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OTWARCIE G£UBCZYCKIEJ
SZKO£Y CHÓRALNEJ "ANGELUS CANTAT"

W ostatni weekend paŸdziernika w auli g³ubczyckiego liceum
odby³ siê koncert inauguruj¹cy dzia³anie G³ubczyckiej Szko³y
Chóralnej "Angelus Cantat" pod kierownictwem Pana Tadeusza
Eckerta. Podczas koncertu wyst¹pi³ chór z³o¿ony z uczniów i
absolwentów LO w G³ubczycach, oraz uczniów g³ubczyckich
szkó³ podstawowych. Projekt swoim patronatem objê³y najwiêk-
sze oœrodki muzyczne na Œl¹sku.

Rozwój muzyczny dzieci m³odzie¿y i doros³ych.
G³ównym za³o¿eniem powsta³ej szko³y jest kszta³cenie dzieci,

m³odzie¿y i osób doros³ych w œpiewie chóralnym poprzez pro-
wadzone zajêcia i warsztaty. Grupa obecnie zrzesza oko³o sie-
demdziesiêciu osób, a wœród uczestników koncertu (szczegól-
nie tych m³odszych), da siê wyczuæ ogromny entuzjazm i chêæ
do pracy artystycznej. O swoich nadziejach i oczekiwaniach
zwi¹zanych z projektem mówi jeden z m³odszych chórzystów,
Piotr Czy¿owicz: "Szko³a chóralna pozwoli mi i moim kolegom
rozwijaæ siê wokalnie. Wszyscy tu chcemy œpiewaæ jak najle-
piej, ¿eby dobrze wypaœæ na najbli¿szym koncercie, a tak¿e na
przysz³ych du¿ych imprezach muzycznych. Projekt pozwoli te¿
na zaciœniêcie wiêzi pomiêdzy chórzystami, a ich si³ê pokazali
dziœ absolwenci, œpiewaj¹cy z nami na koncercie inauguruj¹-
cym. Pomimo kilkunastu lat pracy, zmiany miejsca zamieszkania
i wielu innych czynników nadal s¹ dobrymi przyjació³mi, mam
nadziejê, ¿e z naszym pokoleniem bêdzie podobnie."

Koncert inauguracyjny
W dniu koncertu na scenie stanê³o prawie szeœædziesiêciu chó-

rzystów w ró¿nym wieku. Najstarsi z nich to doœwiadczeni absol-
wenci pamiêtaj¹cy pocz¹tki licealnego chóru sprzed 33 lat a naj-
m³odsi to uczniowie okolicznych szkó³ podstawowych i liceum,
dopiero rozpoczynaj¹cy swoj¹ przygodê z muzyk¹. Pomimo du-
¿ych rozbie¿noœci wiekowych i ró¿nego doœwiadczenia muzyków,
zespó³ zaprezentowa³ siê nienagannie wykonuj¹c kilkanaœcie utwo-
rów o zró¿nicowanej tematyce, rozpoczynaj¹c od powa¿nych i
wymagaj¹cych pieœni F. Nowowiejskiego czy te¿ J. Œwidra, koñ-
cz¹c na popularnych utworach rozrywkowych. Widownia zgro-
madzi³a ponad setkê osób, w tym w³adze miasta i gminy G³ubczy-
ce i powiatu g³ubczyckiego oraz licznych patronów artystycz-
nych i medialnych. Koncert jak te¿ ca³y projekt swoim honoro-
wym patronatem objê³y: Filharmonia Opolska, Akademia Muzycz-
na im. Karola Lipiñskiego we Wroc³awiu, Pani Prof. dr hab. Kry-
styna Krzy¿anowska - £oboda, dyrygentka Chóru Opery Œl¹skiej
w Bytomiu oraz Radio Opole i Telewizja Pogranicze.

Historia g³ubczyckiego chóru
Historia g³ubczyckiego chóru liczy ju¿ 33 lata, kiedy to za³o¿o-

ny zosta³ Chór Mieszany przy Liceum Ogólnokszta³c¹cym im.
Adama Mickiewicza w G³ubczycach. Zespó³ ju¿ w latach dzie-
wiêædziesi¹tych zacz¹³ zdobywaæ pierwsze nagrody w ogólno-
polskich konkursach chóralnych. Du¿ymi sukcesami grupy by³y
tak¿e wystêp przed papie¿em Janem Paw³em II w Rzymie w 1998
roku i uczestnictwo w licznych zagranicznych festiwalach mu-
zycznych. Przez ca³y ten czas dyrygentem chóru by³ Pan Tade-
usz Eckert, który jest tak¿e pomys³odawc¹ i za³o¿ycielem G³ub-
czyckiej Szko³y Chóralnej "Angelus Cantat".

£ukasz Biernacki

Sz. P. Dyrektorowi  Tadeuszowi Eckertowi
oraz wszystkim chórzystom z okazji inauguracji

G³ubczyckiej Szko³y Chóralnej "Angelus Cantat"

Za oknem jesieñ w rozkwicie,
W czerwieni i br¹zie tonie œwiat;

Eviva'larte chcê dziœ krzyczeæ,
Wszak szko³y chóralnej to czas.

Radoœæ niech w sercach zagoœci;
Oto marzeñ i pragnieñ duch

Unosi siê w barwach muzyki
Nowego przedsiêwziêcia trud.

Niechaj wiêc œpiew rozbrzmiewa,
A "Angelus Cantat" nam œpiewa,

Oczarowuje tembrem wielu g³osów
Spo³ecznoœæ G³ubczyc i goœci wokó³.

Œpiew chóralny, o którym mowa,
Przybrawszy dŸwiêki i kszta³ty mnogie,

Wyzwala w nas takie emocje,
Jakich nie doœwiadczamy na co dzieñ.

Dla serca i ducha radoœci,
Wra¿eniom zmys³owym aliœci

Ku wy¿ynom Parnasu prowadzi,
Byœmy mogli wszelako byæ radzi.

Dla melomanów to uczta duchowa;
U awangardy zaœ myœl nowa zrodzi siê,

Gdy chóralny wybrzmiewa g³os,
W kolorycie jesieni polifonii trzos.

                                                           Maria Farasiewicz
                                                          30.paŸdziernika 2021
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REMONT BASENU MIEJSKIEGO
Gmina G³ubczyce reprezentowana przez ZOKiS w osobie dy-

rektora placówki Pana Bartosza Dzie¿y, podpisa³a umowê na
remont basenu miejskiego w G³ubczycach.

Umowa podpisana zosta³a 10 listopada 2021 r. Wy³oniona w
drodze przetargu firma "DER-POL" Firma Remontowo-Budow-
lana Dariusz Cieœlik ma 210 dni na wykonanie I etapu remontu.

Gmina G³ubczyce uzyska³a wsparcie ze œrodków finansowych
dla gmin górskich w ramach wsparcia realizacji zadañ inwesty-
cyjnych realizowanych przez jst., w obszarze turystyki w wyso-
koœci 3 814 996,40 z³.

Wartoœæ umowy wynosi 7 373 862,75 z³.
Pozosta³e 3 558 866,35 z³ zostanie sfinansowane ze œrodków

bud¿etu gminy G³ubczyce.
Œrodki zostan¹ przeznaczone na przebudowê basenu Miej-

skiego w G³ubczycach - Etap I. Wysokoœæ dofinansowania wy-
nosi 40% œredniorocznych wartoœci wydatków na inwestycje w
latach 2016-2020. Jest to znacz¹ce wsparcie dla naszego samo-
rz¹du.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in. przebudowê
basenu œrodkowego, przebudowê brodzika, instalacjê zamku
wodnego oraz wykonanie wodnego placu zabaw. Powstanie
dwusegmentowa zje¿d¿alnia sk³adaj¹ca siê ze zje¿d¿alni rodzin-
nej oraz zje¿d¿alni rurowej otwartej. Pojawi siê tak¿e nowa infra-
struktura na basenie.

Œrodki z tego programu trafi¹ tak¿e do Prudnika i G³ucho³az na
realizacjê zadañ tak¿e zwi¹zanych z obszarem turystyki.

OG£OSZENIE
Stosownie do § 6 ust. 4 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia

14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów na zbycie nieruchomoœci (Dz. U.  z 2021 poz. 2213) Bur-
mistrz G³ubczyc podaje do publicznej wiadomoœci wyci¹g z og³o-
szenia o I przetargu ustnym nieograniczonych na sprzeda¿ nie-
ruchomoœci lokalowej, po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Nie-
podleg³oœci nr 6, lokal mieszkalny nr 5 wraz z udzia³em w gruncie
obejmuj¹cy dzia³ki nr 285/49, nr 1304/1, nr 1304/3, nr 1304/5,
ujawnione w ksiêdze wieczystej odpowiednio: OP1G/00030762/
5, OP1G/00032371/1, OP1G/00032371/1, OP1G/00037745/9. Cena
wywo³awcza 82 960, 00 z³, w tym cena u³amkowa czêœci gruntu
dzia³ek nr 1304/1, 1304/3 i 1304/5 6800,00 z³ + VAT. Wadium wy-
nosi 8 300 z³.

Przetarg odbêdzie siê w dniu 14 stycznia 2022 r. o godz. 9.00 w
Urzêdzie Miejskim w G³ubczycach, ul. Niepodleg³oœci nr 14 (po-
kój nr 22 lub 23).

Og³oszenie wywieszone jest na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Miejskiego w G³ubczycach, ul. Niepodleg³oœci 14 oraz
opublikowane jest na stronie internetowej www.glubczyce.pl.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim w
G³ubczycach - pokój nr 18, tel. (77) 4853021 wew. 222.

Stosownie do § 6 ust. 5 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia
14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów na zbycie nieruchomoœci (Dz. U. z 2021 poz. 2213) Bur-
mistrz G³ubczyc podaje do publicznej wiadomoœci wyci¹g z og³o-
szenia o przetargu nieograniczonym na sprzeda¿ nieruchomoœci
niezabudowanej, obejmuj¹cej dzia³ki o numerach 331/4, 331/7 i
334/3 o ³¹cznej powierzchni 0,4337 ha, po³o¿ona w G³ubczycach
przy ulicy Kozielskiej. Dzia³ki nr 331/4, nr 331/7 i nr 334/3 ujaw-
nione s¹ w ksiêdze wieczystej OP1G/00040531/0. Wed³ug ewi-
dencji gruntów w/w dzia³ki stanowi¹ grunty Bp, zurbanizowane
tereny nie zabudowane lub w trakcie zabudowy.

Cena wywo³awcza netto 641 088,29 z³ + 23% VAT. Wadium
wynosi 65 000,00 z³. Przetarg odbêdzie siê w dniu 18 stycznia
2022 r.  o godz. 9.00 w Urzêdzie Miejskim w G³ubczycach, ul.
Niepodleg³oœci nr 14 (pokój nr 22 lub 23).

Og³oszenie wywieszone jest na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Miejskiego w G³ubczycach, ul. Niepodleg³oœci 14 oraz
opublikowane jest na stronie internetowej www.glubczyce.pl.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim w
G³ubczycach - pokój nr 20, tel. (77) 4853021 wew. 223, 224.
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Praca w gospodarstwie rolnym wi¹¿e siê z du¿ym ryzykiem
wypadków. Wa¿ne jest, aby rolnik odpowiedzialny za stan bez-
pieczeñstwa w swoim gospodarstwie, pracuj¹cy na wielu sta-
nowiskach, wymagaj¹cych odmiennych umiejêtnoœci by³ œwia-
domy zagro¿eñ, potrafi³  je zidentyfikowaæ, przej¹³ inicjatywê,
kontrolowa³ ryzyko, by³ dobrze zorganizowany, zadba³ o bez-
pieczne otoczenie i stanowisko pracy w swoim gospodarstwie,
stale poszerza³ wiedzê na temat bezpieczeñstwa oraz dawa³ przy-
k³ad i motywowa³ innych.

Bezpieczeñstwo jest jedn¹ z podstawowych potrzeb cz³owie-
ka. Od wiedzy i doœwiadczenia w³aœcicieli gospodarstw zale¿y,
czy odpowiednio zorganizuj¹ sobie pracê z uwagi na jej specy-
fikê, a mianowicie zró¿nicowanie czynnoœci czy sezonowe nasi-
lenie prac.

W wyniku zdarzeñ wypadkowych zg³oszonych przez rolni-
ków do Placówki Terenowej KRUS w G³ubczycach w 2021 r.
odnotowano miêdzy innymi upadki osób. Ta grupa wypadkowa
wystêpuje najliczniej wœród zg³oszeñ, dokonywanych przez rol-
ników z powiatu g³ubczyckiego, kêdzierzyñsko - kozielskiego, a
tak¿e prudnickiego.

Przyczyn upadków osób pracuj¹cych w gospodarstwie jest
wiele. Nale¿¹ do nich w szczególnoœci:

- niekorzystanie z podestu/rusztowania podczas pracy na
wysokoœci,

- nieprawid³owy sposób wchodzenia i schodzenia z drabiny,
- brak zabezpieczenia drabiny przed przechy³em i osuniêciem,
- nieodpowiedni rodzaj drabiny /rozstawna u¿ywana jako przy-

stawna o nieodpowiedniej d³ugoœci do aktualnego zastosowa-
nia/,

- z³y stan techniczny drabiny /domowa konstrukcja/,
- nieu¿ywanie œrodków ochrony indywidualnej podczas prac

na wysokoœci - szelek bezpieczeñstwa, kasku ochronnego,
- nieprawid³owy sposób schodzenia z przyczepy - brak drabi-

ny,
- niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czyn-

noœci,
- poœpiech,
- nierówna i œliska nawierzchnia podwórza,
- nieodpowiednie obuwie,
- nieodpowiednie oœwietlenie,
- wykonywanie pracy podczas niedyspozycji zdrowotnej.

Ryzyko zaistnienia wypadku mo¿na zminimalizowaæ, by nikt
nie zosta³ pozbawiony ¿ycia lub zdrowia.

Zaleca siê, aby:
- przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysoko-

œci powy¿ej 2 m od otaczaj¹cego poziomu pod³ogi zapewniæ
bezpieczeñstwo przy komunikacji pionowej, odpowiedni¹ sta-
bilnoœæ i wytrzyma³oœæ na przewidywane obci¹¿enia, a przed
rozpoczêciem u¿ytkowania rusztowania dokonaæ odbioru tech-
nicznego w trybie okreœlonym w odrêbnych przepisach. Pod-
czas pracy na podwy¿szeniu, wymagaj¹cej wychylenia siê poza
obrys urz¹dzenia albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji
cia³a nale¿y stosowaæ sprzêt chroni¹cy przed upadkiem tj. szelki
bezpieczeñstwa z link¹ bezpieczeñstwa oraz he³m ochronny.

- podczas wchodzenia i schodzenia z wysokoœci stosowaæ

JAK ZMNIEJSZYÆ RYZYKO NIESZCZÊŒLIWEGO WYPADKU W GOSPODARSTWIE ROLNYM?

zasadê trzypunktowego podparcia (dwie stopy i d³oñ lub dwie
d³onie i stopa powinny stykaæ siê z drabin¹),

- wchodziæ i schodziæ nale¿y przodem do drabiny w taki spo-
sób, by znajdowaæ siê miêdzy pod³u¿nicami, trzymaj¹c siê rêko-
ma szczebli (a nie pod³u¿nic),

- zapêdzaæ drób spokojnie, zw³aszcza maj¹c na uwadze nie-
równoœæ terenu oraz pomiot z chowu drobiu,

- stosowaæ obuwie robocze dostosowane do rodzaju i warun-
ków wykonywanej pracy - odpowiednie s¹ obuwie na p³askiej
podeszwie, sznurowane, z protektorem, za kostkê,

- zwracaæ uwagê na stan obuwia roboczego, czy nie jest zu¿y-
te lub zabrudzone,

- drabina by³a w³aœciwa do aktualnego zastosowania - nie
u¿ywaæ drabiny przystawnej jako rozstawnej ani drabiny uszko-
dzonej,

- drabina przystawna odpowiednia do rodzaju wykonywanej
pracy by³a solidnie ustawiona pod k¹tem 65 - 75 stopni i wysta-
wa³a co najmniej 0,75 m nad powierzchniê, na któr¹ siê wchodzi,

- drabina by³a zawsze zabezpieczona przed przechy³em i poœli-
zgiem -  musi byæ ustawiona na p³askim, stabilnym pod³o¿u i
powinna byæ przymocowana dla zapewnienia statecznoœci,

-  podczas schodzenia b¹dŸ wchodzenia na przyczepê ka¿do-
razowo korzystaæ z drabiny odpowiedniej d³ugoœci, bez uszko-
dzeñ i wad, wykonanej z mocnych pod³u¿nic i szczebli,

- zarówno przy wchodzeniu, jak i schodzeniu z przyczepy bez-
wzglêdnie przyjmowaæ prawid³ow¹ pozycjê cia³a - twarz¹ do
szczebli,

- na bie¿¹co usuwaæ wszystkie uszkodzenia pod³o¿a (m.in.
wg³êbienia) jak równie¿ wygrodziæ wybieg dla drobiu, aby zmi-
nimalizowaæ ryzyko poœlizgniêcia siê, upadku i dotkliwych ura-
zów cia³a,

- u¿ywaæ urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed upadkiem z wy-
sokoœci i œrodków ochrony osobistej.

Przestrzeganie zasad bhp op³aca siê, bior¹c pod uwagê skutki
wypadków, chocia¿by te, zwi¹zane z doznanym bólem i cierpie-
niem, trwa³ym inwalidztwem, a nawet œmierci¹, poniesionymi
kosztami leczenia czy dezorganizacj¹ pracy w gospodarstwie
rolnym i wysokimi kosztami rehabilitacji.

Przypominamy Pañstwu, ¿e w razie zaistnienia wypadku przy
pracy rolniczej nale¿y zg³osiæ ten fakt bez zbêdnej zw³oki: osobi-
œcie, za poœrednictwem poczty, telefonicznie lub poczt¹ elektro-
niczn¹.

Zg³aszaj¹c wypadek za poœrednictwem ePUAP mo¿na rów-
nie¿ z³o¿yæ Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytu³u
sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu spowodowa-
nego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolnicz¹ chorob¹ za-
wodow¹.

Maj¹c na uwadze sytuacjê epidemiczn¹ zachêcam Pañstwa
do odwiedzenia strony internetowej www.krus.gov.pl i zapo-
znania siê z broszurami prewencyjnymi KRUS na temat zasad
ochrony zdrowia i ¿ycia w gospodarstwie rolnym.

Z ¿yczeniami bezwypadkowej pracy

Barbara Zió³ko
G³ówny Specjalista

w Placówce Terenowej KRUS w G³ubczycach
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Dnia 9 listopada 2021r. w Zespole Szkó³ Centrum Kszta³cenia
Rolniczego w G³ubczycach odby³o siê œlubowanie klas pierw-
szych po³¹czone z uroczystym wrêczeniem stypendiów dla
uczniów z kierunków oko³orolniczych, którzy otrzymali je w ra-
mach: "Programu Stypendialnego Grupy Azoty ZAK S.A."

Akcja stypendialna prowadzona jest od 2018r., kiedy nawi¹-
zaliœmy wspó³pracê z Zak³adami Azotowymi Kêdzierzyn. W bie-
¿¹cym roku nagrodzonych zosta³o siedmioro najlepszych
uczniów: Katarzyna Zembol, Zygmunt Kusze, Kacper Suchiñ-
ski, Julia Ozimkowska, Wiktoria Wtyk³o, Izabela Mincel i Emilia
Gu¿da.

Stypendia wrêcza³ Prezes Zarz¹du Grupy Azoty ZAK S.A -
Pawe³ Stañczyk oraz kierownik biura marketingu i komunikacji -
Jerzy Naszkiewicz.

Czêœæ artystyczna zwi¹zana by³a z obchodami Narodowego
Œwiêta Niepodleg³oœci.

PROGRAM STYPENDIALNY GRUPY AZOTY ZAK S.A.

Spó³ka G³ubczyckie Wodoci¹gi i Kanalizacja do³¹-
czy³a do ogólnopolskiej akcji Fundacji "Ró¿owa
skrzyneczka", która zosta³a stworzona przez wroc³a-
wianki Adê Klimaszewsk¹ i Bo¿enê Powagê. Ide¹
ró¿owej skrzyneczki jest has³o "weŸ jeœli potrzebu-
jesz, zostaw jeœli masz nadmiar". Spo³eczna inicjaty-
wa polega na zapewnieniu kobietom dostêpu do bez-
p³atnych œrodków higieny osobistej na czas men-
struacji. Skrzyneczki zosta³y zamontowane w siedzi-
bie spó³ki przy ul. Powstañców oraz na oczyszczalni
œcieków przy ulicy Kopernika w G³ubczycach.

- Chcieliœmy pokazaæ, ¿e w takiej ma³ej miejscowo-
œci nie jesteœmy oderwani od ogólnopolskich akcji i
te¿ mo¿emy skutecznie dzia³aæ - mówi Marcin Gra-
buñczyk, inicjator przedsiêwziêcia.

- Chcieliœmy stworzyæ wspóln¹ przestrzeñ, w któ-
rej ka¿dy bêdzie siê czuæ bezpiecznie i komfortowo.
Skrzyneczki bêd¹ dostêpne dla wszystkich. Nieza-
le¿nie od tego, czy panie s¹ naszymi pracownicami, czy klientka-
mi. Zamontowaliœmy je w siedzibie spó³ki przy ul. Powstañców
Œl. oraz przy oczyszczalni œcieków przy ul. Kopernika. Szczegól-
nie ta nasza lokalizacja przy Powstañców, która znajduje siê bli-
sko parku powoduje, ¿e ka¿da mieszkanka bêd¹c na spacerze
mo¿e podejœæ i skorzystaæ z rzeczy, które s¹ ogólnodostêpne.
Skrzynka bêdzie zamontowana w takim miejscu, ¿eby korzysta-
j¹ce osoby czu³y siê komfortowo - dodaje Marcin Grabuñczyk.

W ca³ej Polsce do akcji w³¹czaj¹ siê kolejne miasta - Warsza-
wa, Wroc³aw, Gdañsk, Olsztyn, Legnica, Gogolin to tylko nie-
które z nich. Akcjê wspieraj¹ spo³ecznoœci lokalne i organizacje
pozarz¹dowe. Cieszy nas, ¿e w naszym mieœcie tak¿e dzia³aj¹
organizacje, firmy, osoby, które s¹ odpowiedzialne spo³ecznie
oraz pomimo wielu trudnoœci dzia³aj¹ dla naszego wspólnego
dobra. Oby by³o wiêcej takich osób, którym siê chce i realizuj¹
kolejne wyzwania. Nie zawsze liczy siê wielkoœæ akcji a gest, bo
wbrew pozorom te ma³e inicjatywy s¹ najtrudniejsze.

"RÓ¯OWA SKRZYNECZKA"
WeŸ, jeœli potrzebujesz, zostaw, jeœli masz nadmiar!
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APEL DO MIESZKAÑCÓW G£UBCZYC I OKOLIC
Zbli¿a siê zima.  Nie b¹dŸmy obojêtni dla osób samotnych, chorych, niepe³nosprawnych.

Mo¿e potrzebuj¹ naszego wsparcia. Udzielajmy pomocy s¹siedzkiej.
Kontakt do Oœrodka Pomocy Spo³ecznej

w G³ubczycach: ul. Pocztowa 6a tel. 77 485 29 22

Stukot koœci po blacie, wybuchy radoœci z wygranej, przyja-
cielskie rozmowy - te dŸwiêki towarzyszy³y nam podczas pierw-
szego miêdzypokoleniowego spotkania z planszówkami w ra-
mach akcji "Gry bez pr¹du", które odby³o siê w Miejskim Oœrod-
ku Kultury w G³ubczycach.

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej "Ak-
tywni" zainicjowa³o akcjê spêdzania wolnego czasu offline przy
grach planszowych. Dziêki pozyskanemu wsparciu finansowe-
mu z bud¿etu Gminy G³ubczyce w ramach inicjatywy zakupiono
wiele ciekawych gier dostosowanych do ró¿nych przedzia³ów
wiekowych - od maluszka do seniora, tak aby ka¿dy znalaz³ coœ
dla siebie. Wœród gier s¹ takie, które wymagaj¹ od gracza reflek-
su, jak i takie, które sprawdzaj¹ wiedzê oraz znajomoœæ s³ówek.
Nie brakuje równie¿ gier strategicznych polegaj¹cych na prze-

widywaniu ruchów przeciwnika i planowaniu swoich dzia³añ.
Naszym celem jest pokazanie, ¿e gry planszowe s¹ równie

atrakcyjn¹ metod¹ spêdzania wolnego czasu z przyjació³mi lub
rodzin¹. Nie od dziœ wiadomo, ¿e gry planszowe nie tylko bawi¹,
ale te¿ ucz¹ kreatywnoœci, rozwi¹zywania problemów i poma-
gaj¹ w nawi¹zywaniu kontaktów, co w obecnych czasach ma
ogromne znaczenie, aby nie zamykaæ siê na drugiego cz³owieka.
Spotkania aktywizuj¹ce lokaln¹ spo³ecznoœæ s¹ bardzo wa¿ne.
Mamy nadziejê, ¿e te osoby, które ju¿ uczestniczy³y w pierwszej
rywalizacji odwiedz¹ nas ponownie a mo¿e przyprowadz¹ kolej-
nych znajomych, którzy równie¿ bêd¹ siê dobrze bawiæ przy
planszówkach.

Dziêkujemy wszystkim, którzy aktywnie zaanga¿owali siê w
realizacjê tej inicjatywy i w ci¹gu ostatniego miesi¹ca poœwiêcili
mnóstwo swojego czasu, aby to spotkanie mog³o siê odbyæ.
Przede wszystkim dziêkujemy tym, którzy znaleŸli czas we wtor-
kowe popo³udnie, aby rozkrêciæ pierwsze Miêdzypokoleniowe

MIÊDZYPOKOLENIOWE SPOTKANIE Z PLANSZÓWKAMI W G£UBCZYCACH

Spotkanie z Planszówkami w G³ubczycach. To dziêki Wam sezon
na planszówki uwa¿amy za otwarty!

Zapraszamy wszystkich chêtnych do podjêcia wyzwania przy
planszówkach. Zabierzcie babciê, dziadka, wnuków, rodziców,
dzieci, s¹siadów. Wstêp na spotkania zawsze jest bezp³atny,
a mi³a atmosfera gwarantowana! Pamiêtajcie, ¿e tutaj nie liczy
siê wiek, a pogoda ducha i chêæ spêdzenia wspólnego czasu
z najbli¿szymi. Bez telewizora, komputera czy smartfona te¿ mo¿-
na siê œwietnie bawiæ.

O datach spotkañ oraz miejscach rozgrywek bêdziemy na bie-
¿¹co informowaæ na naszym fanpage'u Stowarzyszenie na rzecz
Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej AKTYWNI. Zapraszamy do
polubienia!

Szykujemy jeszcze wiele niespodzianek, a wœród nich rozgryw-
ki w atrakcyjnych miejscach na mapie miasta G³ubczyce czy te¿
gra w szachy w wersji XXL w Parku przy ulicy Sobieskiego
w G³ubczycach, gdy tylko dopisze pogoda.

Joanna Grabuñczyk
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju

Spo³ecznoœci Lokalnej "AKTYWNI"
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Tegoroczny Festiwal Kultury Powiatowej mia³ wyj¹tkowy charak-
ter. Ze wzglêdu na obostrzenia, musieliœmy wszystkie dzia³ania z nim
zwi¹zane przenieœæ do sieci. Zatem ca³a procedura zg³oszeniowa od-
bywa³a siê online. Jak zwykle natomiast, g³ównym organizatorem wy-
darzenia by³o Starostwo Powiatowe w G³ubczycach. Wspó³organi-
zacj¹ zajê³y siê gminy G³ubczyce, Kietrz, Baborów oraz Branice.  Od
marca do czerwca, Miejski Oœrodek Kultury w G³ubczycach przyjmo-
wa³ zg³oszenia online w 7 kategoriach: konkurs literacki, fotograficz-
ny, plastyczny, teatralny, piosenki, recytatorski oraz Œwiat Dziecka.
W Festiwalu udzia³ mog³y braæ dzieci zamieszka³e lub chodz¹ce do
szko³y na terenie naszego powiatu. W konkursie fotograficznym
i literackim, mog³y wzi¹æ udzia³ równie¿ osoby doros³e. £¹cznie wp³y-
nê³y do nas 124 prawid³owe zg³oszenia. W jury znaleŸli siê specjaliœci
zwi¹zani z ka¿d¹ z dziedzin konkursowych. Jeszcze przed og³osze-
niem wyników, opublikowaliœmy w mediach spo³ecznoœciowych i na
stronie internetowej, filmowe prezentacje naszych uczestników.  Pod
koniec wrzeœnia, og³osiliœmy d³ugo wyczekiwane przez dzieci i rodzi-
ców wyniki.

Konkurs recytatorski - klasy I-IV: I miejsce - nie przyznano, II miej-
sce ex aequo - Martyna Sroka oraz Lena Bednarz, III miejsce - Micha³
Poleszczuk; klasy V-VIII: I miejsce ex aequo - Ksawery Nawara oraz
Stanis³aw Karoñ, II miejsce - Mi³osz Knapik, III miejsce - nie przyzna-
no.

Konkurs piosenki - klasy I-IV: I miejsce - Adriana Œmigowska, II
miejsce - Michalina Knapik, III miejsce - Miko³aj Miko³ajczyk; klasy
V-VIII: I miejsce - Maja Janczura, II miejsce - Milena Ball, III miejsce -
Monika Gramatyka; szko³y œrednie: I miejsce - nie przyznano, II miej-
sce - Wiktoria Margiel, III miejsce - Amelia Lipa. Kat. piosenki obco-
jêzycznej: I miejsce - Michalina Kaliwoda, II Miejsce - Wiktoria Mar-
giel, III miejsce - Marika Pawluœ.

Konkurs plastyczny - klasy I-IV: I miejsce - Maja Czornobaj, II
miejsce - Szymon Janocha, III miejsce - Milena Walecka; klasy V-VIII:
I miejsce - Julia Kopczyñska, II miejsce - Kacper Stecko, III miejsce -
Zuzanna Kulik.

Konkurs fotograficzny - kat. do 16 roku ¿ycia: I miejsce - Weronika
Bolechowska, II miejsce - Paulina Piwek, III miejsce ex aequo - Wikto-
ria M³ot oraz Oliwia S³abicka; kat. powy¿ej 16 roku ¿ycia: I miejsce -
nie przyznano, II miejsce - Robert Lang, III miejsce - Karolina Œwier-
kosz.

Konkurs literacki - I miejsce - Jan Skoumal, II miejsce - Zuzanna

XX FESTIWAL KULTURY POWIATOWEJ
Szkleniarz, III miejsce - Alicja Wójcik.

Œwiat Dziecka - w tej kategorii otrzymaliœmy prezentacje
filmowe od: Przedszkola nr 1 z G³ubczyc, Przedszkola z W³o-

dzienina, Przedszkola z Grobnik, Przedszkola z Branic, Przed-
szkola nr 2 z G³ubczyc, Przedszkola z Dzier¿ys³awia oraz Przed-
szkola z Nowej Cerekwi.

Wszyscy laureaci mieli okazjê zaprezentowaæ siê podczas
uroczystej gali, która odby³a siê 22 paŸdziernika w Miejskim
Oœrodku Kultury w G³ubczycach. Podczas imprezy, wrêczo-
ne zosta³y dyplomy i nagrody. Nastêpnie laureaci konkursu
piosenki oraz recytacji, wykonali na scenie zwyciêskie utwo-
ry. Prace plastyczne i fotograficzne zosta³y wyeksponowa-
ne na wystawie, któr¹ mo¿na by³o podziwiaæ po koncercie.
Utwory literackie z kolei, wyœwietlane by³y na ekranie. Po
zakoñczeniu oficjalnej czêœci gali, zaprosiliœmy wszystkich
uczestników wydarzenia na bankiet w klubie "Na skrzy¿o-
waniu".

Organizacja Festiwalu Kultury Powiatowej online, by³a dla
nas nie lada wyzwaniem. Mamy nadziejê, ¿e podo³aliœmy
zadaniu i sprawiliœmy radoœæ laureatom oraz ich rodzinom.
Cieszymy siê niezmiernie, ¿e sama gala Festiwalu mog³a od-
byæ siê ju¿ w bardziej tradycyjny sposób. Dziêkujemy ser-
decznie wszystkim uczestnikom, rodzicom oraz nauczycie-
lom za zaanga¿owanie w ten projekt.

Magdalena Derewecka, MOK G³ubczyce

MIKO£AJOWA  AKCJA CHARYTATYWNA
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MONIKA KOMARNICKA LAUREATK¥ NAGRODY MARSZA£KA
WOJ. OPOLSKIEGO DLA ANIMATORÓW I TWÓRCÓW KULTURY 2021

Nagroda Marsza³ka dla Animatorów i Twórców
Kultury to bardzo presti¿owe odznaczenie, które
trafia co roku, do r¹k ludzi zaanga¿owanych w sfe-
ry tañca, muzyki, plastyki, teatru, muzealnictwa, a
tak¿e do dzia³a-

czy organizacji pozarz¹dowych
i pracowników instytucji kultu-
ry. To dziêki zaanga¿owaniu
tych ludzi, mo¿emy uczestniczyæ
w spektaklach, koncertach,
warsztatach i innych projektach
kulturalnych. Bardzo czêsto,
dziêki ich dzia³aniom, ma³e miej-
scowoœci staj¹ siê znane w ca-
³ej Polsce.

W tym roku nagroda trafi³a do
naszej kole¿anki - Moniki Ko-
marnickiej. Sk³adamy jej serdecz-
ne gratulacje i cieszymy siê, ¿e
wieloletnia praca i zaanga¿owanie na rzecz kultury, zosta³y zauwa-
¿one i docenione przy jak¿e presti¿owym wydarzeniu. Nagrodê w
imieniu Pani Moniki, odebra³ dyr. Zbigniew Zió³ko, który podsu-
mowa³ tê okolicznoœæ kilkoma zdaniami: "Sposobem na przyci¹-
gniêcie ludzi do ma³ych miejscowoœci nie s¹ pieni¹dze, ale stwo-
rzenie klimatu i mo¿liwoœci. Mam nadziejê, ¿e doczekamy siê cza-
sów, ¿e bêd¹ oni finansowo bardziej docenieni. Mamy du¿o pro-
gramów na remonty obiektów i organizacjê wydarzeñ kulturalnych".

Monika Komarnicka - kierownik Miejskiego Oœrodka Kultu-
ry w G³ubczycach. Pracê ³¹czy ze wspó³prac¹ z organizacjami
pozarz¹dowymi, instytucjami samorz¹dowymi i grupami nie-
formalnymi, poszukuj¹c nowych rozwi¹zañ i pomys³ów na wzbo-

gacenie oferty kultural-
nej. Jej dzia³ania, skupiaj¹
siê na budowaniu miê-
dzypokoleniowych rela-
cji spo³ecznych. Co potwierdzaj¹ liczne projekty, napisane tak
aby ³¹czyæ wszystkie pokolenia oraz narodowoœci.

Pracownicy Miejskiego Oœrodka Kultury w G³ubczycach
Fot. z wrêczenia nagrody: Archiwum UMWO

chowawczyni-pani Basia Dawidowicz, niestety, nie¿yj¹ca ju¿…
Wróæmy jednak do tej miko³ajkowej wizyty, podczas której nie

sposób by³o nie dostrzec ogromu potrzeb remontowych, egzy-
stencjalnych i materialnych w owym Domu. Wprawdzie oœro-
dek radzi sobie , jak mo¿e, to jednak potrzeby mieszkañców prze-
wy¿szaj¹ mo¿liwoœci. Stad apel o realn¹ pomoc…Mo¿e wiêc
wiosn¹ uda siê zorganizowaæ doroczny koncert charytatywny
OTWARTE SERCA w³aœnie na rzecz tej placówki? Jeœli oczywi-
œcie  bêdzie to mo¿liwe, zw³aszcza ¿e w warunkach pandemii
wszelkie dzia³ania kulturalno-spo³eczne s¹ ograniczone. Jeste-
œmy jednak dobrej myœli i nie tracimy nadziei…

Tymczasem  pragnê serdecznie podziêkowaæ tym wszystkim,
którzy w³¹czyli siê w organizacjê miko³ajowej akcji charytatyw-
nej. Mam tu na myœli naszych uczniów, ich rodziców oraz wy-
chowawców wymienionych wczeœniej klas. A s¹ to: p. Ma³go-
rzata Wanicka, p. Agnieszka Korczyñska, p. Anna Kobeluch,
p. Wiktor Simbiga,  jak i p. dyrektor-Jan £ata.

Szczególne s³owa wdziêcznoœci kierujê pod adresem absol-
wentki i przyjaciela ZSM- p. Bogumi³y Kobeluch, która od lat
wspiera wszelkie nasze dzia³ania charytatywne, a jej pomoc jest
nieoceniona.

Przy okazji, nie mo¿emy te¿ zapomnieæ o Franciszkañskim
Oœrodku Pomocy Dzieciom, z którym wspó³pracujemy od zara-
nia. Przed œwiêtami paczka dotrze i tam.

Ka¿da akcja charytatywna to dla m³odego cz³owieka swoista
lekcja empatii, zrozumienia, wra¿liwoœci, dobroci, otwarcia siê
na potrzeby innych, bêd¹cych w trudnej sytuacji ¿yciowej. To
przede wszystkim lekcja mi³oœci, co te¿ czêstokroæ podkreœlam.

Z  pozdrowieniem œwi¹teczno-noworocznym
Maria Farasiewicz

Zdjêcia na str. 8

,,Cz³owiek jest tyle wart, ile uczyni dobrego''-mówi stare, arab-
skie przys³owie. Pod takim w³aœnie has³em przebiega³a miko³ajo-
wa akcja charytatywna zorganizowana w g³ubczyckim MECHA-
NIKU na rzecz Domu Samotnej Matki w Zopowych.

W tê szlachetn¹ ideê w³¹czy³o siê szeœæ klas, a mianowicie:
I AL, I i, I g, II CD , II L-moi wychowankowie oraz  kilka osób
indywidualnie. Tak siê sk³ada, ¿e ze wspomnianymi spotykam
siê na zajêciach jêzyka polskiego, zatem ³atwiej o motywacjê
i wspó³pracê. Oczywiœcie przy aprobacie i nadzorze dyrektora-
Jana £aty, zawsze otwartego na wszelkie dzia³ania spo³eczne
i charytatywne Zespo³u Szkó³ Mechanicznych.

Ale do sedna sprawy. Ka¿dy z w/w oddzia³ów przygotowa³
paczkê, w której znalaz³y siê s³odycze, œrodki higieniczne,  przy-
bory szkolne, gry edukacyjne, ksi¹¿eczki dla dzieci, zabawki,
etc.

Umieszczone w baga¿nikach mojego  i p. dyrektora samocho-
du, bezpiecznie dotar³y  6 grudnia , czyli we wspomnienie œw.
Miko³aja-biskupa, do Zopowych. A towarzyszy³a nam szeœcio-
osobowa reprezentacja m³odzie¿y z klasy I technikum ekono-
miczno-logistycznego.

Przywitani ciep³ymi s³owy przez pani¹ dyrektor placówki- Ilo-
nê Ziêbê i jej podopiecznych, ofiarowaliœmy zebrane dary. Gor¹-
ce podziêkowania oraz uœmiech na twarzach mieszkañców prze-
pe³ni³y nasze serca radoœci¹. Chcia³oby siê powiedzieæ: ,,Dla
takich chwil warto ¿yæ!''.

By³ te¿ czas na rozmowê,  zwiedzanie oœrodka i chwilê reflek-
sji…Dla mnie ów zamek z koñca XIX w., w którym mieœci siê
Dom Samotnej Matki,  to miejsce szczególne. Wszak niegdyœ
by³o tam przedszkole, do którego uczêszcza³am. Tak, tak. Zopo-
wy to wieœ mojego beztroskiego dzieciñstwa…I wspania³a wy-

MIKO£AJOWA  AKCJA CHARYTATYWNA
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Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej w G³ubczycach po raz
kolejny realizowa³o za³o¿enia projektu Czesko- Polskiego pt. ,, Od-
krywamy œwiat technologii".  Projekt rozpoczêliœmy od spotkania
nauczycieli "Pedagog w œwiecie technologii", które odby³o siê w
dniach 3-5.09.2021r. w Ostravie. Celem spotkania by³o omówienie
przebiegu realizacji wszystkich dzia³añ z udzia³em dzieci i nauczy-
cieli. W ramach projektu, w zakresie dzia³ania "Magiczne laborato-
rium" dnia 06.10.2021r. goœciliœmy dzieci z Czech w Liceum Ogólno-
kszta³c¹cym im. Adama Mickiewicza w G³ubczycach pod patrona-
tem Stowarzyszenia Po¿ytku Publicznego im. Bronis³awy Adam-
skiej Absolwentów I Liceum Ogólnokszta³c¹cego. Wszystkie dzie-
ci podzielone na grupy, uczestniczy³y w lekcji muzealnej, w cieka-
wych doœwiadczeniach i eksperymentach z dziedziny fizyki i che-
mii przygotowanych przez nauczycielki, Panie: Julitê Stebnick¹ i
Ewê Tryndê, a tak¿e m³odzie¿ LO. W auli Liceum dzieci obejrza³y
prezentacjê multimedialn¹ na temat ,, Burzy i powstawania zjawi-
ska- piorun".

W ramach kontynuacji projektu dzieci z Przedszkola nr 1 w G³ub-
czycach pojecha³y autokarem do Ostravy- Dolni Vitkovice dnia
26.10.2021r. by uczestniczyæ w zajêciach i zabawach na temat ,,Od-
krywamy Œwiat Technologii". Dzieci z poszczególnych grup od-
wiedzi³y ,,Królestwo Symetrionu", gdzie uczy³y siê kochaæ wszyst-
ko, co regularne i symetryczne oraz odszukiwa³y i wskazywa³y sy-
metryczne i równe rzeczy. Wspólnie bada³y w³aœciwoœci symetrycz-
nych i regularnych przedmiotów wokó³ nas. Nastêpnie obserwo-
wa³y eksperymenty z dziedziny chemii. G³ówn¹ rolê pe³ni³ dwutle-
nek wêgla. Dzieci potrafi³y przewidzieæ, co siê stanie w wyniku
reakcji chemicznej, wyci¹ga³y w³aœciwe wnioski. Rozpoznawa³y i
nazywa³y sk³adniki potrzebne do przeprowadzonych eksperymen-
tów, po zapachu, tj.: soda, ocet, rodzynki. Nastêpnie dzieci pod
okiem doœwiadczonych instruktorów w³asnorêcznie wykona³y
drewnian¹ ³ódkê pos³uguj¹c siê: wiertark¹, pi³¹, m³otkiem i papie-
rem œciernym. Na koniec naszej przygody z technologi¹ przenios³y siê  w ,, Œwiat Dziecka i Królestwo Bajek - Wieczorynka". Mog³y
wybraæ swoje ulubione bajkowe postacie znane im z telewizji.

Projekt Czesko-Polski dostarczy³ dzieciom wiele wra¿eñ, wzbogaci³ ich wiedzê i poszerzy³ zainteresowania. Wspólne zabawy,
dzia³ania bardzo zbli¿y³y dzieci do siebie pomimo bariery jêzykowej.

W projekcie wziê³y udzia³:
MateøskáškolaOstrava, Lechowiczova 8, pøíspìvkováorganizace (21dìtí + 3 uèitelé), MateøskáškolaOstrava, Šafaøíkova 9,

pøíspìvkováorganizace (18 dìtí + 3 uèitelé), Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej, 48-100 G³ubczyce (25 dziecí + 3 nauczycielki).
Zaryczañska Maria

PROJEKT CZESKO- POLSKI "ODKRYWAMY ŒWIAT TECHNOLOGII"
reg. c. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002430
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I wiem jeszcze, ¿e w moje tony
równie wiele wk³ada³em mi³oœci
czy mnie s³ucha³ kot w k¹t wtulony,
czy rzesza publicznoœci.1

We wtorek, 9 listopada w g³ubczyc-
kim MOK-u Szko³a Muzyczna mog³a
ponownie celebrowaæ swój Dzieñ z oka-
zji Dnia Patrona. Szkolne œwiêto to oka-
zja do wyj¹tkowego spotkania i pos³u-
chania d³ugo przygotowywanej muzy-
ki. W tamtym roku byæ mo¿e wiele z uczniów g³ubczyckiej PSM
musia³o æwiczyæ w tym czasie w domu, gra³o przed rodzin¹, lub
mo¿e te¿ dla kota czy psa… Podczas tegorocznego koncertu
mo¿na by³o us³yszeæ, ¿e wk³adali w to du¿o serca, bo obfitowa³
on w pozytywny przekaz. Co o tym œwiadczy?

Zebranych ju¿ od pierwszych momentów z³¹czy³a atmosfera
radoœci z muzykowania i spotkania. Szkicuj¹c naprêdce istotê
tego nastroju, mo¿na by przedstawiæ obraz tych licznych rodzi-
ców wyci¹gaj¹cych telefony komórkowe, aby uchwyciæ na fil-
mie swoje dziecko "graj¹ce na ¿ywo"… Telefony wyci¹gane
tylko po to i tylko przez nich, poniewa¿ ich pociechy zajête by³y
czymœ zgo³a wznioœlejszym, np. œpiewem w chórze (pod kierun-
kiem Ewy Maleñczyk), wykonywaniem na fortepianie "Hej Rek-
sio" (Liliana Klimczak), na klarnecie "Kartki z Albumu" (Karoli-
na Lipiñska), utworów gitarowych (Urszula Kopyto, Daniel Le-
osz), walca na skrzypcach (Kornelia Pirch), utworów na tr¹bkê i
puzon (£ukasz Pazurek, Oliwier Treœciñski), na saksofon (Mi-
cha³ Lipiñski, Agata Hajda) utworów na instrumenty perkusyj-
ne (Marta Tomaszewska, Dominik Kaczorowski, Antoni Kopy-
to).

Na s³uchaczy czeka³y liczne niespodzianki, zapowiedziane
nawet na pocz¹tku przez dyrektora szko³y, p. Adama Kopyto.
Niekwestionowanym zaskoczeniem by³ wystêp Jana Weznera,
nowego nauczyciela perkusji. Wcieli³ siê on w muzyczn¹ rolê

PAN PADEREWSKI, PANI KULTURA I PRZYJACIELE
czyli kilka s³ów o koncercie w dniu patrona Szko³y Muzycznej

Jankiela prezentuj¹c na cymba³ach wê-
gierskich znany utwór W. Kilara z filmu
"Pan Tadeusz". Z jak¹ lekkoœci¹ i finezj¹
mo¿e brzmieæ dostojny polonez… Efekt
mi³ego zaskoczenia - osi¹gniêty jak za-
powiedziano!

Nowoœci¹ nie by³ mo¿e fakt, ¿e wyst¹-
pi dobrze nam ju¿ znany i lubiany big-
band "Gramy na czarno" pod dyrekcj¹
Leszka Koœció³ka. Zachwyci³o jednak to,
i¿ po trudnym dla uczniów i artystów cza-

sie, zespó³ jest w tak znakomitej kondycji.
Patrz¹c z kolei na aspekt pedagogiczny, godnym docenienia

jest sposób, w jaki nauczyciele traktuj¹ i tworz¹ liczne okazje do
wspólnego muzykowania. Akompaniatorzy podnosz¹ jakoœæ wy-
konañ i przyprawiaj¹ o dozê artyzmu. Czy jest to akompania-
ment fortepianowy (Agnieszka Hautz, Agnieszka Jagla-Kubów,
Igor Bykhaletz), czy grupa nauczycieli graj¹ca z uczniem (Anto-
ni i Adam Kopyto, Marcin Kaczorowski, Jan Wezner w utworze
"Macedonia")- m³ody solista mo¿e poczuæ siê jak równy part-
ner w wysoce kulturalnej grze z doros³ym.

Gdyby w³aœciwym by³o porównanie patrona szko³y do jej
duchowego "ojca", to Ignacy Jan Paderewski spe³nia³by t¹ rolê
znakomicie. Inspiruje on do muzykowania pe³nego mi³oœci i pa-
sji, w ka¿dym czasie i miejscu. A jeœli mo¿na nazwaæ "matk¹"
Kulturê (a obi³o mi siê to okreœlenie kr¹¿¹ce ju¿ w Internecie), to
pokuszê siê o skojarzenie, i¿ zadba³a ona pieczo³owicie, aby
œwiêto m³odych adeptów sztuki muzycznej i osób zgromadzo-
nych wokó³ nich, odby³o siê w tym roku nader pomyœlnie.

Karolina Goniowska

1 Wojciech M³ynarki, fragm. wiersza "Odwiedzi³em starego
muzyka" , w: Od oddechu do oddechu, wyd. Prószyñski i S-ka,
Warszawa 2017, s. 200

Zdjêcia z koncertu na str. 19-20
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Zanieczyszczenie powietrza ma negatywny wp³yw na zdrowie
ludzi, œrodowisko i klimat. Jest ukrytym wrogiem naszego zdro-
wia a na skutek chorób, które wywo³uje rocznie umiera ok. 45
tysiêcy Polaków. Powietrze którym oddychamy w naszym naj-
bli¿szym otoczeniu to g³ównie zas³uga gospodarstw domowych.
Razem mo¿emy zdzia³aæ wiêcej ni¿ nam siê wydaje i znacz¹co
przyczyniæ siê do poprawy jakoœci powietrza.

Drobne cz¹stki wdychane wraz z dymem osadzaj¹ siê w pê-

cherzykach p³ucnych i innych
narz¹dach wewnêtrznych po-
woduj¹c liczne choroby m.in.:
choroby p³uc, astmê, alergie,
bóle g³owy, zaburzenia pracy
w¹troby, niedokrwienie serca.
W przypadku spalania w do-
mowych piecach z³ej jakoœci
paliw lub co gorsze œmieci do
powietrza dostaje siê wiele
substancji rakotwórczych, któ-
re s¹ dla nas bardzo groŸne.

W ubieg³ym roku w ramach
realizacji projektu pn. "Wdro-
¿enie systemu zarz¹dzania ja-
koœci¹ powietrza w samorz¹-
dach województwa opolskie-
go", finansowanego ze œrod-

ków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i Narodowego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej,  Gmina
G³ubczyce zorganizowa³a cykl spotkañ z uczniami szkó³ podsta-
wowych oraz pierwsze spotkania z mieszkañcami. Zajêcia edu-

kacyjne w szko³ach przeprowadzone by³y przez specjalistów  do
spraw doradztwa energetycznego z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Spotkanie
w Pomorzowicach prowadzi³ Gminy Koordynator Programu
Ochrony Powietrza- Lucyna Rak. By³a to okazja do poznania
potrzeb mieszkañców, dyskusji na temat mo¿liwych rozwi¹zañ
przy wyborze Ÿród³a ciep³a oraz sposobów finansowania wy-
miany kot³a. Kolejne spotkania planujemy ju¿ w najbli¿szym czasie

w kolejnych miejscowoœciach naszej gminy.

Wymieñ przestarza³y kocio³
Najwa¿niejszym dzia³aniem jakie mo¿emy podj¹æ jest wymia-

na przestarza³ego pieca. Niska emisja- czyli zanieczyszczenia po-
chodz¹ce z budynków jednorodzinnych mo¿e byæ znacz¹co zre-
dukowana jeœli wymienimy kocio³ na nowy, ekologiczny o wy-
¿szej sprawnoœci spalania przy jednoczesnym ograniczeniu
wydalanych z komina spalin. Dziêki wy¿szej sprawnoœci nowo-
czesnych kot³ów mo¿emy zaoszczêdziæ na kosztach paliwa.
Modernizacje systemu ogrzewania mo¿emy przeprowadziæ przy
wsparciu ze œrodków publicznych np. w ramach Programu Czy-
ste Powietrze lub œrodków gminnych.

Termoizolacja
Kolejnym wa¿nym krokiem jest termomodernizacja budynku

równie¿ wspierana programem Czyste Powietrze. Dofinansowa-
nie mo¿emy otrzymaæ na docieplenie œcian zewnêtrznych, da-
chu, wymianê stolarki okiennej i drzwiowej. To inwestycja, która
zwróci siê po kilku latach dziêki znacz¹cym oszczêdnoœciom na
kosztach ogrzewania przy jednoczesnym dbaniu o czyste po-
wietrze i w³asne zdrowie.

PROJEKT LIFE - WDRA¯ANIE SYSTEMU ZARZ¥DZANIA JAKOŒCI¥ POWIETRZA
W SAMORZ¥DACH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO"

LIFE_AQP_OPOLSKIE_2019.PL - LIFE19 GIE/PL/000398
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URZ¥D MIEJSKI W G£UBCZYCACH INFORMUJE,
¿e w 202l r. Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji za
poœrednictwem Wojewody Opolskiego udzieli³ Gminie G³ubczy-
ce dotacji celowej na realizacjê zadañ programu wieloletniego
pn. " Program integracji spo³ecznej i obywatelskiej Romów w
Polsce na lata 2021- 2030 ". Dotacja pozwoli³a Gminie na realiza-
cjê zadañ:
1.  "Romowie pracuj¹ za d³ug" z przeznaczeniem na zatrudnienie
osób pochodzenia romskiego. Dziêki dotacji w kwocie §9 925,00
zatrudniono 23 osoby w G³ubczyckim Towarzystwie Budownic-
twa Spo³ecznego Spó³ka z o.o. w G³ubczycach. Osoby te 50 %

Nie dajmy siê truæ
Zimow¹ por¹ przechodz¹c

ulicami miast lub wsi, czêsto
napotykamy nieprzyjemne,
dusz¹ce zapachy wydoby-
waj¹ce siê z kominów. Tra-
dycyjne paliwa jak gaz czy
dobrej jakoœci wêgiel ich nie
wydzielaj¹. Istnieje du¿e
prawdopodobieñstwo, ¿e
w³aœciciele budynków spa-
laj¹ œmieci lub inne odpady.
Ze wzglêdu na wysok¹ szko-
dliwoœæ zanieczyszczonego
w ten sposób powietrza,
dzia³anie to w œwietle prawa
jest nielegalne i grozi za nie
grzywna.

Dbajmy o zieleñ
Roœliny zielone wspomagaj¹ proces oczyszczania powietrza, dlatego istotnym

jest dbanie o zieleñ znajduj¹c¹ siê w naszej najbli¿szej okolicy. Warto zatem sadziæ
drzewa i krzewy we w³asnym ogrodzie a w domu uprawiaæ roœliny doniczkowe.

Lucyna Rak

uzyskanego wynagrodzenia za pracê przekazali na zaleg³oœci
czynszowe.
2. "Poprawa sytuacji bytowej rodzin romskich poprzez remont
lokali mieszkalnych", zasiedlonych przez rodziny romskie. Do-
tacja w kwocie 80 735,00 z³ zosta³a wykorzystana na remont 6
lokali mieszkalnych. Remont w lokalach obejmowa³: wykonanie
co eta¿owego, wykonanie ³azienki, monta¿ trzonów kuchennych,
remonty pod³óg, zakup pieców przenoœnych, zakup pieców aku-
mulacyjnych, remont ³azienki, wymianê skrzyde³ drzwiowych,
zakup przedmiotów wyposa¿enia technicznego i sanitarnego dla
œwietlicy romskiej.

 Kazimierz Bedryj
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W dniu 13 grudnia
2021 r., w 40. roczni-
cê wprowadzenia
przez gen. W. Jaruzel-
skiego stanu wojen-
nego, w auli ZSO
odby³ siê fina³ kon-
kursu zwi¹zanego z
t¹ rocznic¹. Konkurs
zorganizowa³ Zespó³
Szkó³ Ogólnokszta³-
c¹cych reprezento-
wany przez nauczy-
cielki historii - Kata-
rzynê Jasiñsk¹ Kali-
wodê i Katarzynê
Maler oraz Miejsko -
Gminna Biblioteka
Publiczna w G³ub-
czycach, re-

prezentowana przez jej kierowniczkê, Jolantê Górak. Uro-
czystoœæ rozdania nagród poprowadzili uczniowie: Wik-
toria Juchno i Jakub Klim. Krótk¹ prezentacjê na temat
stanu wojennego przedstawi³a Katarzyna Maler, a Pauli-
na Kaliwoda z klasy III i zaœpiewa³a utwór pt. "Ojczyzna".
Potem nast¹pi³o og³oszenie wyników i rozdanie nagród
ksi¹¿kowych ufundowanych przez Miejsko - Gminn¹ Bi-
bliotekê, piêknych dyplomów, wykonanych przez Les³a-
wa Jab³oñskiego z M-GBP oraz drobnych upominków od
Urzêdu Miasta w G³ubczycach. W kategorii szkó³ pod-
stawowych uczniowie mieli wykonaæ prace plastyczne
upamiêtniaj¹ce stan wojenny. Oceni³a je komisja w sk³a-
dzie: Jolanta Górak, dyrektorka Powiatowego Muzeum
Ziemi G³ubczyckiej Barbara Piechaczek i nauczycielka pla-
styki i jêzyka angielskiego Urszula Romanowicz. Wyniki

POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY
UPAMIÊTNIAJ¥CY 40-LECIE WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO

w tej kategorii by³y nastêpuj¹ce: I miejsce - MA£GORZATA
CYKOWSKA z Zespo³u Szkolno - Przedszkolnego w Baboro-
wie (praca na zdjêciu obok), miejsce II - MARIA ŒWIERCZAK
z tej samej szko³y, miejsce III - ZUZANNA CHALIÑSKA ze
Szko³y Podstawowej im. Marii D¹browskiej w Branicach, nato-
miast MARCIN GAJDA ze szko³y w Baborowie otrzyma³ wy-
ró¿nienie. Uczestnikami konkursu byli równie¿ uczniowie ze szkó³
œrednich, którzy musieli rozwi¹zaæ test wiedzy o pocz¹tkach
"Solidarnoœci" i stanie wojennym. W tej kategorii I miejsce zaj¹³
SEBASTIAN BEDNARCZYK z Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³-
c¹cych w G³ubczycach, II miejsce - ZDZIS£AW MALCZEW-
SKI, równie¿ z g³ubczyckiego liceum, III miejsce - SZYMON
OLEKSY z Zespo³u Szkó³ Mechanicznych w G³ubczycach, a
wyró¿niony zosta³ £UKASZ BIERNACKI z ZSO w G³ubczy-
cach. Nauczycielami laureatów s¹: Bo¿ena Bensz (ZSP w Babo-
rowie), Zenobia Majewska (SP w Branicach), Andrzej Señ (ZSM
w G³ubczycach) oraz Katarzyna Jasiñska - Kaliwoda i Katarzy-
na Maler z ZSO w G³ubczycach. Serdecznie gratulujemy!

Katarzyna Maler

STROFY O OJCZY•NIE
Komenda Hufca Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego wraz ze Sta-

rostwem Powiatowym, Gmin¹ G³ubczyce i Stowarzyszeniem Przy-
jació³ Harcerstwa Ziemi G³ubczyckiej w G³ubczycach by³a orga-
nizatorem Powiatowego Przegl¹du Recytatorskiego "Strofy o
OjczyŸnie", który odby³ siê 25 listopada 2021 r. na bazie Specjal-
nego Oœrodka Szkolno - Wychowawczego w G³ubczycach.

Celem konkursu by³o propagowanie poezji piêk-
nej, upowszechnienie kultury s³owa, podtrzyma-
nie to¿samoœci kulturowej, a w szczególnoœci po-
pularyzacja literatury polskiej. Konkurs by³ rów-
nie¿ okazj¹ do wspólnego spotkania i integracji
uczniów szkó³ podstawowych i ponadpodstawo-
wych oraz harcerzy z terenu powiatu g³ubczyc-
kiego. W konkursie udzia³ wziêli uczniowie ze szkó³
podstawowych z Lisiêcic, Pietrowic, Kietrza, Ba-
borowa, Branic, Pilszcza i G³ubczyc oraz z Zespo-
³u Szkó³ Mechanicznych i Zespo³u Szkó³ Centrum
Kszta³cenia Rolniczego w G³ubczycach. Ka¿dy
uczestnik prezentowa³ utwór o OjczyŸnie i utwór
dowolny. Recytacje ocenia³a komisja w sk³adzie:
Pani Gabriela Surma, Pani Ksenia Domerecka i druh
Sebastian Mojzyk. Laureatom upominki wrêcza³a

Wicestarosta Pani Anita Juchno, która wraz z komendantk¹ Hufca
ZHP G³ubczyce podziêkowa³a wszystkim uczestnikom za podjê-
cie aktywnoœci w tak piêknym przedsiêwziêciu kulturalnym, w
tym trudnym czasie. S³owa podziêkowania skierowane zosta³y
tak¿e do nauczycieli i rodziców. Nagrody przyznawane w czte-
rech kategoriach ufundowa³o Starostwo Powiatowe w G³ubczy-
cach.                                                                  Katarzyna  Mojzyk
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MIKO£AJKOWY TURNIEJ BADMINTONA
Tradycyjnie w dniu 04.12.2021r. w G³ubczycach odby³ siê Miko³ajkowy Turniej Badmintona dla dzieci. Zawodnicy rywalizowali

w grach pojedynczych w kategoriach: ¯acy M³odsi U-9, ¯acy U-11, M³odzicy M³odsi U- 13 i M³odzicy U-15. Nasze zawody
odwiedzi³ równie¿ Œwiêty Miko³aj, który wrêczy³ wszystkim uczestnikom paczki. Podopieczni Technika G³ubczyce spisali siê znako-
micie zdobywaj¹c ostatecznie 19 medali. Przedstawiamy medalistów:
Kategoria U-9 dziewczêta: 2 miejsce- Agata Antoszczyszyn
Kategoria U-9 ch³opcy: 1 miejsce- Kordian Krawiec, 2 miejsce- Dominik Juchno, 3 miejsce- Jakub Krawiec
Kategoria U- 11 dziewczêta: 2 miejsce- Maja Malina, 3 miejsce- Julia Barañska, 3 miejsce- Maria Melnarowicz
Kategoria U- 11 ch³opcy: 2 miejsce- Maciej Zwarycz, 3 miejsce - Antoni Dobrowolski, 3 miejsce- Kordian Krawiec
Kategoria U- 13 dziewczêta: 2 miejsce- Marty-
na Gaw³owska, 3 miejsce- Natalia Raczkowska
Kategoria U-13 ch³opcy: 3 miejsce- £ukasz
Golas, 3 miejsce- Kamil Kolano
Kategoria U- 15 dziewczêta: 2 miejsce- Julia
Krawiec, 3 miejsce- Alicja Hanusiewicz, 3 miej-
sce- Emilia Paliniewicz
Kategoria U- 15 ch³opcy: 1 miejsce- Dominik
Lenartowicz, 3 miejsce- Olivier Gacki

Serdecznie gratulujemy!
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MIÊDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA TAEKWON-DO - MIÊKINIA 2021

W dniu 16.10.2021 r. w Miêkini ko³o Wroc³awia  odby³y siê Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa Taekwondo M³odzików. W zawo-
dach wystartowa³o ponad 200 zawodników z klubów wojewódz-
twa dolnoœl¹skiego i opolskiego. Ludowy Klub Sportowy Sparta
G³ubczyce i  Pietrowicach reprezentowa³a  29 osobowa ekipa spor-
towa. W roli sêdziów reprezentowali nas Olga Jab³oñska. Opiekê
nad sportowcami sprawowali Daria Baran, Micha³ Jano i Daniel
Jano. £¹cznie zdobyliœmy 3 z³ote, 2 srebrne i 3 br¹zowych medale.
Wyniki naszych zawodników: Oliwia Wêgrzyn I m uk³ady, Filip
Kleczewski I m uk³ady, Mi³osz Gaw³owski I m uk³ady, Milena To-
karczyk  II m uk³ady, Adam Kondrak II m uk³ady, Anna Kapij III m
uk³ady, Oskar Zapotoczny III m, uk³ady i Jakub ̄ ³obicki III m uk³a-
dy. W rankingu Systemu Sportu M³odzie¿owego nasi zawodnicy
wywalczyli 31 punktów. Wszystkim zawodnikom serdecznie gra-
tulujemy tak dobrego wyniku a rodzicom dziêkujemy za okazan¹ pomoc podczas zawodów.

"MAZOVIA MASTERS CUP" TAEKWONDO 2021

W dniach 22-24.10.2021 w Ciechanowie odby³ siê miêdzyna-
rodowy puchar taekwon-do "Mazovia Masters Cup". W zawo-
dach wystartowa³o prawie pó³ tysi¹ca zawodników. LKS Sparta
G³ubczyce i Pietrowice reprezentowa³ 9 osobowy zespó³. Zdo-
byliœmy 3 z³ote, 3 srebrne i 4 br¹zowe medale. Wyniki Naszych
zawodników: Micha³ Jano I m uk³ady i I miejsce walki, Filip
Kleczewski I m uk³ady i III m techniki specjalne, Wiktoria Wró-
bel II m walki, Julia Kobylañska II m uk³ady, Tomasz Witek II m
techniki specjalne i III m walki, Martyna Bernaœ III m walki i
Maja Niedojad III m uk³ady. Nad zespo³em opiekê sprawowali
Daria Baran i Daniel Jano. Wszystkim serdecznie gratulujemy
wspania³ych wyników.

ZOPOWY - MIKO£AJKI

Miko³aju, Miko³aju,
przyb¹dŸ z dalekiego kraju.
Grzeczne dzieci z Zopowy ciê witaj¹,
a niegrzeczne przepraszaj¹.

Epidemia koronawirusa nie powstrzyma³a Œwiêtego Miko³aja:
pod czujnym okiem KGW Zopowy Zoposie i so³ectwa wsi Zopo-
wy w niedzielê 5 grudnia zorganizowano po raz pierwszy wiosko-
we Miko³ajki. Na œwiêtego Miko³aja czeka³a dzieci¹t zgraja, dziêki
Stra¿akom z OSP Zopowy Miko³aj dotar³ z prezentami  do naszych
pociech i nie zapomnia³ o dzieciach na kwarantannie. Tego dnia
odby³ siê wielki fina³ Miko³ajkowej zbiórki darów dla Domu Sa-
motnych Matek z Dzieæmi organizacji Nowe Jutro, nasze KGW
Zopowy Zoposie równie¿ w³¹czy³o siê do tej akcji. Dziêkujemy
mieszkañcom, którzy do nas do³¹-
czyli.
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MIÊDZYNARODOWY TURNIEJ W BADMINTONIE MINI SILESIA CUP
W dniu 13.11. 2021 r. w G³ubczycach odby³ siê Miêdzynarodowy Turniej "Mini Silesia Cup". Na starcie turnieju stanê³o ok. 70

zawodników w kategoriach wiekowych ̄ ak m³odszy U9, ̄ ak U11, M³odzik m³odszy U13 i M³odzik U15. Œwietnie spisali siê m³odzi
zawodnicy Technika G³ubczyce, którzy, zdobyli na tym turnieju 22 medale. Serdecznie gratulujemy!

Wyniki naszych zawodników:
U- 9 dziewczêta: 3 miejsce- Oliwia Serafin, 3 miejsce- Agata Antoszczyszyn
U- 9 ch³opcy: 1 miejsce - Kordian Krawiec, 2 miejsce - Jakub Krawiec, 3 miejsce - Dominik Juchno
U- 11 dziewczêta: 2 miejsce Maja Malina, 3 miejsce- Julia Barañska, 3 miejsce - Oliwia ̄ abka
U- 11 ch³opcy: 2 miejsce - Kordian Krawiec, 3 miejsce - Antoni Dobrowolski, 3 miejsce - Maciej Zwarycz
U -13 dziewczêta: 1 miejsce - Martyna Gaw³owska, 2 miejsce - Natalia Raczkowska
U - 13 ch³opcy: 1 miejsce - Olivier Gacki, 2 miejsce - Oskar £yczkowski, 3 miejsce - £ukasz Golas, 3 miejsce - Kamil Kolano
U - 15 dziewczêta: 2 miejsce - Alicja Hanusiewicz, 3 miejsce - Ewelina Stupek, 3 miejsce - Nicole Kwiatek
U- 15 ch³opcy: 2 miejsce - Piotr Hanusiewicz, 3 miejsce - Mi³osz Szymków

GRAND PRIX JUNIORÓW
I M£ODZIKÓW

W DRZONKOWIE

W Drzonkowie w dniach 05-07.11.2021
r. zakoñczy³ siê turniej Grand Prix Junio-
rów i M³odzików w badmintonie. Nasi za-
wodnicy zdobyli 4 medale. W kategorii
juniorów z³oty medal zdoby³a w grze po-
dwójnej Maja Janko graj¹c w parze z Juli¹
Wójcik z klubu Beninca UKS Feniks
K-KoŸle. Maja do³o¿y³a równie¿ do swojej
kolekcji srebrny medal w grze pojedynczej.
W kategorii m³odzików srebrne medale w
grze podwójnej zdobyli Oliwia Zieliñska w
parze z Alicj¹ Syrek UKS Unia Bieruñ oraz
Rafa³ Mielnik w parze z Wojciechem Bud-
nym Beninca UKS Feniks K-KoŸle. Ser-
decznie gratulujemy i ¿yczymy dalszych
sukcesów!
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i opublikowane listy oraz zastrzega sobie prawo

skracania, redagowania tekstów i zmiany tytu³ów.
Nie odpowiadamy za treœæ

zamieszczonych og³oszeñ i reklam.
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wszystkie GG oraz Kalendarze G³ubczyckie na
http://www.sbc.org.pl
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REKLAMA

W G£OSIE G£UBCZYC

G³os G³ubczyc jest bezp³atnym informatorem o za-
siêgu gminy, w formacie A4.  Ukazuje siê na prze-
³omie miesiêcy w nak³adzie 2 000 egz. oraz w wer-
sji elektronicznej na www.glubczyce.pl

Reklamy - tylko na wewnêtrznych stronach - pod-
stawowy modu³ - w  ramce 9x9cm, jednorazowa edy-
cja 100,00z³ +VAT,

Treœæ reklam nale¿y nadsy³aæ  w wersji elektro-
nicznej w pliku .jpg (rozdzielczoœæ 300dpi) na ad-
res e-mail: janwac@o2.pl  w terminie do 15. ka¿-
dego miesi¹ca na miesi¹c nastêpny, wraz z poda-
niem danych niezbêdnych do wystawienia faktury
VAT przez Miejski Oœrodek Kultury.

OSOBY POTRZEBUJ¥CE POMOCY
W ZWI¥ZKU Z PROBLEMEM

ALKOHOLOWYM, NARKOTYKOWYM
LUB PRZEMOC¥ W RODZINIE

MOG¥ J¥ UZYSKAÆ:
W Punkcie Konsultacyjnym,

budynek Urzêdu Miejskiego, ul. Niepodleg³oœci 14, pok.
24 (II p.) tel. 77 485-08-60.

Dy¿ury cz³onków Gminnej Komisji
ds. Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych:

Wtorek - 15:00-17:00, œr. i pt  - 10:00-12:00,
Poza dy¿urem punktu, codziennie od 7:30-14:00
mo¿na zadzwoniæ pod numer tel. 77 485 97 87

Dy¿ury psychoterapeuty uzale¿nieñ:
Poniedzia³ek - 16:00-19:30, czwartek - 16:00-19:30

Dy¿ury psychologa ds. przemocy
w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej przy ul. Pocztowej 6a:

tel. 77 485 29 22, w pi¹tki w godz. 14:00-16:00
(termin spotkania uzgodniæ telefonicznie)

Grupy samopomocowe AA i AL.-Anon
spotykaj¹ siê w pomieszczeniach Stowarzyszenia

G³ubczycki Klub Abstynenta
(Urz¹d Miejski ul. Niepodleg³oœci 14)

grupa AA w ka¿d¹ œrodê o godz. 18:00,
grupa Al-Anon w ka¿dy wtorek o 18:00

G³ubczycki Klub Abstynenta
czynny codziennie od godz. 17:00

Franciszkañski Oœrodek Pomocy Dzieciom,
ul. Zakonna 3 czynny codziennie w godz. 14:00-22:00,

tel. 77 485 61 77
Ogólnopolski telefon zaufania

dla dzieci i m³odzie¿y,
po³¹czenie bezp³atne: 116 111

Facebook.com/Niechciane.Glubczyce
M³odzie¿owe Pogotowie Emocjonalne

chcesz pogadaæ? - ZADZWOÑ
  Masz do³a - ZADZWOÑ

  Masz  problemy z domownikami
(k³ótnie, przemoc)? - ZADZWOÑ

Boisz siê? koronawirus? - ZADZWOÑ
lub napisz : sms/@flowfundacja

KONTAKT: od œrody do niedzieli,
godz.17.00-1.00 w nocy

tel. 725 400 309
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KONCERT SZKO£Y MUZYCZNEJ

Agata HajdaKornelia Pirch

Big band Gramy Na Czarno pod kierunkiem Leszka Koœció³ka

Daniel LeoszKarolina Lipiñska

Micha³ Lipiñski Antoni Kopyto

Liliana Klimczak
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KONCERT SZKO£Y MUZYCZNEJ

Chór pod kierunkiem Ewy Maleñczyk

Dominik Kaczorowski £ukasz Pazurek

Oliwier Treœciñski Urszula Kopyto Marta Tomaszewska i Jan Wezner


