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Na zbliżające się Święta najlepsze życzenia przeżywania Bożego Narodzenia   w zdrowiu, radości i ciepłej, rodzinnej atmosfe-
rze. Kolejny zaś Nowy Rok niech będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń,   tego życzą: Przewodniczący

Rady Miejskiej Burmistrz Głubczyc Kazimierz Naumczyk Jan Krówka

Z OKAZJI ŚWIĄT
 BOŻEGO

NARODZENIA

ODBYWAŁY SIĘ
LICZNE SPOTKANIA

WIGILIJNE - ZAKONU
MALTAŃSKIEGO W

GROBNIKACH,
KLUBU KARATE W SP1,

OCHOTNICZEGO HUFCA
PRACY,

SŁUŻB MUNDURO-
WYCH, CYWILNYCH,

KOMBATANTÓW,
 SOŁTYSÓW …

W URZĘDZIE MIEJSKIM
ZE ŚWIATŁEM

BETLEJEMSKIM,
SPOTKANIE ZE ŚW.

MIKOŁAJEM W RATUSZU
 PRZEDSTAWIENIA

JASEŁKOWE
SPECJALNEGO

OŚRODKA SZKOLNO
 WYCHOWAWCZEGO,
 ŚRODOWISKOWEGO

DOMU  SAMOPOMOCY,
W ŻYWEJ SZOPCE

Z OKAZJI  KOŃCZĄCE-
GO  SIĘ ROKU 2015

 KOŃCZONO
INWESTYCJE

W PARKU,
NA DROGACH
 ULICACH …,

OTWARTO NOWĄ
SALĘ ŚLUBÓW W USC
Z POWODU OBFITOŚCI
ZDARZEŃ I BRAKU

 MIEJSCA W GG
 ZOBACZ RELACJE

 I FOTOREPORTAŻE NA
 WWW.TWOJE
GLUBCZYCE.PL
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NOWY SALON W GŁUBCZYCACH

NOWA SALA ŚLUBÓW W GŁUBCZYCACH
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INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Jeżeli jesteś niepełnosprawnym ruchowo mieszkańcem Gminy Głubczyce, potrzebujesz załatwić osobiście sprawę

w Urzędzie Miejskim w Głubczycach  zgłoś ten fakt telefonicznie
pod numerem telefonu 77 485 23 25 lub elektroniczne na podany e-mail: um@glubczyce.pl

- pracownik urzędu odwiedzi Cię w Twoim miejscu zamieszkania.
Wystarczy podać: rodzaj sprawy do załatwienia, numer telefonu

lub e-mail do kontaktu, miejsce zamieszkania i ewentualny termin
                                          wraz z godziną kiedy możemy Cię odwiedzić.                          Burmistrz Głubczyc

NOWY SALON URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH W GŁUBCZYCACH
NAJMĄDRZEJSZY SALON W BRANŻY GRZEWCZEJ OTWARTY

Eksperci Galmet chwalą się: "Uruchomiliśmy najmądrzejszy w Polsce salon urządzeń grzewczych". Czy to prawda? Sprawdziliśmy
w zeszły piątek, 4 grudnia, podczas oficjalnego otwarcia ekskluzywnego showroomu producenta systemów hybrydowych i para-
hybrydowych w Głubczycach. W ciągu ponad 32 lat swojego istnienia firma osiągnęła pozycję lidera rynku, a stosowanie najnowo-
cześniejszych technologii znalazło uznanie w kraju i za granicą.

Najmądrzejszy, czyli jaki? - "Taki, który w przystępny sposób prezentuje całą mądrość producenta" - tłumaczy Robert Galara,
wiceprezes firmy Galmet. - "To salon, w którym klient znajdzie produkty, spełniające jego potrzeby. Szczególną rolę przypisaliśmy
również jakości obsługi. Każdy, kto poszukuje odpowiedniego sprzętu grzewczego i ma w związku z tym wątpliwości, znajdzie w
naszym salonie odpowiedź na każde swoje pytanie".

Część ekspozycji showroomu współtworzą trzy komplety zestawów grzewczych: mini, midi i maxi - dedykowane użytkownikom o
różnych potrzebach. Jeden producent, jeden serwis, jedna gwarancja i jeden najmądrzejszy w Polsce salon z urządzeniami, które
przez wiele lat nie tylko będą zapewniać ciepło, ale i przynosić oszczędności.

"Ten salon to centrum doradztwa techniki grzewczej. Chcemy wspierać, pomagać i doradzać, a nie tylko sprzedawać. Dlatego
ciągle podejmujemy wyzwania, by być jeszcze bliżej naszych klientów. Nieustannie się zmieniamy. Tworzymy rzeczy mądre w taki
sposób, aby klienci po wybraniu produktów Galmet mogli być  naprawdę dumni" - powiedział przy okazji otwarcia Robert Galara.

W czasie otwarcia najmądrzejszego salonu w branży można było spotkać m.in. przedstawicieli władz samorządowych, WFOŚiGW
w Opolu, projektantów, instalatorów i redystrybutorów produktów GT. Otwarcia poprzez przecięcie wstęgi dokonał prezes zarządu
firmy, Stanisław Galara, a przemówienie wygłosił wiceprezes, Robert Galara.

Otwarcie salonu poprzedziła kampania w prasie, radiu, internecie oraz na billboardach.
Obecnie, produkty Galmetu można znaleźć we wszystkich znaczących punktach sprzedaży w całej Polsce.
 Producent chce, by na mapie takich miejsc znalazł się także nowy salon Galmet.

NOWA SALA ŚLUBÓW
W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO

W  GŁUBCZYCACH
Urząd Miejski w Głubczycach informuje,  iż w listopadzie br. wykonano modernizację

Sali Ślubów. Nowoczesny, stylowy wystrój sali oraz każdy jej szczegół stworzą niepo-
wtarzalny klimat każdej ceremonii ślubnej, a wszystkie "Jubileusze 50 lat pożycia mał-
żeńskiego" zachowają uroczystą i dostojną formę.

Serdecznie zapraszamy Pary, które chcą zawrzeć związek małżeński.
Dla pierwszych  par Burmistrz przygotował niespodziankę.
Autorami projektu "Sali Ślubów" są: Sekretarz Gminy mgr inż. Anna Hauptman-

Głogiewicz i mgr inż. arch. Magdalena Grzywna (foto)
Sala Ślubów przed...(foto str.2)   Ostatnie Złote Gody w  Sali Ślubów USC  w wystroju

z czasów PRL (20.05.2015r.)...

Jubilaci: Edward i  Alina Łozińscy  z
Kietlic, Zbigniew i Helena Szlachetko z
Kietlic, Stanisław i Stanisława Kowalscy
z Głubczyc, Henryk i Rozalia Kubik z Głub-
czyc, Kazimierz i Genowefa Huzar z Kró-

lowego, Jan i Olga Chmura z Równego, Maria i Franciszek Pilch  z Głubczyc...

Boazerie i PRL -owski klimat odeszły w niepamięć.
Sala Ślubów po... 15.12.2015r. i młodożeńcy ...(foto str.2).
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W  czasie  poprzedzającym Boże Narodzenie, czasie Adwentu ożywają jeszcze  w naszej polskiej tradycji dawne zwyczaje związane
ze świętowaniem tego wielkiego wydarzenia w dziejach ludzkości. Bowiem od tego momentu liczono  czas od nowa, stąd  mamy
naliczone 2015 lat. Wczasach mojej szkolnej młodości zakończono w podręcznikach do historii  określanie czasu zdarzeń historycz-
nych na te "przed narodzeniem Chrystusa" i "po narodzeniu Chrystusa", zastępując je  "przed naszą erą" "naszej ery", mimowolnie
potwierdzając, że to jednak „nowa era” w dziejach ludzkości. W tym czasie,  od ponad dwu tysięcy lat, różne ideologie wielokrotnie
podejmowały z różnym skutkiem (przykład ZSRR)  walkę trwającą do dziś z chrześcijańskimi zwyczajami, obrzędami,  tradycjami.
Nasze głubczyckie tradycje  zainaugurował  św. Mikołaj  w Sali pod Aniołem  w Ratuszu Miejskim, później odbyła się niepoliczona
ilość jasełek, spotkań wigilijnych, opłatkowych  (ostatnie jeszcze po Nowym Roku) oraz Ogień Betlejemski, żywa szopka, itp. itd...
nie sposób we wszystkich uczestniczyć, ani opisać. Cieszyć się należy, że tradycja nie ginie. Skromna lista tych zdarzeń na okładce
Głosu Głubczyc wskazuje te z których relacje i  fotoreportaże  można obejrzeć na www.twojeglubczyce.pl na którą zapraszam,
korzystając z gościnności pomysłodawcy tego portalu Mateusza Kitki, tam również jest możliwość bezpośredniego kontaktu z
autorem.

Jan Wac

NASZE  TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE

Św. Mikołaj w Ratuszu, jasełka ŚDS z N.Gołuszowic,
spotkanie karateków w SP1, żywa szopka w ZSCKR,  spo-
tkanie w OHP, jasełka SOSzW, spotkanie wigilijne Za-
konu Maltańskiego w Grobnikach
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GŁUBCZYCKA RADA SENIORÓW
W  2015 ROKU

1.  27.01.2015 Głubczycka Rada Seniorów  (GRS)  wznowi-
ła swoją działalność: kadencja 2014/2018 – członkowie Rady
otrzymali nominację z rąk Burmistrza Głubczyc.

Na pierwszej sesji ukonstytuował się Zarząd GRS w skła-
dzie:  Janusz Peczkis – przewodniczący, Jan Bażyński – za-
stępca przewodniczącego, Maria Bernacka – zastępca prze-
wodniczącego, Jerzy Skrzekut – sekretarzpozostali członko-
wie Rady to: Banach Halina, Bartusik Ewa, Dąbrowa Liliana,
Komarnicka Monika, Kosowski Zygmunt, Kraszewska Maria,
Młot Tomasz, Skrzyp Tadeusz, Ziółkowska Bożena

2. GRS została powołana na podstawie uchwały Rady Miej-
skiej, zadania Rady określa statut i regulamin GRS.

3. W roku 2015 Rada odbyła 20 posiedzeń oraz dwa spo-
tkania z młodzieżą ZSM  w ramach lekcji wychowawczych.

4. Rada Seniorów przygotowała Plan Pracy na lata 2014/
2018, który obejmuje: - profilaktykę zdrowotną,
- aktywizację środowisk ludzi starszych,
- integrację społeczną, - organizację pomocy prawnej,
- diagnozę społeczną – czyli podejmowanie działań w kie
   runku określenia   potrzeb ludzi starszych,
- inicjowanie działań współpracy z organizacjami, stowaszy
   szeniami,   związkami zawodowymi, instytucjamim samorzą
  dowymi i zakłądami pracy,
5. W ramach profilkatyki zdrowotnej uruchomiliśmy punkt

wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego, w którym można nie-
odpłatnie sprzęt przekazać, albo bezpłatnie sprzęt wypożyczyć
– mieści się on w Domu Dziennego Pobytu w Głubczycach
ul.Chrobrego 7 i jest czynny w godzinach pracy Domu.

6. Z inicjatywy Rady Seniorów zrealizowano "Pudełko
Życia", które umożliwia uzyskanie informacji niezbędnych przy
ratowaniu życia. "Pudełko" to zostało wydane dla 500 osób na
terenie całej Gminy Głubczyce.

7. Rada Seniorów zainicjowała cykl wykładów, spotkań do-
tyczących profilaktyki zdrowotnej – które przeprowdzili jej
członkowie w swoich stowarzyszeniach i jednostkach. Wykła-
dy dotyczyły profilaktyki uzależnień, zdrowego żywienia, pierw-
szej pomocy przedmedycznej, zdrowia psychicznego. Ponad-
to systematyczne Rada organizuje zbiorowe marsze nordic
walking.

8. Rada Seniorów w ramach aktywizacji środowisk ludzi
starszych przeprowadziła "Senioralia 2015", które obejmowa-
ły: - integrację osób starszych, dzieci i młodzieży poprzez za-

angażowanie ich do wspólnego Kolorowego Marszu ulicami mia-
sta, a także poprzez organizację   międzypokoleniowych  warszta-
tów plastycznych, - występy artystyczne znanych Głubczyczan:

Marii Farasiewicz,   Głubczyckie Dinozaury, nauczyciele i ucznio-
wie PSM,  Głubczyckie Towarzystwo Muzyczne, poeci-seniorzy:
Franciszka Delanowską, Cecylia Pasternak, Ryszard Baranowski,
Chór HALO, Dziarski Senior, Chór Fenix.

9. Członkowie Rady Seniora przeprowadzili społeczne kon-
sultacje z mieszkańcami Głubczyc, na podstawie których zostały
opracowane przez członków Rady Seniora dwa wnioski dotyczą-
ce rewitalizacji parku miejskiego i przekazane Burmistrzowi.

10. Ponadto przeprowadzono ankietę podsumowującą organi-
zację "Senioralii 2015" i przebadano 60 osób – wnioski oraz opinie
uzyskane w drodze ankiety zostały opracowane przez członka naszej
Rady i zostaną wykorzystane przy organizacji Senioralii w roku
następnym.

11. W ramach działań inicjowania współpracy Rada Seniorów
złożyła wniosek o podjęcie uchwały o przystąpieniu miasta Głub-
czyce do sieci miast Cittaslow – czyli sieci miast "Dobrego Życia".

Ponadto złożono wnioski  w sprawie powstania Rady Działal-
ności Pożytku Publicznego oraz wprowadzenie budżetu partycy-
pacyjnego (obywatelskiego) i inicjatywy obywatelskiej.

12. Przewodniczący Rady Seniorów został zaprzysiężony do
Krajowego Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w Warszawie w
dniu 1 października 2015r. Obecnie prowadzone są działania w
kierunku powołania Wojewódzkiego Sejmiku Seniorów.

13. Członkowie Rady wzięli udział w szkoleniach dotyczących:
- funduszy europejskich,
- funduszu inicjatyw obywatelskich
- pierwszej pomocy przedmedycznej.
14. Członkowie Rady Seniorów biorą aktywny udział w impre
   sszach i spotkaniach na szczeblu wojewódzkim:
- udział w Senior Expo 2015 w Opolu,
- udział w posiedzeniu Rady Seniorów w Prudniku,
   połączonym z   warsztatami działaności obywatelskiej,
- braliśmy również udział w komisjach i sesjach Rady Miejskiej
15. Współpracujemy z: Miejskim Ośrodkiem Kultury , Przed-

szkolem Nr 2 im.Kubusia Puchatka, Zespołem Szkół Mechanicz-
nych, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno Wychowawczym, Pań-
stwową Szkołą Muzyczną.

Dotychczasowe nasze działania i inicjatywy przyczyniły się do
widocznego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, aktywizacji
ludzi starszych i przywrócenie ich jako pełnoprawnych członków
społeczeństwa.

                                       Przewodniczący GRS Janusz Peczkis

OGŁOSZENIE         Burmistrz Głubczyc informuje, że w dniu:
1.   4 stycznia 2016 r. odbędzie się III przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomość lokalowej  (lokal

mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 13,15 m2), położonej w Głubczycach przy ul. Grunwaldzkiej nr 11 wraz  ze sprzedażą
ułamkowej części gruntu z działki nr 418/5. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 6 796,20 zł.  Wadium wynosi 680,00 zł.

2.   8 stycznia 2016 r. odbędzie się V przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej
budynkiem magazynowo - składowym, oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 485/10 o pow. 0,0359 ha, położo-
nej w Głubczycach  ul. Sosnowieckiej nr 23. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 18 357,00 zł. Wadium wynosi 1 900,00 zł.

3.  10 lutego 2016 r. odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej
budynkiem byłego gimnazjum, oznaczonej według ewidencji gruntów jako działki nr 621/52, 621/59 i nr 546/4 o łącznej
powierzchni 1,4919 ha, położonej w Głubczycach przy ul. Raciborskiej nr 23.  Cena wywoławcza do przetargu wynosi 968
950,00 zł.  Wadium wynosi 97 000,00 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 Miejskim w Głubczycach ul. Niepodległości nr 14 (pokój nr 20) -
telefon (077) 485 30 21 wewnętrzny 222, 223 i 224 lub w internecie na stronie WWW.glubczyce.pl
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OSOBY POTRZEBUJĄCE POMOCY
W ZWIĄZKU  Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM, NARKOTYKOWYM

 LUB PRZEMOCĄ W RODZINIE MOGĄ JĄ UZYSKAĆ:
* w Punkcie Konsultacyjnym /budynek Urzędu Miejskiego,  ul. Niepodległości 14, pok.24 (II piętro), tel. 77 485-08-60
  - dyżury członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania   Problemów Alkoholowych:
         we wtorki  w godz. 12.00 -14.00  w piątki w godz.  9.00 - 11.00   środy w godz. 14.00 - 16.00
*dyżury  terapeuty:
   w poniedziałki i środy w godz.  16.00  - 19.30  przez telefon zaufania - bezpłatna infolinia:
   - codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00  tel  0800 - 475 - 070
*  u psychologa ds. przemocy /w Ośrodku Pomocy Społecznej przy     ul. Pocztowej 6a tel. 77 485-29-22/
   - przyjmuje w piątki w godz. 14.00 - 16.00  (termin spotkania należy wcześniej uzgodnić telefonicznie)
* Grupy samopomocowe AA i AL-Anon spotykają się w pomieszczeniach Stowarzyszenia Głubczycki Klub Abstynenta
      (budynek Urzędu Miejskiego w Głubczycach ul. Niepodległości 14):
    -   grupa AA  -  w każdą środę o godz. 18.00   grupa Al- Anon  -  w każdy wtorek o godz. 18.00
* Głubczycki Klub Abstynenta czynny codziennie od godz.17.00
*  Franciszkański Ośrodek Pomocy Dzieciom /ul. Zakonna 3/  - czynny codziennie w godz. 14.00 - 22.00  /tel. 77 485-61-77/
*  Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży - połączenie bezpłatne: 116 111

BADMINTON NA LEKCJE
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Opolski Okręgowy Związek Badmintona zorganizo-

wał  dniu 10.12.2015r. w Głubczycach na hali ZOKiS
turniej badmintona podsumowujący Program  Światowej
Federacji Badmintona Shuttle Time, czyli wprowadzenie
badmintona na lekcje wychowania fizycznego.

W programie, w I etapie wzięło udział 80-ciu nauczycieli
wychowania fizycznego. Na terenie Opolszczyzny (po-
wiaty: opolski, brzeski, nyski, strzelecki, kędzierzyńsko-
kozielski i głubczycki) 12 szkół  otrzymało darmowy sprzęt
do nauki badmintona, w których zostały przeprowadzone
zajęcia  dla ponad 250 uczniów szkół podstawowych i
gimnazjalnych.

Turniej w Głubczycach to podsumowanie tego progra-
mu, to możliwość sprawdzenia swoich umiejętności, to
udział tych, którzy nie uczęszczają na co dzień na zajęcia z
badmintona w klubach sportowych, to Ci ,którzy uczyli
się grać w badmintona na lekcjach w szkołach.

Rozegrano 120 pojedynków w systemie  gier grupowo-
pucharowym, tylko gry pojedyncze osobno dziewczęta i
osobno chłopcy szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Oto wyniki  Szkoły podstawowe
U-11 ( ur.2005-2006)
Dziewczęta
I m. Joanna Mazur    ZS Bogdanowice
II m.   Weronika  Nawaryńska  ZS Bogdanowice
Chłopcy
II m. Paweł Antoszczyszyn  SP Nr 2 Głubczyce
U-13 ( ur.2003-2004)
Dziewczęta
III m. Anna Nawaryńska  ZS Bogdanowice
Chłopcy
II m. Mateusz Nowak  ZS Bogdanowice
Serdeczne podziękowania za współorganizację i pomoc

przy wdrażaniu Programu Shuttle Time na Opolszczyźnie
dla :Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskie-
go, Polskiemu  Związkowi Badmintona, Ministerstwu Spor-
tu i Turystyki, Gminie Głubczyce, Dyrektorom Szkół, Na-
uczycielom, Uczniom  oraz Tutorom-trenerom.

(foto str.14)                          Ze sportowym pozdrowieniem
Wojewódzki Koordynator

Programu Shuttle Time  Bożena Bąk

SHUTTLE TIME-
Walory badmintona jako sportu szkolnego
W Zespole Szkół w Bogdanowicach w bieżącym roku szkolnym

realizowany jest program SHUTTLE TIME przeznaczony do nauki
badmintona w szkołach.

Program ten ma na celu rozpowszechnianie badmintona, tak aby
stał się jednym z najbardziej popularnych sportów szkolnych. Dzieci
poprzez zabawę poznają zasady i przepisy gry.

Dzięki współpracy z gminnym koordynatorem sportu i jednocześnie
prezesem Opolskiego Związku Badmintona Panią Bożeną Bąk, szkoła
otrzymała sprzęt do gry w badmintona - rakiety, siatki, lotki - niezbęd-
ne do prowadzenia szkolenia.

Badminton jest sportem bezpiecznym zarówno dla chłopców jak i
dziewcząt. Jest odpowiedni dla dzieci w każdym wieku i buduje pod-
stawowe umiejętności sportowe. Rozwija ogólne zdolności fizyczne,
które są istotne dla dzieci w wieku szkolnym: koordynację wzrokowo-
ruchową, chwytanie i rzucanie, szybkość, zwinność, umiejętność za-
chowania stabilności i równowagi. Uczniowie szkoły podstawowej
bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach po lekcjach i w dni wolne od
nauki. Młodsze dzieci mają bardzo silną potrzebę ruchu. Pielęgnowa-
nie jej i stwarzanie możliwości aktywnego spędzania czasu z pewno-
ścią zaowocuje prawidłowymi nawykami w późniejszych wieku. Zain-
teresowane  dzieci po zakończonym szkoleniu będą mogły uczestni-
czyć w treningach badmintona prowadzonych przez trenerów Techni-
ka Głubczyce.                                                                               Andrzej Bobkier
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ROLNICY NA OPOLSZCZYŹNIE
PRACUJĄ CORAZ BEZPIECZNIEJ

Celem ustawowym prowadzonej przez Kasę Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego działalności na rzecz osób objętych ubez-
pieczeniem społecznym rolników jest prowadzenie wszechstron-
nej działalności prewencyjnej, która ma na celu poprawę bezpie-
czeństwa pracy w gospodarstwach rolnych, a w konsekwencji
zmniejszyć ilość wypadków.

Praca w gospodarstwie rolnym wiąże się z dużym ryzykiem
wypadków i chorób zawodowych. Specyfiką pracy w rodzin-
nych gospodarstwach rolnych są zagrożenia spowodowane
sezonowym nasileniem prac, ich zróżnicowaniem, konieczno-
ścią obsługi skomplikowanych maszyn i urządzeń rolniczych
oraz zwierząt gospodarskich, bezpośrednim kontaktem z niebez-
piecznymi czynnikami biologicznymi i chemicznymi, narażeniem
na hałas, drgania mechaniczne i zapylenie. Bezpieczeństwo osób
przebywających i pracujących w rolnictwie zależy w dużej mie-
rze od wiedzy i doświadczenia właścicieli gospodarstw oraz od
dobrej organizacji pracy. Kasa od wielu lat zachęca rolników do
stosowania w praktyce zasad ochrony zdrowia i życia w gospo-
darstwie rolnym.

Stan bezpieczeństwa pracy wśród osób ubezpieczonych w
KRUS uległ znacznej poprawie. Świadczy o tym spadek w ostat-
nich latach liczby wypadków zgłaszanych do KRUS.

Do końca października 2015r. do Oddziału Regionalnego KRUS
w Opolu zgłoszonych zostało 300 wypadków, w tym dwa wy-
padki śmiertelne. Jest to o 14 zdarzeń mniej niż w analogicznym
okresie roku poprzedniego.

Najczęstszą przyczyną urazów są upadki osób - 46,15% oraz
pochwycenie i uderzenie przez części ruchome maszyn i urzą-
dzeń - 13,36%.

W wypadkach śmiertelnych zgłoszonych do OR KRUS w
Opolu zginęły dwie osoby wskutek wywrócenia się ciągników.

Aby nieszczęśliwych zdarzeń było jak najmniej, KRUS prowa-
dzi szereg działań oraz programów profilaktycznych i edukacyj-
nych, mających na celu zwiększenie świadomości rolników oraz
osób zamieszkujących i przebywających na terenie gospodarstw
rolnych, szczególnie najmłodszych.

Jednym z realizowanych, na skalę całego kraju, działań jest
konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych, który
przebiegał w tym roku pod hasłem "Bezpiecznie na wsi - zwierza-
ki to nie pluszaki". W organizowanym po raz piąty konkursie
ogromny sukces odniosła uczennica Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Kościeliskach - Kinga Kubiciel, która zdobyła I miejsce
w etapie wojewódzkim oraz wyróżnienie w etapie centralnym
(kategoria wiekowa klasy 0-III). Kinga otrzymała nagrodę ufun-

dowaną przez Oddział Regionalny w Opolu jak również liczne
trofea z rąk Prezesa KRUS, które uroczyście wręczane były w
Sali Kolumnowej Sejmu RP.

Dla właścicieli gospodarstw już od 13 lat organizowany jest -
najbardziej znany spośród programów profilaktycznych KRUS
- konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne".

W tegorocznej edycji zwycięzcami etapu wojewódzkiego, jak
również laureatami III miejsca na etapie centralnym zostali Pań-
stwo Beata i Antoni Nocon z Rozmierzy. Ich troska o bezpie-
czeństwo uhonorowana została wielokrotnie, m.in. podczas
wystawy rolniczej Opolagra w Kamieniu Śląskim, dożynek wo-
jewódzkich w Byczynie, targów rolniczych Agro Show w Bed-
narach.

Poprawę bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych
została osiągnięta również dzięki zaangażowaniu wielu instytu-
cji i organizacji społecznych działających w środowisku wiej-
skim, oraz samym rolnikom, a także zmianom związanym z wej-
ściem Polski do Unii Europejskiej ( w strukturze wielkości go-
spodarstw rolnych, stosowaniu nowych technologii produkcji
eliminujących zagrożenia wypadkowe, przejmowaniu gospo-
darstw przez młodych, bardziej wykształconych rolników).

Od lat OR KRUS w Opolu współpracuje z wieloma instytucja-
mi działającymi na rzecz poprawy warunków pracy w rolnictwie
m.in. z PIP, OODR, ARiMR, ARR, ANR, Urzędami Gmin, Wójta-
mi, Starostwami, Szkołami, Ośrodkami Kultury, Politechniką
Opolską, Izbą Rolniczą, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi.

Przedstawiciele tychże instytucji wchodzą w skład Komisji
ogólnopolskich Konkursów organizowanych przez KRUS ta-
kich jak "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" czy Konkurs Pla-
styczny dla dzieci szkół podstawowych.

Działania prewencyjne KRUS, których celem jest kształtowa-
nie świadomości rolników i ich rodzin oraz promowanie bez-
piecznych zachowań w gospodarstwie rolnym, prowadzimy w
2015r. pod hasłami "Upadek to nie przypadek" , "Nie daj się
wkręcić" i "Dobrze traktujesz mniej ryzykujesz". Szczególnie
zwracamy uwagę na zagrożenia powodujące upadki osób w
gospodarstwach rolnych, pochwycenia i uderzenia przez rucho-
me elementy maszyn i urządzeń oraz rozwiązania poprawiające
warunki bytowe zwierząt w gospodarstwie rolnym.

Realizując nasze ustawowe zadania będziemy nadal dążyć do
zmniejszenia liczby wypadków i wyeliminowania tych najcięż-
szych. Nie da się tego zrealizować bez Was Rolnicy. Zapraszam
do aktywnej współpracy w 2016r. Dziękuję za dotychczasowe
wspólne działania oraz życzę zdrowia i pomyślnej realizacji swo-
ich planów.

                              Z wyrazami szacunku    Jan Krzesiński
                                              Dyrektor    OR KRUS w Opolu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Prezes Zarządu Głubczyckiego TBS Spółka z o.o.  ul. Pocztowa 8, 48 - 100 Głubczyce

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony  na sprzedaż:  5 lokali mieszkalnych
położonych w Głubczycach przy ul. Zacisze 2 wraz z udziałem w prawie własności gruntu działki nr 443/9

Przetarg odbędzie się w świetlicy siedziby Głubczyckiego TBS Sp. z o.o.   ul. Pocztowa 8, w Głubczycach,
 w dniu 28.01.2016r.  o godzinie  9.00.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu do dnia 27.01.2016r.  w wysokości 7.020,00zł
 przelewem na konto: BZ WBK 62 10902154 0000 0005 6000 7786 z adnotacją: "przetarg - Zacisze 2"

Cena wywoławcza 70 200 zł, wysokość postąpienia: 800zł.
Więcej szczegółów dotyczących przetargu można znaleźć na stronie:  www.gtbs.eu w zakładce OGŁOSZENIA  lub
www.bip.glubczyce.pl  w zakładce Jednostki Gospodarcze/Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

 - Przetargi /Ogłoszenia 2015
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STROFY O OJCZYŹNIE
 26.11.2015r. odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski

"Strofy o Ojczyźnie" w auli Specjalnego Ośrodka Szkolno -
Wychowawczego

 Organizatorami konkursu byli: Komenda Hufca Związku Har-
cerstwa Polskiego, Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski, Spe-
cjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, Miejski Ośrodek Kul-
tury i Rada Przyjaciół Harcerstwa. Celem konkursu jest propa-
gowanie piękna poezji, wymiana doświadczeń i upowszechnia-
nie kultury słowa i sztuki recytacji. W konkursie wzięło udział 46
osób ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych. Młodzież recytowała jeden wiersz o tematyce patriotycz-
nej i jeden o tematyce dowolnej. Konkurs cieszył się dużym
zainteresowaniem. W skład Jury wchodzili: phm. Grażyna Ol-
szewska - Liczkowska (Przew.), phm. Urszula Wojciechowska,
phm. Jan Wojnarski, Pani   Barbara Starczewska, Konkurs był
podzielony na cztery kategorie wiekowe:

W kat. I zwycięzcami zostali:
I m. Martyna Szkleniarz,  II m. Julia Żełudkowska, ZS Lisięcice,

op. Urszula Wojciechowska, III m. Oliwia Stachowicz, ZSP Nowa
Cerekwia, op.  Grażyna Olszewska-Liczkowska, IV m. Łukasz
Kleszczyński, SP Włodzienin, op. Krystyna Walaszczyk, IV m.
Jakub Babiniec, ZSP Nowa Cerekwia, op. Grażyna Olszewska-
Liczkowska, V m.  Karol Dobrowolski, SP nr 2, op. Aneta Wali-
duda, V m. Kacper Orłowski, SP nr 2, opiekun Barbara Wojcie-
chowska

Wyróżnienia otrzymali:
Aleksandra Pasoń, ZSP Baborów, op. Lidia Wrzos, Oliwier

Wolny, SP nr 1,  op. Bernadeta Nędza - Jung
W kat. II zwycięzcami zostali:
I m. Kamila Katolik, ZSP Kietrz, op. Jolanta Wojnarska, II m.

URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH INFORMUJE,
ŻE W 2015R. MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI ZA POŚREDNICTWEM

WOJEWODY OPOLSKIEGO UDZIELIŁ DOTACJI CELOWEJ
GMINIE GŁUBCZYCE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PROGRAMU WIELOLETNIEGO

"PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014-2020".
             W /w dotacja pozwoliła na realizację następujących zadań:
1. "Romowie pracują za dług" z przeznaczeniem na zatrudnienie Romów w Głubczyckim Towarzystwie Budownictwa Spo-

łecznego Spółka z o.o. w Głubczycach oraz w Usługach Komunalnych Spółka z o.o. w Głubczycach. Dotacja w kwocie 67 200 zł
pozwoliła na zatrudnienie Romów, którzy 50% uzyskanego wynagrodzenia za pracę przekazują na zaległości czynszowe.

2. "Poprawa sytuacji bytowej rodzin romskich poprzez remont lokali mieszkalnych" z przeznaczeniem na remont lokali
mieszkalnych, zasiedlonych przez rodziny romskie oraz remont świetlicy szkolnej. Dotacja w kwocie 67 268 zł została
wykorzystana na remont 9 lokali mieszkalnych i świetlicy w Szkole Podstawowej nr 2 w Głubczycach. Remont w lokalach
mieszkalnych związany był  z wymianą instalacji elektrycznej, przestawieniem pieców, wymianą instalacji wodno - kanaliza-
cyjnej wraz z urządzeniami, wymianą podłogi, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.

Anita Juzwiszyn, SP nr 1 op.Damian Dobrowolski, III. m. Agata
Pyrczak, MOK Głubczyce, op.  Waldemar Lankauf, IV m.  Marty-
na Purszke, ZS Lisięcice, op. Gabriela Surma, V m. Magdalena
Wabnic, ZS Pietrowice, op.Barbara Starczewska, V m. Aleksan-
dra Wal, ZSP Nowa Cerekwia, op.  Bożena Lechoszest

Wyróżnienia otrzymali:

Karolina Kuś, ZSP Nowa Cerekwia, op. Bożena Lechoszest
Dominika Zagwocka, SP nr 2, o. Alicja Dobrowolska
W kat. III zwycięzcami zostali:
I m. Zuzanna Wieczosek, ZGS Branice, op. Urszula Sipel -

Wiecha, II m. Anna Ratuś, Publiczne Gimnazjum Baborów, opie-
kun Iwona Nowak, III m. Liwia Wieczorek, Gimnazjum nr 1, opie-
kun Marzena Stadnik, IV m. Faustyna Kalisz, ZS Lisięcice, op.
Krystyna Humeniuk.  IV m. Julia Fuchs, ZS Lisięcice, op. Kry-
styna Humeniuk,  m. Katarzyna Kopera, ZS Pietrowice, op. Iza-
bela Rostowska, V m. Emilia Kiszczyk, Gimnazjum nr 1, op.Anna
Mazur   Wyróżnienia otrzymali:

Emilia Gużda, ZS Lisięcice, op. Izabela Rostowska
Patrycja Urbańska, SOSW, op. Elżbieta Szumska
W kat. IV zwycięzcami zostali:
II m. Kamil Kuźmierczak, ZSM Głubczyce, op. Maria Farasie-

wicz, III m. Renata Baran, ZSM, op. Maria Farasiewicz, IV m.
Katarzyna Baran, ZSM, op. Maria Farasiewicz

Wyróżnienie otrzymała:
Patrycja Cisaruk, ZSM Głubczyce, op. Maria Farasiewicz
Wszystkim uczestnikom i sponsorom Komenda Hufca Związ-

ku Harcerstwa Polskiego składa podziękowania i zaprasza na
kolejne "Strofy o Ojczyźnie".

                                                                 Aleksandra Lipińska
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"LEKCJE NIE MUSZĄ BYĆ NUDNE"
W Zespole Szkół w Bogdanowicach w ramach koncepcji pra-

cy szkoły realizowane jest działanie "Lekcje nie muszą być nud-
ne".

Nauczyciele obowiązkowo przygotowują propozycje "żywych"
lekcji na terenie szkoły lub wyjazdy edukacyjne. Najciekawsze
projekty, spójne z podstawą programową, adresowane do całych
zespołów klasowych lub do kilku klas łącznie są współfinanso-
wane z budżetu szkoły. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu nauczy-
cieli w minionych latach odbywało się już w szkole wiele takich
projektów, m.in. "żywe lekcje historii", spotkania z gadami, wyjaz-
dy edukacyjne na lekcje muzyki do filharmonii w Zabrzu, lekcje
historii w muzeum w Oświęcimiu, Pszczynie, Łazienkach War-
szawskich,  lekcje biologii w Zakopanem, Leśnym Parku Niespo-

dzianek w
Us tron iu
czy fascy-
nujące za-
jęcia w
C e nt r u m
Kopernika
w Warsza-
wie.

W tym
roku szkol-
nym 21
październi-

ka wszyscy uczniowie gimnazjum wzięli udział w wyjeździe edu-
kacyjnym do stolicy Dolnego Śląska. Wyjazd został zrealizowany
w ramach projektu "Lekcje nie muszą być nudne".  Ideą wyprawy
było poszerzenie wiedzy uczniów z przedmiotów bloku przyrod-
niczego i humanistycznego poprzez uczestnictwo w lekcjach od-
bywających się poza placówką. Pierwsze zajęcia edukacyjne mia-
ły miejsce w Afrykarium na terenie wrocławskiego zoo. Warszta-
ty, realizowane były pod patronatem kampanii na rzecz ochrony
obszarów polarnych "Pole to Pole - Dwa Bieguny, Cały Świat".
Podzieleni na dwie 24 osobowe grupy , uczestniczyliśmy w warsz-
tatach  dotyczących ochrony środowiska,  potrzebie segregowa-
nia śmieci i ogromnej  roli wody w przyrodzie. Wymiernym efek-
tem tych zajęć jest m. in. baner promujący wśród pozostałych
uczniów i rodziców odwiedzjących szkolę, konieczność oszczę-
dzania wody z konkretnymi przykładami z życia codziennego.
Zawiesimy go na terenie szkoły. W czasie wolnym zwiedzaliśmy
Afrykarium - wielki nowoczesny kompleks, w którym prezento-
wane są zwierzęta i przyroda Czarnego Lądu.

Drugim punktem projektu była wizyta w Muzeum Archeolo-
gicznym . Tematem lekcji była historia człowieka "Od jaskini do
Biskupina", czyli o  tym  jak z koczowniczego trybu życia człowiek
przeszedł na osiadły. Podczas lekcji uczniowie nie tylko usłyszeli
o ważnych przemianach w dziejach ludzkości, ale także zobaczyli,
a nawet dotknęli wiele eksponatów, w tym prymitywnych narzę-
dzi rolniczych z epoki kamienia, brązu i żelaza.

Uczniowie brali aktywny udział w warsztatach i prelekcjach,
zadawali pytania wykazując duże zainteresowanie prezentowa-
nymi problemami. Uzupełnili wiedzę lekcyjną, poznali nowe miej-
sca, nauczyli się wielu ciekawych rzeczy, miło spędzili czas i na
pewno się nie nudzili. Wyjazdy edukacyjne wymagają bardzo
dużego zaangażowania nauczycieli. Trwają zdecydowanie dłużej
niż szkolna lekcja ale fakt, iż cieszą się one duży zainteresowa-
niem wśród uczniów, daje ogromna satysfakcję nauczycielom i
poczucie, że ich ciężka praca jest właściwą odpowiedzią na ocze-
kiwania współczesnej młodzieży.                                 K. Kaliwoda

AKADEMIA  ZDROWEGO SENIORA
 Dom Dziennego Pobytu w Głubczycach oraz Miejska i Gmin-

na Biblioteka Publiczna w Głubczycach podjęli wspólne działa-
nia w kierunku polepszenia życia naszych seniorów, których
wynikiem jest właśnie "Akademia Zdrowego Seniora".

Nasza Akademia ma na celu zaktywizowanie seniorów i w cie-
kawy sposób zagospodarowanie czasu wolnego zgodnie z ich
zainteresowaniami.

  W ramach Akademii odbywają się przynajmniej raz w miesią-
cu ciekawe wykłady, zajęcia ruchowe dla ludzi starszych, spo-
tkania z ciekawymi ludźmi i wiele innych imprez.

Pierwsze spotkanie odbyło się w dniu 17.11.2015 – był to
wspólny marsz nordic walking. Pani Gosia z Domu Dziennego
Pobytu w Głubczycach poprowadziła ćwiczenia rozciągająco-
rozgrzewające, a następnie wyruszyliśmy szlakiem przez Park
Miejski. Pomimo, że aura nam nie sprzyjała – mżył deszczyk, to
przyszło około 30 zainteresowanych osób i nasza spora grupa
ruszyła "w trasę". Po zakończonym marszu zostaliśmy zapro-
szeni do Biblioteki, gdzie w czytelni poczęstowano nas prze-
pyszną, gorącą herbatą.

 Również w listopadzie, w dniu 25.11.2015 w czytelni Biblio-
teki odbyło się spotkanie z Panią Bożeną Hanczarowską zatytu-
łowane "Wróćmy do natury. Zdrowe życie z ziołami". Pani Boże-
na zaczarowała nas opowieścią o ziołach, o ich zastosowaniu w
życiu codziennym, w jaki sposób możemy sobie pomóc ziołami.
Mówiła również o zagrożeniach jakie wynikają z nieumiejętnego
korzystania z dobrodziejstwa ziół. Na koniec Pani Bożena po-
częstowała wszystkich obecnych dwoma rodzajami herbatek zio-
łowych: "po obiedzie" i "na zimę". Wykład cieszył się wielkim
powodzeniem i dużą frekwencją (ponad 50 osób). Było tak dużo
seniorów, że martwiliśmy się czy nam wystarczy filiżanek dla
gości. Seniorzy zaprosili Panią Bożenę na ponowne spotkanie
po Nowym Roku, bardzo się im wykład spodobał i mają jeszcze
dużo pytań. Pani Bożena zaproszenie przyjęła więc na pewno
się jeszcze spotkamy.

 W grudniu (04.12.2015) zaprosiliśmy na spotkanie Panią
Renatę Jeruzalską "Dobrego dietetyka", która wygłosiła wykład
pt. "Zbilansowana dieta, droga do lepszego życia". Spotkanie
to również odbyło się w czytelni Biblioteki. Pani Renata opowia-
dała o zdrowym żywieniu, zdrowych produktach żywnościo-
wych, chorobach wynikających ze złego odżywiania się. Na
spotkanie to przyszło przeszło 30 osób, stąd po wykładzie Pani
Renata długo jeszcze odpowiadała na pytania nurtujące senio-
rów. Myślę, że "temat" nie został do końca wyczerpany i  z Panią
Renatą jeszcze się spotkamy.

  Mamy okres pięknych Świąt Bożonarodzeniowych, których
symbolem jest między innymi choinka. Zaprosiliśmy więc dzieci
z Przedszkola Nr 2 im. Kubusia Puchatka w do wspólnego ubie-
rania choinki. O ogromną, trzy metrową choinkę postarała się
Biblioteka, więc seniorom i dzieciom przypadło zadanie ubiera-
nia tak pięknego drzewka. To już niedługo – 11.12.2015, musimy
przygotować własnoręcznie piękne ozdoby, a czasu pozostało
już mało...

       Zapraszamy wszystkich seniorów i inne osoby zaintere-
sowane do udziału w Akademii Zdrowego Seniora. Zapew-
niamy naprawdę interesujące spędzenie czasu. Informacji o
spotkaniach proszę szukać na facebooku  i stronie interneto-
wej Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej, plakatach w
gablocie Miejskiego Ośrodka Kultury, Miejskiej i Gminnej
Bibliotece oraz Domu Dziennego Pobytu.

                                       Liliana Dąbrowa      kierownik DDP
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ROK W LISIĘCICKIEJ SZKOLE
Zespół Szkół w Lisięcicach to jedna z pięciu gminnych szkół

kształcąca dzieci i młodzież zamieszkującą północną część
naszej Gminy. Placówka stwarza warunki do osiągania sukce-
su nie tylko uczniom wybitnie uzdolnionym intelektualnie, ale
także tym zupełnie przeciętnym w tym zakresie, a wykazują-
cym uzdolnienia innego rodzaju, np.: artystyczne, sportowe,
wokalne i inne.

 W naszej szkole dużą rolę przykłada się do organizacji trady-
cyjnych i okazjonalnych imprez szkolnych i środowiskowych,
tj. Dzień Tabliczki Mnożenia, Ślubowanie Uczniów Klas Pierw-
szych, Dzień Edukacji Narodowej, Święto Niepodległości, miko-
łajki, jasełka, Dzień Babci, walentynki, Pierwszy Dzień Wiosny,
Święto Patrona Szkoły, Święto Ziemi , Dzień Dziecka połączony
z Festynem Rodzinnym.

 W roku 2015 bardzo uroczyście uczciliśmy rocznice narodo-
we widowiskami słowno-muzycznymi przygotowanymi przez
nauczycieli i uczniów poszczególnych klas.

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE
Z okazji Święta Niepodległości i Dnia Patrona Szkoły - Wete-

ranów II wojny światowej, uczniowie, recytując wiersze i odgry-
wając scenki teatralne, przedstawili tragiczne losy naszej Ojczy-
zny i trudną drogę do wolności, a także oddali hołd tym, którzy
polegli w obronie Ojczyzny. Całości dopełniły patriotyczne pie-
śni, które wprowadziły nas w nastrój powagi i skłoniły do zadu-
my. Dla wszystkich uczestników te uroczystości  były przypo-
mnieniem historii naszej Ojczyzny oraz wydarzeń związanych z
tymi tak ważnymi rocznicami. Nasi uczniowie liczną delegacją z
pocztem sztandarowym wzięli także udział w gminnych obcho-
dach tych świąt w Głubczycach. Tam odbył się apel poległych,
przemarsz harcerzy i wojska. Nasz poczet sztandarowy uczest-
niczył też we mszy św. za ojczyznę.
ŚWIĘTO ZIEMI
  Nasza placówka dba nie tylko o wychowanie patriotyczne

swoich uczniów, ale promuje też i postawy ekologiczne. Corocz-
nie wiosną w okolicach  20 kwietnia organizowany jest więc
Dzień Ziemi, który jest okazją do przypomnienia, że jesteśmy
odpowiedzialni za stan środowiska, w którym żyjemy. Ucznio-
wie klas gimnazjalnych poprzez program artystyczny zwrócili
uwagę na recykling jako dobro naszych czasów. Obchody tego
święta połączone są z konkursami ekologicznymi, w których
zwycięzcy otrzymują atrakcyjne nagrody.
ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA
Od pięciu już lat w naszej szkole, końcem września, obchodzo-

ny jest Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Poprzez zabawę
uczniowie sprawdzają umiejętność mnożenia nie tylko wśród
siebie, ale także przepytują z tabliczki mnożenia nauczycieli, pra-
cowników szkoły i mieszkańców Lisięcic.

Dla każdego poprzeczka jest stawiana wysoko, a każda prawi-
dłowo odpowiadająca osoba zdobywała  tytuł "MT EXPERT"
(mistrz tabliczki mnożenia) i otrzymywała plakietkę z tytułem i
logo mistrzostw. Akcja cieszy się wielką popularnością i entu-
zjazmem nie tylko wśród pytających, ale także i tych pytanych.

OBRZĘDY I TRADYCJE W SZKOLE
W Zespole Szkół w Lisięcicach pielęgnuje się tradycje świą-

teczne. Bardzo radośnie obchodzone jest Boże Narodzenie, któ-
re poprzedza kiermasz ozdób świątecznych przygotowywanych
przez uczniów i rodziców, którzy chętnie i aktywnie wyczaro-
wują przepiękne dekoracje świąteczne. Uroczystość wigilijna w
naszej szkole zawsze ma wyjątkowo uroczysty charakter ze
względu na częstą obecność na niej przedstawicieli władz samo-
rządowych (tak było np. w 2014r). Tradycyjnie zgromadziła przy

stajence całą naszą szkolną społeczność wraz z zaproszonymi
gośćmi oraz rodzicami, przyjaciółmi i księdzem proboszczem.
Aktorzy otrzymali zasłużone brawa i wiele pochwał od gości,
którzy też złożyli nam piękne życzenia bożonarodzeniowe w imie-
niu własnym i reprezentowanych przez siebie instytucji, a my
odwdzięczyliśmy się im drobnymi upominkami w postaci upie-
czonych przez uczennice naszej szkoły bożonarodzeniowymi
pierniczkami.

Obchody Bożego Narodzenia poprzedzone były Hufcowymi
"Nocnymi Mikołajkami" . Organizatorami ich byli harcerze na-
szej szkoły, gościliśmy też harcerzy z Głubczyc. W czasie noc-
nych zabaw rozdawane były upominki mikołajkowe.

 DLA SPOŁECZEŃSTWA
Od wielu lat w naszej szkole uroczyście obchodzony jest Dzień

Babci i Dziadka oraz Dzień Matki. Programy artystyczne obec-
nym na uroczystości mamom, babciom i dziadkom prezentują
dzieci z przedszkola oraz uczniowie klas I-III szkoły podstawo-
wej. Występ małych artystów, zadeklamowane wierszyki i wy-
śpiewane z serca piosenki wywołują u mam i dziadków łzy au-
tentycznego wzruszenia.

Dzień Dziecka w naszej szkole odbył się w formie igrzysk spor-
towych. Oprócz tradycyjnych dyscyplin takich jak piłka nożna
w programie imprezy znalazła się cała gama zabaw i konkurencji,
spośród których każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Były gry i
zabawy dla klas młodszych, rysowanie na betonie, przeciąganie
liny, rozgrywki piłki koszykowej i wiele innych. Uczniowie wy-
kazali się sprawnością fizyczną, sprytem oraz pomysłowością
przy wykonywaniu poszczególnych zadań. Śmiechu i dobrej
zabawy było sporo. Na koniec wszyscy uczniowie zostali po-
częstowani lodami i kiełbaskami z grilla.

FESTYN  RODZINNY
Od siedmiu lat każdy rok szkolny kończy się w Zespole Szkół

w Lisięcicach  Festynem Rodzinnym, którego integralną częścią
jest rajd rowerowy. Również w minionym roku rodzice wspólnie
ze swoimi pociechami pokonali rowerami 16 km trasę, na której
zmierzyli się z różnymi konkurencjami sprawnościowymi, za któ-
re zbierali punkty. Pokonanie trasy zajęło wszystkim uczestni-
kom ok. 3 godz. Metą była szkoła w Lisięcicach. Tam na wszyst-
kich czekał poczęstunek w postaci bigosu i napoi chłodzących.
W organizację imprezy czynnie włączyła się Rada Rodziców,
która przygotowała dla uczestników loterię fantową, słodki po-
częstunek i obfity bufet.

Wszystkie uzyskane pieniądze przeznaczone zostały na za-
kup indywidualnych szafek dla uczniów klasy I. Nauczyciele z
uczniami zadbali również o oprawę artystyczną festynu. Ucznio-
wie zaprezentowali tańce i piosenki, które przeplatane były kon-
kurencjami dla rodzin. Wszyscy wybornie się bawili. Momen-
tem kulminacyjnym było jednak wręczanie uczestnikom rajdu
atrakcyjnych nagród za zdobyte na trasie punkty. Zabawa trwa-
ła aż do wieczora.

RAJDY ROWEROWE
Tradycją w Zespole Szkół w Lisięcicach stają się też kilku-

dniowe rajdy rowerowe organizowane przez dyrektora placówki
i nauczycieli. Udział w nich biorą chętni uczniowie, którzy lubią
jeździć rowerem. Trasa pierwszego wiosennego rajdu (15-
17.05.2015r.) wiodła przez Górę św. Anny, Kamień Śl., Krapkowi-
ce, Moszną, Prudnik i zakończyła się w Lisięcicach. Liczyła prze-
szło 162 km. Natomiast drugi rajd rowerowy (19-21.10.2015r.)
zorganizowany został w Góry Opawskie. Uczniowie po drodze
zobaczyli wiele ciekawych miejsc i mieli okazję sprawdzić swoja
kondycję. Ta impreza cieszy się tak dużą popularnością, że pla-
nowana jest już następna na przyszły rok.                   c.d.str. 12
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CO BYŁO SŁYCHAĆ
 W PRZEDSZKOLU NR 1???
Przedstawienie teatralne
w wykonaniu nauczycieli  przedszkola.
17.11.2015 r. w Przedszkolu nr.1  odbyło się przedstawienie

teatralne pt. " Przygody Księżniczki Marcelinki" w wykonaniu
pań nauczycielek z poszczególnych grup. Niezwykłym przeży-
ciem dla dzieci było ujrzeć "swoją Panią" w roli Księżniczki, Kró-
lowej, Kucharza, Króla, Królewicza czy Lekarza. Dzięki przepięk-
nej scenerii i zaangażowaniu występujących trudno było uwie-
rzyć, że nie jest to występ profesjonalnego teatru. Dzieciom
przedstawienie w wykonaniu nauczycieli bardzo się spodobało
czego dowodem były gromkie brawa.

Wystąpiły: Księżniczka Marcelinka- pani Gosia z gr III, Król -
pani Agnieszka z gr IV, Królewicz - pani Dorotka z gr V, Królowa
- pani Asia z gr ,Kucharz - pani Marzenka z gr II, Lekarz - pani
Krysia z gr II, Narrator - pani Lucynka z gr I

Spotkanie z Ratownikami Medycznymi uświadomiło przed-
szkolakom w jaki sposób zachować się w sytuacjach zagraża-
jących życiu.

18.11.2015 w  Przedszkolu nr 1  na spotkanie z przedszkolakami
przybyli ratownicy medyczni z głubczyckiego szpitala. Na zaję-
ciach dotyczących Pierwszej Pomocy Medycznej uczestniczyły
dzieci z grupy II,III,IV,V. Na początku zajęć  ratownicy pokazali
dzieciom jak wygląda strój, w którym pracują na co dzień i wy-
tłumaczyli, dlaczego jest koloru pomarańczowego. Wyjaśnili
również, na czym polega ich praca oraz czym zajmują się po-
szczególne służby ratunkowe. Dzieci miały okazję wysłuchać
informacji na temat udzielania pierwszej pomocy.

Jednym z najciekawszych dla przedszkolaków, a zarazem bar-
dzo ważnym punktem zajęć, były praktyczne ćwiczenia na fan-
tomie. Ratownicy zwrócili uwagę, żeby dzieci właściwie przewo-
żone były samochodem tzn. zawsze w foteliku i w mocno zapię-
tych pasach, a także podczas jazdy rowerem i innych podob-
nych aktywności zawsze miały odpowiednie zabezpieczenie gło-
wy i kończyn. Przedszkolaki uczyły się jak właściwie mogą zare-
agować w sytuacji, gdy ktoś w ich obecności zemdleje lub zła-
mie rękę i jak należy sprawdzić przytomność osoby poszkodo-
wanej oraz w jaki sposób wzywać pomoc.

Były to niezwykle ważne zajęcia, gdyż uwrażliwiły dzieci na
potrzebę reagowania w sytuacjach zagrożenia życia. Bardzo dzię-
kujemy naszym gościom za przybycie do naszego przedszkola.

 Dzień Praw Dziecka - My dzieci mamy swoje prawa
20 listopada 2015r. w wielu krajach obchodzony jest Między-

narodowy Dzień Praw Dziecka.
Wiemy, że przedszkole jest pierwszą instytucją, w której dziec-

ko nabywa kompetencje społeczne. W atmosferze spokoju i ak-
ceptacji poznaje własne prawa i reguły życia w grupie.

W naszym przedszkolu uświadamiamy dzieciom ich prawa.
Wprowadzamy dzieci w świat wartości uniwersalnych, w tym
także w świat ich praw wykorzystując naturalne sytuacje.

Odpowiednia atmosfera w placówce i klimat wychowawczy
wspomagają dzieci w poznaniu swoich praw, jak również respek-
towaniu praw innych. Staramy się ujednolicać oddziaływania
przedszkola ze środowiskiem rodzinnym. Wyniesione z domów
rodzinnych doświadczenia pomagają w realizacji edukacji praw
dzieci, dlatego tak istotne jest dla nas współdziałanie z rodzicami.

Tego dnia w naszej placówce  przeprowadzono zajęcia z dziećmi,
których głównym tematem były prawa dziecka. Przedszkolaki słu-
chały m.in. wiersza M. Brykczyńskiego "O prawach dziecka", histo-
ryjek "Co potrafisz robić? - o dyni, z którą nikt się nie chciał bawić i

"Smutnym pajacyku", który był inny niż wszystkie zabawki. Star-
sze dzieci wykonały plakat pt. "My dzieci mamy swoje prawa"
oraz wyruszyły pociągiem w podróż do Krainy Praw Dziecka.
Nie zabrakło także piosenek mówiących o tym, jakie dzieci maja
prawa. Dzień ten upłynął wszystkim bardzo radośnie, ponieważ
przedszkolaki przede wszystkim realizowały dla nich najważniej-
sze - prawo do zabawy.
Światowy dzień pluszowego misia
Duże, małe, kolorowe, puchate i mięciutkie. Pluszowe misie

opanowały Przedszkole nr 1 w Głubczycach. "Przybyły" ze swo-
imi małymi właścicielami, aby bawić się, świętować i uczyć.

W dniu 25.11.2015r. przedszkolaki z grupy
 Kotków, Motylków, Biedronek, Żabek,Pszczółek uczestniczy-

ły w obchodach Światowego Dnia Pluszowego Misia. Mimo
coraz nowocześniejszych i coraz atrakcyjniejszych zabawek,
moda na misie nie przemija. Tego dnia każde dziecko przyszło do
przedszkola ze swoim małym lub dużym przyjacielem -  Misiem.
Przybyły misie małe, średnie i bardzo duże, białe brązowe, zielo-
ne itd. A każdy był piękny i wyjątkowy.

Uroczysty dzień rozpoczął się od układania przyniesionych
pluszaków w "Krainie Pluszowego Misia".

Przedszkolaki zostały zaproszone do wspólnej zabawy w mi-
siowej krainie. Poznały historię święta, wspólnie recytowały
wiersze o misiach, bawiły się przy piosenkach: "Dwa malutkie
misie", "Jadą, jadą misie". Dla dzieci w tym dniu w przedszkolu
przygotowano wiele atrakcji: zabawy ruchowe i  plastyczne,
konkursy, quizy, zgadywanki, , śpiewanie piosenek, misiowe tań-
ce, degustacja miodku.

Ten dzień w przedszkolu pełen był uśmiechu oraz wspólnej
zabawy, jednak najwięcej radości sprawił dzieciom sam fakt za-
prezentowania swojego misia kolegom i możliwość zabawy z
pluszakiem.

Andrzejki "A teraz wosku lanie co ma stać się niech się
stanie…"

27.11.2015 we wszystkich grupach odbyła się zabawa Andrzej-
kowa. Dzieci miały okazję uczestniczyć  w zabawach tradycyjnie
związanych z tym dniem.  Było tajemniczo, magicznie i radośnie.
Dzieci  chętnie i z wielkim zaciekawieniem  wsłuchiwały  się w
opowieści nauczyciela wprowadzające w niezwykły klimat wróżb
andrzejkowych. Z wielkim przejęciem wpatrywały się w powsta-
jące figurki woskowe. Manipulując powstałymi tworami wosko-
wymi  uruchamiały swoją wyobraźnię.  Wróżby oraz liczne zaba-
wy ruchowe pobudziły apetyt dzieci i tym chętniej częstowały
się smakołykami przy wspólnym stole.

                Lucyna Satarowska   nauczyciel przedszkola
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 O SPOTKANIU KRWIODAWCÓW
26 listopada br. w klubie "Oaza" przy Urzędzie

Miejskim odbyło się doroczne spotkanie Klubu Ho-
norowych Dawców Krwi PCK  pod przewodnic-
twem prezes Klubu - Elżbiety Kubal w ramach ob-
chodów Dni Krwiodawstwa.

Na owo spotkanie przybyli przedstawiciele PCK z
Opola, w tym prezes Zarządu Oddziału Rejonowego
- Janusz Mogielnicki, który podczas uroczystości
wręczył odznaczenia i legitymacje "Zasłużonym Ho-
norowym Dawcom Krwi" w dowód uznania za naj-
piękniejszy dar humanitarny - bezinteresowne dłu-
goletnie oddawanie krwi.

A otrzymali je: Szymon Antoszczyszyn, Damian
Kołodyński, Paweł Przysiężniuk, Daniel Kobylański,
Mateusz Pirch, Robert Naróg, Joanna Mikler, Patryk
Przeniosło, Jan Koziara oraz Piotr Atłachowicz.

Wśród zaproszonych gości na tym spotkaniu byli
także: wiceburmistrz Kazimierz Bedryj reprezentują-
cy Urząd Miejski, Maria Farasiewicz - rzecznik idei
krwiodawstwa PCK na ziemi głubczyckiej oraz Beata
Lechun - koordynator akcji "Młoda krew" w Zespo-
le Szkół Mechanicznych w Głubczycach. Oni to zo-
stali uhonorowani dyplomami z wyrazami uznania i
podziękowania za wspieranie poczynań i ofiarną dzia-
łalność na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża. Taki
też dyplom został przekazany dyrektorowi ZSM -
Janowi Łacie. Były też symboliczne upominki.

Ciepłymi słowy tak wiceburmistrz jak i pozostali
goście zwrócili się do honorowych dawców krwi jako
ludzi dobrej woli, dziękując im za szlachetne, otwarte
serce, niesienie pomocy drugiemu człowiekowi i ten
bezcenny dar, jakim jest każda kropla oddanej krwi.

W drugiej części spotkania odbyły się wybory no-
wego zarządu i prezesa głubczyckiego klubu HDK.
Kredytem zaufania ponownie obdarzono Elżbietę
Kubal jakże oddanej pracy społecznej na rzecz PCK i
powołano ją jednogłośnie na prezesa klubu kolejnej
kadencji. A oto skład nowego Zarządu: wiceprezes -
Wioletta Makselan, sekretarz - Jacek Kwiatkowski,
członkowie - Ewa Wegrzyn i Marek Kruk.

Pani prezes i nowemu Zarządowi serdecznie gratu-
lujemy, życząc zdrowia  i wszelkiego dobra w tej ofiar-
nej służbie społecznej.

"Krew darem życia", "Oddając krew, dodajesz na-
dziei" - niech te szczytne hasła dotrą do szerokiego
grona odbiorców i wydadzą obfity plon.

Redakcja ZSM

ROK W LISIĘCICKIEJ SZKOLE - c.d.
DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA I SPOŁECZNA
Młodsi uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w imprezie charytatywnej

pod hasłem "Bez barier" zorganizowanej w listopadzie 2015r. w Domu Kul-
tury w Głubczycach na potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Akcja miała
na celu pokazanie, że dzieci i młodzież niepełnosprawna jest równie po-
trzebna i wartościowa w naszym środowisku jak i dzieci zdrowe. Uczniowie
naszej szkoły zaprezentowali krótki występ artystyczny.

Na uwagę zasługuje również fakt organizacji pomocy dla potrzebujących
zwierząt. Już drugi rok uczniowie zbierają karmę, koce i inne drobiazgi po-
trzebne zwierzętom domowym dla schroniska w Raciborzu oraz Towarzy-
stwa Opieki nad Zwierzętami w Głubczycach.

SUKCESY UCZNIÓW I NAUCZYCIELI
 Uczniowie szkoły w Lisięcicach biorą aktywny udział w cyklicznych kon-

kursach i przeglądach artystycznych organizowanych w gminie i powiecie.
Rok 2015 obfitował w wiele czołowych miejsc.

I tak w konkursach przedmiotowych placówka może poszczycić się  II m.
w V Powiatowym Konkursie dla Uczniów Klas I - III "Ortografek" , VI m.  w
IV Powiatowym Konkursie dla Uczniów Pierwszego Etapu Edukacji "Rusz
Głową"  i  III m. w Powiatowym Konkursie "Na Płaskowyżu Głubczyckim".

W konkursach recytatorskich I i II miejscem w konkursie recytatorskim
w ramach Festiwalu Kultury Powiatowej w kat. uczniów klas I-III szkoły
podstawowej, II  i III m. w konkursie recytatorskim w XV Festiwalu Kultury
Powiatowej w kat. gimnazjum, I m. w Powiatowym Konkursie Recytator-
skim "Strofy o Ojczyźnie" w kat. uczniów klas I-III szkoły podstawowej, III
m.  w VII Wojewódzkim Przeglądzie Poezji i Pieśni św. Jana Pawła II "Syćka
se wom zycom".

W konkursach plastycznych I m.w konkursie "Siejąc kwiaty pomagamy
pszczołom", II m.  w konkursie "Jan Paweł II w oczach dzieci", II i III m.  w
konkursie "Muzyka widziana oczami dziecka".

 Na festiwalach piosenki uczniowie wywalczyli II m. w Festiwalu Piosen-
ki Ekologiczno - Prozdrowotnej, II m.  na festiwalu piosenki w ramach Festi-
walu Kultury Powiatowej, Zespół "Słoneczka" - I m. na festiwalu piosenki
w ramach Festiwalu Kultury Powiatowej i I m. w Festiwalu Piosenki Ekolo-
giczno - Prozdrowotnej w Głubczycach.

SPORT W NASZEJ SZKOLE
Nie samą nauką człowiek żyje… Zgodnie z tą tezą w naszej szkole stawia-

my również na sport i aktywność fizyczną. Uczniowie wielokrotnie repre-
zentowali szkołę w zawodach w różnych dyscyplinach sportowych i zma-
gali się w uczciwej rywalizacji z reprezentacjami innych szkół.

Osiągnięcia naszych uczniów są imponujące.
Do najważniejszych, uczniów gimnazjum, nalezą: III m. w Wojewódzkich

Igrzyskach Lekkoatletycznych w rzucie oszczepem; III m. w Wojewódzkich
Igrzyskach LZS Szkół Wiejskich w Piłce Siatkowej oraz II m. w Półfinale
Mistrzostw Województwa Szkół Gimnazjalnych w Piłce Siatkowej Dziew-
cząt. Ponadto uczniowie zajęli wysokie lokaty w Gminnych i w Powiato-
wych Zawodach Piłki Siatkowej Dziewcząt (I m.) oraz w Gminnych Zawo-
dach Piłki Nożnej Dziewcząt oraz Chłopców (II m.).

Największymi osiągnięciami uczniów szkoły  są: I m. chłopców w Półfina-
le Wojewódzkim Mini Piłki Siatkowej; II m. chłopców w Półfinale Woje-
wódzkim Mini Piłki Siatkowej Szkół Wiejskich; IV m. chłopców w Finale
Wojewódzkim Mini Piłki Siatkowej oraz IV m. chłopców w Półfinale Woje-
wódzkim Turnieju Halowej Piłki Nożnej, a także II m. dziewcząt w Półfinale
Wojewódzkim Turnieju Gier i Zabaw "Mały Olimpijczyk" oraz V m. dziew-
cząt w Finale Wojewódzkim Turnieju Gier i Zabaw "Mały Olimpijczyk".

Uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej brali także udział w Gmin-
nych i Powiatowych Indywidualnych Mistrzostwach w Lekkoatletyce i
osiągnęli na nich wysokie wyniki.

Od Red. Redakcjas GG  sererdecnie dziękuje autorowi/autorom  (inco-
gnito) za starannie przygotowany artykuł. Zachowana  została oryginal-
na pisownia tekstu, który  jest „żatkim pszypatkiem tekstó  bez błęduf” i
proponuje hasło na rok 2016 „Nasz tekst świadczy o nas”
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JUBILEUSZ 70-LECIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
IM. JANUSZA KORCZAKA
"Szkoło! Szkoło!
Gdy Cię wspominam,
Tęsknota w serce się wgryza.
Oczy mam pełne łez!"
                                                                           Julian Tuwim
W szkole czas odmierzany jest w specyficzny sposób.
Tutaj kolejne dzwonki, dni, miesiące, semestry, lata, napędzają

zegar szkolnego świata.
Świata, w którym przyszło nam żyć, uczyć się i pracować.
27. listopada 2015 r. Szkoła Podstawowa nr 2 świętowała Jubi-

leusz 70-lecia istnienia. Uroczystość rozpoczęliśmy mszą świętą
w intencji absolwentów oraz dawnych i obecnych pracowni-
ków szkoły.

Następnie nauczyciele, absolwenci, uczniowie i zaproszeni
goście przeszli do sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kul-
tury, gdzie odbyła się uroczysta akademia.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Krystyna Czollek - dyr.
Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Opo-
lu, z-ca burmistrza  Kazimierz Bedryj, dyr. Zarządu Oświaty Kul-
tury i Sportu Stanisław Krzaczkowski, przew. Rady Miejskiej
Kazimierz Naumczyk, radny Sejmiku Województwa Opolskiego
i jednocześnie dyr. MOK Zbigniew Ziółko, komendant hufca
ZHP  Ryszard Kańtoch.  Zaproszenie przyjęli również przedsta-
wiciele związków zawodowych -Grażyna Raczek ze Związku
Nauczycielstwa Polskiego i Piotr Pakosz z NSZZ "Solidarność".
Byli z nami również dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych,
gimnazjów naszej gminy, ponadgimnazjalnych i placówek oświa-
towych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe, a także go-
ście PSM  I st. Jubileusz był okazją spotkań byłych dyrektorów
naszej szkoły, ich zastępców, a także emerytowanych nauczy-
cieli i absolwentów szkoły.

Aby podkreślić wyjątkowy charakter obchodów, uroczystość
rozpoczęto polonezem w wykonaniu uczniów klas szóstych.

Następnie głos zabrała dyrektor Ewa Błażków (dawna uczen-
nica naszej szkoły), która złożyła podziękowania dawnym i obec-
nym pracownikom "Dwójki" za wkład w kształtowanie wizerun-
ku placówki na przestrzeni siedmiu dekad jej istnienia.

Druga historyczna część akademii miała charakter teatralno-
muzyczny. Wehikuł wspomnień przeniósł widzów do począt-
ków istnienia "czerwonej" szkoły.

Podróż w czasie rozpoczęliśmy 11 XI 1945 roku, kiedy to na
zlecenie Kuratora Okręgu Szkolnego Śląskiego Inspektor Szkol-
ny Zaporski podzielił Publiczną Szkołę Koedukacyjną nr 1 w
Głąbczycach na szkołę męską i żeńską. Pomieszczenie dla szkoły
żeńskiej wyznaczył  w budynku szkoły przy ul. Stalina 2 i od tej
pory nosiła ona nazwę Publicznej Szkoły Powszechnej nr 2  w
Głąbczycach.

Prezentacja multimedialna przypomniała postaci dawnych
nauczycieli, uczniów, sale lekcyjne i szkolne korytarze. Wróciły
wspomnienia, ożyły obrazy z dawnych lat.

Po tej sporej dawce historii przyszedł czas na część arty-
styczną.  Młodzi aktorzy ze szkolnej grupy teatralnej "Korczaki"
przedstawili autorski spektakl,  nad którego przygotowaniem
czuwał  Waldemar Lankauf, reżyser i opiekun grupy teatralnej.

Była to niesamowita wycieczka do "Krainy historii" szkoły.
Dowiedzieliśmy się co widziały i słyszały jej  "czerwone mury".
Elementy pantomimy, rewelacyjnie dobrana muzyka obrazująca
kolejne etapy historii naszego kraju,  niesamowita gra świateł i
słowo przewodnie ilustrujące dzieje szacownej Jubilatki spowo-
dowały, że widzowie spektaklu mogli doświadczyć niesamowi-
tych wrażeń i emocji. To było wspaniałe widowisko.

Po tej pięknej teatralno - muzycznej podróży, która "trwała 70
lat", wróciliśmy do rzeczywistości. Na scenie pojawili się obecni
uczniowie naszej szkoły i zaprezentowali swoje talenty. Były
tańce, śpiew i małe koncerty instrumentalne. Na pożegnanie prze-
mawiający kolejno goście złożyli na ręce dyr.  Ewy Błażków życze-
nia wielu sukcesów i kolejnych pięknych jubileuszy.

Po zakończeniu części artystycznej uroczystości przenieśli-
śmy się w mury "czerwonej" szkoły. W bibliotece szkolnej mie-
liśmy okazję obejrzeć wystawę "Siedemdziesięciu  zdjęć na 70-
lecie szkoły". Goście oglądali archiwalne fotografie i stare kroni-
ki szkolne, a także dokonywali pamiątkowych wpisów  w aktual-
nej kronice. Na pamiątkę  tej niecodziennej uroczystości wszy-
scy otrzymali okolicznościowe biuletyny, które zawierały histo-
rię placówki, jej osiągnięcia, a także wywiady z absolwentami i
emerytowanymi nauczycielami.

Następnie przy kawie i poczęstunku obecna kadra pedago-
giczna mogła wysłuchać wielu zabawnych historii i anegdot
opowiadanych przez nauczycieli emerytowanych. Radosna at-
mosfera pełna wzruszeń sprzyjała rozmowom i wspomnieniom.

Był także spacer po szkole. Niektórzy zaglądali w stare kąty,
by szukać w nich swoich wspomnień. Ogromne wrażenie wy-
wołały dawno nie widziane sale, korytarze, twarze…

Goście odwiedzili również salę historyczną, w której zgroma-
dzone są dawne przedmioty, np. stare liczydła i kałamarze, a
także  oryginalny ręczny dzwonek szkolny, którym  woźny  wzy-
wał  uczniów na lekcje  70 lat temu. Dzień Jubileuszu był "świę-
tem wspomnień" a także "świętem życzeń".   .

O naszej szkole można by mówić wiele i długo.
Na przestrzeni lat zmieniała swoje oblicze.
W istocie jednak pozostała taka sama.
Jest częścią naszego życia.
Mamy nadzieję, że za kilka lat spotkamy się ponownie, świętu-

jąc kolejny jubileusz
                                     Marzena Różnicka - Świercz

                         Absolwentka SP 2 obecnie nauczycielka
Galeria zdjęć na www.twojeglubczyce.pl

OGŁOSZENIE
Burmistrz Głubczyc informuje o podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń

oraz  na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  w dniu 10.12.2015 r. wykazów obejmujących przeznaczone do zbycia:
1. nieruchomość zabudowana położona w miejscowości Równe, obejmująca działkę nr 365/6  o pow. 0,0188 ha;
2. nieruchomość niezabudowana położona w obrębie gruntów m. Gołuszowice, obejmująca działkę nr 125/4 o pow. 0,0694 ha.
Z dniem 21.01.2016 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomo-

ści na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz.
1774 i 1777) t.j. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów
albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed
dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.
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MIĘDZYWOJEWÓDZKIE
MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW

TAEKWONDO
W dniach 6-7.11.2015 r. w Pietrowicach
odbyły się Międzywojewódzkie
Mistrzostwa Młodzików Taekwondo
W zawodach brały udział kluby wojewódz-

twa opolskiego i śląskiego. Organizatorami
imprezy sportowej były: Klub Sportowy Ta-
ekwondo z Zespołem Szkół w Pietrowicach i
Opolską Federacją Sportu. Turniej otworzył
gospodarz obiektu sportowego Dyrektor Ze-
społu Szkół w Pietrowicach  Bogdan Kulik.
Wręczenia nagród dokonała  wicedyrektor
Mariola Bedryj.

Głubczycki Klub i Zespół Szkół  w Pietrowi-
cach reprezentowała 48 osobowa ekipa spor-
towa. Wyniki naszych zawodników w ukła-
dy: dziewczęta 2008r.: Natalia Dudzik I m, Alek-
sandra Mróz II m, Patrycja Pabian III m, Karo-
lina Marciniszyn III m, chłopcy 2008 r.: To-
masz Witek I m , Filip Owsiak II m , Miłosz
Gawłowski III m  i Jakub Albert III m , dziew-
częta 2007 -2004 r. Aleksandra Dudzik I m ,
Nikola Brewus II m, Anna Żłobicka III m  i
Julia Makowska III m, chłopcy 2005 r. Woj-
ciech Jano  I m, Marek Słabicki II m, Karol
Baran III i Piotr Urbańczyk III m, Chłopcy 2004
r. Dominik Mazurkiewicz II m, Daniel Brosz-
czak III m, Kacper Zając III m, dziewczyny
2003 r.: Martyna Bernaś I m, Maria Grzegorze-
wicz II m, Amelia Cybulska III m, Chłopcy 2003
r.: Robert Cichocki I m, Kacper Zakrzyk III m i
Patryk Marek III m, Dziewczyny 2002 r.: Nata-
lia Wochnik I m układy, Kamila Bednarczuk II
m  i Magda Sabat III m. Techniki Specjalne:
dziewczęta: Sandra Knosala I m, Magda Wab-
nic II m, chłopcy: Radosław Gużda III m. Za-
wody sędziowali: Daniel Jano sędzia główny
i sędziowie planszowi: Daria Baran, Kinga
Sztucka, Oliwia Fulneczek, Barbara Mróz,
Martyna Marciniszyn i Paulina Węgrzyn.
Łącznie nasi zawodnicy zdobyli 31 medali: 8
złotych, 8 srebrnych i 15 brązowych.

POLISH OPEN CUP
 TAEKWONDO
21 i 22 listopada  odbył się w Centrum

Kongresowo-Wystawienniczym w Opo-
lu turniej w którym udział  wzięło 546
zawodniczek i zawodników, w tym  5 re-
prezentacji zagranicznych z Austrii,
Czech, Mołdawii, Szkocji i Ukrainy

Bardzo dobry start zawodników Klu-
bu Sportowego Taekwondo w Głubczy-
cach zaowocował:   6 medalami złotymi, 3
srebrnymi i 3 brązowymi. Reprezentowa-
ła nas 14 osobowa ekipa sportowa.  Naj-
lepszą zawodniczką turnieju seniorów
została Kamila Ciechanowska zdobywa-
jąc   4 medale w tym I m walka do 170 cm,
I m walka do 57 kg, III m układy i III m
układy drużynowe. Karolina Konik  I m
walki do 64 kg i III m układy drużynowe,
Bartosz Słodkowski I m walki pow. 84 kg
i II m walki pow. 185 cm, Paweł Orłowski
I m układy. W kategorii juniora Olga Ja-
błońska zajęła II m układy i III m układy
drużynowe. W kategorii kadeta Marty-
na Marciniszyn zajęła II m układy i Pa-
trycja Piworun III m układy. W grupie
wiekowej weteranów Sławomir Gołąb
zajął I m w walkach. W zawodach starto-
wali zawodnicy różnych dyscyplin spor-
tów walki takich jak kikboksing, karate,
taekwondo tradycyjne i olimpijskie. Do
Opola przybyli kibice z Głubczyc, którzy
dopingowali naszych zawodników za co
bardzo dziękujemy.

Opolski Okręgowy Związek Badmintona zorganizował  dniu 10.12.2015r. w Głubczycach na hali ZOKiS  turniej badmintona
podsumowujący Program  Światowej Federacji Badmintona Shuttle Time, czyli wprowadzenie badmintona na lekcje wychowania
fizycznego. (str. 6)
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GRAND PRIX
 W BADMINTONIE

 W dniach 6-8 listopada odbyło się
pierwsze w tym sezonie w Głubczycach
Grand Prix Juniora i Młodzika w bad-
mintonie.

 Na starcie stanęli najlepsi zawodnicy z
Polski w obu kategoriach. Rywalizacja
trwała trzy dni a najlepsi zawodnicy zdo-
byli cenne nagrody i punkty do listy kla-
syfikacyjnej.

Bardzo dobrze spisali się nasi młodzi-
cy, którzy udowodnili po raz kolejny, że
są najlepsi w Polsce. Maciej Matusz oka-
zał się najlepszym młodzikiem wygrywa-
jąc w grze pojedynczej i podwójnej z Bart-
kiem Gałązką. Bartek zdobył srebrny me-
dal w grze pojedynczej, a Weronika Ko-
ściółek w juniorach wywalczyła brązowy
medal w grze podwójnej.

  NAJWIĘKSZY TURNIEJ
ŻAKÓW I DZIECI W POLSCE

- MINI SILESIA CUP
14. listopada odbył się na głubczyckiej

hali ZOKiS  turniej w którym rywalizo-
wało blisko 150 dzieci z 22 klubów z ca-
łego kraju oraz nasi sąsiedzi z Czech.

Na uroczystości rozpoczęcia byli obec-
ni wiceburmistrz Głubczyc Kazimierz Be-
dryj, dyrektor  SP nr 1 Jolanta Wojtuś,
wicedyrektor SP nr 2  Mariusz Kruk. Dzie-
ci przystąpiły do zmagań z chęcią i peł-
nym zaangażowaniem. Rywalizacja trwała
do późnych godzin popołudniowych, a
każde dziecko zostało nagrodzone prezen-
tami oraz dyplomem. Nasi zawodnicy spi-
sali się bardzo dobrze na tej imprezie zaj-
mując w klasyfikacji medalowej drugie miej-
sce. W kategorii dzieci zwyciężyła zdecy-
dowanie Maja Janko a na najniższym stop-
niu podium stanęła Anna Gałaszkiewicz.
Wśród żaków drugie miejsce zajęła Nico-
la Mazur. Należy dodać, że dobry występ
zanotowali jeszcze Mateusz Golas, Domi-
nik Lenartowicz, Jakub Gałązka i Emilia
Mstowska zajmując piąte lokaty.

DRUŻYNOWE
MISTRZOSTWA POLSKI

JUNIORÓW I MŁODZIKÓW
W BADMINTONIE

W Białymstoku w dniach 12-13 grud-
nia odbyły się  Mistrzostwa  w których
Technik Głubczyce przystąpił do zmagań
wystawiając drużynę juniorów i młodzi-
ków. W kategorii młodzik nasi chłopcy nie
mieli sobie równych wygrywając wszyst-
kie spotkania w grupie po 5:0. W finale
zmierzyli się z zawodnikami SKB Suwałki
grając do pierwszych trzech punktów. I
tym razem wygrali zdecydowanie 3:0 za-
pewniając sobie Drużynowego Mistrza
Polski Młodzików. W składzie drużyny
wystapili: Maciej Matusz, Bartosz Gałąz-
ka, Szymon Ślepecki, Jakub Mazur i Ma-
ciej Gajewski. Juniorzy także odnotowali
dobry start zdobywając tytuł Wicemistrza
Polski. Skład drużyny tworzyli: Robert
Mirga, Dawid Mazur, Kordian Kobylnik i
Jakub Gireń. Podsumowując całą imprezę
LKS Technik Głubczyc w klasyfikacji me-
dalowej zajął pierwsze miejsce.

 ASKA EUROPEAN
SHOTOKAN KARATE-DO

 ASSOCIATION.
W dniach  od 28 do 29. listopada 2015r

w Crawley-Anglia odbyły się zawody w
których startowały  wyłącznie kadry na-
rodowe.

W kadrze Polski  znalazła się Klaudia
Bociek- zawodniczka LZS Karate-Do
Głubczyce, która w kata drużynowym
juniorek wspólnie z Emilią Ratajska z LKS
Zarzewie Prudnik oraz Elizą Gaweł z KS
ATEMI Bielsko Biała zdobyła brązowy
medal. Gratulacje dla naszych zawodni-
czek bo zdobycie medalu na tych zawo-
dach jest dużym osiągnięciem sporto-
wym. Zarząd i zawodnicy LZS Karate -
Do Głubczyce serdecznie dziękuje za
wsparcie naszych zawodników przez
Urząd Miejski

NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC ADWENTOWY
 4. grudnia 2015 r. w świetlicy głubczyckiego "Mechanika" nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu

 na najpiękniejszy wieniec adwentowy  oraz uroczyste wręczenie dyplomów i upominków laureatom.
Konkurs ten został zorganizowany przez nauczycielkę j. polskiego i wiedzy o kulturze - Marię Farasiewicz, wieńce adwentowe

zostały wykonane przez uczniów klas:  I A , I CD oraz I IU technikum w ramach zajęć wiedzy o kulturze.
Ocenione zostały przez jury składające się z nauczycieli ZSM, księży katechetów oraz młodzieży.
Najwięcej punktów otrzymały wieńce zrobione klasycznie, z igliwia, zgodnie z tradycją i normami sakralnymi. Uwagę przykuwały

także nietypowe awangardowe i oryginalne rękodzieła.  I m. w konkursie "Najpiękniejszy wieniec adwentowy" zdobył Szymon
Nieradka (kl.ICD), II m.  przypadło Aleksandrze Kuca i Aleksandrze Wolańskiej (kl. IA), a III m. powędrowało do Malwiny Kozakie-
wicz oraz Weroniki Zenfler  (kl. IA). Były też wyróżnienia dla Pauliny Głogiewicz (kl. I A), Kamila Kopytyńskiego, Dawida Kulika,
Krzysztofa Janickiego,  Dawida  Wróbla (kl. I IU). Przewodnicząca jury -  Lucyna Łata w towarzystwie Marii Farasiewicz wręczyła
nagrodzonym dyplomy i symboliczne aniołki. Jeszcze tylko krótka sesja zdjęciowa laureatów z wieńcami w wykonaniu  Wiesława
Gałązki i … tradycji adwentowej stało się zadość.!

Redakcja ZSM



  STYCZEŃ 2016 nr  1/27216

"SAM NIE PALĘ,
INNYM ODRADZAM"

Tak brzmi tytuł konkursu
wojewódzkiego, w którym
wzięli udział uczniowie z
koła fotograficznego pani
Joanny Wołoszyn Zespo-
łu Szkół w Pietrowicach. W
dniu 19 listopada w Opolu
odbyła się gala finałowa, w
Młodzieżowym Domu Kul-
tury na której podsumowa-
no konkurs. Wyróżnienie
otrzymała uczennica I kla-
sy publicznego Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Pietro-
wicach Natalia Wochnik.
Jest to duży sukces gdyż
poziom w tym roku był bar-
dzo wysoki. Wiele zdjęć
uczestników ze szkoły w
Pietrowicach było również
wyeksponowanych na wystawie konkursowej . Cała gala była
przeplatana występami muzycznymi.

DZIEŃ PRACOWNIKA
 SOCJALNEGO

W ŚRODOWISKOWYM DOMU
SAMOPOMOCY

"Człowiek jest wspaniałą istotą, nie z powodu dóbr, które
posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to, co się ma, ale
czym dzieli się z innymi" JPII.

Tymi właśnie słowami podopieczni ŚDS w Nowych Gołu-
szowicach dziękowali pracownikom socjalnym z Ośrodków
Pomocy Społecznej w Głubczycach, Branicach i Baborowie.
20. listopada w MOK Głubczyce, podopieczni ośrodka wy-
stąpili w przedstawieniu "Alicja w krainie…", aby w ten spo-
sób podziękować swoim pracownikom socjalnym za co-
dzienną pomoc i wsparcie. Swoją obecnością zaszczycili nas
pracownicy z trzech w/w OPS- ów powiatu głubczyckiego,
władze samorządowe tych gmin, młodzież szkół ponadgimna-
zjalnych oraz inni zaproszeni goście. Zaraz po przedstawieniu
zaproszeni goście udali się do ŚDS, gdzie odbył się poczęstu-
nek.

                                                                        Ewa Bartusik

STRZELCY Z JEDNOSTKI  3009 GŁUBCZYCE
  18 listopada 2015 r.  Strzelcy z jednostki strzeleckiej 3009

Głubczyce im. płk. Stanisława Glińskiego ZS "Strzelec" Orga-
nizacji Społeczno -Wychowawczej, wzięli czynny udział w zaję-
ciach zorganizowanych przez Opolski Inspektorat Służby Wię-
ziennej.
Ćwiczenia przeprowadziła Grupa Interwencyjna SW. Tematyką

zajęć była szeroko rozumiana czerwona taktyka.  Były to bardzo
ciekawe zajęcia wzbogacające wiedzę strzelców z para medyki.

W trakcie zajęć funkcjonariusze Służby Więziennej przekazali
wiedzę na temat przyczyn zatrzymania krążenia ze szczególnym

uwzględnie-
niem nagłych
zagrożeń krą-
żeniowych i
o d d e c h o -
wych, napa-
dów duszno-
ści, omdleń
oraz postępo-

wania w obliczu wystąpienia urazów.
Szkolenie miało także na celu podniesienie poziomu świadomo-

ści wśród "strzelców" w zakresie zagrożeń występujących w prze-
strzeni publicznej oraz doradzić, w jaki sposób należy zachować się
w sytuacjach trudnych, w tym reagowania i powiadamiania o sytu-
acjach wyjątkowych.

Strzelcy dzięki nabytym umiejętnością na tego typu zajęciach są
w stanie udzielić fachowo pierwszej pomocy przedmedycznej nie
tylko podczas zajęć, ćwiczeń poligonowych, ale również potrzebu-
jącemu przechodniowi, czy uczestnikowi wypadku

Strzelcy z jednostki strzeleckiej 3009
Głubczyce

im. płk Stanisława Glińskiego Związku Strzeleckiego "Strzelec"
Organizacji Społeczno -Wy-
chowawczej,oraz uczniowie
klas mundurowych ZSM
nad którymi to sprawuje pa-
tronat głubczycka jednostka
strzelecka, złożyli wizytę w
Dniu Podchorążego w Wy-
ższej Szkole oficerskiej Wojsk
Lądowych im gen. Tadeusza
Kościuszki we Wrocławiu.
Podchorążowie obchodzili
soje święta w dniu 27 listo-
pada 2105 roku.

Głubczyc strzelcy w murach Uczelni zapoznali się z historia i
dniem współczesnym WSO. Nie zabrakło także ćwiczeń praktycz-
nych min. musztry, budowy broni, zajęć na symulatorze pola walki
śnieżnik czy symulatorach, KTO Rosomak. W ramach obchodów
można było obejrzeć wystawy "Pomniki Szkoły Podchorążych Pie-
choty w Komorowie" oraz " Odznaki wojskowe III RP".

Dzień Podchorążego to szczególne święto nawiązujące do pięk-
nych kart poświęcenia młodzieży wojskowej w walce o niepodle-
głość Ojczyzny. W nocy z 29 na 30 listopada podchorążowie Szko-
ły Podchorążych Piechoty, zdobywając Belweder, rozpoczęli zbroj-
ne powstanie przeciwko caratowi. Wrocławska uczelnia ma honor
kontynuowania i pielęgnowania tradycji bohaterów Listopadowej
Nocy.

Grzegorz Tobiasiński
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OBCHODY NIEPODLEGŁOŚCIOWE
 W  ZAKŁADZIE KARNYM

17 listopada br. z okazji Narodowego Święta Niepodległości w
głubczyckiej jednostce penitencjarnej odbyła się uroczysta od-
prawa służbowa funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 W tym dniu w sposób szcze-
gólnie wyjątkowy doceniane są
formacje mundurowe, stanowiące
o stabilności i bezpieczeństwie na-
szego kraju. Takiego też wyróżnie-
nia doczekały się funkcjonariusz-
ki i funkcjonariusze Służby Wię-
ziennej naszej jednostki.

Na uroczystości, które zorgani-
zowano w sali odpraw w nowo wybudowanym budynku admini-
stracji, przybyli przedstawiciele władz powiatowych i miasta, re-
prezentanci współpracujących służb mundurowych, przedstawi-
ciele związków zawodowych, emerytowani funkcjonariusze oraz
zaproszeni goście.

Przy tej okazji dyrektor zakładu karnego ppłk Mirosław Ligęza
podziękował  wszystkim osobom, które przez lata, na różnych
płaszczyznach zawodowych, służyły nam wsparciem oraz do-
świadczeniem w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań z zakresu
działalności służby i pracy penitencjarnej.

Decyzje o awansach i wyróżnieniach funkcjonariusze odebrali
z rąk przedstawiciela Okręgowego Inspektoratu Służby Więzien-
nej w Opolu mjr Waldemara Sobczyka oraz Dyrektora jednostki
ppłk Mirosława Ligęzy.

Natomiast medale i odznaczenia okolicznościowe z okazji 25 –
lecia funkcjonowania związków zawodowych wręczała przewod-
nicząca Zarządu Okręgowego NSZZFiPW w Opolu Danuta Mal-
kusz. Mjr Waldemar Sobczyk w imieniu Dyrektora Okręgowego
Służby Więziennej w Opolu płk Lidii Olejnik życzył wszystkim
funkcjonariuszom dalszych sukcesów, podkreślając jak trudna i
ważna jest codzienna służba funkcjonariuszy Służby Więziennej.

                         Tekst i zdjęcia: ppor. Bartłomiej Kawulok

BLUES ZZA GŁUBCZYCKICH KRAT
Zespół muzyczny I VOCANDA, w skład którego wchodzą

osadzeni z Zakładu Karnego, zdobył trzecie miejsce na XVII
Ogólnopolskim Przeglądzie Muzyki Więziennej „Blues zza

krat” w Zakładzie Karnym w
Wojkowicach Śląskich.

W tej edycji przeglądu zwy-
cięzcą okazał się solista z Za-
kładu Karnego w Garbalinie.
Laureatem drugiego miejsca
został zespół WSB z ZK w
Wojkowicach. Natomiast trze-
cie miejsce przypadło w tym

roku zespołow „I VOCANDA” z głubczyckiego zakładu karne-
go. Wyróżnionoreprezentantów z Zakładu Karnego nr 1 w Strzel-
cach Opolskich – zespół „Red House”. Na tegorocznej imprezie
wystąpiło 27 skazanych – 6 zespołów i dwóch solistów - z sze-
ściu jednostek penitencjarnych z całego kraju (zakładów kar-
nych w: Garbalinie, Głubczycach, Wojkowicach oraz nr 1 i 2 w
Strzelcach Op). Gościem specjalnym festiwalu był zespół „Blend”
oraz zwycięzca ubiegłorocznego Bluesa – zespół „Paragraf 64”.

Trzecie miejsce w prestiżowym wojkowickim przeglądzie mu-
zyki więziennej nie jest jedynym sukcesem głubczyckiego ze-
społu, ponieważ na I Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Wię-
ziennej "Dźwięki wolności" zorganizowanym przez Zakład Kar-
ny w Stargardzie Szczecińskim zespół I VOCANDA, składający
się z 5 osadzonych, grających muzykę będącą połączeniem roc-
ka i bluesa, otrzymał wyróżnienie za swoją twórczość.

Projekt utworzenia zespołu muzycznego powstał podczas
realizacji autorskiego programu pn. "Muzyka doprowadzi cię
do wolności", który na trwale wpisał się w szeroki wachlarz
prowadzonych zajęć resocjalizacyjnych na terenie głubczyc-
kiej jednostki. Aktualnie grupa w swoim repertuarze posiada
około 20 utworów autorskich, zróżnicowanych muzycznie, w
których wymieszany jest mocny rock, blues oraz rockowe bal-
lady.  Czekamy na kolejne koncerty i sukcesy zespołu.

                            Tekst i zdjęcia: ppor. Bartłomiej Kawulok

ZAKOŃCZENIE ROKU SPORTOWEGO.
16 grudnia 2015r w dojo LZS Karate-Do Głubczyce działają-

cym przy Szkole Podstawowej nr1  odbyła się uroczystość  za-
kończenia i podsumowania roku sportowego (foto str. 4)

Gośćmi naszego klubu byli:
- starosta  Józef Kozina,
- burmistrz Adam Krupa,
- radny powiatu Adam Leliński,
- radny gminy Marek Monasterski,
- prezes Opolskiej Federacji Sportu Andrzej Walczak,
- dyr. Szkoły Podst. Nr 1 Jolanta Wojtuś,
- księża Krzysztof Cieślak,  Piotr Maciejski,
- Komendant KPPolicji  Joanna Paruszewska,
- Komendant KPP Straży Pożarnej Wojciech Semeniuk,
- TV Głubczyce, Głos Głubczyc
Zawodnikom przeprowadzono przed gośćmi i rodzicami eg-

zamin na poszczególne stopnie. Do egzaminu przystąpiło 39
osób. Po egzaminach zawodnicy zademonstrowali pokazowe
kumite i kata, następnie grupa naszych zawodników pokazała
inne zdolności - zagrała na instrumentach muzycznych kolędy,
otrzymali też prezeny mikołajowo - świąteczne, po których skła-
dano sobie życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Na-
rodzenia                                                                           JH

„SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM” W RATUSZU MIEJSKIM.
6 grudnia to dla wszystkich dzieci jeden z najbardziej wyczeki-

wanych dni w roku.  Tak było również i tym razem. W związku z
tym chcieliśmy, aby ten dzień był wyjątkowy. Miejski Ośrodek
Kultury  zorganizował „Spotkanie z Mikołajem”, które odbyło
się w sali „Pod Aniołem” w ratuszu miejskim.

W tym roku Mikołaj przybył wozem strażackim (foto str. 4)
Radość najmniejszych na widok tak długo oczekiwanego go-
ścia była nie do opisania. Każdy chciał go dotknąć oraz przywi-
tać się. To cudne wydarzenie rozpoczęła krótka zabawa w rytm
muzyki z Panią Mikołajką.  Do wspólnej zabawy dołączył rów-
nież Mikołaj,  Gdy emocje nieco opadły nastąpił najbardziej
wyczekiwany moment wieczoru, czyli rozdawanie prezentów
przez Mikołaja. Najmłodsi z wielką radością mówiły wierszyki i
śpiewały piosenki, aby dostać upominek oraz dyplom”Grzecz-
nego Dziecka”. W międzyczasie była chwila dla fotoreporterów,
aby każdy mógł mieć pamiątkę z tego niezwykłego spotkania.
Nastrój, który panował w sali głubczyckiego ratusza był nie-
zwykły nie tylko za sprawą naszego gościa, ale również oprawy
muzycznej, której wykonawcą był zespół „Orion”.  Podczas spo-
tkania Mikołaj rozdał 85 paczek, a w uroczystości uczestniczyło
ok .250 osób.  Fotogalerię ze spotkania można zobaczyć na stro-
nie internetowej www.twojeglubczyce.pl.

                                               Anna Bieniasz, MOK Głubczyce
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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 wewnętrz-
nych 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 wystawienia

 Faktury VAT przez Miejski Ośrodek Kultury.

Głos Głubczyc -
 bezpłatny informator samorzadowy

 Wydawca - Urząd Miejski w Głubczycach.  (ISSN 1234-0890)
nakład 1200 egz.

 Red. naczelny - Jan Wac,  Adres Redakcji: 48-100 Głubczyce,
ul. Niepodległości 14, Urząd Miejski,  tel. 77 485-30-21

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

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

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za nadesłane
 i opublikowane listy

 oraz zastrzega sobie prawo skracania, redagowania
 tekstów i zmiany tytułów;

Nie odpowiadamy za treść zamieszczonych  ogłoszeń i reklam.
Numery archiwalne GG  - www.glubczyce.pl, wszystkie GG

oraz Kalendarze Głubczyckie na  http://www.sbc.org.pl
Druk - WIE-DRUK, ul. Królowej Jadwigi 1/29,

 42-500 Będzin, tel.604 257 694,   www.wie-druk.pl

chcesz wiedzieć
 co? gdzie? kiedy?

 kliknij
 WWW.TWOJEGLUBCZYCE.PL

www.twojeglubczyce.pl
- Portal regionalny o charakterze

 informacyjno -turystycznym,
promującym  powiat głubczycki, gminę, miasto.

Serwis skupia się na propagowaniu,
i wspieraniu inicjatyw społeczno-kulturalnych,

 tworzonych przez ludzi dla ludzi.

Pracuj  jako Opiekun Seniorów  w Niemczech, Anglii, Polsce.
 Specjalne bonusy. Zarób 1518 EURO na rękę za miesiąc!

 Organizujemy kurs języka niemieckiego od podstaw.
 Tel.: 512 980 979.

HERODY W ŻYWEJ SZOPCE
W sobotę, 19 grudnia 2015 r. o godz. 17.00 teatr TRADYCJA ZSM  przedstawił barwny spektakl obrzędowo - kolędniczy

"HERODY" w reżyserii Marii Farasiewicz. Miało to miejsce w żywej szopce na dziedzińcu internatu Zespołu Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego.

Od wielu lat teatr TRADYCJA ZSM w ramach współpracy z ZSCKR  uatrakcyjnia
swym występem żywą szopkę, jakże popularną i każdego roku wyczekiwaną w naszym
lokalnym środowisku. HERODY to obok jasełek jedna z form kolędniczych związana z
tradycją świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Przypo-
mina bowiem, jak to onegdaj bywało, kiedy się w domo-
stwach właśnie owe HERODY odgrywało, czyli inscenizacje
związane z okrucieństwem i ukaraniem despotycznego króla
Heroda. W takim widowisku obok tytułowego władcy wy-
stępują typowe postaci kolędnicze, czyli: Feldmarszałek, Kró-
lowa, Anioł, Diabeł, Śmierć, Kolędnik z szopką, Żyd, Turoń i
inne.

A w zaprezentowanym w żywej szopce spektaklu wystąpili: p. Maria Farasiewicz, Natalia Chasz-
czewska, Patrycja Cisaruk, Jagoda Mazurkiewicz, Kamil Kaźmierczak, Patryk Urbanik oraz Mietek
Zając. Grupie teatralnej akompaniował na organach wspaniały muzyk - pan Marian Bażyński.  Po
części inscenizacyjnej HERODÓW odbyła się tzw. część pastorałkowa, w której wybrzmiały pięk-
ne polskie pastorałki, w tym także autorstwa p. Marii Farasiewicz. Finałowy  " Znak pokoju"
stanowiący podsumowanie występu zjednoczył licznie zgromadzoną na placu widownię symbo-
licznym uściskiem dłoni. Zaproszona na scenę dyrekcja ZSCKR ( Bogusław Chochowski i Dorota
Wierzba) dołączyła do TRADYCJI, by wspólnie odśpiewać tenże wymowny utwór i przekazać
sobie ów znak pokoju. Wdzięczna, zawsze wierna i życzliwa publiczność nagrodziła aktorów z głubczyckiego "Mechanika" burzą
oklasków, którym nie było końca!

Na zakończenie dyrektor ZSCKR ciepłymi słowy podziękował teatrowi TRADYCJA  za wspaniały spektakl , który uświetnił
doroczną żywą szopkę, wręczając symboliczne, słodkie upominki.

                                                                               Redakcja ZSM
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Serdecznie Witamy
Nowych Mieszkańców

Ziemi Głubczyckiej,
urodzonych

w październiku
i listopadzie 2015

w Szpitalu Powiatowym
w Głubczycach.

Rodzicom Gratulujemy! Marynowicz Hanna
c. Karoliny Głubczyce
05.10.2015 3330g 56cm

Moskała Mateusz
s.Katarzyny Wysoka
04.10.2015 3000g 55cm

Niemiec Michał
s.Agaty Wasiłowice

14.10.2015 3300

Paradowska Hanna
c.Klaudi Boboluszki

19.10.2015 3300g 55cm

Pirch Antoni s.
Małgorzaty Głubczyce
26.10.2015 3550g 56cm

Piróg c.Anny
Widok

12.10.2015 3350gg 58cm

Pisarska Wiktoria
c.Małgorzaty Baborów
28.10.2015 3650g 61cm

Raczyński s.Klaudi
Zopowy

23.10.2015 2900g 52cm

Rogowska Jagoda
c.Marzeny Prudnik

18.10.2015 3650g 57cm

Silarski s.
Aleksandry Głubczyce
18.10.2015 2950g 54cm

Sokołowska Lena
c.Agnieszki Prudnik

07.10.2015 3700g 57cm

Sypniewska Michalina
c.Żanety Kietrz

20.10.2015 3150g 54cm

Szablicki Natan s.
Justyny Dzierżysławice
01.10.2015 3750g 60cm

Śmidoda Karol
s.Elżbiety Głubczyce

22.10.2015 4550g 58cm

Trzaska Liliana
c.Małgorzaty Prudnik
29.10.2015 2900g 51cm

Wdowikowski Jan
s.Joanny Lisięcice

27.10.2015 3550g 57cm

Ziółkowska Aleksandra
c.Joanny Zubrzyce

01.10.2015 2850g 51cm

Zozuk Markus
s.Wioletty Głuchołazy
15.10.2015 3600g 57cm

Balicz Alan
s.Agnieszki Włodzienin
26.11.2015 3300g 56cm

Czorny Milena
c.Roksany Baborów

19.11 2015 3750g 56cm

Długiewicz Feliks s.
Małgorzaty N. Cerekwia
29.11.2015 3350g 56cm

Dudek s.Justyny
Kietrz

25.11.2015 3430g 55cm

Fedorowicz Nikola
c.Anny Szonów

08.11.2015 3220g 55cm

Garda Aleksander
s.Anny K.-Koźle

17.11.2015 4100g 58cm
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Gawłowski Łukasz s.
Agnieszki N. Cerekwia
06.11.2015 3800g 57cm

Gołębiowska Hanna c.
Agnieszki N. Browiniec
14.11.2015 3850g 59cm

Groński Fabian s.
Natalii Głubczyce

29.11.2015 3200g 54cm

Idzi Martyna
c.Katarzyny Prudnik

24.11.2015  3740g 60cm

Jakimów Hanna
c.Magdy Mokre Kol.

01.11.2015 2950g 53cm

Kleczewska
c.Niny Głubczyce

24.11.2015 3750g 58cm

Kluger Filip
s.Moniki Baborów

30.11.2015 2950g 51cm

Kosz Patrycja
c.Ewy  Głogówek

24.11.2015 3400g 57cm

Kubat Teresa
c.Aleksandry Grobniki
19.11.2015 3250g 57cm

Kumorek Marcel
s.Agnieszki Rzepce

07.11.2015 3300g 55cm

Lang Szymon
s.Natalii Twardawa

25.11.2015 3900g 58cm

Lubaszka Antoni
s.Kamili Prudnik

22.11.2015 3450g 58cm

Mazur s.
Małgorzaty Nowa Wieś
05.11.2015 3450g 56cm

Micek Hanna c.
Justyny Boguchwałów
03.11.2015 3800g 58cm

Misiak Aleksander
s.Ewy

10.11.2015 3450g 56cm

Niklowicz Anna
c.Jadwigi Łącznik

15.11.2015 3420g 55cm

Nowak Dominik s.
Magdaleny Głuchołazy
27.11.2015 3700g 57cm

Pańczyszyn Paulina
c.Anny Gadzowice

16.11.2015 3380g 54cm

Satarowska Kinga c.Ka-
tarzyny Bogdanowice
04.11.2015 3400g 56cm

Sawicki Filip
s.Pauliny Głuchołazy

06.11.2015 4100g 58cm

Sykuła Małgorzata
c.Martyny Wieluń

25.11.2015 3000g 56cm

Świercz Julia
c.Urszuli Baborów

05.11.2015 3350g 56cm

Waga Dawid
s.Magdy Głubczyce

18.11.2015 3600g 59cm

Winiarski Antoni
s.Magdy Prudnik

17.11.2015 3950g 60cm

Fotografie  noworodków:

KADR Studio Fotograficz-

no - Filmowe Janusz

Baczkur, Głubczyce,

Grunwaldzka 2,

662 065 354


