez swoją nie-
wiedzę lub lekkomyślność.

Poniżej przedstawiam kilka obowiązków do jakich należy
zastosować się w okresie zimowym:

- uprzątnięcie śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chod-
ników położonych wzdłuż   nieruchomości - przy czym za taki
chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą
dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieru-
chomości,

 -oczyszczanie i usuwanie z odcinków dróg publicznych o
twardej nawierzchni przechodzących przez obszary o zabudo-
wie ciągłej lub skupionej poza miastami i osiedlami śniegu lub
lodu,

 - usuwanie sopli, nawisów śnieżnych z budynków i innych
konstrukcji. Ponadto należy pamiętać, że nie należy zgarniać
śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezd-
nię, żywopłot, trawnik lub urządzenie techniczne pasa drogo-
wego

 Pamiętajmy również, że zakazane jest termiczne przekształca-
nie odpadów, czyli krócej rzecz ujmując: zakaz spalania śmieci!

 Nie zatykajmy kratek i przewodów wentylacyjnych oraz dbaj-
my o stan kominów  i przewodów kominowych. Mam nadzieję,
że większość z nas weźmie sobie do serca powyższe i dzięki
temu będzie żyło nam się lepiej, bezpieczniej i zdrowiej.

Zachęcam również wszystkich do pogłębienia swojej wiedzy
w tym zakresie poprzez lekturę obowiązujących przepisów praw-
nych, gdzie ujęto powyższe obowiązki tj. Uchwała Nr XXX/
229/12 Rady Miejskiej w Głubczycach, w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głubczyce z
dn. 28 listopada 2012 r. ( Dz. Urz. Woj. Opol. z 2013 r. poz.
205), Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005 r. Nr. 236, poz. 2008, z
późn. zm., art. 101 Kodeksu Wykroczeń, Ustawa o drogach
publicznych z dnia 30 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.
260) z późn. zm., Prawo budowlane z dnia 2 października 2013
r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) z późn. zm.

   Komendant   Straży Miejskiej w Głubczycach
                                                  Romuald Dąbrowa

:
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OGŁOSZENIE
Burmistrz Głubczyc informuje o podaniu do publicznej

wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz
umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w
Głubczycach w dniu:

1.27.11.2013 r. wykazu obejmującego nieruchomość prze-
znaczoną do zbycia położoną w Głubczycach przy ul. Koper-
nika nr 39, oznaczoną według ewidencji gruntów jako działki
nr 504/9 i nr 504/16 o łącznej powierzchni 1,0592 ha.

Z dniem 08.01.2014 r. upływa termin do złożenia wniosku
przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nie-
ruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.
U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) t.j. osobie, której
przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cyto-
wanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest po-
przednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym
prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990
r. albo jego spadkobiercą.

2. 13.12.2013 r. wykazu obejmującego nieruchomość prze-
znaczoną do zbycia położoną w Głubczycach w rejonie ul.
Wiejskiej, oznaczoną według ewidencji gruntów jako działka
nr 414 o powierzchni 0,1342 ha.

Z dniem 24.01.2014 r. upływa termin do złożenia wniosku
przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nie-
ruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.
U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) t.j. osobie, której
przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cyto-
wanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest po-
przednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym
prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990
r. albo jego spadkobiercą.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Głubczyc informuje, że:
1. W dniu 7 stycznia 2014 r. odbędą się:
a) I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzeda-

ży nieruchomość gruntowej oznaczonej według ewidencji
gruntów, jako działka nr 661 o powierzchni 0,1071 ha, położo-
nej w miejscowości Grobniki. Cena wywoławcza do przetargu
wynosi 3 472,00 zł + VAT. Wadium wynosi 350,00 zł.

b) I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzeda-
ży nieruchomość zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz
budynkiem gospodarczym, oznaczonej według ewidencji grun-
tów, jako działka nr 1304/2 o powierzchni 0,0086 ha, położo-
nej w Głubczycach przy ul. Niepodległości nr 6b wraz ze zby-
ciem udziału wynoszącego 1/15 część w działce nr 1304/5 o
powierzchni 0,0714 ha. Cena wywoławcza do przetargu wyno-
si 67 548,00 zł. Wadium wynosi 7 000,00 zł.

c) II przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprze-
daży nieruchomość lokalowej (boks garażowy nr 3), położo-
nej w Głubczycach przy ul. Wiejskiej wraz ze sprzedażą ułam-
kowej części gruntu z działki nr 435/17. Cena wywoławcza do
przetargu wynosi 5 825,00 zł. Wadium wynosi 590,00 zł.

d) II przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprze-
daży nieruchomość lokalowej (boks garażowy nr 4), położo-
nej w Głubczycach przy ul. Wiejskiej wraz ze sprzedażą ułam-
kowej części gruntu z działki nr 435/17. Cena wywoławcza do
przetargu wynosi 5 811,00 zł. Wadium wynosi 590,00 zł.

e) II przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprze-
daży nieruchomość lokalowej (boks garażowy nr 5), położo-
nej w Głubczycach przy ul. Wiejskiej wraz ze sprzedażą ułam-
kowej części gruntu z działki nr 435/17. Cena wywoławcza do
przetargu wynosi 4 536,00 zł. Wadium wynosi 460,00 zł.

f) II przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprze-
daży nieruchomość lokalowej (lokal mieszkalny o pow. użyt-
kowej 13,15 m2), położonej w Głubczycach przy ul. Grunwaldz-
kiej nr 11/1 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu z działki
nr 418/5. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 8 982,00 zł.
Wadium wynosi 900,00 zł.

2. W dniu 14 stycznia 2014 r. odbędą się:
a) I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzeda-

ży nieruchomość lokalowej (lokal mieszkalny nr 2), położo-
nej w Głubczycach przy ul. Armii Krajowej nr 3 wraz ze sprze-
dażą ułamkowej części gruntu z działek nr 318/20 i nr 318/18.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 68 934,00 zł. Wadium
wynosi 7 000,00 zł.

b) I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzeda-
ży nieruchomość lokalowej (lokal mieszkalny nr 1), położo-
nej w Głubczycach przy ul. Armii Krajowej nr 3 wraz ze sprze-
dażą ułamkowej części gruntu z działek nr 318/20 i nr 318/18.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 65 016,00 zł. Wadium
wynosi 6 600,00 zł.

c) III przetarg ustny ograniczony do właścicieli sąsied-
nich nieruchomości oznaczonych według ewidencji gruntów
jako działki nr 272/120, nr 272/93 i nr 272/78 dotyczący>>>>

>>>sprzedaży nieruchomość oznaczonej według ewidencji grun-
tów jako działka nr 272/92 o powierzchni 0,0293 ha, położonej
w Głubczycach przy ul. Żeromskiego. Cena wywoławcza do prze-
targu wynosi 6 799,00 zł + VAT. Wadium wynosi  700,00 zł.

3. W dniu 28 stycznia 2014 r. odbędzie się I przetarg
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomość
lokalowej (lokal o innym przeznaczeniu niż mieszkaniowy o
pow. użytkowej 145,90 m2), położonej w Głubczycach przy ul.
Rynek nr 3-5/a wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu z
działki nr 372/3. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 553
286,00 zł + VAT. Wadium wynosi 55 400,00 zł.

Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargach jest wniesienie
wadium w pieniądzu. Terminy i warunki wniesienia wadium
zawarte są w ogłoszeniach o przetargach.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miej-
skim w Głubczycach ul.Niepodległości nr 14 (pokój nr 20) -
telefon (077) 485 30 21 wewnętrzny 222, 223 i 224 lub w inter-
necie na stronie WWW.glubczyce.pl

19 listopada 2013r. zostało wydane pozwolenie nr.SO.V.5311.02.2013 Burmistrza Głubczyc na prze-
prowadzenie zbiórki publicznej w dniach od 20 listopada 2013 r. do 19 grudnia 2013r.  Zbiorka jest
przeznaczona na zorganizowanie paczek mikołajkowych dla podopiecznych Srodowiskowego Domu
Samopomocy w Nowych Gołuszowicach. Zbiórka będzie przeprowadzona w formie: dobrowolnych wpłat
na konto, zbiórki ofiar do zaplombowanych puszek kwestarskich oraz sprzedaz przedmiotów.   Zezwo-
lenie zostało wydane dla Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Społeczno-Zawodowego "NAPRZECIW"

                                                                                                                                                             przezes Robert Wyrwalec
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ODWIEDZINY ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
Dzień 6 grudnia 2013 roku dzieci z Przedszkola w Zopowych

będą długo wspominać. Już od samego rana było widać, że bę-
dzie się on bardzo różnił od zwykłych dni w przedszkolu. Co
chwile dzieci z niecierpliwością spoglądały w okno i nasłuchi-
wały dźwięku srebrnego dzwonka. Tradycyjny przedszkolny
gwar zastąpiły piosenki wykonywane przez dzieci.

Nie wiadomo, czy sprawił to piękny śpiew dzieci, czy też
wieść o tym , że w naszym przedszkolu są wyłącznie grzeczne
dzieci, faktem jest, że nieoczekiwanie zjawił się wśród nas
Święty Mikołaj we własnej osobie.

Gdy tylko wszedł do sali na buziach dzieci pojawiło się zdzi-
wienie, zaskoczenie a przede wszystkim widoczny był uśmiech.
Jak się okazało Mikołaj nie był sam. Na to spotkanie przybyła
również Śnieżynka, Elf i Diabełek. Zaskoczeni byli zarówno
mali jak i duzi.

Zanim jednak Mikołaj przystąpił do rozdawania prezentów,
dzieci zaśpiewały mu piękną piosenkę "Wszystkie dzieci Mi-
kołaja kochają...". Mikołaj był bardzo wzruszony i zaskoczony
tym miłym gestem ze strony dzieci.

Następnie Mikołaj w asyście swoich pomocników i niesfor-
nego Diabełka, udał się do Zespołu Szkół w Pietrowicach, by
tam również obdarować dzieci wspaniałymi prezentami.

Święty Mikołaj odwiedził każdą klasę - poczynając od przedszkola
a kończąc na gimnazjum- obdarowując wspaniałymi upominkami, a
nauczycieli i pracowników szkoły rózgami i słodkościami.

W imieniu dzieci, jak również własnym, dziękujemy z całego
serca Mikołajowi, Śnieżynce, Elfikowi i Diabełkowi za tak miłe
spotkanie i zapraszamy ponownie. Dziękujemy również rodzi-
com za pomoc w zorganizowaniu niespodzianek dla wszyst-
kich dzieci.

                           Barbara Banaś i Krystyna Zapotoczna

50-LECIE MECZU 100-LECIA
Do niezwykle ciekawego historyczno-sportowego wydarze-

nia doszło w sobotę 16. LISTOPADA na stadionie głubczyc-
kiej Polonii. Po 50 latach pojawili się na nim zawodnicy, którzy
w 1963 roku zagrali w MECZU STULECIA głubczyckiej piłki.

Wtedy to A-klasowa głubczycka Polonia prowadzona przez
trenera Zbigniewa Słockiego świetnie zaprezentowała się w
rozgrywkach PUCHARU POLSKI, docierając po raz drugi w swo-
jej historii do szczebla centralnego. Najpierw 29. września 1963
Polonia pokonała w Głubczycach Śląsk Wrocław 2-0. W kolej-
nym meczu poloniści pokonali Ursus w Warszawie aż 4-0 po bram-
kach Stanisława Wiechy II (2), Pawła Nowaka i Jerzego Sztera.
Kolejnym rywalem w 1/16 Pucharu Polski, kiedy to do gry przy-
stąpiły zespoły I ligi, okazała się potęga polskiej klubowej piłki -
LEGIA WARSZAWA. To była przeszkoda nie do przejścia…

W niedzielę 17. listopada 1963 na trybunach stadionu miej-
skiego w Głubczycach zasiadło aż 2 TYSIĄCE WIDZÓW. To
było wydarzenie, które do dnia dzisiejszego wszyscy w Głub-
czycach wspominają. Ówczesna Legia to była wspaniała dru-
żyna, naszpikowana samymi piłkarskimi sławami i aż 8 repre-
zentantami kraju - Stanisław Fołtyn, Horst Mahseli, Jacek Gmoch,
Antoni Piechniczek, Bernard Blaut, Janusz Żmijewski, Lucjan
Brychczy, Henryk Apostel. Przy niej zespół Polonii to był... pro-
wincjonalny kopciuszek, który dzięki rozgrywkom Pucharu Polski
miał swoje "pięć minut"… Mecz zakończył się porażką Polonii 1-
11 a jedyną bramkę dla głubczyckiej drużyny zdobył Jerzy Szter.

W barwach Polonii zagrali: Józef Grzeczny, Marian Haber-
stok, Zbigniew Skoczylas, Paweł Kozibroda, Antoni Wypiórczyk,
Władysław Słocki, Stefan Seń, Leszek Kolb, Jerzy Szter, Werner
Thinel, Ludwik Orłowski, Józef Nowak, Józef Pacyga, Zbigniew
Olszewski, Stanisław Wiecha. Trener: Zbigniew Słocki.

W dniu 16. listopada 2013 roku - równo 50 LAT po tamtym
wydarzeniu - na boisku Polonii znów pojawili się nasi bohate-
rowie sprzed lat. Na zaproszenie prezesa i zarządu klubu Polo-
nia oraz redaktora klubowej gazetki "Poloniusza" zaprezento-
wali się głubczyckim kibicom: JÓZEF LESZEK KOLB,
PAWEŁ KOZIBRODA, LUDWIK ORŁOWSKI, JÓZEF PA-
CYGA, STEFAN SEŃ, ZBIGNIEW SKOCZYLAS, JERZY
SZTER, STANISŁAW WIECHA I, STANISŁAW WIECHA II,
ANTONI WYPIÓRCZYK.

Wcześniej odeszli jednak od nas: Józef Grzeczny, Marian
Haberstok, Władysław Słocki, Zbigniew Słocki, Werner Thie-
nel. Wszyscy Oni spoczywają na głubczyckim cmentarzu.

Jak widać głubczycka Polonia żyje nie tylko teraźniejszością,
ale pamięta także o historii klubu, ważnych wydarzeniach i jej
byłych zawodnikach. Więcej przeczytasz na:

www.poloniaglubczyce.futbolowo.pl.
Robert Stebnicki "Poloniusz"

,, CO ZA WSPANIALI GOŚCIE
W PUCHATKOWIE - GÓRNICY!"
W naszym przedszkolu staramy się organizować spotkania z ludź-

mi różnych profesji. Dzięki prośbie jednego z naszych wychowan-
ków - Bartusia - dzieci naszego przedszkola mogły gościć górni-

ków w strojach galowych. Cieka-
wostką jest to, że są to górnicy pra-
cujący w naszym regionie.

Panowie poświęcil i swój
świąteczny czas ( Barbórkę),
aby naszym milusińskim przy-
bliżyć pracę górnika. Swoją
opowieść rozpoczęli od przedsta-
wienia zawiłości dotyczących
strojów galowych. Dzieci mogły
się dowiedzieć dlaczego na czap-

kach, zwanych czako, pióropusze są w różnych kolorach, a na przo-
dzie jest perlik  i żelazko (młot i kilof), co oznaczają symbole na
otoku i na rękawach, a także ułożenie guzików na mundurze.

  Następnie opowiedzieli o "skarbach" wydobywanych przez
górników od kamienia, węgla, soli, miedzi, po złoto i srebro.
Dzieci miały okazje popisać się swoimi wiadomościami, chęt-
nie odpowiadały na pytania, a także je zadawały. Nagrodą była
możliwość przymierzenia górniczej czapki.

Tą drogą serdecznie dziękujemy Dziadziowi i Wujkowi Bar-
tusia za poświęcony czas i zapraszamy ponownie.

Anna Matiaszek, Olga Wiercioch, Ksenia Wacławik
Przedszkole nr 2



Styczeń 2014  nr 1/248 17

PUCHAR ŚLĄSKA W TAEKWONDO
 09.11.2013 r.w  Poczesnej koło Częstochowy  odbył się Pu-

char Śląska w Taekwondo. W zawodach wystartowało ponad
200 z Polski i Słowacji. KST w Głubczycach reprezentowała
27 osobowa grupa. Nasi zawodnicy zdobyli 13 medali w tym 6
złotych, 4 srebrne i 3 brązowe. W kategorii seniora Paulina Szpak
zajęła I m w układach, Agnieszka Stachura II m. w układach,
Bartosz Słodkowski I m. w walkach w kategorii pow. 85 kg. W
kategorii juniora Kamila Ciechanowska zajęła I m. w układach
i I m. w walkach do 53 kg, Karolina Konik I m do 60 kg, i w
kategorii młodzika Kinga Sztucka zajęła I m. w układach i II m.
w technikach specjalnych, Oliwia Fulneczek II m. w układach,
Daria Baran III m. w układach. Adam Humeniuk II m. w ukła-
dach, Marcin Sagan III m w układach i Dariusz Gajda III m. w
układach. Był to turniej sprawdzający przed zawodami między-
narodowymi w Ciechanowie, które mają się odbyć na początku
grudnia br.                                                                            DJ

OLIMPIADA INTEGRACYJNA
TAEKWONDO  (STR.20)

3.11.2013 r. w Zabrzu  odbyła  się Olimpiada Integracyjna  w
Taekwondo. W zawodach brało udział ponad 200 uczestników
z województwa śląskiego i opolskiego. Organizatorami olim-
piady byli UKS Taekwon-do w Zabrzu, UM Zabrze Wydział
Kultury i Sportu w Zabrzu , MAC Departament Mniejszości
Narodowej i Etnicznej.  KST w Głubczycach reprezentowała
22 osobowa grupa. Nasi zawodnicy zdobyli 16 medali w tym 6
złotych, 4 srebrne i 3 brązowe. W kategorii seniora  Bartosz
Słodkowski I m. w walkach w kategorii pow. 85 kg. W katego-
rii juniora, Karolina Konik I m do 60 kg, Michał Jano I m. wal-
ki do 60 kg, Kinga Sztucka II m walki do 49 kg, Małgorzata
Bernaś III m walki do 49 kg, Katańska Natalia III m. układy,
Żłobicki Wojciech III m walki pow. 70 kg, Kamil Gużda III m
walki do 54 kg  w kategorii młodzika nasi zawodnicy zdomino-
wali podium w kategorii dziewcząt i chłopców: Oliwia Fulne-
czek I m. w układach, Daria Baran II m. w układach, Kinga
Sztucka zajęła III m. w układach. i Wiktoria Konik III m ukła-
dy, Marcin Sagan I m w układach,  Adam Humeniuk III m. w
układach i Dariusz Gajda III m. w układach. DJ

MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ
MINI SILESIA CUP  (STR.20)

 9 listopada odbył się w Głubczycach Międzynarodowy Tur-
niej Mini Silesia Cup. Uczestniczyło 114 dzieci z Polski i Czech.
Rozgrywano mecze w dwóch kategoriach: dzieci i żaków. Nasi
zawodnicy zdobyli cztery medale najwięcej z wszystkich ekip.
Należy nadmienić że nasza zawodniczka Maja Janko była naj-
młodszą uczestniczką zawodów i została nagrodzona medalem
i drobnym upominkiem. Poniżej nasi medaliści
 U-9 chłopcy (kat. dzieci)  III m. - Michał Kamiński
 U-11dziewczęta (kat. żacy)  II m. - Oliwia Siekierzyńska
 U-11 chłopcy  I m. - Szymon Ślepecki,  II m. - Jakub Mazur
 W Kępnie tego samego dnia przystąpili do rozgrywek młodzi-
cy nasz klub reprezentowało troje zawodników i tak Kordian
Kobylnik zwycieżył w grze podwójnej i mieszanej, natomiast
Weronika Kościółek w grze podwójnej zajęła trzecie miejsce.

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ JUNIORÓW,
MŁODZIKÓW I MŁODZIKÓW MŁODSZYCH
16 listopada w Głubczycach odbył sie Ogólnopolski Turniej
Juniorów, Młodzików i Młodzików Młodszych. Zawodnicy
Technika Głubczyce znów spisali się znakomicie zdobywając
najwięcej medali i tak w kategorii juniorów najlepszy okazał
się Przemek Szydłwski wygrywając w singla i w grze podwój-
nej, w młodzikach w trzech grach tryumfował Kordian Kobyl-
nik, a w najmłodszej kategorii w singlu i deblu zwyciężył Ma-
ciej Matusz.

 BADMINTONOWY
FESTIWAL WARSZAWSKI.

W dniach 29.11-1.12.2013 nasi zawodnicy przystąpili do tur-
nieju pod nazwą Festiwal Warszawski. Na dwóch halach blisko
400 uczestników rywalizowało w czterech kategoriach wieko-
wych. W kategorii najmłodszej nie miał sobie równych Maciej
Matusz zwyciężając w trzech grach: singlu, deblu z Bartkiem
Gałazką oraz grze mieszanej. Kordian Kobylnik zajął 2 miej-
sce w grze mieszanej w kategorii młodzików, również w mik-
ście w najstarszej kategorii Przemek Szydłowski

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI
JUNIORÓW I MŁODZIKÓW

 W dniach 14-15 grudnia w Białymstoku odbyły się Drużyno-
we Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzików. Nasi zawodnicy
w kategorii juniorów jak i mlodzików zdobyli brązowe medale.
W drużynie juniorów wystąpili Dawid Mazur, Robert Mirga,
Sebastian Obrycki i Michal Ustimowicz, w ekipie młodzików
brali udział Maciej Matusz, Kordian Kobylnik, Maciej Siemi-
ginowski, Jakub Minartowicz. Serdecznie gratulujemy.

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI
MŁODZIKÓW MŁODSZYCH

Przed samymi świętami Bożego Narodzenia nasi najmłodsi za-
wodnicy udali się do Choroszczy na Drużynowe Mistrzostwa
Polski Młodzików Młodszych. Zwyciężyliśmy zdecydowanie
odnosząc w każdym spotkaniu wynik 5 do 0 nie tracąc przy tym
żadnego seta. Tytuł Mistrzów Polski przypadł naszej drużynie
która grała w składzie:  Maciej Matusz, Patryk Kobeluch, Bar-
tosz Gałązka, Szymon Ślepecki i Jakub Mazur.
                                                          Serdecznie gratulujemy!
                                        Pozdrawiam,   Adam Pawlaczek

WYRÓŻNIENIA MARSZAŁKA
05.12.2013 r. w  Urzędzie Marszałkowskim w Opolu odbyło

się spotkanie z medalistami Mistrzostw Polski. Przedstawiciele
wszystkich dyscyplin otrzymali Listy gratulacyjne i nagrody.
Na spotkanie to zostali zaproszeni zawodnicy i trener Klubu
Sportowego Taekwondo  osiągający sukcesy na arenach krajo-
wych i międzynarodowych. Nasz Klub  reprezentowali : Bar-
tosz Słodkowski - Mistrz Polski Seniorów w Taekwondo w ka-
tegorii +85 kg i brązowy medalista w testach siły, Zwycięzca
Pucharu Świata w walkach, Drużynowy Mistrz Europy w wal-
kach i testach siły, Indywidualnie III w walkach w kategorii cięż-
kiej, Karolina Konik - Mistrzyni Polski w walkach, Zwycięż-
czyni Pucharu Świata w walkach i II w technikach specjalnych,
Drużynowa Mistrzyni Europy w technikach specjalnych, II w
walkach drużynowych i III w indywidualnych technikach spe-
cjalnych, Kamila Ciechanowska - ubiegłoroczna Mistrzyni Pol-
ski, Zwyciężczyni Pucharu Świata w walkach i II w technikach
specjalnych i uznana za najlepszą zawodniczkę Pucharu Świa-
ta wszyscy są członkami Kadry Narodowej oraz trener Daniel
Jano wyróżniony Nagrodą Ministra Sportu. List gratulacyjny i
nagrody w imieniu Pana Marszałka wręczała Pani Barbara Ka-
mińska Członek Zarządu Województwa Opolskiego. DJ
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REKLAMA W GŁOSIE GŁUBCZYC
 Głos Głubczyc jest bezpłatnym informatorem o zasięgu
gminy, w formacie A4 z okładką w kolorze. Ukazuje się

na przełomie miesięcy w nakładzie 1200 egz. oraz w
wersji elektronicznej. Reklamy - tylko czarno białe na

wewnętrznych stronach - podstawowy moduł - w  ramce
9x9cm, jednorazowa edycja 100,00zł +VAT, przy

większej ilości cenę można negocjować.
   Treść reklam nadsyłać  w wersji elektronicznej w pliku
JPG (rozdz. 300dpi) na adres e-mail "janwac @o2.pl",
w terminie do 15. każdego miesiąca na miesiąc następny,
wraz z podaniem "parametrów" niezbędnych do wysta-

wienia
 Faktury Vat przez Miejski Ośrodek Kultury.

 BIBLIOTEKA MIEJSKA I GMINNA
 W GŁUBCZYCACH  RATUSZ IIP

Wypożyczalnia dla dorosłych
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 miesiąca: 8.00 - 16.00

Oddział dla dzieci pn.8.00-16.00 wt-pt.10.-18.00
Inne dane dotyczące działalności Biblioteki

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

Można znaleźć tam katalogi online, aktualności,
wydarzenia, opinie, statystyki itp.

FHU MARIOX
imp-eks

 Mariusz Łankowski
ul. Kołłątaja 3b,

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

Nasze usługi:
Usługi maszynami budowlanymi,

Usługi walcami drogowymi,
Sprowadzanie maszyn bud. i rol.

Naprawy i wynajem maszyn,
Prace rozbiórkowe,

Wykopy fundamentowe,
Równanie terenu,

Transport,
Instalacje gazowe,

www.mariox.pl
mariox@mariox.pl

Głos Głubczyc - bezpłatny informator samorzadowy
 Wydawca - Urząd Miejski w Głubczycach.
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Adres Redakcji: 48-100 Głubczyce, ul. Niepodległości 14,
Urząd Miejski, tel. 77 485-30-21
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Materiały zamówione i niezamówione przyjmujemy

 do 10 każdego miesiąca. Materiały można zostawiać również
w sekretariacie Urzędu Miejskiego.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za nadesłane
 i opublikowane listy oraz zastrzega sobie prawo skracania i

redagowania  tekstów i zmiany tytułów;
Nie odpowiadamy za treść zamieszczonych

 ogłoszeń i reklam.
Numery archiwalne GG  - www.glubczyce.pl,
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PODZIĘKOWANIE
za inwestycje  w Głubczycach Sadach
W imieniu mieszkańców sołectwa Głubczyce Sady pra
gnę podziękować za dwie inwestycje wykonane w 2013

    w  naszej wsi.
   Pierwsza to przepompownia wody która zasila wsie Lwo-

wiany i Głubczyce Sady oraz fermę bydła, ubojnię i warsztat
mechaniczny firmy Top-Farms.

 Dziękuję burmistrzowi Janowi Krówce za podjęcie inicjaty-
wy budowy na prośbę mieszkańców wsi i pozyskanie sponso-
rów.  Podziękowania kieruję również  do dyrektora Agencji Nie-
ruchomości Rolnych w Opolu Andrzeja Butry i wicedyrektora
Adama Krupy, prezesa firmy Top-Farms Krzysztofa Gawęckie-
go, prezesa Głubczyckich Wodociągów Adama Ratusia za przy-
gotowanie budowy do realizacji i wykonanie dobrej roboty.

Druga inwestycja to modernizacja boiska sportowego po-
legająca na oświetleniu płyty, montażu plastikowych krzesełek,
wyposażeniu sali do szkolenia oraz nagłośnieniu.

 Dziękuję bardzo  wojewodzie Ryszardowi Wilczyńskiemu
i burmistrzowi Janowi Krówce za kapitał włożony w tę inwestycję,
prezesom spółek Top-Farms Krzysztofowi Gawęckiemu
i Usług Komunalnych Stanisławowi Szczerbakowi - za sponso-
rowanie sprzętu sportowego, za naprawę w warsztacie sprzętu
sołeckiego, za wykonanie prac ziemnych użyczenie wysięgni-
ka. Dziękując wszystkim pozostałym  za pomoc i życzliwość,
skorzystam  z okazji by złożyć życzenia - zdrowia i błogosła-
wieństwa Bożego na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
i Nowy Rok 2014.

 Józef Krasicki, sołtys Głubczyc Sadów 5.12. 2013 r.
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Serdecznie Witamy 32 Nowych Mieszkańców Ziemi Głubczyckiej,

urodzonych w listopadzie 2013 w Szpitalu Powiatowym w Głubczycach, Rodzicom Gratulujemy!

Augustyn Paulina c.
Katarzyny Klisino

14.11 22.00 3200-53

Domagała Magdalena
c.Eweliny Wojnowice
08.11 14.15 3300-57

Domański Tomasz
s.Jolanty Włodzienin
27.11 9.30 3400-56

Gajowiec Aleksander
s.Kamili Głubczyce
15.11 17.00 3150-56

Gawlikowska Zuzanna c.
Aleksandry Dzierżysław

14.11 10.30 4100-58

Gnot Łukasz
s.Ewy  Głubczyce
4.11 8.30 3600-56

Górniak Julia
c.Pauliny  Fałkowice
07.11 8.25  2930-57

Igor Serwata
s.Anety Opole

16.11 10.35 4300-60

Janicki Fabian
s.Anety Babice

23.11 16.45 2800-52

Kaczor Sebastian
s.Katarzyny Głubczyce
26.11 21.50 3900-59

Kilarska Emilia
c.Jolanty Głubczyce
28.11 9.05 3150-56

Koenig Max s.Małgo-
rzaty Boguchwałów
14.11 23.30 3500-56

Komisarski Jakub
s.Barbary Głubczyce
29.11 7.10 3350-54

Kuśmierczyk Lena
c.Anny Pilszcz

28.11 815 2800-55

Lenartowicz Angelika
c.Katarzyny Rozumice
21.11 11.55 3400-54

Leszczyński Jaś
s.Ani  Grobniki

18.11 9.00 3050-54

Litwa Michał
s.Ewy Głubczyce

01.11 2.25 3550-58

Mosakowska Dominika c.
Katarzyny  Nowe Gołuszo-
wice 21.11 7.55 3000-54

Ochowicz Antonina
c.Magdaleny Lwowia-
ny 15.11 9.45 3850-59

Pociecha Maria
c.Eweliny Gołuszowice

28.11 10.20 3000-54

Posacki Arkadiusz
s.Katarzyny Baborów
30.11 23.45 3660-58

Słocki Grzegorz
s.Anety Głubczyce

21.11 8.45  4600-58

Snieżko Marlena
c.Agnieszki

Pomorzowiczki
07.11 12.30 3450-57

Tokarczyk Miłosz
s.Doroty Otmuchów
17.11 11.20 3520-58

Załuska Natalia
c.Agnieszki
Czerwonków

29.11 3.40 2540-53
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