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W konkursie organizowanym w szko³ach podstawowych i
gimnazjalnych na terenie Gminy G³ubczyce  w roku szkolnym
2010/ 2011r. - wyniki  VIII  edycji  konkursu

Komisja w sk³adzie:  Jaros³aw  Horodecki-nacz. Wydz. Komun.-
Inwest. -  przewodnicz¹cy,  Halina Stebnicka  - z-ca nacz. Wydz.
KI-z-ca przewodnicz¹cego,  Agnieszka Fr¹czkowska-Psiuk  - Insp.
Wydz. KI-cz³onek,   podsumowa³a  5.06.2011r. iloœci butelek z
tworzyw sztucznych, makulatury i opakowañ tetra pak  zebra-
nych w przedszkolach  od 1 wrzeœnia 2010r. do 31 maja 2011r.

W  VIII edycji konkursu  szko³y zebra³y
 24 655,46 kg butelek z tworzyw sztucznych,
2 145,80 kg makulatury,
  92 kg opakowañ tetra pak .
Komisja przeliczy³a zebrane iloœci butelek i  makulatury   w

kilogramach na jednego ucznia.
1. W kategorii I  "najlepsza  szko³a" - komisja przyzna³a

trzy nagrody dla szkó³, które zebra³y najwiêksz¹ iloœæ  butelek.
I  miejsce  - nagroda  4 000 z³  dla  Szko³y  Podstawowej  im.

Kornela Makuszyñskiego  w Klisinie,  która zebra³a
 2 328,20 kg : 50 uczniów = 46,56 kg butelek/ucznia.
Fundatorem nagrody jest Burmistrz G³ubczyc.
II m. -nagroda  2 000 z³ dla SP  w Zopowych, która zebra³a
2 273,80 kg: 76 uczniów = 29,92 kg butelek/ucznia.
Fundatorem nagrody s¹  Us³ugi Komunalne Sp. z o.o. w G³ub-

czycach (1 000 z³ )  oraz Burmistrz G³ubczyc (1 000 z³ ).
III  m. -  nagroda  o wartoœci 1 000 z³ dla PSP w Go³uszowicach,

która zebra³a  1 440 kg /54 uczniów = 26,67 kg ucznia.
Fundatorem nagrody jest Dyrektor  ZOKiS
IV m. - Zespó³ Szkó³  im. Weteranów II Wojny Œwiatowej w

Lisiêcicach,  zebra³ 2 476,59  kg : 97 uczniów =  25,53 kg/ucz.
V m.- Zespó³ Szkó³ im. Jana Paw³a II w Pietrowicach,  który

zebra³  2 055 kg /91 ucz. = 22,58 kg/ucz.
VI m. - Szko³a Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bogda-

nowicach która zebra³a  1 345,96 kg /64 ucz. = 21,03 kg/ucz.
VII m. - Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy SOSW  w G³ubczycach

ul. Raciborska 19, który  zebra³  785,50 kg /46 ucz. = 17,08 kg/ucz.
VIII m. - Szko³a Podstawowa  nr 1  im. Tadeusza Koœciuszki w

G³ubczycach, która zebra³a  4 612,88 kg /387 ucz. = 11,92 kg/ucz.
IX m. - Szko³a Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w G³ub-

czycach, która zebra³a   4 154,70 kg / 375 ucz. = 11,08 kg/ucz.
X- m. - Szko³a Podstawowa   im. Marii Konopnickiej w Grobni-

kach, która  zebra³a   678,17 kg /63 ucz. = 10,76 kg/ucz.
XI m. - Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego w G³ubczy-

cach, które zebra³o  832,25 kg /218 ucz. = 3,82 kg/ucz.
XII m. - Gimnazjum nr l im. Marii Sk³odowskiej- Curie w G³ub-

czycach, które zebra³o  1672,41 kg /474 ucz. =3,53 kg/ucz.
2. W kategorii II  "najlepsza klasa w szkole" - komisja przy-

zna³a 12 nagród w postaci:  dla miejsc I, II, III  przejazd autoka-
rem na  dwudniow¹ wycieczkê krajoznawcz¹ w dowolne miejsce
w Polsce ufundowa³a  Spó³ka PKS w G³ubczycach,

I m. -kl.II SP w Klisinie- zebra³a  914,4 kg/8 ucz.= 114,30 kg/ucz.
II m.kl. IV SP z Bogdanowic zebra³a  675,20 kg /11=61,30 kg/ucz.
III m.-kl. I z  ZS w Pietrowicach-zebra³a 812 kg/14= 58 kg/ucznia
IV m.- kl.V PSP w Go³uszowicach - 287 kg/5 ucz. = 57,40 kg/ucz.
V m.- Zespó³ Edukacyjno-Terapeutyczny z Gimnazjum  z   ZSZ

przy SOS w G³ubczycach, - zebra³ 400 kg/7 ucz.=57,14 kg/ucznia
VIm. - kl. III c  ze Szko³y Podstawowej  nr 2 im. Janusza Korcza-

ka,   która zebra³a   1 126,10kg/24 ucz. = 46,92 kg/ucznia

VII m. -kl. VI z  Zespo³u Szkó³  im. Weteranów II Wojny Œwiato-
wej w Lisiêcicach , który zebra³ 728,48kg/19 ucz.=38,35 kg/ucznia

VIII m.-kl. II  Szko³y Podstawowej  im. Miko³aja Kopernika  w
Zopowych, zebra³a 437kg/12 ucz.=36,42 kg/ucznia

IX m.-kl. Ia ze Szko³y Podstawowej  nr 1  im. Tadeusza Ko-
œciuszki ,  która zebra³a  820 kg /30 ucz. =27,33 kg/ucznia

X m.- kl.II ze Szko³y Podstawowej  im. Marii Konopnickiej w
Grobnikach , która zebra³a  199,80 kg/10 ucz.=19,98 kg/ucznia

XI m. - kl. IIIa z  Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego w
G³ubczycach,  która zebra³a 270 kg/27 ucz.=10 kg/ucznia

XII m. - kl.IIIb z Gimnazjum nr l im. Marii Sk³odowskiej- Curie w
G³ubczycach,  która zebra³a 197,57 kg/26 ucz.= 7,60 kg/ucznia

Nagroda za miejsce od IV do XII w kategorii "najlepsza kla-
sa" to  przejazd autokarem na 1-dniow¹ wycieczkê krajo-
znawcz¹ po terenie województwa opolskiego - fundatorem na-
grody ZOKiS

3. W kategorii III " najlepszy  uczeñ  w ka¿dej szkole" -
zostali  nagrodzeni trzej najlepsi  uczniowie z ka¿dej  szko³y,
którzy zebrali  najwiêksz¹ wagowo iloœæ opakowañ z tworzyw
sztucznych- fundatorem nagród jest Burmistrz G³ubczyc, któ-
ry przeznaczy³ ³¹cznie na te nagrodê kwotê 2 200 PLN .

I Sara Tomczak  z kl. II - 404 kg, II Wiktoria Kaczmarek z kl. II -
382 kg, III Jan Halikowski z kl. III- 372 kg  SP w Klisinie ,

I Adam Antoszczyszyn  z kl. II - 194 kg, II Kamila Bednarczuk z
kl.II - 138 kg, III Jakub Andrusiak z kl. I 52,50- 83 kg, ze Szko³y
Podstawowej  im. Miko³aja Kopernika  w Zopowych,

I Agnieszka Mirga z kl. III- 120 kg , II Daniel Dziezok z kl. III- 100
kg, III Mateusz Majer z kl. III- 70 kg z ZSS przy SOSW

I Kuba Ratuœ z kl. I - 260 kg, II Sandra Knosala z kl. I - 229 kg,  III
Kuba Brewus z kl. III- 219 kg z ZS w Pietrowicach,

I Dominik Hipnarowicz z kl. II - 199,80, II Konrad Or³owski z kl.
VI - 77,40 kg,  III Damian Szarota z kl. I - 44,75 kg ze Szko³y
Podstawowej   im. Marii Konopnickiej w Grobnikach

I  Agnieszka Marcinko z kl. V - 160 kg , II  Katarzyna Cichoñ z kl.
II- 134kg , III Magdalena Rydzak z kl. VI- 103 kg z Publicznej
Szko³y  Podstawowej  im. Henryka Sienkiewicza w Go³uszowi-
cach, I Dominika Mas³owska z kl. I- 252 kg, II Dawid Sad³o z kl.
IV- 246 kg,  III - Ma³gorzata Surma z kl. II-244 kg ze Szko³y Podsta-
wowej  im. Marii Konopnickiej w Bogdanowicach,

I Aleksandra Koziara z kl.  IIIc-713,60 kg, II Luiza Leliñska z kl.
Ia- 290 kg,  III Mateusz Koziara z kl. IIb- 230 kg ze SPnr 2,

I £ukasz Kwiatkowski z kl. IIf - 82,40 kg,  II Pawe³ Szczerbak z kl.
IIIb-70,30 kg, III Marcin Koziara z kl.IIIb-40,20 kg z Gimnazjum nr 1

I Kamil Faryniak z kl. Ic- 270kg, II Aleksandra Kobeluch z kl.
IIb- 105,90 kg, III Dominika Hamerla z kl.Ia- 100 kg ze SP nr 1

I Monika Koszela z kl. IIIc- 55 kg, II Anna Walaszek z kl. IIIa- 48
kg,  III Magdalena Wilczek z kl. IIIa-40 kg z Gimnazjum Nr 2,

I  Marcel Jaworski z kl. Ia- 255,51 kg, II Patrycja Tulej z kl. VIa-
231,75,  III  Pawe³ Biczak z kl. VIa - 180,10 kg z  ZS w Lisiêcicach.

4. W kategorii IV - najlepsza szko³a, która zbierze najwiêksz¹
wagowo iloœæ makulatury przeliczonej na jednego ucznia, na-
grodzone zosta³y  trzy najlepsze szko³y.

I  miejsce  - nagroda  2 000 z³  dla  SP w Zopowy,   która zebra³a
1 046 kg /76 ucz. = 13,76 kg makulatury/ucz.

II   m.- nagroda  1 000 PLN dla PSP w Go³uszowicach, która
zebra³a  485,30 kg/ 54 ucz.= 8,99 kg makulatury/ucz.

III    miejsce - nagroda  500 PLN dla SP nr 2 im.
                                                                         >>>>>>>> dok. str.4
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 >>>>>>>>>  dok. ze str. 3
 która zebra³a 614,50 kg/ 375 ucz.= 1,64 kg makulatury/ucz.
5. W kategorii V- najlepszy uczeñ w ka¿dej szkole, który

zbierze najwiêksz¹ wagowo iloœæ opakowañ tetra pak zostan¹
nagrodzeni wszyscy najlepsi uczniowie z ka¿dej szko³y.

Nagrody rzeczowe zosta³y przyznane  tylko  dla 5 uczniów,
poniewa¿ tylko tylu zbiera³o opakowania  tetra pak . Fundatorem
nagród jest Burmistrz G³ubczyc, który przeznacza ³¹cznie na te
nagrodê kwotê  ok. 460  PLN z 2 000 z³ zaplanowanych na te
nagrody.

Nagrodzonymi uczniami s¹:
I Przemek Pasternak z kl. V -10,50 kg, II Katarzyna Cichoñ z kl.

II - 6,5 kg, III Konrad Trawiñski z kl. III- 3 kg z PSP w Go³uszowi-
cach

I Marcin Kaniowski z kl. If-30 kg, II Pawe³ Szczerbak z kl. IIIb-
20 Kg z Gimnazjum Nr 1

W zwi¹zku z tym, ¿e nie wszystkie dzieci w szko³ach  zbiera³y
odpady z kategorii IV- zbiórka opakowañ  tetra pak,  to pozosta³e
œrodki przeznaczone na  nagrody  w tej kategorii tj.ok. 1540,00 z³
zostaj¹ przeznaczone na zakup nagród.

Nagrody zostan¹ zakupione przez Burmistrza G³ubczyc i roz-
dzielone na  poszczególne placówki, celem  przekazania dzie-
ciom.

Wszystkie szko³y, najlepsze klasy i najlepsi uczniowie  bior¹cy
udzia³ w konkursie otrzymaj¹  dyplomy.

Nagrody g³ówne  do uzgodnienia i odbioru u poszczególnych
fundatorów.

Oficjalne rozdanie dyplomów i nagród nast¹pi³o w dniu
18.06.2010r. w czasie inauguracji Dni G³ubczyc

                                         (na podst. protoko³u opr. Jan Wac)

W III edycji konkursu przedszkola  zebra³y   19 636,65 kg
butelek z tworzyw sztucznych, 5 395,30 kg makulatury, 0 kg
opakowañ tetra pak.

1. W kat. I  "najlepsze przedszkole" - komisja przyzna³a trzy
nagrody.

I  m. - nagroda o wartoœci 3 000 z³  dla Oddzia³u Przedszkolnego
przy PSP w Go³uszowicach, który zebra³ 1760,95 kg /30 przedsz. =
58,70 kg butelek/przdszkolaka.

II m.-nagroda rzeczowa o wartoœci 2 000 z³ dla Przedszkola  Nr
2 z Oddzia³ami Integracyjnymi im. Kubusia Puchatka,  które ze-
bra³o 6 447,12 kg : 125 przedszkolaków = 51,58 kg butelek/ przed-
szkolaka.

III  m. -  nagroda o wartoœci 1 000 z³ dla Przedszkola Nr 1 im.
Marii Konopnickiej w G³ubczycach, które zebra³o 6 524,70 kg :
145 przedszkolaków  = 44,99 kg butelek z tworzyw sztucznych w
przeliczeniu na jednego przedszkolaka.

Fundatorem nagród jest Burmistrz G³ubczyc.
IV m.  - Oddzia³ Przedszkolny przy ZS w Pietrowicach,  który

zebra³ 445,00 kg /24 przedsz. = 18,54 kg butelek/przedszkolaka
V m. - Przedszkole Nr 3 w G³ubczycach ,  które zebra³o  3 197,86

kg : 175 przedsz. = 18,27 kg butelek/przedszkolaka.
VI m. - Przedszkole Nr 2 z Oddzia³ami Integracyjnymi im. Kubu-

sia Puchatka w G³ubczycach, które zebra³o  337,15 kg /20 przedszk.
= 16,86 kg butelek/przedszkolaka.

VII m.-  Oddzia³ Przedszkolny przy SPw Zopowych, który ze-
bra³  244,10 kg /23 przedsz. = 10,61 kg butelek/przedszkolaka.

VIII m. - Oddzia³  Przedszkolny przy Zespole Szkó³ im. Wetera-
nów II Wojny Œwiatowej w Lisiêcicach,  który zebra³  288,21 kg /
45 przedsz. = 6,40 kg butelek/ przedszkolaka .

IX m. -   Oddzia³u Przedszkolnego  przy SP w Grobnikach, który
X m. - Oddzia³ Przedszkolny przy PSP z Oddzia³ami Przedszkol-

nymi  w Bogdanowicach, który zebra³  133,20 kg /34przedsz. =
3,92 kg butelek/przedszkolaka.

2. W kategorii II " najlepszy  przedszkolak w przedszkolu "
Fundatorem nagród jest Burmistrz G³ubczyc który przezna-
czy³ ³¹cznie na te nagrodê kwotê 2 200 PLN .

Nagrodzonymi przedszkolakami s¹:
I Klaudiusz Leliñski - 2 350 kg, II Marta Niemirowska - 1524 kg,
III Judyta Wrotniewska - 200 kg z   Przedszkola Nr 1
I Dawid P³onkowski -133 kg, II Ola Mróz -104 kg, III Arek Le-

grand -60 kg z Oddzia³u Przedszkolnego przy ZS w Pietrowicach
I Ola Wêgrzyn  - 347,20 kg, II Emilia Klein - 218  kg, III Wiktoria

¯ynis -203,40 kg z Przedszkola Nr 3
I Zuzanna Galara - 800,85 kg, II Sara Liana- 665,50 kg, III Mi³osz

Farasiewicz - 614,80 kg z Przedszkola Nr 2
I Dominika B³aszczok - 258 kg, II Jakub Krawiec - 242 kg, III

Kamil Kostialik - 236 kg z Oddzia³u Przedszkolnego przy PSP w
Go³uszowicach

I Bart³omiej Czarnuch - 70,50 kg, II Kacper Stecko - 41 kg, III
Julia Jórków- 30,50 kg  z Oddzia³u Przedszkolnego  przy SP w
Zopowych

I Marcelina Kozyra - 125,70 kg, II Dominik Grabowski - 84,06
kg, III Paulina Kowalczyk - 68,25 kg  z Oddzia³u  Przedszkolnego
przy ZS w Lisiêcicach

I Joanna Mazur - 29,10 kg, II Emilia Piskorz - 26,20 kg, III Mate-
usz Tromsa 22,10 kg z Oddzia³u Przedszkolnego przy SP w Bog-
danowicach

I Piotr Banach - 277,20 kg, II Magdalena Majcher - 173,75 kg, III
Jakub Sobieszczañski- 7,72 kg, Marcel Kadeka³a- 7,72 kg  z  Przed-
szkola Nr 2 z Oddzia³ami Integracyjnymi w G³. Sadach

I Tomasz Malinowski - 78 kg, II Tomasz Nowakowski - 59,55 kg,
III Zuzanna Mu³yk - 58,56 kg, z  Oddzia³u Przedszkolnego  przy
SP w Grobnikach

3. W kategorii III - najlepsze przedszkole, nagrodzone  zosta-
³y dwa  przedszkola poniewa¿  tylko dwa przedszkola zbiera³y
makulaturê, Fundatorem nagród  jest Burmistrz G³ubczyc.

I m. - nagroda o wartoœci 2 000 z³ dla Oddzia³u Przedszkolnego
przy PSP w Go³uszowicach, który zebra³ 1 470,30 kg /30 przedsz.
= 49,01 kg makulatury/przedszkolaka.

IIm.  - nagroda o wartoœci  1 000 PLN dla Przedszkola Nr 1  które
zebra³o 3 925,00 kg : 145 przedszkolaków  = 27,07 kg makulatury/
przedszkolaka.

4. W kategorii IV- najlepszy przedszkolak w ka¿dym przed-
szkolu, który zbierze najwiêksz¹ wagowo iloœæ opakowañ tetra
pak zosta³y nagrodzone tylko trzy przedszkolaki  z Oddzia³u Przed-
szkolnego przy PSPw Go³uszowicach, poniewa¿ tylko one  zbie-
ra³y opakowania tetra pak.

I Agata B³aszczok  - 21,60 kg, II Wiktor Cichob³aziñski - 7,7 kg,
III Natalia Szuszkowska - 5 kg

Wszystkie przedszkola  i  najlepsze przedszkolaki bior¹ce udzia³
w konkursie otrzymaj¹  dyplomy.

Oficjalne rozdanie dyplomów i nagród nast¹pi³o w dniu
18.06.2011r. w czasie inauguracji Dni G³ubczyc

ZBIERAMY BATERIE,   BUTELKI  Z  TWORZYW  SZTUCZNYCH,
ORAZ MAKULATURÊ I OPAKOWANIA TETRA PAK  W PRZEDSZKOLACH
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CO DALEJ
 Z SEGREGACJ¥ ODPADÓW?
Z tym pytaniem zwróciliœmy siê do Prezesa
Spó³ki Us³ugi Komunalne   Stanis³awa Szczerbaka.
Redakcja: Panie Prezesie do redakcji docieraj¹ informacje od wielu

osób, ¿e w chwili obecnej roznoszone s¹ przez Spó³kê do w³aœcicieli po-
sesji informacje,  przypominaj¹ce im o koniecznoœci segregacji odpadów,
z których wynika, ¿e  tylko segregowanie odpadów uchroni w³aœciciela
posesji przed p³aceniem wy¿szych cen za ich odbiór.

Prezes: Rzeczywiœcie jest to prawd¹, ¿e takie pisma roznosimy. Chce-
my przez to przypomnieæ mieszkañcom naszej Gminy o obowi¹zku segre-
gacji odpadów, która jest naszym obowi¹zkiem.

Op³ata za odbiór odpadów uzale¿niona jest od prowadzenia segregacji
w gospodarstwach domowych. Ta sytuacja ma miejsce ju¿ od wielu lat i
wynika z Uchwa³ podejmowanych przez Radê Miejsk¹.

Aktualnie stawki te wynosz¹:
- stawka  za odbiór odpadów gromadzonych selektywnie wynosi 7,00

z³./ osoby/m-c
- stawka za odbiór odpadów odpadów  gromadzonych w sposób nie-

selektywny   wynosi 10,50 z³/osoby/m-c.
Przez ostatnie lata Spó³ka nasza nalicza³a i nadal nalicza dla wszystkich

mieszkañców stawki ni¿sze za odbiór odpadów gromadzonych w sposób
selektywny wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e w mniejszym czy wiêkszym stop-
niu segregujemy odpady poprzez udzia³y w konkursach organizowanych
przez Gminê dla przedszkoli, szkó³, so³ectw,  gospodarstw indywidual-
nych, wspólnot.

Analiza zawartoœci pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych i
obecnoœci du¿ej iloœci odpadów, które powinny byæ oddzielane i selektyw-
nie gromadzone pokazuje, ¿e nie jest w tym wzglêdzie dobrze.

Zmusza to nas do podjêcia dzia³añ na razie informacyjnych, a w przy-
sz³oœci równie¿ do dzia³añ, które daje nam Uchwa³a Rady Miejskiej
czyli naliczania podwy¿szonych stawek dla gospodarstw, które nie bêd¹
prowadzi³y segregacji.

Tak jak wczeœniej powiedzia³em segregacja odpadów to nasz obowi¹-
zek, ale jednoczeœnie s¹ to korzyœci, które maj¹ wp³yw na wielkoœæ op³aty dzisiaj
jak i w przysz³oœci. Z tytu³u pozyskanego  z wysegregowanych odpadów surow-
ca Spó³ka uzyskuje przychody, które pomniejszaj¹ koszty zbiórki odpadów i
wp³ywaj¹ na stawkê op³at ponoszonych przez mieszkañców naszej Gminy. Po
drugie segregacja zmniejsza iloœæ zmieszanych odpadów komunalnych, które s¹
sk³adowane na wysypisku. Pojemnoœæ naszego sk³adowiska jest ograniczona.
Po jego nape³nieniu zebrane na terenie Gminy odpady bêd¹ musia³y byæ odwie-
zione na buduj¹ce siê Centrum Zagospodarowania Odpadów  w  S³awiêcicach,
co wi¹¿e siê z dodatkowymi kosztami transportu odpadów.

Mam œwiadomoœæ, ¿e czêœæ mieszkañców z zaanga¿owaniem podcho-
dzi do problemu "œmieciowego". Jednak¿e nadal mo¿emy spotkaæ odpa-
dy porzucone na poboczach dróg i w rowach.

Przypomnê, ¿e w ramach op³at, od mieszkañców realizujemy:
- odbiór zmieszanych odpadów komunalnych,
- odbiór odpadów gromadzonych selektywnie
 (plastik, szk³o, makulatura, opakowania po sokach i mleku),
- odbiór odpadów wielkogabarytowych - meble,
- odbiór odpadów zielonych z terenu G³ubczyc,
- prowadzimy na terenie Spó³ki przy ul. Pocztowej 8 punkt zbiórki zu¿y-

tego sprzêtu elektrycznego, elektronicznego, zu¿ytych opon.
W ramach dzia³alnoœci informacyjno-edukacyjnej  wydrukowaliœmy

ulotki  informacyjne, które zosta³y kolportowane wœród mieszkañców.
Równie¿ za poœrednictwem G³osu G³ubczyc zamieœciliœmy treœæ tej ulotki przy
okazji og³aszania wyników konkursu na zbiórkê odpadów segregowanych.

Zachêcam wszystkich raz jeszcze: segregujmy odpady,
 bo to ³atwe, proste, ekologiczne  i ekonomiczne.

POWIATOWE MUZEUM
ZIEMI G£UBCZYCKIEJ

zaprasza od wtorku do pt.
w godz.10.00 -15.30

oraz w 2. i 4. niedzielê m-ca 12.00-15.30
AKTUALNE   WYSTAWY:

„ARCHEOLOGIA ZIEMI G£UBCZYCKIEJ„
„65 LAT POLSKIEGO STRONNICTWA

LUDOWEGO NA ZIEMI G£UBCZYCKIEJ”
„PLENER I WARSZTATY ARTYSTYCZNE

G£UBCZYCE 2011”

                                  ZAPRASZAMY

ZASADY
 KORZYSTANIA

z obiektów sportowo  - rekreacyjnych

BOISKO ORLIK
Gimnazjum nr 1,

ul. Kochanowskiego 31
Korzystanie z boiska jest bezp³atne
Planowane zajêcia dla uczniów
Od poniedzia³ku do pi¹tku  od 8.oo do 15.3o
Boisko dostêpne dla wszystkich
Poniedzia³ek - pi¹tek                od 15.3o do 21.oo.
Sobota                                       od 10.oo  do 21.oo.
Niedziele, œwiêta                        od 12.oo  do 21.oo.
Mo¿liwoœæ rezerwacji boiska  u instruktora
sportu na obiekcie.

KORTY TENISOWE
  ul. Parkowa

 Czynne  codziennie  od 8.oo   -  do  zmroku.
Op³ata za u¿ytkowanie kortów nale¿y uiszczaæ
- u obs³ugi kortów
-  na basenie przy ul. Powstañców2
od 10.oo do 18.oo
 - w kasie ZOKIS ul. Olimpijska 1
od 7.oo do 15.oo
Op³ata za 1 godzinê najmu -5 z³ dla doros³ych,

  3 z³ dla m³odzie¿y szkolnej.
Pierwszeñstwo korzystania z kortów maja osoby, któ-

re dokona³y wczeœniej rezerwacji  i op³aty.

BASEN MIEJSKI  ul. Powstañców 2

 K¥PIELISKO NA OŒRODKU
 REKREACYJNO  WYPOCZYNKOWYM
W PIETROWICACH
Obiekty czynne codziennie od 23.06.2011
do 31.08.2011 w godzinach od 10.oo do 18.oo
Op³ata za  jeden dzieñ 5 z³ dla doros³ych,
3 z³ dla m³odzie¿y szkolnej.
                                  ZAPRASZAMY
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 Burmistrz G³ubczyc informuje,
 ¿e w bie¿¹cym roku planowana jest zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6  (dotychczasowa
œwietlica Spó³dzielni Mieszkaniowej w G³ubczycach ul. Krêta 10) na  Bibliotekê Miejsk¹ mieszczac¹ siê w
Ratuszu Miejskim,  Rynek 1 (lokal dostosowany jest do potrzeb osób niepe³nosprawnych)
    Obwód nr 6 obejmuje ulice: Ba³uckiego, Bytomska, Chorzowska, Gliwicka, Klasztorna, Kopernika, Kozielska, Krêta,
£¹kowa, Marka, Moniuszki, Piastowska, Plac Stawowy, Plac bp.Antoniego Adamiuka, Plac Józefa, Plac Koœcielny, Pszczel-
na, Rybnicka, Rynek, Staszica, Stelmacha, Warszawska, Zacisze, Zakonna, ̄ orska, ̄ ytnia.
      Nowa siedziba bêdzie obowi¹zywaæ we wszystkich wyborach tj. tegorocznych do sejmu i senatu oraz kolejnych w nastêp-
nych latach (wybory prezydenta, samorz¹dowe, do parlamentu europejskiego, referenda itp.)
                                                                                                                                                         Burmistrz   mgr Jan Krówka

FINA£ PUCHARU POLSKI 2011

26 czerwca 2011 roku na stadionie KS "POLONIA" odby³ siê
fina³owy  mecz pi³ki no¿nej o Puchar Polski na szczeblu Podokrê-
gu Opolskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej w G³ubczycach

Zmierzy³y siê ze sob¹ dwie dru¿yny reprezentuj¹ce Gminê G³ub-
czyce, LZS G³ubczyce Sady i  LZS ISKRA Zopowy.

W drodze do fina³u zespó³ z  Sadów pokona³  3:2  LZS  W³odzie-
nin, 2:1  Orze³ Branice (klasa "A"), 2:1 LZS Grudnia Wielka.

Natomiast dru¿yna  LZS "Iskra" Zopowy wyeliminowa³a  ekipy
graj¹ce w klasie "A", LZS Sokó³ Boguchwa³ów wynikiem 5:3,

W³ókniarz Kietrz 10:2, Cukrownik Baborów 5:4.
Wczeœniej do  rywalizacji przyst¹pi³y  22 dru¿yny reprezentuj¹ce

powiat g³ubczycki, w tym jedna  dru¿yna  reprezentuj¹ca gminê
Paw³owiczki (powiat kêdzierzyñsko-kozielski).

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e do  rozgrywek nie przyst¹pi³y dru¿yny LSZ
Raków, LZS Babice i LZS T³ustomosty  (gmina Baborów?!).

Przy licznie zgromadzonej publicznoœci na stadionie miejskim w
G³ubczycach dru¿yna LZS G³ubczyce Sady mimo prowadzenia do
przerwy 1:0 dozna³a pora¿ki   1:5.

Bramki zdobywali: Kasjan Bieniarz dla G³ubczyc Sadów  nato-
miast  dla LZS Zopowy   Marcin Zió³kowski, Krzysztof Strojny,
Krzysztof Katra, Roman Zapotoczny i Tomasz Soczyñski.

 Puchar Polski na szczeblu Podokrêgu Opolskiego Zwi¹zku
Pi³ki No¿nej zdoby³a dru¿yna   LZS "ISKRA" ZOPOWY.

Wrêczenia pucharu i nagród (komplet strojów pi³karskich i 5 pi³ek)
dokonali  pose³ na Sejm RP  Adam Krupa, Wicestarosta  G³ubczyc
Piotr Soczyñski oraz gospodarze meczu fina³owego czyli  Prezes Pod-
okrêgu OZPN w G³ubczycach  Zbigniew Bojarski i Przewodnicz¹cy
Wydzia³u Gier i Dyscypliny Wac³aw-Grzegorz Tichanów .

LZS Iskra Zopowy wyst¹pi³a w sk³adzie:
Krzysztof Jêdrzejczyk (bramkarz), Mateusz Szymuœ, Grzegorz G³o-

wacz, Tomasz Fica, Krzysztof Katra, Piotr Burdyka, Roman Zapo-
toczny, Tomasz Soczyñski ( kapitan dru¿yny), Krzysztof Strojny,
Marcin Zió³kowski. Artur Wawrów  (od 46 min. Jan M³ot).

Ponadto w meczach eliminacyjnych dru¿ynê reprezentowali zawod-
nicy : Marcin Mrowiec, Maciej Satarowski, Jacek Stupek, Jacek Fajnas,
Patryk Herba, Sylwester Kidziak, Piotr Mazur, Andrzej G³owacz.

Prezesk¹ klubu jest  Irena Mrowiec, .kierowniczk¹ dru¿yny  Bar-
bara Guterwil natomiast trenerem  Stanis³aw Wysoczañski.

                                                                                           S.W.

KS  TAEKWONDO
G£UBCZYCE  W BREMEN
4 czerwca Klub Sportowy Taekwon-do z G³ubczyc wzi¹³

udzia³ w zawodach w Bremen  (Niemcy) w których startowa³o
ponad 200 zawodników. Czworo naszych zawodników (Marta
i Dawid Wsiaki, Karolina Konik i Kamila Ciechanowska)  z
trenerem Danielem Jano wyruszy³o dzieñ wczeœniej do Ham-
burga. Tam znajduje siê zaprzyjaŸniony z nasz¹ dru¿yn¹ klub
Taekwon-do prowadzony przez trenera Miros³awa Bakalarza.
(foto)   Nie by³ to pierwszy nasz wyjazd do Hamburga wiêc
podró¿ przebieg³a sprawnie i doœæ szybko. Nastêpnego dnia
rano wyruszyliœmy do Bremen. Po dwu godzinach byliœmy na

m i e j s c u .
W t e d y
mia³y miej-
s c e
wszystkie
sprawy or-
ganizacyj-
ne i wa¿e-
nie. Turniej
rozpocz¹³
siê od
uk³adów.
W tej kon-
k u r e n c j i

nasi zawodnicy zdobyli 3 medale: br¹z - Kamila Ciechanowska i
Karolina Konik i z³oto - Dawid Wsiaki. Po po³udniu rozgrywa³y
siê kolejne walki. Nasza dru¿yna i tym razem nie zawiod³a, zdoby-
waj¹c 2 medale. Kamila Ciechanowska wygra³a z du¿¹ przewag¹
wszystkie walki i wywalczy³a z³oto, Dawid Wsiaki zdoby³ srebro.

Wyczerpani, ale te¿ bardzo zadowoleni o godz. 20.00 roz-
poczêliœmy podró¿ powrotn¹.  W Hamburgu posililiœmy siê i wy-
ruszyliœmy do Polski. Wyjazd by³ bardzo udany, zarówno dla na-
szych medalistów, jak i dla tych, którzy swoje walki przegrali,
poniewa¿ nabyli nowego doœwiadczenia Na zdjêciu od lewej:
Miros³aw Bakalarz, Daniel Jano, Mariusz Cieœlik, Dawid Wsiaki,
Marta Wsiaki, Karolina Konik, Kamila Ciechanowska

                                                        (foto str.14)    Karolina K.

„BIBLIOTEKA PO DRODZE, NIE MIJAM – WCHODZÊ”
- pod takim has³em odby³ siê tegoroczny VIII Ogólnopolski Tydzieñ Bibliotek. Uczestnicz¹c w nim, Pedagogiczna Biblioteka

Wojewódzka w Opolu Filia w G³ubczycach, przygotowa³a, dla swoich czytelników i nie tylko, wystawê „Ksi¹¿ki niezwyk³e w
bibliotece PBW w Opolu Filia w G³ubczycach”. Ze wzglêdu na ma³¹ powierzchniê wystawow¹ zaprezentowane zosta³o 15 najcie-
kawszych ksi¹¿ek z ksiêgozbioru. Wystawione pozycjê, przyci¹gaj¹ uwagê nie tylko formatem ale tak¿e projektem ok³adki, rokiem
wydania  i ciekawymi ilustracjami. Na ekspozycji zobaczyæ mo¿na tak¿e ksi¹¿kê do nauki matematyki wydan¹ na pocz¹tku XX
wieku i napisan¹ w jêzyku francuskim.  Do obejrzenia wystawy i nie tylko zaprasza Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w
Opolu Filia w G³ubczycach w godzinach od 10.00 do 15.00 od poniedzia³ku do pi¹tku.                               Aleksandra Lichosik
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OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje o podaniu do publicznej wiadomoœci

poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ oraz umieszczeniu na stro-
nie internetowej Urzêdu Miejskiego  w G³ubczycach w dniu:

1/20.05.2011r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do zbycia nie-
ruchomoœæ lokalow¹ po³o¿on¹ w G³ubczycach przy ul. Emilii Plater nr 1/1.

Z dniem 01.07.2011 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez
osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nieruchomoœci na
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2  ustawy   z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomoœciami (jednolity tekst Dz. U. nr 102 z 2010 r.,
poz. 651 z póŸniejszymi zmianami) t.j. osobie, której przys³uguje roszcze-
nie o nabycie nieruchomoœci z mocy cytowanej ustawy lub odrêbnych
przepisów albo osoba ta jest poprzednim w³aœcicielem zbywanej nieru-
chomoœci pozbawionym prawa w³asnoœci.

2/ 27.05.2011r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do zbycia nieru-
chomoœæ lokalow¹ po³o¿on¹ w G³ubczycach przy ul. Ba³uckiego nr 1/7.

Z dniem 08.07.2011 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez
osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nieruchomoœci
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomoœciami (jednolity tekst Dz. U. nr 102  z
2010 r., poz. 651 z póŸniejszymi zmianami) t.j. osobie, której przys³u-
guje roszczenie  o nabycie nieruchomoœci z mocy cytowanej usta-
wy lub odrêbnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim w³aœci-
cielem zbywanej nieruchomoœci pozbawionym prawa w³asnoœci.

3/ 06.06.2011r. wykazów obejmuj¹cych przeznaczone do zby-
cia nieruchomoœci gruntowe po³o¿one w G³ubczycach w rejonie
ul. Sudeckiej, obejmuj¹ce:

a /dzia³kê nr 683/14 o powierzchni 0,1124 ha;
b/ dzia³kê nr 683/15 o powierzchni 0,0118 ha;
c/ dzia³kê nr 683/16 o powierzchni 0,0162 ha;

Z dniem 18.07.2011 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku
przez osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nieru-
chomoœci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2  ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (jednolity
tekst Dz. U. nr 102 z 2010 r., poz. 651 z póŸniejszymi zmianami) t.j.
osobie, której przys³uguje roszczenie o nabycie nieruchomoœci z
mocy cytowanej ustawy lub odrêbnych przepisów albo osoba ta
jest poprzednim w³aœcicielem zbywanej nieruchomoœci pozba-
wionym prawa w³asnoœci.

4/ 09.06.2011r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do zby-
cia nieruchomoœæ gruntow¹ po³o¿on¹ w G³ubczycach przy ul.
Ko³³¹taja, obejmuj¹c¹ dzia³ki nr 661/43, nr 661/45, 661/47 i nr 661/
44 o ³¹cznej powierzchni 0,1316 ha.

Z dniem 22.07.2011 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez
osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nierucho-
moœci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2  ustawy  z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (jednolity tekst
Dz. U. nr 102 z 2010 r., poz. 651 z póŸniejszymi zmianami) t.j. oso-
bie, której przys³uguje roszczenie  o nabycie ch przepisów albo
osoba ta jest poprzednim w³aœcicielem zbywanej nieruchomoœci
pozbawionym prawa w³asnoœci.

5/ 17.06.2011 r. wykazu obejmuj¹cego nieruchomoœci prze-
znaczone do oddania   w dzier¿awê, po³o¿one w:

- G³ubczycach, oznaczone wg ewidencji gruntów jako dzia³ka
nr 84/1 oraz czêœci dzia³ek nr 77/3, nr 79/2, nr 79/3, nr 89/2, nr 89/
4, nr 511, nr 89/3;

- Braciszowie,oznaczona wed³ug ewidencji gruntów jako nr 11;
-Lwowianach oznaczona wg ewidencji gruntów jako nr 44;
-Chomi¹¿y, oznaczona wg ewidencji gruntów jako  nr 32/2;
- Pietrowicach, oznaczona wg ewidencji gruntów jako nr 174/4;
-Pomorzowicach, oznaczona wg ewidencji gruntów jako nr 156.
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 W Szkole Podstawowej nr1, która udziela goœciny Ludowe-
mu Zespo³owi Sportowemu Karate odby³o siê spotkanie
wspó³autorów projektu krnovsko-g³ubczyckiego w którym
uczestniczyli równie¿  rodzice dzieci trenuj¹cych w klubie, ich
trenerzy, przedstawiciele stra¿y miejskiej i policji G³ubczyc i
Krnova. Spotkanie mia³o charakter informacyjny przed wy-
jazdem naszych dzieci na obóz szkoleniowo-sportowy do
Krnova. Jest to projekt Unijny, a autorem jego jest strona
czeska. Nasz klub jest czêœci¹ tego programu, który ma na
celu integracjê dzieci  i m³odzie¿y polsko-czeskiej. Chcemy
wykazaæ ¿e nasza m³odzie¿ mo¿e bardzo fajnie spêdzaæ wol-
ny czas od nauki bez u¿ywek, wulgaryzmów i agresji -mówi
Janusz Ho³da -trener klubu. Aby pokazaæ jak mo¿na bez-
piecznie spêdziæ wakacje funkcjonariusze policji, stra¿y miej-
skiej, stra¿y po¿arnej i pedagodzy bêd¹ prowadziæ szkole-
nie przeciwdzia³aj¹ce narkomanii i alkoholizmowi, jak
ustrzec siê naganiaczom z ró¿nych sekt. Bêdziemy uczyæ dzie-
ci technik samoobrony w tym formalne treningi karate oraz

jak zachowaæ siê
w sytuacjach za-
g r o ¿ e -
nia.Przedewszyst-
kim bêdziemy siê
bawiæ i zwiedzaæ.
Dzieci zaplano-
wane maj¹ wiele
atrakcji i co naj-
wa¿niejsze jest to
wszystko za darmo.
     Organizatorzy
zapoznali polskie
dzieci jak rozpo-
znaæ pñstwow¹
policjê, stra¿ miejsk¹ ich pojazdy i logo, wyposarzyli  dzieci w trwa³e
„wizytówki” z numerami telefonów  armowych polskich i czeskich, paski
odblaskowe. Wydaje siê, ¿e nam doros³ym takie informacje, szczególnie
przed sezonem wyjazdów mog¹ siê równie¿  przydaæ            Jan Wac

NA OBÓZ (I NIE TYLKO) DO CZECH

Nouzová èísla / Numery alarmowe Èíslo / Numer Èesko / Czechy Polsko / Polska
Evropské èíslo tísòového volání / Europejski numer alarmow          112            112
Hasièi / Pañstwowa Stra¿ Po¿arna                                                         150            998
Záchranná sluzba / Pogotowie ratunkowe                                            155            999
Mìstská policie / Stra¿ miejska                                                            156            986
Policie / Policja                                                                                          158            997
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PROFILAKTYKA ZAKA¯EÑ HCV
Zapewne wielu z nas niejednokrotnie odczuwa³o zmêczenie,

byliœmy senni i apatyczni, bola³y nas stawy i miêœnie, jednak¿e
ma³o kto ³¹czy³ tak niespecyficzne objawy z infekcj¹ wirusem
hepatotropowymi, który wywo³uje wirusowe zapalenie w¹troby.

Zaka¿enie wirusem HCV ( Hepatitis C Virus) stanowi bardzo
powa¿ne zagro¿enie, gdy¿ nieleczone, mo¿e doprowadziæ do po-
wa¿nych konsekwencji zdrowotnych, takich jak przewlek³e zapa-
lenie, marskoœæ i raka w¹troby.

O zaka¿eniu wirusem HCV najczêœciej dowiadujemy siê, gdy
chcemy oddaæ krew lub gdy przygotowujemy siê do planowane-
go zabiegu. Szacuje siê, ¿e w Polsce ponad 700 tysiêcy osób jest
zaka¿onych wirusem HCV, a przy wykrywalnoœci siêgaj¹cej zale-
dwie 10% mówi siê te¿ o cichej epidemii. Z uwagi na fakt, i¿
zaka¿enie wirusem HCV mo¿e byæ przez wiele lat  bezobjawowe,
rzeczywista liczba zaka¿eñ wirusem zapalenia w¹troby typu C
jest trudna do oszacowania. Dostêpne dane wskazuj¹, ¿e odse-
tek nosicielstwa mo¿e wynosiæ nawet 1,9% populacji.

W powiecie g³ubczyckim od roku 1995 zarejestrowano 75 nosi-
cieli wirusa HCV oraz 27 osób u których rozpoznano wirusowe
zapalenie w¹troby typu C.

Do zaka¿enia wirusem HCV mo¿e dojœæ w czasie zabiegu me-
dycznego lub upiêkszaj¹cego lub innych czynnoœci, powoduj¹-
cych uszkodzenie skóry, wykonanych niedbale lub przy u¿yciu
Ÿle wysterylizowanego sprzêtu medycznego albo przyborów ko-
smetycznych.

Do potencjalnie zagra¿aj¹cych sytuacji nale¿¹:
 przetoczenie krwi, zw³aszcza przed rokiem 1993;
 wielokrotne pobyty w szpitalu;
 drobny zabieg medyczny, np. zastrzyk, pobranie krwi,
 usuniecie znamienia, badanie endoskopowe, akupunktura;
 zabieg kosmetyczny z u¿yciem c¹¿ek, no¿yczek, przekuwanie

uszu lub innych czêœci cia³a oraz wykonywanie tatua¿u;
 korzystanie ze wspólnej maszynki do golenia, szczoteczki do zê-

bów lub innych przyborów, na których mo¿e znajdowaæ siê zaka¿ona
krew;

 przyjmowanie narkotyków do¿ylnie lub donosowo;
 utrzymywanie przygodnych kontaktów seksualnych.
Istnieje równie¿ ryzyko przeniesienia wirusa z zaka¿onej matki na

dziecko w czasie ci¹¿y i porodu. Dzieci urodzone przez matki zaka¿one
HCV powinny byæ poddawane specjalistycznym badaniom.

HCV nie przenosi siê poprzez:
 u¿ywanie tej samej toalety, wanny i prysznica;
 spo¿ywanie posi³ków przygotowanych przez osobê zaka¿on¹;
 przytulanie, trzymanie siê za rêce i ca³owanie siê;
 p³ywanie w tym samym zbiorniku wodnym;
 zabawê z dzieæmi, sport jeœli nie dochodzi do uszkodzeñ skóry;
 nie przenosi siê drog¹ pokarmow¹ ani kropelkow¹
 (jak kichanie i kaszel);
 nie mo¿na siê zakaziæ poprzez wspólne korzystanie z zastawy sto³owej;
 wirus nie przenosi siê przez mleko matki.
Kobieta zaka¿ona HCV mo¿e karmiæ piersi¹.
Szybkie wykrycie wirusa HCV w organizmie i podjêcie leczenia

daje bardzo du¿e szanse wyzdrowienia. Wa¿ne jest, ¿eby dia-
gnoza zosta³a postawiona jak najwczeœniej.

Do wykrycia zaka¿enia WZW wystarczy jedno badanie krwi.
Jest to test na obecnoœæ przeciwcia³ anty - HCV. Mo¿na go wy-
konaæ bezp³atnie uzyskuj¹c skierowanie od lekarza specjalisty
b¹dŸ odp³atnie w wiêkszoœci laboratoriów analitycznych.

        PP   Inspektor Sanitarny  mgr Alina Mazur - Ciapa

SUKCESY G£UBCZYCKICH
 LICEALISTÓW!

Uczniowie Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. A. Mickiewicza w
G³ubczycach odnieœli w tym roku liczne sukcesy  w konkur-
sach matematycznych.

12 marca 2011 roku w zawodach wojewódzkich XLIII Ma³ej
Olimpiady Matematycznej wziê³o udzia³ 100 uczestników z lice-
ów i techników województwa opolskiego. Laureatami olimpiady
zostali uczestnicy, którzy bezb³êdnie rozwi¹zali wszystkie zada-
nia. Uda³o siê to 8 osobom, w tym mojemu uczniowi Paw³owi
Grzywnie z klasy I b. Szko³ê reprezentowali równie¿: Barbara Ba-
ran z klasy IIIa  (2 miejsce tu¿ za dwoma laureatami), Piotr Wojcie-
chowski z klasy IIa (7 miejsce) oraz Marek Stebnicki z klasy Ia (12
miejsce). Dru¿ynowo zajêliœmy 7 miejsce na 22 szko³y. Laureata
Paw³a Grzywnê zaproszono na uroczyste rozdanie nagród 17 maja
2011 roku w M³odzie¿owym DK w Opolu.

17 marca 2011 roku w naszej szkole odby³a siê kolejna edycja
Miêdzynarodowego Konkursu Matematycznego Kangur. Wziê-
³o w niej udzia³ 19 uczniów. I miejsce z wynikiem bardzo dobrym
uzyska³ Pawe³ Grzywna z klasy I b, II miejsce - Marek Stebnicki z
klasy I a,  III -  Szymon ¯³obicki z klasy III a, a IV - Martyna
Ustrzycka z klasy I a oraz Adrian Russ z klasy III a. Pawe³ Grzyw-
na zosta³ zaproszony na uroczyste rozdanie nagród  7 czerwca
2011 roku w Urzêdzie Marsza³kowskim w Opolu. Wróci³ z pleca-
kiem, statuetk¹ i dyplomem uznania.

18 kwietnia 2011 roku w XV Jubileuszowym Konkursie Mate-
matycznym im. doktora Tadeusza Knysza rywalizowa³o ze sob¹
80 zawodników z 19 szkó³ województwa opolskiego. Uczniowie
pracowali w dru¿ynach dwuosobowych. I oto kolejny sukces!

Reprezentanci klas pierwszych - Pawe³ Grzywna z klasy I b i
Marek Stebnicki z klasy I a zajêli II miejsce, a reprezentanci klas II
- Magdalena Czerniak i Piotr Wojciechowski z klasy II a zajêli III
miejsce. Warto dodaæ, ¿e w tym konkursie od kilku lat zajmujemy
jedno z trzech pierwszych miejsc, mimo ¿e konkurencja jest na-
prawdê olbrzymia.

 29 kwietnia 2011 roku po raz kolejny nasi uczniowie próbo-
wali swoich si³ w Miêdzynarodowym konkursie TESTMATEMA-
TYKA-OXFORD.PLUS. 15 edycja okaza³a siê szczêœliwa dla Bar-
bary Baran z kla-
sy III a oraz Paw-
³a Grzywny z kla-
sy I b - uzyskali
oni tytu³ laureata
z wyró¿nieniem
uzyskuj¹c mak-
symaln¹ liczbê
punktów oraz po
dwie ksi¹¿ki z se-
rii Wielka Ency-
klopedia Geogra-
fii. Ponadto wezm¹ udzia³ w losowaniu netbooka, kamery cyfro-
wej i konsoli xBox. II miejsce z wynikiem 96% zaj¹³ Adrian Russ z
klasy III a, III miejsce Martyna Ustrzycka z klasy Ia (80%), a IV
miejsce Marcin Olejnik z kl. IIb oraz Marek Stebnicki z kl. Ia (72%)

Nasi uczniowie, oprócz samodzielnej nauki, przygotowuj¹ siê
do konkursów w ramach lekcji oraz na kó³kach matematycznych,
które prowadzimy z Dagmar¹ Pospiszel-Góral.

Wszystkim gratulujê i ¿yczê kolejnych takich wyników, bo suk-
ces ucznia jest sukcesem zawodowym nauczyciela i promocj¹
szko³y!          Agata Opyt Nauczyciel ZSO  (foto str. 24)
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Nadszed³ w koñcu dzieñ wyczekiwany przez wszystkich
uczniów naszej szko³y. Zajêæ lekcyjnych wtedy nie by³o.

Dzieci uwielbiaj¹ te dni, gdy do szko³y przychodzi siê bez
tornistrów. Tak by³o i tym razem.

Ju¿  na korytarzu, w oszklonej gablocie wita³o wszystkich
wchodz¹cych  do szko³y bojowe zadanie, zwi¹zane w³aœnie z
Dniem Dziecka. Du¿y napis zachêca³ do podejœcia bli¿ej  -

"Nasi nauczyciele te¿ byli kiedyœ dzieæmi".
A w gablocie mnóstwo zdjêæ rozeœmianych bobasów w wieku

od 0 do 7 lat . I polecenie - "Rozszyfruj, kto jest kto?"
Dla u³atwienia lista nauczycieli ucz¹cych w naszej szkole.
Chêtnych nie brakowa³o. Lecz efekt by³ mizerny.
Bardzo trudne zadanie!
O godzinie 9.00 zebraliœmy siê w sali gimnastycznej.
W sali bardzo kolorowej, przystrojonej szczególnie piêknie

ogromn¹ iloœci¹ balonów.  Na œrodku sta³  pa³ac z wielkich kloc-
ków, obok las, kwiaty i drzewa wyczarowane   z balonów dmu-
chanych helem. A miêdzy tym wszystkim nasze dzieci.

Prawie 400 uczniów przebranych za krasnoludki.
W zabawnych i kolorowych czapeczkach wykonanych w³a-

snorêcznie w przeddzieñ  imprezy.
ZnaleŸliœmy siê w bajce. W bajce o Królewnie Œnie¿ce i kra-

snoludkach. Przygotowania do tej inscenizacji  owiane by³y ta-
jemnic¹ do ostatniego dnia. Dlatego tak wielkie zaskoczenie
malowa³o siê na twarzach dzieciaków.

Nagle... na scenê wbieg³o siedmiu krasnoludków  w œmiesz-
nych czapeczkach i ogromnych butach.

Krasnoludki z³apa³y siê za rêce i zaczê³y œpiewaæ, skakaæ  i
tañczyæ w kó³eczku.

I nie by³o by w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nimi nie byli

........  Nasi nauczyciele !
GroŸna pani ucz¹ca przyrody podskakiwa³a, tañczy³a i œpie-

wa³a razem z pani¹ ucz¹c¹ matematyki i pani¹ "od religii" i pani¹
"od informatyki". Aplauz dzieciaków by³ nie do opisania.

Ale to by³ dopiero pocz¹tek niesamowitego show.
Mimo, ¿e by³a to bajka ogólnie znana, lecz w tej obsadzie po

raz pierwszy wystawiana. A obsada by³a naprawdê doborowa.
W rolê narratora relacjonuj¹cego przebieg wydarzeñ  wcieli³a

siê  nasza pani dyrektor. G³ówne role Królewny Œnie¿ki i Króle-
wicza, powierzono pani ucz¹cej jêzyka niemieckiego i panu "od
muzyki". W   z³¹ macochê na chwilê zamieni³a siê dobra pani "od
polskiego". Mówi¹cym lustrem by³ pan ucz¹cy p³ywania.

W role adoratorów macochy wcielili siê panowie wuefiœci .
No i leœne stworki czyli biedronki, ¿aby i  pszczo³y mówi³y

g³osami pañ  z edukacji wczesnoszkolnej, pañ anglistek i  pani

bibliotekarki. By³ te¿ przezabawny gajowy - profesjonalista-  pan
"od polskiego". Burzê oklasków i salwê œmiechu wywo³a³ pan
ucz¹cy muzyki, jako królewicz pêdz¹cy na czarnym rumaku.

Tyle tylko ¿e rumakiem by³ ma³y czarny koñ na drewnianych
biegunach, a na g³owie du¿ego królewicza osadzona by³a plasti-
kowa, zabawkowa korona.

Bajka koñczy³a siê szczêœliwie a owacja na stoj¹co wszystkich
zebranych na sali dzieci i ich rodziców wynagrodzi³a chyba ak-
torom trudy ¿mudnych ( bo w ukryciu) przygotowañ.

Teraz przyszed³ czas na artystyczn¹  prezentacjê klas drugich.
By³ to szkolny Teleekspress.
Chwila historii dotycz¹ca  Miêdzynarodowego Dnia Dziecka i

prezentacja zaproszonych dzieci z ró¿nych stron œwiata.
By³a zatem Chinka w piêknym kimono, by³a Murzynka z twarz¹

czarn¹ jak sadza, by³a Indianka z piórem na g³owie i  Eskimos   w
prawdziwym ko¿uchu . No i piêkna Polka w stroju ludowym
œlicznie  mówi¹ca o swojej ojczyŸnie.

Byli te¿
dziennika-
rze, którzy
prowadzili
wywiad z
zaproszony-
mi goœæmi.
Goœcie  krót-
ko opisywa-
li swój kraj.

By³y tak¿e
weso³e wier-
sze i wpada-

j¹ce w ucho skoczne piosenki.PóŸniej przyszed³ czas
na wystêpy laureatów szkolnego konkursu " Mam ta-
lent". Tutaj zaprezentowa³y siê talenty wokalne i ta-
neczne. Jeszcze tylko nowy, porywaj¹cy taniec ma³ych
"Hawajek", i opuœciliœmy bajkow¹ krainê Królewny
Œnie¿ki i krasnoludków. ̄ al by³o opuszczaæ to miejsce.

Ale czeka³y na nas inne atrakcje przygotowane dla
dzieci z okazji ich œwiêta.

Na boisku szkolnym przeprowadzane by³y  konku-
rencje sportowe - rozgrywki miêdzyklasowe : przeci¹-
ganie liny, skoki w workach, pi³ka siatkowa i pi³ka no¿-
na, skoki na du¿ych pi³kach uszatkach.

By³o malowanie twarzy i rysowanie kolorowymi kre-
dami na  podwórku szkolnym.

By³o te¿ coœ dla podniebienia - kie³baski na gor¹co z
chrupi¹c¹ bu³eczk¹ i pyszne s³odkoœci - domowe wypieki w ka-
wiarence szkolnej.

W organizacji Dnia Dziecka wspierali nas :
Rada Rodziców, Oœrodek Szkolenia Kierowców "Robert"- pan

Robert Olszowy, Przedsiêbiorstwo In¿ynieryjne - pan Adrian
B¹k oraz Piekarnia - Ciastkarnia - pani Ewa Prassol.

Pogoda dopisa³a. Humory te¿.
Dzieñ by³ bardzo udany, a atrakcje przygotowane dla dzieci

okaza³y siê strza³em w dziesi¹tkê. Bardzo zadowolone, szczêœli-
we  i pe³ne wra¿eñ rozesz³y siê do domów.

Jeszcze przez kilka dni wszyscy wracaliœmy  myœlami do tego
jednego, jedynego dnia w roku.

Œwiêta Dzieci (du¿ych i ma³ych).
                                                      Marzena Ró¿nicka - Œwiercz

1 VI - ŒWIÊTO  DZIECI (DU¯YCH  I  MA£YCH)
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NAJLEPSI  Z  NAJLEPSZYCH W

    Kategoria nauka - nagrody I # II # III stopnia:
Daniel Staszczyszyn , Mi³osz Rudziñski, Piotr Pojda -SP1, Pawe³ Krzaczkowski, Micha³ Kozyra - Gimn. Nr1, Estera Horodyska, Dalia
Khawla - Gimn. Nr 2 # Oliwia T¹del SP1,Monika Wojciechowska, Aleksandra Wojciechowska -Gimn. Nr1, Sabina Oleksy, Ines Rakoczy,
Marek Krupa, Kamil Skóra, Magdalena Wilczek, Dorian Klimowicz - Gim Nr 2 # Bartosz Piekarz, Monika Maczuga, Czwaczka Edyta -
SP1, Kamil Marko, Bartosz Trynda, Alicja Œwiercz, Wojciech Bury -SP 2, Patryk Urbanik - SP Klisino, Karolina Górka ZS w Lisiêcicach,
Pawe³ Bednarski, Monika Kruszewska, Dawid Suferowicz, Maria Liberska-Gimn. Nr1, Izabela Widlarz Gimn. Nr 2,
    Kategoria kultura - nagrody I # II # III stopnia:
 Emilia Kownacka, Natalia Kawa, Judyta Pakulska, Micha³ Wysocki, Irmina Czerepak,  Rafa³ Artymiak - SP, Marcin Baczkur - Gimn.
Nr 2,  Adam Szmuc - Gimn. Nr 1, # Karolina Ka³u¿a - SP1, Kamil Marko, Marcin Kurek, Julia Kaœków, Marcel Gisal - SP 2, Izabela
Kowalska - Gimn. Nr 1, # Karolina Szymañska - SP1, Alicja Œwierszcz SP 2, Alicja Bary³aGimn. Nr1, Patryk Marek, Marcin Rêbisz,
Karolina Jerzak, Maciej Albert, Kamila Proæ - Z Sz w Pietrowicach



     Kategoria sport - nagrody I # II # III stopnia:
 Dawid Minartowicz, Jakub Minartowicz, Patryk Kobeluch,  Oliwia Kobeluch, Szymon Œlepecki,  Maciej Siemiginowski,  Maciej Matusz,
Klaudia Bociek,  Maciej Kowalczyk, Jakub Walczak,  Szymon Cieœlik, Micha³ G¹sior, Julita Zió³ko, Tymoteusz Tobiasiñski, Olga Jab³oñka,
Karolina Barylak - SP1,  Kordian Kobylnik, Jakub Mazur, Janiec Martyna - SP 2, Natalia Urbañska - ZS w Lisiêcicach, Daria Baran, Natalia
Foryœ, Szymon Mróz, Wojciech Puk, Krzysztof Rzym, Patrycja Setla, Adam Szczerbaty, Maciej Albert,  Maciej Bartusik,  Katarzyna Ca³ka,
Natalia Katañska, Kacper Piasecki,  Kamila Proæ, Ma³gorzata Bernaœ ZS w Pietrowicach, Marta Broszko, Robert Mirga, Dawid Mazur, Przemy-
s³aw Szyd³owski,  Micha³ Polek,  Alicja Bary³a, Kamila Puk, Daniel Go³¹b, Karolina Konik,  Kamila Ciechanowska,  Micha³ Jano - Gimn.Nr1,
Bartosz S³odkowski, Marcin Andrusiak - Gimn. Nr 2 # Œlepecki Karol SP1, # Jakub M³ot, Magdalena Radosz, Natalia Kawa -SP1, Marcin Kapij,
Maciej Krawiec,  Dominik Górecki, Justyna Dobras SP 2,  Mariusz Przysiê¿niuk, Roksana Wysz, Karolina Olejnik,  Joanna Duda, Ewelina
Wioska,  Paulina Szkur³at,  Anita Kownacka, Ewelina Wdowikowska,   Karolina Górka - ZSz w Lisiêcicach,  Kamil KaŸmierczak -SP Bogdano-
wice, Micha³ Cyganek,  Maciej £apuñka, Pawe³ Jurkiewicz,  £ukasz Wolanin, Micha³ Majcher, Wojciech Ganczarski,  Aleksander Krzak -Gimn.
Nr1, Estera Horodyska, £ukasz Sztreker - Gimn. Nr 2.
     Oprócz wy¿ej  nagrodzonych  wyró¿nieni zostali za szczególne osi¹gniêcia nagrodami rzeczowymi: Pawe³ Krzaczkowski i  Micha³ Kozyra.
Wyró¿nienia od Burmistrza uzyskali:  Zespó³ Muzyczno -Taneczny "Hawajki" z SP nr 2  oraz Maciej Bartusik -ZS Pietrowice w kat. kultura.
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      Z wielk¹ satysfakcj¹ gratulujê "najlepszym z najlepszych", osi¹gniêtych wyników w nauce oraz suk-
cesów w zainteresowaniach sportowych i kulturalnych. Gratulujê równie¿ rodzicom.
     Wysoko ceniê sobie Pañstwa  zaanga¿owanie w tworzenie warunków rozwoju uzdolnieñ i talentów
dzieci i m³odzie¿y, a zwi¹zane  czêsto z dodatkowymi kosztami. Sukcesy  w skali wojewódzkiej i ogólnopol-
skiej mog¹ osi¹gaæ uczniowie  uzdolnieni i utalentowani.  To jest "warunek konieczny, ale nie wystarcza-
j¹cy", potrzebni s¹  równie¿ tacy nauczyciele. Im równie¿ gratulujê i serdecznie dziêkujê za odkrywanie i
zaanga¿owanie siê w rozwijanie talentów i uzdolnieñ uczniów naszych szkó³ podstawowych i gimnazjal-
nych.  Sukcesy uczniów to sukcesy ich nauczycieli.
      Szanowni Rodzice, mo¿ecie oczekiwaæ od Burmistrza troski o rozwój dzieci, a szczególn¹  trosk¹ ota-
czaæ bêdziemy uczniów  uzdolnionych i utalentowanych.  Na czas rozpoczynaj¹cych siê wakacji ¿yczê
wszystkim zdrowego i bezpiecznego wypoczynku, nabrania energii na nastêpny rok szkolny oraz dalszych
sukcesów w konkursach olimpiadach i zawodach.
                                                                                                                                      Burmistrz G³ubczyc

KLUB
SPORTOWY

 TAEKWON-DO
W BREMEN

(str.6)
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Z OKAZJI 50 ROCZNICY ŒWIÊCEÑ KAP£AÑSKICH
KS. EDWARDA DOMAÑSKIEGO

Proboszcza Parafii pw.Trójcy Œwiêtej w Œciborzycach Ma³ych
pragniemy z³o¿yæ najserdeczniejsze ¿yczenia:

Niech dobry Bóg darzy ³ask¹ zdrowia
i b³ogos³awieñstwa  na ka¿dy dzieñ,

Chrystus niech zawsze prowadzi swoimi œcie¿kami,
a Duch Œwiêty niech obdarza Ksiêdza

                                                         pe³ni¹ swoich darów.
                                                           Szczêœæ Bo¿e!

                                  Rada Parafialna, mieszkañcy wsi
                                               Œciborzyce Ma³e i Kietlice

Szanowni Dyrektorzy Szkó³,
Nauczyciele,

Druhny  i Druhowie

Mija  kolejny rok szkolny, by³ to
rok wyzwañ i zmian, wielu cennych
inicjatyw  i twórczych dzia³añ dla
dobra edukacji. Koniec roku szkol-
nego jest dla mnie okazj¹, by wszyst-

kim Wam podziêkowaæ za rzetelnoœæ i wytrwa³oœæ,  za
serce i zaanga¿owanie, za solidn¹, sumienn¹ pracê.

Dziêkujê Wam Drodzy Nauczyciele i Wychowawcy,
za to, ¿e przekazuj¹c m³odemu pokoleniu zasób wiedzy i
okreœlone umiejêtnoœci,  ubogacacie w nich nieprzemi-
jaj¹ce wartoœci dobra, prawdy i piêkna, solidarnoœci i
spo³ecznego zaanga¿owania.

Wszystkim Pañstwu ¿yczê udanego wypoczynku tak bar-
dzo zas³u¿onego po trudach intensywnej nauki i pracy.

Obyœcie w nowym roku szkolnym wrócili z nowym  zapasem
si³ i gotowoœci do podjêcia zadañ, realizacji marzeñ i planów.

                                     Z harcerskim pozdrowieniem
                                                   hm. Ryszard Kañtoch

DNI G£UBCZYC
W dniach 18.06-19.06.2011 roku KH ZHP wziê³a

udzia³   w obchodach "Dni  G³ubczyc". W ramach tego
lokalnego œwiêta zorganizowany zosta³  Jarmark Joani-
tów. Komenda Hufca ZHP zorganizowa³a punkt informa-
cyjny. W tym dniu z okazji Œwiêta Ludowego Pani wice-
marsza³ek Sejmu Pani Ewa Kierzkowska spo-
tka³a siê z harcerzami Hufca ZHP  przy grobie
dzia³acza ludowego W³adys³awa Zaremby.
Wspólnie z³o¿ono kwiaty, odœpiewano piosen-
ki o charakterze patriotycznym. Na zakoñcze-
nie Pani marsza³ek wrêczy³a logo sejmu RP,  a
harcerze logo ZHP G³ubczyce

ZUCHOLANDIA
W dniu 7 czerwca 2011 roku na terenie

Szko³y Podstawowej w Zopowy odby³a siê im-
preza integracyjna rajd zuchowy "Zucholandia". Dzieñ
ten poœwiêcony by³ kulturze i obyczajom rycerskim.
Wspó³organizatorami spotkania by³a Komenda Hufca
ZHP G³ubczyce oraz Szko³a Podstawowa w Zopowy. Go-
œæmi honorowymi byli Burmistrz G³ubczyc Pan Jan Krówka
oraz ks. dziekan Ryszard Polasz. Spotkanie mia³o na celu
m.in. rozwijaæ dzieciêc¹ fantazjê i inwencjê, zaspokoiæ po-
znawcz¹ ciekawoœæ dzieci, zachêciæ dzieci do aktywnoœci
fizycznej, zapewniæ dobr¹ zabawê.

Organizatorzy wype³nili czas dzieci harcerskimi grami i
zabawami. Poszczególne grupy dzieci mia³y do przejœcia
4 punkty kontrolne, na których musia³y wykazaæ siê wiedz¹
i umiejêtnoœciami charakteryzuj¹cymi Rycerzy i Damy
Dworu. Odby³ siê równie¿ konkurs na najlepsze przebra-
nie Rycerza i Damy Dworu. Na zakoñczenie spotkania
przygotowano ognisko z pieczeniem kie³basek.

Komenda Hufca ZHP pragnie serdecznie podziêkowaæ
Dyrektorowi Szko³y Podstawowej w Zopowy Pani Ma-
rioli Bedryj za umo¿liwienie organizacji Zucholandiioraz
wszystkim nauczycielom tej¿e placówki za trud i pomoc
w³o¿on¹ w przeprowadzenie tego radosnego œwiêta

 DZIEÑ DZIECKA
W dniu 1 czerwca 2011 roku Komenda Hufca ZHP wspólnie ze

Szko³¹ Podstawow¹ z Klisina zorganizowa³a Miêdzynarodowy Dzieñ
Dziecka w Stanicy  w Œciborzycach Ma³ych.

W  tym dniu specjalnie dla dzieci odby³y siê
pokazy specjalistyczne przygotowane przez Pañstwow¹ Powiatow¹
Stra¿ Po¿arn¹, Komendê Powiatow¹ Policji z G³ubczyc, Œl¹ski Oddzia³
Stra¿y Granicznej z Raciborza oraz 10 Opolsk¹ Brygadê Logistyczn¹.
W trakcie spotkania odby³y siê ró¿nego rodzaju gry i zabawy zrêcz-
noœciowe. Odby³ siê równie¿ poczêstunek w postaci kie³baski
harcerskiej.Goœæmi honorowymi byli burmistrz Jan Krówka, przewod-
nicz¹cy Rady Miejskiej Kazimierz Naumczyk, Radni  Tadeusz Ciecha-
nowski, Wies³aw Robak i  Andrzej Bubiak.

Komenda Hufca ZHP pragnie podziêkowaæ Dyr. SP w Klisinie Teresie
Zakrzyk oraz Gronu Pedagogicznemu za trud i pomoc okazan¹ w przy-
gotowanie i przeprowadzenie Dnia Dziecka.

92 ROCZNICA ZWI¥ZKU INWALIDÓW WOJENNYCH
W dniu 27.05.2011 roku Komenda Hufca ZHP  wziê³a udzia³   w

obchodach 92 Rocznicy Zwi¹zku Inwalidów Wojennych w Opolu.
W ramach uroczystoœci odby³a siê msza œw., spotkanie w  10  Opol-

skiej  Brygadzie Logistycznej, gdzie zosta³y wrêczone okolicznoœciowe
medale i Odznaka Honorowa za Zas³ugi  dla ZIW RP, które  otrzymali
Wojewoda  Opolski Ryszard Wilczyñski oraz Komendant Hufca ZHP
G³ubczyce hm. Ryszard Kañtoch. Z kolei na wniosek KH ZHP G³ubczy-
ce statuetkê  "Dar Serca" otrzyma³ Prezes Zarz¹du Oddzia³u ZIW RP w
Opolu pp³k W³adys³aw Gawdyn.Z³o¿enie kwiatów pod tablic¹ na opol-
skim Rynku zakoñczy³o uroczystoœæ                              Marta Palka
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Dnia 31 maja br. o godz. 1700 w Sali widowiskowej Miejskie-
go Oœrodka Kultury  mia³a miejsce uroczysta Gala Zakoñcze-
nia XI Festiwalu Kultury Powiatowej, festiwalu, któremu przy-
œwieca³o has³o: "Odkrywamy talenty Powiatu G³ubczyckiego"

Wœród licznej zgromadzonej widowni zasiedli przedstawiciele
w³adz województwa, w³adze powiatu ze Starost¹ na czele, burmi-
strzowie, pani wójt Branic, radni, goœcie z Opola i inni.

I czêœæ uroczystoœci mia³a charakter koncertu laureatów tzw.
z³otych talentów w kategorii: taniec, teatr, piosenka i recytacja,
ró¿nych grup wiekowych. Rozstrzygniêto tak¿e konkurs plastycz-
ny, który by³ dedykowany b³ogos³awionemu Janowi Paw³owi II i
nagrodzono zwyciêzców w tej dziedzinie.

Nie zabrak³o gratulacji i podziêkowañ dla organizatorów, czyli
Starosty Józefa Koziny, gospodarza, czyli pani wójt Branic- Ma-
rii Krompiec, jak równie¿ wspó³organizatorów, czyli burmistrzów
i dyrektorów oœrodków kultury poszczególnych gmin, gdzie od-
bywa³y siê konkursy i przegl¹dy festiwalowe.

II czêœæ gali to swoista uczta duchowa, uczta melomana, w
której wyst¹pi³ ze swym recitalem goœæ specjalny, s³ynny polski
tenor - Witold Matulka. W zaproponowanym, jak¿e ró¿norod-
nym repertuarze przedstawi³ pe³niê swego kunsztu wokalnego, a
wyœpiewane przezeñ pieœni i arie operetkowe przenios³y odbior-
ców w wyj¹tkowy œwiat. Brawom, owacjom i podziêkowaniom
nie by³o koñca. Œpiewakowi akompaniowa³  przy fortepianie Jó-
zef Kaniowski. Z r¹k pana starosty i pani wójt obaj artyœci otrzy-
mali bukiety kwiatów i symboliczne z³ote talenty Powiatu G³ub-
czyckiego.

 Koncert Witolda Matulki to wyj¹tkowe i niecodzienne wyda-
rzenie dla Ziemi G³ubczyckiej. Galê prowadzi³a wiceprzewodni-
cz¹ca  Rady Powiatu - Maria Farasiewicz, a koordynatorem festi-
walu z ramienia gospodarzy by³a pani Teresa Jajdelska - kierow-
nik Zarz¹du Obs³ugi Oœwiaty Kultury i Sportu w Branicach.

                                                      G. Zaworska (foto str. 24)

"ODKRYWAMY TALENTY
 POWIATU G£UBCZYCKIEGO"

LKS "TECHNIK" G£UBCZYCE
DRU¯YNOWYM MISTRZEM POLSKI
    03.06.2011r w Suwa³kach odby³ siê turniej fina³owy o Dru-

¿ynowe Mistrzostwo Polski. Nasza dru¿yna zajê³a w rozgryw-
kach Ekstraklasy ,w fazie zasadniczej drugie miejsce, i musia-
³a rozegraæ mecz o wejœcie do fina³u z Hubalem Bia³ystok.

Pojedynek zakoñczy³ siê wynikiem 5:1 dla LKS Technik G³ub-
czyce.W meczu fina³owym spotka³y siê dwie równorzêdne dru-
¿yny SKB Litpol-Malow Suwa³ki  i LKS Technik G³ubczyce.Poje-
dynek zakoñczy³ siê sukcesem Technika.Chocia¿ w grach by³o
po 3:3 to jednak urwanie po secie przez Agnieszkê Wojtkowsk¹
w grze pojedynczej i  Wojtka Szkudlarczyka z Natali¹ Pocztowiak
grze mieszanej, spowodowa³ ¿e to LKS Technik G³ubczyce móg³
œwiêtowaæ zwyciêstwo.To Mistrzostwo tym bardziej cieszy gdy¿
zosta³o zdobyte po jedenastu latach przerwy.

LKS Technik G³ubczyce w sezonie 2010/2011 zdoby³ po raz 24-
ty tytu³ Dru¿ynowego Mistrza Polski w badmintonie.

W dru¿ynie Technika w tym sezonie wystêpowali:
Agnieszka Wojtkowska, Natalia Pocztowiak, Aleksandra Wa-

laszek, Aneta Wojtkowska, Kinga Haracz, Justyna Pasternak,
Katarzyna Macedoñska i Przemys³aw Wacha, Wojciech Szku-
dlarczyk, Hong Mao, Dominik Stebnicki, Przemys³aw Urban,
Mateusz Szyd³owski.  Trener - Bo¿ena Haracz ,  prezes -Andrzej
Majewski .

                               Pozdrawiam Adam Pawlaczek (foto str. 24)

ZDOBYWAMY   SZCZYTY
    Najwiêkszym zwyciêstwem jest pokonanie samego siebie i

swoich ograniczeñ. Podopieczni Domu Dziennego Pobytu w G³ub-
czycach  nie raz i nie dwa pokonuj¹ szczyt swoich mo¿liwoœci,
czego dowodem mo¿e byæ nasza ostatnia czerwcowa wycieczka
na Pradziada w Czechach.

  Jest to najwy¿szy szczyt na Morawach 1.492 m n.p.m. Zdoby-
waliœmy go wchodz¹c ¿ó³tym szlakiem, który jest bardzo malow-
niczy. ̄ ólty szlak jest trudniejszy, ale trud wspinaczki wynagra-
dzaj¹ widoki zapieraj¹ce dech i dostarczaj¹ce o wiele wiêkszej
satysfakcji. Szlak ci¹gnie siê dolin¹ wzd³u¿ potoku Bilej Opavy.

 ¯ó³ty szlak wiedzie raz z jednej, raz z drugiej strony zbocza
doliny. Niejednokrotnie rw¹ce, krystalicznie czyste wody poto-
ku przekracza siê drewnianymi mostkami zawieszonymi na nie-
ma³ych wysokoœciach. Pod nimi znajduj¹ siê ma³e wodospady,
wygl¹daj¹ce jak z bajki, wokó³ pe³no mchu i paproci, zwalone
drzewa ze staroœci czy  z wiatru. Widzimy wspania³¹, soczyst¹
zieleñ i wysokie drzewa na stromych zboczach.

 Wraz  z przebyt¹ drog¹ roœnie trudnoœæ zdobycia szczytu. Zaczyn¹
siê etapy, gdy zaczynamy siê wspinaæ pionowo w górê po mokrych
kamieniach. Z uporem idziemy dalej. Zmêczeni docieramy do miejsca,
gdzie ¿ó³ty szlak ³¹czy siê z niebieskim. Teraz chwila odpoczynku.

  Ruszamy dalej. Jest ju¿ ³atwiej, mo¿na powiedzieæ, ¿e id¹c
odpoczywamy. Dochodzimy do miejsca, gdzie zaczyna siê ostat-
ni etap, który ci¹gnie siê 1 km w górê pod k¹tem ok.50 stopni.
Wydaje siê, ¿e to ju¿ szczyt naszych mo¿liwoœci, ¿e nie damy
rady. Wtem mija nas wycieczka m³odzie¿y szkolnej - s³yszymy
zdanie, które dodaje nam skrzyde³: "Ja ju¿ nie mogê, a popatrz jak
te babcie zasuwaj¹...". Ambicja nie pozwala nam siê poddaæ, ru-
szamy bardziej energicznym krokiem. Wreszcie upragniona
Owczarnia, tu s¹ schroniska i restauracje, motele
Na Owczarni zostaje s³absza grupa. Silniejsze osoby id¹ dalej na
samego Pradziada drog¹ asfaltow¹. Spotykamy siê wszyscy w
Karlowej Studance, przepiêknym górskim uzdrowisku, >>>>>>

>>>które
zwiedzamy.
K a r l o v a
Studanka
jest XVIII
wiecznym
miastecz-
kiem z
urocz¹ za-
b u d o w ¹ ,
przepiêkn¹
roœ l inno-
œci¹ i wodo-
spadem na
Bilej Vodzie. Oddychamy górskim powietrzem i próbujemy wody
w pawilonie Pijalni Wody Zdrojowej, która ma w³aœciwoœci lecz-
nicze (jest bogata w ¿elazo), ale przede wszystkim wspaniale gasi
pragnienie.

Czas leci bardzo szybko, ju¿ pora wracaæ do domu. PóŸnym
popo³udniem jestœmy w G³ubczycach. Ka¿dy z nas na szlaku
pokonywa³ samego siebie i to nie raz, ale wiele razy zdobyliœmy
szczyty swoich mo¿liwoœci.

                                      Liliana D¹browa  kierownik DDP
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I. ROWEREM BEZPIECZNIEDO CELU
Ruszy³a czwarta edycja ogólnopolskiej kampanii edu-

kacyjnej pn.  ,,Rowerem bezpiecznie do celu", która bê-
dzie realizowana bêdzie od czerwca do koñca wakacji w
ramach rz¹dowego programu ,,Razem bezpieczniej".

G³ównym jej celem jest promowanie bezpieczeñstwa w
ruchu drogowym Kampania  ,,Rowerem bezpiecznie do

celu" jest inicjatyw¹ Ministerstwa  Spraw Wewnêtrznych
i Administracji oraz Komendy G³ównej Policji i  bêdzie
prowadzona na terenie ca³ego kraju od czerwca do koñca
sierpnia  br. Celem  tej kampanii jest promowanie bezpie-
czeñstwa w ruchu  drogowym rowerzystów, a w szczegól-
noœci dzieci i m³odzie¿y. Jej  oddzia³ywanie edukacyjne
kampanii przyczyniæ siê ma do podniesienia  œwiadomo-
œci rowerzystów na temat zagro¿eñ, z którymi spotkaj¹ siê
na  drogach oraz wyrobienia nawyku poszanowania prze-
pisów prawa o ruchu  drogowym. W okresie wakacyjnym
policjanci w trosce o bezpieczeñstwo  kierowców jedno-
œladów zwróc¹ uwagê na:

- przestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez oso-
by kieruj¹ce  rowerami i motorowerami, z uwzglêdnieniem
obowi¹zkowego wyposa¿enia, prawid³owego stanu tech-
nicznego motorowerów i oœwietlenia rowerów,

- kieruj¹cych pojazdami silnikowymi, którzy nie prze-
strzegaj¹  przepisów ruchu drogowego w stosunku do
rowerzystów i motorowerzystów,

- posiadanie karty rowerowej i motorowerowej przez
dzieci i m³odzie¿  oraz zapewnienie opieki dzieciom poni-
¿ej 10 roku ¿ycia, które  poruszaj¹ siê rowerem.

Funkcjonariusze bêd¹ przypominaæ o zasadnoœci u¿y-
wania przez  kieruj¹cych rowerami kasków ochronnych
oraz elementów odblaskowych.

II. KAMPANIA SPO£ECZNA
BEZPIECZNA PRACA
Policja w³¹czy³a siê w kampaniê spo³eczn¹ pn. "Bez-

pieczna Praca"  organizowan¹ przez Fundacjê ITAKA
Centrum Poszukiwañ Ludzi  Zaginionych. Honorowy Pa-
tronat nad kampani¹ obj¹³ Minister Pracy i  Polityki
Spo³ecznej oraz Komendant G³ówny Policji. Kampania
ma  charakter ogólnopolski i skierowana jest do osób
planuj¹cych wyjazd zarobkowy za granicê.

Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zaginiêæ wœród
osób  wyje¿d¿aj¹cych do pracy za granicê. Skierowana
jest g³ównie do osób  planuj¹cych wyjazd zarobkowy za
granicê i potrwa do koñca wrzeœnia  2011 r. Nale¿y pamiê-
taæ, ze poprzez odpowiednie przygotowanie siê do  wy-
jazdu mo¿na uchroniæ siê przed oszustwami. W tym celu
lubuscy  policjanci bêd¹ rozpowszechniaæ wœród miesz-
kañców naszego województwa  poradniki ,,Bezpieczna
praca za granic¹.

Niezbêdnik dla planuj¹cych wyjazd za granicê", wyda-
ne przez Fundacjê  ITAKA. Mo¿na w nich znaleŸæ m.in.
wykaz zarejestrowanych agencji pracy  w Polsce, wykaz
wszystkich publicznych s³u¿b zatrudnienia w krajach UE
oraz praktyczne wskazówki dotycz¹ce zamieszkania i po-
bytu w krajach  Unii Europejskiej.

Informacje o kampanii mo¿na znaleŸæ na stronach inter-
netowych:

www.bezpiecznapraca.eu oraz  www.zaginieni.pl

III. KAMPANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNA
Komendant G³ówny Policji gen. Andrzej Matejuk obj¹³ patronatem

honorowym tegoroczn¹ kampaniê Fundacji ITAKA - Centrum Poszu-
kiwañ Osób  Zaginionych pn. ,,NIE UCIEKAJ".

W ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej pn. ,, Nie uciekaj"rozpo-
wszechniana jest informacja na temat numeru 116 000 w sprawie  dziecka
zaginionego. Numer ten nale¿y do grupy ogólnopolskich  bezp³atnych
linii telefonicznych utworzonych z inicjatywy Komisji  Europejskiej.

Porozumienie o wspó³pracy pomiêdzy Komendantem G³ównym Poli-
cji a Fundacj¹ ITAKA- Centrum Poszukiwañ Osób Zaginionych zosta³o
zawarte 25  maja 2009 roku. Policja zobowi¹zujê siê m.in. do wspó³reali-
zowania  zadañ z zakresu profilaktyki zaginiêæ, przeciwdzia³ania zjawi-
sku zaginiêcia oraz zmniejszenia konsekwencji wynikaj¹cych z tego zja-
wiska.116 000 - telefon w sprawie zaginionego dziecka dzia³a ca³¹ dobê,
7 dni w tygodniu. Mo¿na dzwoniæ z terenu ca³ego kraju: z ka¿dej komór-
ki  i ka¿dego telefonu stacjonarnego.

Wiêcej   www.zaginieni.pl/nowy-telefon-itaki-116-000

TURNIEJ ŒRODOWISKOWYCH DS
Tradycj¹ sta³o siê, ¿e ka¿dego roku w czerwcu, w Œrodowiskowym

Domu Samopomocy w Nowych Go³uszowicach spotykaj¹ siê niepe³no-
sprawni ,,sportowcy,, z ca³ej opolszczyzny

Ju¿ po raz 14.  uczestniczyli w Sportowym Turnieju ŒDS. Nie inaczej
by³o równie¿   i tego lata . Ósmego czerwca przyby³y licznie zaproszone
dru¿yny sportowe po to by walczyæ o cenne trofeum jakim by³ puchar
ufundowany przez Burmistrza G³ubczyc. Rozegrano kilka  konkurencji
sportowych m.i.n: rzut pi³k¹ do kosza, sztafeta, toczenie opony, rzut
woreczkiem do celu, tennis sto³owy. Rywalizacja by³a tak zaciêta,  ¿e aby
wy³oniæ zwyciêzcê turnieju potrzebna by³a dogrywka. Konkurencj¹
wzbudzaj¹c¹ niezapomniane emocje by³a konkurencja dla kierowników
oœrodków polegaj¹ca na rzucie
lekk¹ pi³eczk¹ do  opony z od-
leg³oœci 4m. Mo¿na sobie wy-
obraziæ, ¿e przy umiarkowa-
nych podmuchach wiatru zada-
nie to przysparza³o nie ma³ych
k³opotów kierownikom, a tym
samym rozbawia³o i œmieszy³o.

Z pewnoœci¹ nie zabrak³o im
woli walki  i wiary w zwyciê-
stwo. I choæ dru¿yna z Nowych
Go³uszowic zajê³a I miejsce w tym turnieju, to tak naprawdê wszyscy
byli zwyciêzcami., bo ka¿dy walczy³ o jak¹œ maluczk¹ sprawê, wyzna-
czony cel, czy przekroczenie bariery tej  wewnêtrznej osobistej.

Wszyscy zawodnicy zostali udekorowani pami¹tkowymi medalami,
które ufundowa³ pose³ Adam Krupa a wrêcza³  je asystent pos³a Stani-
s³aw Wiecha . Statuetki i dyplomy pami¹tkowe wrêczali  burmistrz  Jan
Krówka i przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Kazimierz Naumczyk. Po spor-
towych zmaganiach  zawodnicy i zaproszeni goœcie wzmocnili siê pyszn¹
grochówk¹ i kie³bask¹ z grilla, po to by zaczerpn¹æ si³ do tañca w rytmie
disco, który to koñczy³ te wspania³¹ imprezê

Chcielibyœmy podziêkowaæ wszystkim sponsorom, darczyñcom, uczniom
i wychowawcy z kl. I Technikum krajobrazu i ¿ywienia Z SCKU za bezinte-
resown¹ pomoc, zaanga¿owanie w sprawy osób niepe³nosprawnych.

Na szczególne uznanie zas³uguj¹ sponsorzy i darczyñcy:
Habitus, Asa,  Mega, Avita,  Odnowa, Elektromet, PKS, Bank PKO

BP, Góran, Vincent, Immet, Zak³ad Fotograficzny J. Baczkur,  Auto-
compleks Czerepak, Hurtownia  Zbigniew Bubiak, Kamieniarstwo-
Krzysztof Góral, Zak³ad Pogrzebowy Cheops, pose³ Adam Krupa,
Krzysztof Banach, Marek Blukacz

                                                                                       Kurek Ewa
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SZKO£A BEZ PRZEMOCY
W roku szkolnym 2010/2011 Szko³a Podstawowa nr 2 im.

Janusza Korczaka  po raz trzeci przyst¹pi³a do Ogólnopolskie-
go Programu  ,,SZKO£A BEZ PRZEMOCY". Celem programu
jest przeciwdzia³anie przemocy  i stwarzanie serdecznej, bez-
piecznej atmosfery w polskich szko³ach. W naszej szkole obo-
wi¹zuje Kodeks Szko³y bez Przemocy, a zaanga¿owanie naszych
uczniów, nauczycieli i rodziców  pozwala realizowaæ zamierzone
cele, które s³u¿¹ dobru ca³ej wspólnoty  szkolnej.

 W zwi¹zku z tym programem obchodzony by³ w naszej szkole
w dniach od 6 do 10 grudnia 2010r Tydzieñ wolontariatu. Ucznio-
wie zorganizowali w tym czasie  zbiórkê pieniêdzy dla dzieci z
Domów Dziecka "Góra Grosza", w³¹czyli siê w akcjê ,,Œwi¹tecz-
na Paczka". Przeprowadzili na terenie szko³y zbiórkê zabawek,
ksi¹¿ek, przyborów szkolnych oraz s³odyczy  dla uczniów ze Spe-
cjalnego Oœrodka Szkolno - Wychowawczego. Zorganizowali
kiermasz miko³ajkowy, a pieni¹¿ki uzyskane ze sprzeda¿y losów
(które sami pozyskali) przeznaczyli na zakup s³odyczy dla uczniów
wy¿ej wymienionego oœrodka. Podczas obchodów  tego tygo-
dnia  na terenie szko³y zorganizowana by³a równie¿ wystawa
prac plastycznych naszych uczniów pod tytu³em: ,,WIÊCEJ
SZCZÊŒCIA JEST W DAWANIU, ANI¯ELI W BRANIU". Od-
by³o siê tak¿e bardzo ciekawe spotkanie z  o. £azarzem ̄ ukow-
skim, Dyrektorem Franciszkañskiego Oœrodka Pomocy Dzieciom,
który przybli¿y³ nam idee wolontariatu.

Przed feriami zimowymi w naszej szkole obchodzony by³ nato-
miast Tydzieñ Zdrowego ̄ ycia. Przez ca³y tydzieñ, w dniach od 7
do 11 lutego 2011 r. na drzwiach naszych klas mo¿na by³o znaleŸæ
i przeczytaæ has³a promuj¹ce zdrowe ¿ycie. Odby³ siê tak¿e kon-
kurs na najciekawsze has³o promuj¹ce zdrowy styl ¿ycia ,,Zdro-
wym byæ - zdrowo ¿yæ". Podsumowaniem tego tygodnia by³ apel

podczas, któ-
rego wrêczyli-
œmy nagrody
oraz obejrzeli-
œmy przedsta-
wienie przy-
g o t o w a n e
przez uczniów
z klasy 3 c
,,Wojna z mi-
krobami"

6 czerwca
2011 roku ob-

chodzony by³ Ogólnopolski Dzieñ Szko³y bez Przemocy. Nasza
szko³a tak¿e zg³osi³a swoje uczestnictwo w tym wa¿nym dla spo-
³ecznoœci szkolnej dniu. Wszyscy uczniowie przygotowali wcze-
œniej kolorowe chor¹giewki z has³ami przeciwko przemocy. Na
korytarzach umieœcili plakaty, wiersze i cytaty promuj¹ce idee Szko-
³y bez Przemocy.  Przedstawiciele SU odczytali Kodeks Szko³y bez
Przemocy oraz przypomnieli wszystkim uczniom najwa¿niejsze cele
i zadania programu. Uczennice z kl. 3 c przygotowane przez pana
Waldemara Lankaufa wystawi³y sztukê Pierra Gripari "Czarownica z
ulicy Mouffetard". Na obchody tego œwiêta zosta³y zaproszone
dzieci z  Przedszkola nr 3, które ju¿ niejednokrotnie goœci³y w murach
naszej szko³y. Zaprezentowa³y nam krótki program artystyczny, któ-
ry zosta³ nagrodzony gromkimi brawami. Po po³udniu odby³o siê
natomiast spotkanie z rodzicami naszych uczniów.  Spotkanie uœwiet-
ni³y nasze przesympatyczne "Hawajki", które zatañczy³y uk³ad ta-
neczny przygotowany przez  Anetê Walidudêi Miros³awê Masiuk

                                                   Katarzyna Drzewicka - So³tys

Jedynie serce matki, uczuciem zawsze tchnie.
Jedynie serce matki, o wszystkim dobrze wie.
Daæ trochê ciep³a umie, i ka¿dy ból zrozumie.
A gdy przestaje dla nas biæ, tak ciê¿ko, ciê¿ko ¿yæ.
                                                  S³owa Z.Karasiñski, S.Kataszek

ŒWIÊTO NASZYCH MAM
W DOMU DZIENNEGO POBYTU
     Ten wspania³y Dzieñ obchodziliœmy wspólnie z m³odzie¿¹ z

zespo³u Tradycja pod kierunkiem Pani Marii Farasiewicz. M³odzi
ludzie przedstawili program artystyczny "Serce Matki". By³y wier-
sze, skecze, piosenki... To bardzo dobrze, ¿e jest taki dzieñ, w
którym mo¿emy podziêkowaæ naszym mamom za wysi³ek jaki
wk³adaj¹ w opiekê nad nami. Matka to najwa¿niejsza osoba w
naszym ¿yciu, to ona nas rodzi, pielêgnuje i otacza mi³oœci¹ "pomi-
mo wszystko", ona nas wychowuje i kszta³tuje. Szanujmy wiêc
nasze mamy nie tylko w dniu ich œwiêta, ale tak na co dzieñ.  Bo
gdy " serce matki (...) przestaje dla nas biæ, tak ciê¿ko, ciê¿ko ¿yæ".

                                     Kierownik DDP Liliana D¹browa

"TAK TRUDNO MI WYRAZIÆ,
TO CO W SERCU CZUJÊ
WIÊC POWIEM JEDNO S£OWO
KOCHANI RODZICE: DZIÊKUJÊ"

Matka. To jedno s³owo
ile¿ kryje w sobie treœci. Z nim
zwi¹zane s¹ zawsze najpiêk-
niejsze, niczym nie zm¹cone
wspomnienia z najwczeœniej-
szego dzieciñstwa, nasze
pierwsze radoœci, troski, marze-
nia, têsknoty.

Ka¿dy z nas chowa w sercu
wdziêcznoœæ za to, ¿e da³a nam
najwiêkszy skarb - ¿ycie.

29 maja w Domu Ludowym w Zubrzycach odby³a siê uroczy-
stoœæ œrodowiskowa z okazji Dnia Matki i Ojca, na któr¹  z³o¿y-
³y sie wystêpy uczniów Szko³y Podstawowej w Zopowych oraz
wspólne, radosne œpiewanie piosenek o tematyce rodzinnej. Go-
spodarzem imprezy by³a dyrektor SP  Mariola Bedryj.

Uroczystoœæ  pomog³a zorganizowaæ Rada Rodziców, Stowa-
rzyszenie Rozwoju Wsi Zubrzyce i Zopowy   oraz nauczyciele,
którzy przygotowywali uczniów do wystêpów. Zaproszono
wszystkich rodziców, których pociechy  uczêszczaj¹  do naszej
szko³y  oraz  przedszkola .

Goœæmi honorowymi byli pose³ A. Krupa z ma³¿onk¹,  dziekan
ks. R. Polasz oraz so³tysi. Wystêpy dostarczy³y obecnym wielu
wzruszeñ. Zw³aszcza ukochanym mamusiom i tatusiom naszych
uczniów. Zjednoczy³y wszystkich we wspólnym œpiewaniu. W
niejednym oku b³ysnê³a ³za wzruszenia, kiedy dzieci recytowa³y
wiersze, œpiewa³y piosenki, wykonywa³y tañce bêd¹ce wyrazami
mi³oœci, oddania i wdziêcznoœci swym rodzicom.

Uroczystoœæ  ubogaci³y wystêpy zespo³u muzycznego z Zu-
brzyc. Dyr. Mariola Bedryj, dziêkuj¹c wykonawcom z³o¿y³a, po-
dobnie jak zaproszeni goœcie, ¿yczenia wszystkim rodzicom i za-
prosi³a na poczêstunek w mi³ej atmosferze.

           mgr Alina Zaj¹c, mgr Bogus³awa Gaw³owska
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 WSZIA  TO
UCZELNIA
GWARANTUJ¥CA
 PRACÊ

Rozmowa z rektorem
Wy¿szej Szko³y Zarz¹dzania
i Administracji w Opolu
prof. dr. hab. Marianem Duczmalem.

 Uczelnia gwarantuj¹ca pracê?
 Sk¹d taki slogan?
To nie slogan. To fakt potwierdzony badaniami. Zgodnie z ana-

lizami przeprowadzonymi przez Wojewódzki Urz¹d Pracy absol-
wenci WSZiA maj¹ najwy¿szy wskaŸnik zatrudnienia oraz naj-
wy¿sze wynagrodzenia wœród wszystkich absolwentów uczelni
na OpolszczyŸnie. Dzieje siê tak poniewa¿ dostosowujemy nasz¹
ofertê do zmieniaj¹cych siê potrzeb rynku pracy. Prowadzimy
zajêcia na studiach magisterskich, licencjackich i podyplomo-
wych a wœród kadry naukowej pracuj¹ wybitni specjaliœci i prak-
tycy. W naszej ofercie s¹ najbardziej poszukiwane kierunki i spe-
cjalnoœci studiów, takie jak zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem, za-
rz¹dzanie finansami i rachunkowoœæ, pedagogika wczesnoszkol-
na czy administracja.

Co nowego proponuje WSZiA?
Stale urozmaicamy ofertê naszych studiów, dziêki czemu w

WSZiA mo¿na uczyæ siê na przesz³o 60 specjalnoœciach. Nie-
dawno otworzyliœmy kierunek praca socjalna, w ramach pedago-
giki bêdziemy prowadziæ nowe specjalnoœci, m.in. psychopeda-
gogikê twórczoœci i pracownika s³u¿b medycznych, a na Wydzia-
le Ekonomicznym powsta³a specjalnoœæ marketing sportowy. Ta
ostania cieszy siê du¿ym zainteresowaniem. Przyci¹gnê³a s³awy
polskiego sportu, takie jak siatkarzy Mariusza Wlaz³ego, Micha-
³a Winiarskiego czy Bartosza Kurka ze SKRY Be³chatów.

Niedawno WSZiA otrzyma³a presti¿owy tytu³ Nagrody Ja-
koœci przyznawany przez Opolsk¹ Izbê Gospodarcz¹. Po raz
pierwszy wœród laureatów znalaz³a siê uczelnia. Czym zapra-
cowaliœcie sobie na taki sukces?

Przede wszystkim oceniano nasz¹ bogat¹ infrastrukturê, naj-
nowsze wyposa¿enie sal, akademik, kadrê naukow¹, w tym wy-
k³adowców z zagranicy, badania, publikacje, organizowane kon-
ferencje i sympozja. Sprawdzano tak¿e stopieñ zadowolenia na-
szych studentów i absolwentów. Du¿e znaczenie odegra³o spor-
towo-rekreacyjne zaplecze szko³y - fitness, nowoczesna si³ow-
nia, krêgielnia, restauracja.

To nie jedyne wyró¿nienie WSZiA. Zajêliœcie te¿ 10 miejsce
w rankingu wy¿szych uczelni prowadzonym przez tygodnik
"Wprost".

To œwietna lokata, szczególnie, ¿e jesteœmy najwy¿ej spoœród
wszystkich uczelni z Opolszczyzny. Ale nie zamierzamy spocz¹æ
na laurach. Staramy siê o ministerialne i unijne dotacje dziêki,
którym bêdziemy mogli jeszcze bardziej obni¿yæ czesne równo-
czeœnie zachowuj¹c wysok¹ jakoœæ kszta³cenia i bogaty pakiet
pomocy socjalnej i stypendialnej.

Czy w WSZiA sam¹ nauk¹ siê ¿yje?
Nauka oczywiœcie jest na pierwszym miejscu. Ale nie zapomi-

namy o ¿yciu studenckim. Studenci korzystaj¹ z krêgielni, si³ow-
ni, fitness, pubu Szara Willa. Prê¿nie dzia³aj¹ te¿ ko³a naukowe.
Organizujemy konkursy i uroczystoœci a na zakoñczenie roku
przygotowujemy wielki piknik dla pracowników, studentów i ich
rodzin.                                                  Tekst sponsorowany

WIEŒCI Z GIMNAZJUM NR 1
     W roku szkolnym 2010/2011 ucznio-

wie naszego gimnazjum odnieœli szereg
sukcesów w konkursach i zawodach
sportowych.

Podsumowanie  wojewódzkich konkur-
sów przedmiotowych odby³o siê  6 maja
2011 r. w Auli Wydzia³u Budownictwa
Politechniki Opolskiej w Opolu. Podczas
spotkania wrêczone zosta³y zaœwiadcze-
nia dla laureatów konkursów i nauczycieli przygotowuj¹cych
uczestników.  Uczniowie Gimnazjum nr 1 zajêli czo³owe miejsca w
wielu konkursach przedmiotowych - zdobyli tytu³ finalisty lub
laureata w konkursach:

- biologicznym - fina-
listk¹ zosta³a Monika
Wojciechowska  (kl.III d),
laureatem Micha³ Kozyra
( kl. III b) , uczniów przy-
gotowywa³a pani Danu-
ta Wêgrzyn,

- fizycznym -  laureata-
mi zostali: Micha³ Kozyra
(kl.IIIb) i Pawe³ Krzacz-
kowski (kl. III b), uczniów przygotowywa³a pani Ewa D¹browa,

- chemicznym -  laureatami zostali: Micha³ Kozyra ( kl. IIIb) i
Pawe³ Krzaczkowski (kl.III b), uczniów przygotowywa³a pani Gra-
¿yna Skowron,

- polonistycznym -  laureatem zosta³ Micha³ Kozyra (kl. IIIb),
finalistk¹ Aleksandra Wojciechowska (III b), uczniów  przygoto-
wywa³a pani Beata Konopnicka - Sarota.

Uczeñ Micha³ Kozyra  równie¿ otrzyma³ tytu³ " taona" w Miê-
dzynarodowym Konkursie Fizycznym  Polsko- Ukraiñskim

" Lwi¹tko".
W III Powiatowym Konkursie Historycznym: I m. Pawe³ Bed-

narski IIId, II m. Monika Kruszewska III d, III m. Dawid Sufero-
wicz III d.

Wyniki sportowe w roku szkolnym 2010/2011
BIEGI PRZE£AJOWE:
Dziewczyny - I m. w gminie, Ch³opcy - II m. w gminie
PI£KA NO¯NA:
 Ch³opcy - II m w gminie, Dziewczyny - II m w gminie
PI£KA KOSZYKOWA: Dziewczyny - II m w gminie, Ch³opcy

- I m w gminie, I m w powiecie, III m w pó³fina³ach wojewódzkich
TENIS STO£OWY:
Dziewczyny - I m w gminie i powiecie, Ch³opcy - I m w gminie
BADMINTON DRU¯NOWY: Ch³opcy-I m. powiecie i woj.
dziewczyny - I m w gminie, powiecie i województwie.
LEKKOATLETYKA: Dru¿ynowo: II m w gminie
Indywidualnie: dziewczyny: Kamila Ciechanowska - I m. w bie-

gu na 300m i skoku w dal (gmina i powiat) Natalia Chaszczewska
- III m. w biegu na 100m  Agnieszka Burdziñska - II m. w biegu na
600m  Alicja Burdziñska - III m.w biegu na 1000m

ch³opcy: Patryk Lata³a - II m. w biegu na 100m w gminie i III m.
w powiecie, II m w biegu na 300m w gminie i powiecie Marek Gala
- I m. w biegu na 300m w gminie i II miejsce w powiecie Micha³
Majcher - II m. w skoku w dal w powiecie

I m.- sztafeta dziewczyn w gminie i powiecie: Kamila Ciecha-
nowska, Karolina Konik, Natalia Chaszczewska, Agata Jasewicz.

                             Beata Konopnicka Sarota, £ukasz Dzie¿a
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INFORMACJE PP STRA¯Y PO¯ARNEJ 10 NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW
  WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
W Grodkowie   po raz 26 wybrano najlepszych sportowców

Opolszczyzny. Wielkim sukcesem by³o zajêcie III miejsca Ka-
mili Puk z Zespo³u Szkó³ w Pietrowicach w kategorii szkó³
podstawowych oraz VII miejsca Karoliny Konik i wyró¿nienia
Kamili Ciechanowskiej w kategorii szkó³ gimnazjalnych.

Uroczystoœæ uœwietnili sw¹ obecnoœci¹ opolski wicekurator
oœwiaty Rafa³ Rippel, dyrektor wspomagania i strategii eduka-
cyjnej Kuratorium Oœwiaty w Opolu  Aurelia Stêpieñ, radny Sej-
miku Wojewódzkiego Janusz Trzepizur, dzia³acze sportowi w oso-
bach prezesów W³odzimierza Gosa i W³adys³awa Czaczki.  Lo-
kalne w³adze reprezentowali wicestarosta brzeski Ryszard Joñ-
czyk  i burmistrz Grodkowa Marek Antoniewicz oraz przedstawi-
ciele w³adz oœwiatowych, organizacji sportowych, sponsorzy,
media, rodzice, uczniowie.

Plebiscyt to sportowe œwiêto, nie mog³o wiêc zabrakn¹æ olim-
pijczyków, których reprezentowali: lekkoatleci - Ryszard Podlas
i Jan Cych, szpadzista - Leszek Swornowski, kolarz szosowy -
Jan BrzeŸny oraz wspomniany wczeœniej lekkoatleta, skoczek
wzwy¿ -Janusz Trzepizur, koszykarz - Mieczys³aw  £opatka i
¿u¿lowiec - Jerzy Szczakiel. Niestety, zabrak³o inicjatora i twórcy
Plebiscytu, wieloletniego nauczyciela i trenera Zdzis³awa Zie-
lonki przebywaj¹cego w Szwecji i kibicuj¹cego polskiej dru¿ynie
podczas Mistrzostw Œwiata w Pi³ce Rêcznej. Patronat nad uro-
czystoœci¹ objê³a dyrektor szko³y pani Jolanta Szuchta.

Plebiscyt rozpocz¹³  siê ceremonia³em olimpijskim. Wszyst-
kich zachwyci³a oprawa artystyczna, której tematem przewod-
nim by³a historia nowo¿ytnych igrzysk  i symbolika olimpijska.
Przy okazji poznaliœmy, wiele ciekawostek na temat pocz¹tków
historii ruchu olimpijskiego. Program artystyczny przeplata³ siê
z og³oszeniem listy najlepszych sportowców Opolszczyzny.

 Najlepsz¹ dziesi¹tkê szkó³ gimnazjalnych stanowi¹:
1. Agata Pawlisz - p³ywanie - SMS Racibórz (E. Lewandowska)
2. Natalia Bajor - tenis sto³owy - PG nr 3 Brzeg (Z. Bañkosz)
3. Joanna Otawa-wêdkarstwo -ZS w £abinowicach (E. Mach)
4. Natalia Giebu³towicz - karate - PG nr 1 Kluczbork (A. Olech)
5. Agata Sobkowicz - pi³ka no¿na - ZS  w Prudniku ( S. Dyja)
6. Pawe³ Bia³y - karate - PG nr 5 Kluczbork (trener A. Olech)
7. Karolina Konik - taekwondo - Gimnazjum nr 1
     w G³ubczycach ( trener D. Jano)
  8-9. Rafa³ Czy¿owicz, Przemys³aw Komsa-Gimnazjum  nr1
      - Namys³ów (K.Pawlak, M. Marcinkiewicz)
10. Bart³omiej Mróz - badminton - PG nr 10 K - KoŸle ( T. Zio³o)
Wyró¿nienie - Kamila Ciechanowska - taekwondo
- Gimnazjum nr 1 w G³ubczycach (trener D. Jano)
W kategorii szkó³ podstawowych:
1. A. Gruszczyñska - p³ywanie PSP Dobrodzieñ ( O. Pyrog)
2. A. Czy¿owicz-zapasy-SP w Kamiennej (K. Pawlak,)
3. Kamila Puk - taekwondo - ZS w Pietrowicach ( D. Jano)
4. Karolina Gajewska - karate - PSP nr 2 Kluczbork ( A. Olech)
5. Patrycja W¹cha³a - LA - SP nr 3 Namys³ów (trener B. Wolak)
6. Dorota Janik - unihokej - PSP Sidzina (trener M. Tulik)
7. Dawid Siemaszko-p. siatkowa-PSP nr11 K.-KoŸle
8. Dominik Kelmer - p. rêczna-PSP nr 3 Brzeg (M. Szulczewski)
9. Piotr Pakosz - LA - Zespó³ Szkolno - Przedszkolny
w Reñskiej Wsi (trener I. Czuta - Pakosz),
 10. Bartosz Komorowski - LA - Zespó³ Szkolno - Przedszkolny
w Idzikowicach (trener I. Zieliñska),
Wyró¿nienie: Maciej Baranowski - pi³ka rêczna - PSP nr 3 Grod
ków (trener Roman Smoliñski)

KOMENDA PP STRA¯Y PO¯ARNEJ
.....w okresie od 30 maja do 12 czerwca 2011r. zanotowa³a

ogó³em 5 zdarzeñ i by³y to wszystko miejscowe zagro¿enia.
31 maja o godz. 10:27 w G³ubczycach na ul. Gdañskiej dosz³o

do wypadku drogowego z udzia³em samochodu osobowego
oraz motocykla. Po przybyciu na miejsce, stra¿acy zastali oba
pojazdy na poboczu drogi. Dzia³ania PSP polega³y na zabezpie-
czeniu miejsca zdarzenia oraz neutralizacji plamy oleju z jezdni.

1 czerwca jednostka OSP Nowa Cerekwia zabezpiecza³a prze-
marsz pieszej pielgrzymki.

6 czerwca w Klisinie
stra¿acy usuwali drzewo
powalone na jezdniê. Na-
tomiast w Branicach,
tego samego dnia, w go-
dzinach wieczornych miej-
scowa jednostka OSP
usuwa³a gniazdo os, któ-
re zagra¿a³y mieszkañcom
pobliskiego budynku.

9 czerwca w G³ubczy-
cach stra¿acy z PSP udzielili pomocy zespo³owi karetki pogoto-
wia w zniesieniu kobiety na noszach z trzeciego piêtra.

31 maja ostatni¹ zmianê s³u¿by odbyli odchodz¹cy na za-
opatrzenie emerytalne asp. sztab. Wac³aw £oziñski oraz st. ogn.
Jerzy Zamojski. Naszym kolegom ¿yczymy pomyœlnoœci i odpo-
czynku na zas³u¿onej emeryturze.

Praca stra¿aków nie ogranicza siê tylko do po¿arów i wy-
padków, to tak¿e dzia³alnoœæ prewencyjna

 1 czerwca z okazji Dnia
Dziecka wspólnie z innymi
s³u¿bami stra¿acy z naszej
komendy goœcili w Œcibo-
rzycach Ma³ych. Dzieci
mia³y okazjê poznaæ bli¿ej
samochód po¿arniczy oraz
jego wyposa¿enie.

 4 czerwca w hali ZOKiS  równie¿ przy wspó³udziale instytu-
cji "mundurowych" stra-
¿acy wziêli udzia³ w V ju¿
Olimpiadzie Bezpieczne-
go i Zdrowego Przedszko-
laka.

5 czerwca w KP PSP w
G³ubczycach przeprowa-
dzone zosta³y egzaminy
dla stra¿aków Ochotni-
czej Stra¿y Po¿arnej z te-
renu gminy G³ubczyce.
Sprawdzona i pozytywnie
oceniona wiedza egzami-
nowanych stra¿aków -
ochotników daje gwarancjê bezpiecznego i skutecznego dzia³a-
nia podczas akcji ratowniczo - gaœniczych.

          Sporz¹dzi³:   m³. bryg. mgr in¿. Wojciech Semeniuk
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UWAGA !! RUSZY£A LETNIA SELEKCJA
 do Jednostki Strzeleckiej 3009 G³ubczyce

Zwi¹zku Strzeleckiego "Strzelec"
 Organizacji Spo³eczno - Wychowawczej

Wszystkich chêtnych prosimy
 o kontakt tel.  697 595 302

 Wiêcej informacji na stronie www.js3009.bo.pl

W dniu 28 maja 2011r w Cieszynie odby³y siê IV Miêdzynaro-
dowe Zawody Karate SHINDO CUP. W zawodach startowa³o 200
zawodników z Polski, Czech, S³owacji i Wêgier.

Nasz klub reprezentowali: Szymon Cieslik, który w kategorii
kata indywidualnego zdoby³ z³oty medal i w kata dru¿ynowym
zdoby³ z³oty medal, Maciej Kowalczyk, który w kata indywidual-
nym zdoby³ br¹zowy medal a w kata druzynowym z³oty medal,
Tymoteusz Tobiasiñski, który w kata indywidualnym zdoby³ br¹-
zowy medal a w kata dru¿ynowym z³oty medal oraz Klaudia Bo-
ciek, która w kata indywidualnym zdoby³a br¹zowy medal a w
kumite zajê³a 5 miejsce.

 Praktycznie zakoñczyliœmy starty na zawodach w tym roku
szkolnym jedynie Klaudia Bociek w dniu 4 czerwca we Wroc³a-
wiu wystartuje w Miêdzywojewódzkich Mistrzostwa M³odzików.
Sezon ten by³ bardzo udany klub nasz zdoby³ na 15 zawodach
rangi ogólnopolskiej i Miêdzynarodowej 23 z³ote medale, 13 srebr-
nych i 30 br¹zowych medali. Przeprowadziliœmy równie¿ 4 pokazy.

Uwa¿¹m, ¿e nie zawiedliœmy oczekiwañ naszych sponsorów w
tym Burmistrza, Starosty Powiatu, Dyrektora ZOKIS, Dyrekcji
Szko³y Podstawowej Nr 1, TopFarms G³ubczyce, Hotelu Domino
oraz wielu innych. Dzieci wykaza³y du¿o determinacji godnie re-
prezentuj¹c nasz¹ gminê, powiat i województwo. Rozwój ich jest
planowy i zgodny z oczekiwaniem.

Problemem naszym jest brak funduszy na dalsze starty od
wrzeœnia w takich zawodach jak Grand Prix Polski i kilku innych
na których zdobywaj¹ doœwiadczenia  i punkty oraz promuj¹
nasz region.W lipcu zawodnicy stratuj¹cy na zawodach oraz wielu
innych trenuj¹cych w klubie, dla których wyczynem jest podno-
szenie umiejêtnoœci wykazanych na egzaminach na poszczegól-
ne stopnie maj¹ wakacje ale ju¿ od 1do 6 sierpnia kilkanaœcie
osób jedzie na obó¿ do Krnova sponsorowany przez UE. Od 10-
14 sierpnia trener Janusz Ho³da i zawodnik Szymon Cieslik jad¹
na zgrupowanie w lasy kieleckie, prowadzone przez trenerów z
W³och oraz naszej kadry narodowej seniorów i juniorów, nato-
miast Klaudia Bociek w tym czasie uczestniczyæ bêdzie w zgru-
powaniu kadry wojewódzkiej m³odzików. Pod koniec sierpnia  klub
nasz organizuje w Schronisku M³odzie¿owym w Piotrowicach
zgrupowanie przygotowuj¹ce do nowego sezonu W dniu
4.06.2011r. we Wroc³awiu odby³y siê Miêdzywojewódzkie Mi-
strzostwa M³odzików. Ludowy Zespó³ Sportowy Karate-Do re-
prezentowa³a Klaudia Bociek, która w kata zdoby³a br¹zowy me-
dal.  Wystêp ten zakoñczy³ w tym sezonie starty naszego klubu.
Jeszcze w dniu 5.06.2011r w Mokrem  na uroczystoœci z okazji
Dnia Dziecka  zaprezentowaliœmy pokaz karate.. (foto str.23)

                                                                             Janusz Ho³da

LZS KARATE -DO
IV MIÊDZYNARODOWE ZAWODY

KARATE SHINDO CUP

CO NOWEGO
 U G£UBCZYCKICH STRZELCÓW?
14 maja na zaproszenie zarz¹du  Stowarzyszenia Pancerny

Skorpion w Opolu g³ubczyccy strzelcy wziêli udzia³ w obcho-
dach 67-ej rocznicy bitwy o Monte Cassino. Jest to œwiêto 4
Pu³ku Pancernego "Skorpion", który wchodzi³ w sk³ad armii
genera³a W³adys³awa Andersa podczas II Wojny Œwiatowej.

Po uroczystej mszy œwiêtej, nast¹pi³o z³o¿enie kwiatów na gro-
bie pu³kownika Gliñskiego, pierwszego dowódcy skorpionów, a
nastêpnie mia³o miejsce spotkanie w opolskim ratuszu z w³adza-
mi miasta, podczas którego Jednostka Strzelecka 3009 G³ubczyce
ZS STRZLEC OSW, za wielkie za zaanga¿owanie i aktywnoœci w
patriotycznym wychowaniu m³odzie¿y otrzyma³a zgodê na no-
szenie przez g³ubczyckich strzelców srebrnego skorpiona na be-
retach.

16 maja g³ubczyccy strzelcy wziêli czynny udzia³ w uroczy-
stoœciach z okazji XX lecia istnienia Stra¿y Granicznej, które
mia³y miejsce w Komedzie Œl¹skiego Oddzia³u w SG w Raciborzu.

Strzelcy zapoznali siê z historia i wyposa¿eniem, tej¿e formacji
mundurowej podczas okolicznoœciowego pikniku.

Podczas obchodów œwiêta Stra¿y Granicznej mia³ miejsce mi³y
gest dla g³ubczyckich strzelców; decyzj¹ ministra spraw we-
wnêtrznych i administracji Grzegorz Tobiasinski zosta³ odzna-
czony Br¹zowym Medalem za Zas³ugi dla Stra¿y Granicznej od-
znaczenia dokona³ Komendant Œl¹skiego Oddzia³u Stra¿y Gra-
nicznej pu³kownik Wojciech Skowronek.

04 czerwca G³ubczyc strzelcy podpisali porozumienie w spo-
sób uroczysty porozumienie o wspó³pracy z 55 Batalionem Re-
montowym w Opolu.

Porozumienie to wieñczy wieloletni¹ wspó³pracê, a tak¿e pod-
nosi presti¿ g³ubczyckiej jednostki strzeleckiej.

W imieniu 55 Batalionu Remontowego porozumienie podpisa³
pp³k Andrzej Rakowski natomiast w imieniu g³ubczyckiej jed-
nostki strzeleckiej m³odszy inspektor Grzegorz Tobiasiñski.

                                               Nowe Go³uszowice, 20-06-2011
     OG£OSZENIE    WYNIKÓW  ZBIÓRKI  PUBLICZNEJ
  Œrodowiskowy Dom Samopomocy w N. Go³uszowicach
przeprowadzi³ zbiórkê publiczn¹ w dniach od 29-04-2011
 do 07-06-2011  na podstawie decyzji wydanej przez Starostê
G³ubczyckiego w  dniu   29-04-2011r.   nr. OR.5311.2.2011.
Wp³aty na konto:                                 2.550.00z³
Odsetki naliczone przez bank                    1.68z³
Gotówka z puszki                                1.145.15z³
 Razem:                                                 3.696.83z³
Koszty turnieju:                                         82.00z³
Razem:                                                  3.614.83 z³
        ROZLICZENIE POSZCZEGÓLNYCH  CELÓW
-  nagrody                                                 242.00z³
-  posi³ek                                                  828.06z³
-  przygotowanie turnieju                     2.544.77z³
 Razem :                                                  3.614.83z³
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 BIBLIOTEKA MIEJSKA I GMINNA
 W G£UBCZYCACH  RATUSZ IIP

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

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

Oddzia³ dla dzieci pn.8.00-16.00 wt-pt.10.00-18.00
Inne dane dotycz¹ce dzia³alnoœci Biblioteki

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

Mo¿na znaleŸæ tam katalogi online, aktualnoœci,
wydarzenia, opinie, statystyki itp.

INFORMACJA
DLA OSÓB W KRYZYSIE EMOCJONALNYM

 TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I M£ODZIE¯Y

TEL. 116 111 pon. - pi¹tek godz.16.00-20.00
TELEFON ZAUFANIA DLA  DOROS£YCH

TEL. 116 123  pon. - pi¹tek godz. 14.00 - 22.00
 Telefony s¹ bezp³atne ze wszystkich sieci telefonów

 komórkowych i stacjonarnych.
Pod wymienionymi numerami mo¿na uzyskaæ doraŸn¹ pomoc

profesjonalistów w sytuacjach kryzysowych,
np. przemoc w rodzinie, uzale¿nienia

 i inne emocjonalnie trudne sytuacje ¿yciowe.

G£OS G£UBCZYC  Z DOSTAW¥  DO DOMU
Jeœli nie chcesz  "polowaæ" w sklepach

na G³os G³ubczyc,
mo¿esz mieæ dostawê do domu (równie¿ za grani-
cê) w wersji elektronicznej,  przeœlij swój adres

e-mail na adres redakcji: janwac@o2.pl
 GG w  wersji elektronicznej  w pliku  PDF

zajmuje ok. 2 MB, ca³y  w kolorze,
 dotrze wczeœniej

ni¿ wersja papierowa do sklepów.

Z okazji 45  - lecia kap³añstwa, drogiemu jubilatowi
 KS. KAZIMIERZOWI  RUCKIEMU

"Niech Jezus Chrystus dobry pasterz b³ogos³awi w pos³udze pasterskiej,
 a  Matka Bo¿a otacza Ciê swoj¹ troskliw¹ opiek¹."

¿yczy bratanica Lucyna Rucka - Kuzicka z rodzin¹ z Niechorza
Ps. Ks. Kazimierz Rucki proboszcz parafii pw œw. Marcina w Go³uszowicach

œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ 05. czerwca 1966 r. w Tuchowie

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
z powodu œmierci Matki

 komendantowi
Komendy Hufca

Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego

hm. Ryszardowi Kañtochowi
 sk³adaj¹

                          Rada Przyjació³ Harcerstwa,
                                                 Rada Miejska,
                                          Burmistrz G³ubczyc
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Serdecznie Witamy 28  Nowych Mieszkañców Ziemi G³ubczyckiej,

urodzonych w maju w Szpitalu Powiatowym w G³ubczycach, Rodzicom  -  Gratulujemy!

¯ukliñski Piotr s. Ewy
Go³szowice 13.05.11

13,25 3450-52

Bilik Sebastian s.Edyty
G³-ce 12.05.11 20,05

2950-53

Bilik Dominika c.Renaty
G³-ce 20.05.11 14,00

3350-55

Chrobociñski  Jakub
s.Marty G³-ce 14.05.11

10,15 3620-57

Cichob³aziñski £ukasz
s.Gabrieli Gadzowice
19.05.11 1,30 3800-58

Cichoñ Micha³
s.Agnieszki Branice

1.05.11 15,50 3650-57

D¹bkowski Tomasz
s.Izabeli Kietrz 2.05.11

8,35 3880-57

Gasiul Adrian s.Bo¿eny
Wojnowice PGR

16.05.11 12,20 3850-57

Kamieniak Mchalina
c.Anny Warszawa

9.05.11 16,33 3160-57

Kmiecik Karol
s.Agnieszki G³-ce

14.05.11 2,20 4000-59

Magda Miko³aj
s.Katarzyny Kietrz

14.05.11 5,35 3100-55

Pleœniak Wojciech
s.Agnieszki Branice

16.05.11 11,45 3250-52

Polsakiewicz Nadia
c.Jadwigi Zopowy

25.05.11 14,00 4300-57

Tromsa Oliwier
s.Eweliny G³-ce Sady

25.05.11.16,05 3800-56

KADR Studio

Fotograficzno -

Filmowe

 Janusz Baczkur,

G³ubczyce,

Grunwaldzka 2,

77 / 485- 31- 07,

662 065 354

LZS KARATE -DO  IV MIEDZYNARODOWE ZAWODY  KARATE SHINDO CUP  (str. 21)
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