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DNI GMINY GŁOGÓWEK 2015
Tradycyjnie już w ostatni weekend czerwca odbyły się
Dni Gminy Głogówek.
Prowadziła je dobrze znana już z poprzednich lat,
aktorka i konferansjerka - Dorota Nowak. Wśród gości zaproszonych byli m.in.: Poseł RP Janina Okrągły, Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz, przedstawicielki miasta partnerskiego Vrbno pod Pradziadem - Wiceburmistrz Pavla Mullerova i
Wiceburmistrz Kveta Kubickova, Członkowie Zarządu Regionu Opolskiego RAŚ Piotr Kołodziej i Mirosław Patoła oraz
Członek RAŚ w gminie Głogówek Agnieszka Kurspiot, Z-ca
Burmistrza Barbara Wróbel, Sekretarz Gminy Anna Barysz,
Skarbnik Gminy Ilona Hudaszek, Przewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Hołówko i radni Rady Miejskiej.
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gówku oraz Urząd Miejski w Głogówku, Parafia Głogówek,
Klasztor Franciszkanów.

IX MARSZ AUTONOMII
11 lipca w Katowicach w samo południe rozpoczął się
IX Marsz Autonomii. Tradycyjnie uczestnicy pochodu ruszyli z
Placu Wolności, by przejść ulicami na miejsce symboliczne, bo
pod gmach Sejmu Śląskiego.
W Marszu uczestniczyło ponad 5.000 osób. Hasłami
przewodnimi w trakcie przejścia ulicami Katowic było:
„Jedyny rozsądny program dla Śląska to AUTONOMIA”. Też
hasła z poprzednich lat „Autonomia rzecz wspaniała, bo Śląsk
syty Polska cała”, a także wielokrotne okrzyki Górnego Śląska
w językach: „Gorny Ślonsk, Horni Slezko, Oberschlesien”.
Uczestnicy Marszu cytowali też ostatnie wypowiedzi pani premier Ewy Kopacz: „Ślązacy są bardzo dumnym narodem”.
Od początku istnienia marszu, uczestniczą w nim także
osoby z zachodniej części Górnego Śląska, czyli woj.. Opolskiego. W tym roku powtórzono zeszłoroczną frekwencję z
naszego województwa i także było około 200 osób. Po raz
pierwszy na marszu Autonomii można było jednak zobaczyć
baner: RUCH AUTONOMII ŚLĄSKA, OPOLSKIE uzupełniony górnośląskim orłem i tłem z Góry Św. Anny.
Kolejnym bardzo mocnym akcentem z był portret tragicznie
zmarłego burmistrza Zdzieszowic Dietera Przedźwinga, z napisem DIETER NIY ZAPOMŃYMY. Śp. Dieter Przedźwing,
pierwszy po RAŚ w opolskim w głośny i doniosły sposób domagał się przywrócenia AUTONOMII i zwracał na okradnie
śląskiej Ziemii z pieniędzy podatników, które idą na potrzeby
Już w piątek zaproszono wszystkich chętnych do kina
centrali.
pod gwiazdami na film „Jobs”, który przedstawiał historię
jednego z największych wizjonerów XX w. – Steve'a Jobsa. W
Muzeum Regionalnym odbywały się zajęcia interaktywne dla
dzieci dotyczące opolskiego stroju ludowego. Także w piątek,
w ramach akcji Letnia Adrenalina, miał miejsce nocny spływ
kajakowy po Osobłodze, który zorganizował z powodzeniem
Dragomir Rudy. Czterdziestoosobowa grupa płynęła z Dzierżysławic do Kierpnia.
W sobotę świętowanie rozpoczęto na sportowo - biegami trzeźwości. Jak co roku akcja „Biegaj z nami Głogówek
2015” przyciągnęła sporą ilość dzieci, młodzieży i dorosłych.
Od 16.00 rozpoczęły się koncerty na Rynku.
W niedzielę rozpoczęto od uroczystej Mszy św. w
intencji mieszkańców w kościele klasztornym. Już od godziny
14.00 na scenie występowały grupy działające przy głogóweckim ośrodku kultury. Około 18.30 sceną zawładnął Mateusz
Ziółko z zespołem. Po nich na scenie pojawiła się zjawiskowa
Justyna Steczkowska! Śpiewała różne piosenki – spokojne,
Swoistym symbolem, podczas Marszu było ciągnięcie
nastrojowe ale i bardziej energiczne.
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RAJZA PO ŚLONSKU CZ. 2
Z racji tego, że sezon letni jest w
pełni nie chcemy dziś narzucić Państwu
jednej trasy, tak jak to było w poprzednim
numerze. Mając do dyspozycjo więcej czasu, zapraszamy do zdobycie Górnośląskiej
Odznaki poprzez zwiedzenie naszego regionu. Organizatorzy projektu na swojej stronie internetowej www.odznakaslaska.eu
piszą o projekcie mi.n. tak: Jednym z głównych celów statutowych Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej jest propagowanie wiedzy o Śląsku. Nie chcemy jednak poprzestawać na
przekazywaniu suchych informacji. Zachęcamy do poznawania
regionu poprzez samodzielne odkrywanie atrakcyjnych, ważnych i charakterystycznych dla niego
miejsc. Jesteśmy przekonani, że jest to
najciekawszy sposób na przyswojenie
bogatej i złożonej historii naszej ziemi.
Celem przyświecającym Krajoznawczej
Odznace Górnośląskiej jest popularyzacja walorów historycznych i krajoznawczych Górnego Śląska w jego historycznych granicach. Przygotowaliśmy więc
książeczkę, którą można w firmie Silesia Progress www.silesiaprogress.pl
zawierającą skrócony regulamin funkcjonowania Odznaki wraz z listą obiektów do zwiedzania.
Na stronie internetowej znajdziemy opisy obiektów
wraz ze zdjęciami, porady dla turystów, a także pełną wersję
regulaminu. W przyszłości znajdą się tu także informacje związane z planowaną, bliźniaczą odznaką związaną z Dolnym Śląskiem.
Mamy świadomość, iż zaproponowane przez nas obiekty nie wyczerpują listy wszystkich ważnych i ciekawych
miejsc, jakie znajdują się na Górnym Śląsku. Stąd ważna rola
ostatniej, otwartej kategorii, w której tworzenie chcielibyśmy
zaangażować Państwa, tj. wszystkich tych, którzy wędrują szlakiem śląskich atrakcji. Mamy zamiar regularnie aktualizować
stronę internetową o Państwa propozycje miejsc godnych odwiedzenia. Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się stworzyć
katalog miejsc istotnych dla naszej regionalnej tożsamości.
PIKNIK RODZINNY W ŚWIERCZU
Piknik Rodzinny w Świerczu k. Olesna współzorganizowany przez nową Panią Sołtys Klaudię Pawełczyk-Zając
(startującą z list RAŚ w zeszłorocznych wyborach do sejmiku
województwa) zakończony sukcesem.
Dzięki pomocy i zaangażowaniu rady sołeckiej, mieszkańców oraz wsparciu finansowym lokalnych przedsiębiorstw udało się zorganizować festyn, podczas którego
każdy mieszkaniec Świercza
znalazła coś dla siebie. Dla
najmłodszych przewidziano
dmuchane zjeżdżalnie, sprzęt do różnych sportów oraz gier
oraz grupę klaunów. Niespodziewanie zawitała również

„Myszka Miki”, która zrobiła furorę zarówno wśród dzieci jak i
dorosłych – podobnie jak reszta wymienionych atrakcji. Wieczorem premierowo wyświetlono film o wiosce stworzony
przez Mateusza Pawełczyka. Na terenie całego pikniku rozwieszono kawały i teksty po śląsku i o Śląsku. Wszystko to miało
miejsce przy muzyce, cieście, kiełbaskach, oraz napojach. Według wielu była to świetna okazja do integracji mieszkańców,
dyskusji co do rozwoju miejscowości, promowania śląskiej
kultury oraz po prostu dobrej zabawy. Wysiłek warty efektów!
PODSUMOWANIE MISTRZOTW ŚLĄSKA JUNIORÓW
WE FUSSBALLU
Lada moment ruszy kolejny sezon piłkarski. My postanowiliśmy zabawić się tabelami w których grały najlepsze śląskie zespoły w juniorach starszych (Centarlna Liga Juniorów,
grupa zachodnia) i juniorach młodszych (Makroregion śląski).
Uwzględniliśmy tylko ich wyniki, a tabele różnią w niektórych
przypadkach od tych gdzie sumowano wszystkie wyniki. Dla
przykładu, gdyby uwzględnić tylko wyniki śląskich zespołów,
juniorzy Odry Opole skończyliby rozgrywki na wysokim
4. miejscu. Niestety w swojej lidze spadli, co wskazuje na to, że
zespół z historycznej stolicy Górnego Śląska, słabo punktował
po za granicami Śląska. Najlepszych w tym sezonie juniorów
starszych i młodszych miał Górnik Zabrze, który po raz drugi z
rzędu został, także vicemistrzem Polski w kategorii U17, zdobywając srebrny medal. Tu warty zastanowienia jest pomysł,
czy nie rozpocząć współpracy z czterema regionalnymi Związkami Piłkarskimi (opolskie, śląskie, dolnośląskie, lubuskie), by
drużyny z obszaru całego Śląska grały o jego Mistrzostwo, walcząc o puchar i medale.
MISTRZOSTWA ŚLĄSKA 2014/2015
JUNIORZY STARSI - U19
1.
Górnik Zabrze
12
23
23:11
2.
Zagłebie Lubin
12
21
23:11
3.
Ruch Chorzów
12
21
16:8
4.
Odra Opole
12
19
20:19
5.
UKP Zielona Góra
12
18
14:11
6.
Śląsk Wrocław
12
14
22:19
7.
MKS Kluczbork
12
4
13:50
Z ligi spadły niestety dwa zespoły z woj. opolskiego, choć jak
pisaliśmy wcześniej i co przedstawia tabela, Odra Opole na
samym Śląsku była bardzo wysoko. Mimo spadku Odry Opole
i MKS Kluczbork, cieszy nas fakt, że ligę zasili 4 śląskich beniaminków. W tym roku nasze zespoły w 100% wygrały mecze
barażowe
BARAŻE:
Pomologia Prószków
: Jarota Jarocin
3:2, 5:0
Gwardia Koszalin
: Gwarek Zabrze 1:7, 0:13
FC Academy Wrocław
: Chemik Bydgoszcz 2:2 2:0
Arka Nowa Sól
: Gryf Słupsk
5:1, 3:4
MISTRZOSTWA ŚLĄSKA 2014/2015
JUNIORZY MŁODSI - U17
1.
Górnik Zabrze
12
31
37:10
2.
Gwarek Zabrze
12
27
17:12
3.
Zagłębie Lubin
12
23
29:11
4.
UKP Zielona Góra
12
15
24:26
5.
Miedź Legnica
12
12
18:22
6.
Pomologia Prószków
12
7
13:33
7.
MKS MOSiR Opole
12
5
8:32
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