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RAPORT O STANIE JAKOŒCI WODY PITNEJ W  POWIECIE G£UBCZYCKIM W III KW. 2011
    Na podstawie prowadzonego monitoringu oraz ocen jakoœci wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi, Pañstwowy Powia-

towy Inspektor Sanitarny w G³ubczycach informuje, i¿ jakoœæ wody na terenie powiatu g³ubczyckiego w III kwartale 2011r. polep-
szy³a siê. Stê¿enie manganu oraz ponadnormatywna mêtnoœæ w wodoci¹gu publicznym Braciszów zosta³y zredukowane do pozio-
mu zgodnego z obowi¹zuj¹cymi normami.  W lipcu w wodzie pochodz¹cej z wodoci¹gu publicznego w  Nowej Cerekwi wykryto
zanieczyszczenie mikrobiologiczne spowodowane obecnoœci¹ bakterii grupy coli. Na skutek podjêtych dzia³añ nieprawid³owoœci te
zosta³y wyeliminowane. W pozosta³ych wodoci¹gach nie wykryto trwa³ych zanieczyszczeñ.

W okresie sprawozdawczym pobrano 45 próbek do badañ fizykochemicznych i 55 do badañ mikrobiologicznych. Przeprowadzo-
no 36 kontroli zwi¹zanych z poborem próbek wody do badañ oraz 12 kontroli dotycz¹cych oceny stanu sanitarno- technicznego
wodoci¹gów.  Wydano 2 decyzje na poprawê jakoœci wody oraz 4 decyzje op³atowe.

Obecnie wszyscy mieszkañcy powiatu g³ubczyckiego korzystaj¹ z wody pitnej spe³niaj¹cej wymagania sanitarne i zdrowotne.
                                                                                                                             PP Inspektor Sanitarny     Alina Mazur-Ciapa

KOLEJNA BATALIA O ŒRODKI UNIJNE WYGRANA!!!
CZAS  ZMIAN  TRWA,  RACJONALIZUJEMY  I  USPRAWNIAMY  NASZ¥  DZIA£ALNOŒÆ

W spó³ce G³ubczyckie Wodoci¹gi i Kanalizacja sp. z o.o. zosta³a zakoñczona realizacja projektu
  INTERNETOWE BIURO OBS£UGI KLIENTA

W G£UBCZYCKICH WODOCI¥GACH I KANALIZACJI.
Projekt jest realizowany i wspó³finansowany ze œrodków unijnych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego  dla Województwa Opolskiego.
Wartoœæ projektu wynios³a - 292 604,91 z³,
Dofinansowanie                      -  214 837,47 z³

Co wykonaliœmy?
♦ Zakupiliœmy sprzêt komputerowy na potrzeby sprzeda¿y,

♦ Zorganizowaliœmy i wyposa¿yliœmy serwerowniê,

♦ Opracowaliœmy i wdro¿yliœmy program informatyczny

        Internetowe Biuro Obs³ugi Klienta (iBOK)
Dlaczego przyst¹piliœmy do projektu?
Dziêki realizacji projektu i uzyskanemu dofinansowaniu
uzyskamy nastêpuj¹ce efekty:
♦ Uproœcimy i uczynimy mniej uci¹¿liwymi kontakty
          naszych klientów ze spó³k¹,
♦ Usprawnimy i uczynimy bardziej efektywn¹ nasz¹ pracê,

Za³atwianie spraw bez koniecznoœci udawania siê
do  G³ubczyckich Wodoci¹gów, czy to jest mo¿liwe?

Tak, bowiem program iBOK pe³ni rolê wirtualnego
umieszczonego  na naszych serwerach Biura Obs³ugi Klienta,
dziêki któremu u¿ytkownicy bêd¹ mogli za poœrednictwem Internetu:
♦ otrzymywaæ faktury i dokonywaæ p³atnoœci on-line,

♦ otrzymywaæ powiadomienie SMS o nowo wystawionych fakturach,

♦ uzyskiwaæ informacje odnoœnie wszelkich swoich spraw prowadzonych przez Spó³kê,

♦ sprawdzaæ za poœrednictwem Internetu z dowolnego miejsca i o dowolnej porze stan swoich p³atnoœci i historiê rozliczeñ,

♦ podawaæ stan licznika wody, zamówiæ dodatkowe us³ugi, zg³osiæ awariê, pobieraæ  udostêpnione formularze dokumentów.
Czy za³o¿enie konta w programie iBOK jest trudne?
Absolutnie nie,  bowiem za³o¿enie konta w programie iBOK jest niezwykle proste. Wystarczy aby:
- zawrzeæ ze spó³k¹ porozumienie o woli korzystania z programu iBOK,
które mo¿na podpisaæ w siedzibie spó³ki lub w czasie wizyty pracownika dokonywuj¹cego odczytu wodomierza,
- posiadaæ komputer z dostêpem do Internetu,
- wpisaæ otrzymany za poœrednictwem poczty elektronicznej login i has³o i wejœæ na swoje konto,
- rozpocz¹æ korzystanie z Internetowego Biura Obs³ugi Klienta.
Na wszelkie pytania czy w¹tpliwoœci odpowiedz¹ pracownicy Dzia³u Sprzeda¿y Wody osobiœcie, telefonicznie lub mailowo:
       Joanna Ko³odziejczyk,  joanna.kolodziejczyk@wodoci¹gi-glubczyce.pl   tel.77 485 2721 wew.23
        Katarzyna Wêgrzyn,  katarzyna.wegrzyn@wodociagi-glubczyce.pl,         tel.77 485 2721 wew. 24

Zapraszamy i zachêcamy wszystkich naszych klientów do  za³o¿enia konta

i korzystania z  Internetowego Biura Obs³ugi Klienta!!!
                                                                                                      Katarzyna Wêgrzyn - Kierownik Dzia³u Sprzeda¿y Wody

                                                                                                                  Marcin Grabuñczyk - Pe³nomocnik Zarz¹du
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G£UBCZYCKIE DNI KULTURY 2011

11.10 Wt. 17.00 Spotkanie z MARKIEM KRAJEWSKIM -    autorem krymina³ów Biblioteka Publiczna
13.10 Cz. 14.00 KONCERT DLA NAUCZYCIELI Sala widowiskowa MOK
13.10 Cz 15.30 Otwarcie wystawy "G£UBCZYCE DAWNIEJ I DZIŒ" Sala wystawowa MOK
14.10 Pt 18.00 KINO Kino CENTRUM - 10 z³
16.10 Nd 15.00 "B£OGOS£AWIONY" w re¿.Józefa Kaniowskiego Koœció³ Ojców

Franciszkanów w Raciborzu
17.10 Pn 16.00 Og³oszenie wyników konkursu i otwarcie wystawy "POCZTÓWKA Z WAKACJI" Bibl. Publiczna
20.10 Cz 20.00 Koncert ALVON JOHNSON BLUES BAND Alvon Johnson - guit., voc. £ukasz Gorczyca - bass

Jacek Prokopowicz - h.org., kb. Pawe³ Dobrowolski - dr. Sala widowiskowa MOK - 15 z³
21.10 Pt 18.00 KINO Kino CENTRUM - 10 z³
22.10 Sb 19.00 Wieczór teatralny z grup¹ CH£OPCY PANA JANKA z G³ogówka w re¿. W. Lankaufa MOK
22.10 Sb          Ca³y dzieñ WARSZTATY GOSPEL  dla dzieci m³odzie¿y i doros³ych Franciszkañski Oœrodek Pomocy

Dzieciom  MOK
23.10 Nd          Ca³y dzieñ WARSZTATY GOSPEL dla dzieci m³odzie¿y i doros³ych             Franciszkañski Oœrodek Pomocy

Dzieciom  MOK
23.10 Nd 18.00 KONCERT GOSPEL Podsumowanie warsztatów Koœció³ Ojców Franciszkanów
25.10 Wt 12.00 Koncert z okazji 100 urodzin CZES£AWA MI£OSZA Aula ZSM
26.10 Œr 13.00 RUSZ¯E G£OW¥ - ZMIERZ SIÊ Z MOW¥ Warsztaty dla nauczycieli Klub na skrzy¿owaniu MOK
26.10 Œr 17.00 Otwarcie wystawy  MÓJ KLASZTOREK Hol  MOK
27.10 Cz 19.00 WIECZÓR Z TEATREM "TRADYCJA" ZSM Spektakl w re¿. Marii Farasiewicz MOK Wolny
28.10 Pt 18.00 KINO Kino CENTRUM - 10 z³
                         20.00 - 8.00 NOCNE SPOTKANIA Z KSI¥¯K¥  Noc w bibliotece dla dzieci ze szkó³ podstawowych  Bibl. Publ.
3.11 Cz 16.00 RECITAL FORTEPIANOWY KAMILA LABUSGA  ucznia PSM II st. w Opolu,

w klasie prof. Celiny Hellerowej MOK
3.11 Cz 18.00 POEZJA W DZWIÊKACH MUZYKI   M. Farasiewicz i jej goœcie KLUB na skrzy¿owaniu MOK
4.11 Pt 10.00 Poranek teatralny DZIECI - DZIECIOM  Grupy teatralne SP nr 2 w re¿. W. Lankaufa MOK
4.11 Pt 18.00 KINO Kino CENTRUM - 10 z³
5.11 Sb 15.00 Otwarcie wystawy   MISJE FRANCISZKAÑSKIE Klasztor Ojców Franciszkanów
6.11 Nd            Ca³y dzieñ Wystawa MISJE FRANCISZKAÑSKIE              Klasztor Ojców Franciszkanów
6.11 Nd 18.00 Koncert chóru LO  POWRÓT DO ZRÓDE£ U PROGU JUBILEUSZU Klasztor Ojców Franciszkanów
7.11 Pn 16.00 DZIEÑ PATRONA Pañstwowej Szko³y Muzycznej I st. I. Jana Paderewskiego Aula PSM
7.11 Pn 17.00 BEZ BARIER   Program integracyjny dla dzieci Sala widowiskowa  MOK
8.11 Wt 17.00 BEZ BARIER   Program integracyjny dla m³odzie¿y Sala widowiskowa  MOK
9.11 Œr 18.00 Koncert z okazji 100 urodzin CZES£AWA MI£OSZA Sala widowiskowa  MOK
10.11 Cz 16.00 UROCZYSTOŒCI ROCZNICOWE  NARODOWEGO ŒWIÊTA NIEPODLEG£OŒCI

Pomnik Czynu Zbrojnego
11.11 Pt 17.00 "BALLADA O WO£YNIU"  w wykonaniu Teatru NIE z Tarnowa Sala widowiskowa  MOK
11.11 Pt 10.00 Koncert z okazji 100 urodzin CZES£AWA MI£OSZA Koœció³ Parafialny w Milicach
12.11 Sb 18.00 Na zakoñczenie G³ubczyckich Dni Kultury KONCERT Jazz Communications - featuring Leszek

¯¹d³o - saxophones, Marek Dykta - gitara, Marian Pawlik- bass, Mirek Sitkowski - drums
Sala widowiskowa  MOK - 15 z³

TRZECIE "GRAND PRIX" G£UBCZYCKIEGO CHÓRU!

W dniach 21-23 paŸdziernika 2011 r., Chór Mieszany I LO w G³ubczycach pod dyr. Tadeusza Eckerta, po raz kolejny
wzi¹³ udzia³ w finale XXXI Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i M³odzie¿y w Bydgoszczy.
 Rywalizuj¹c z 17 chórami z ca³ej Polski, zespó³ 10 raz z rzêdu zdoby³: "Z³oty Kamerton", "Puchar Ministra Edukacji
Narodowej", " Puchar Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego" oraz - najwa¿niejsz¹ nagrodê tego konkursu -
nagrodê g³ówn¹ dla najlepszego chóru konkursu "Grand Prix" (ponownie po 14 latach, trzeci raz  w tym konkursie -
wczeœniej 1995 i 1997 roku). Warto zaznaczyæ, ¿e jest to tak¿e trzecie "Grand Prix" w tegorocznych konkursach -
na 46 Miêdzynarodowym Festiwalu Pieœni Chóralnej w Miêdzyzdrojach zespó³ zdoby³ podwójne "Grand Prix"
 jury oficjalnego i jury nieoficjlnego. Ponadto, w bydgoskim konkursie chór zdoby³: nagrodê za najlepiej wykonany
utwór wspó³czesnego kompozytora polskiego "Lamentum" Andrzeja Hundziaka, nagrodê za najlepiej wykonany utwór
obowi¹zkowy "Regina coeli" Romualda Twardowskiego.
Tadeusz Eckert otrzyma³ dwie nagrody indywidualne: Nagrodê specjaln¹ dla najlepszego dyrygenta konkursu
oraz Nagrodê Marsza³ka Województwa Kujawsko - Pomorskiego dla dyrygenta chóru bêd¹cego laureatem
tytu³u "Grand Prix".(foto 3 str.20)

 Tadeusz Eckert
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Dzia³ania wojskowego wymiaru sprawiedliwoœci w latach 1945-
1954, który w œcis³ej wspó³pracy z Urzêdami Bezpieczeñstwa Pu-
blicznego d¹¿y³ do ca³kowitego podporz¹dkowania ¿ycia spo-
³ecznego wp³ywom komunistycznym, zapisa³y siê tragicznie w
historii kraju i narodu polskiego. Rzesze badaczy: historyków,
prawników, socjologów i innych staraj¹ siê udokumentowaæ i
opisaæ funkcjonowanie tych represyjnych narzêdzi aparatu ter-
roru. Narzêdzi pos³uguj¹cych siê prawem bezprawnie ustano-
wionym. Jednym z najbardziej represyjnych aktów prawnych
ustanowionym przez komunistów by³ Kodeks Karny Wojska
Polskiego wprowadzony w ¿ycie na podstawie ustawy Krajowej
Rady Narodowej z dnia 15 sierpnia 1944 r. o tymczasowym trybie
wydawania dekretów z moc¹ ustawy (Dz. U. R.P. Nr 1, poz. 3).
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego postanowi³, a Prezy-
dium Krajowej Rady Narodowej zatwierdzi³o dekret o obowi¹zy-
waniu Kodeksu. Jego rozdzia³ XVII (artyku³y od 85 do 103) trak-
towa³ o tzw. zbrodniach stanu. Zbrodni¹ - w pojêciu komunistów
- by³a m.in. dzia³alnoœæ w organizacjach walcz¹cych o niepodle-
g³oœæ i suwerennoœæ Polski. Czyn ten, œcigany z art. 86 § 2 KKWP,
zagro¿ony by³ kar¹ od 5 lat wiêzienia do kary œmierci w³¹cznie.

Wed³ug ró¿nych badañ w latach 1944-1956 dzia³a³o w Polsce
kilka tysiêcy organizacji (przez komunistów traktowanych jako
nielegalne) niepodleg³oœciowych, zrzeszaj¹cych  tysi¹ce roda-
ków. Pochodzili oni z ró¿nych klas spo³ecznych, dzia³aj¹c w ma-
³ych miasteczkach i du¿ych aglomeracjach. Trudno jest przece-
niæ  rolê spo³eczn¹,  w podtrzymywaniu ducha patriotyzmu w
zniewolonym wówczas kraju, któr¹ te organizacje odegra³y w
swoich œrodowiskach. Reakcja w³adzy by³a  bezwzglêdna. Roz-
pracowywanie, aresztowanie, a póŸniej… wyrafinowane, trwaj¹-
ce wiele miesiêcy œledztwo. Wszystko to mia³o jeden cel - psy-
chiczne i fizyczne z³amanie "wroga demokracji ludowej". Z punk-
tu widzenia ówczesnych w³adz by³y to dopuszczalne prawem
dzia³ania zmierzaj¹ce do usuniêcia wszelkich przeszkód w socja-
listycznej przebudowie pañstwa.

Od samego pocz¹tku terror przybra³ olbrzymie rozmiary, stoso-
wany by³ na szerok¹ skalê. Ambasador USA w Polsce Arthur
Bliss-Lane w jednym z raportów zapisa³: "Oceniliœmy, ¿e w 1946 r.
policja polska lub radziecka wziê³a ponad 100 tys. Polaków […].
Wiêzienia w Krakowie, Lublinie i Poznaniu przepe³nione by³y
wiêŸniami politycznymi". Aresztowano wszelkie osoby, w sto-
sunku do których istnia³ cieñ podejrzenia o przynale¿noœæ do
jakiejkolwiek organizacji niepodleg³oœciowej. Podobnie wygl¹-
da³a sytuacja na terenie ca³ego kraju do po³owy lat 50., powiat
g³ubczycki nie nale¿a³ w tym wzglêdzie do ¿adnych wyj¹tków.
Dzieje kilku organizacji m³odzie¿owych by³y ju¿ prezentowane
czytelnikom. Nieznane dotychczas pozostawa³y okolicznoœci
uwiêzienia i œledztwa prowadzonego przeciwko jednej z uczennic
g³ubczyckiego liceum - Barbarze Tarkowskiej.

We wrzeœniu 1945 r. przyby³a z Ko³omyi do G³ubczyc wraz z
matk¹ i siostr¹ Jadwig¹. Jak wynika z akt sprawy jej Ojciec -
pracownik kolei - zgin¹³ w Ko³omyi w trakcie dzia³añ wojennych.
Od pocz¹tku Barbara Tarkowska zwi¹za³a siê z powstaj¹cym w
G³ubczycach harcerstwem.

W maju 1947 r. pozna³a przygodnie w G³ubczycach Tadeusza
Olszewskiego, pracuj¹cego podówczas jako robotnik w lasku
g³ubczyckim. Rok póŸniej, na jednym z obozów harcerskich w
Raciborzu, pozna³a Barbarê Mastalarsk¹ z £odzi. Znajomoœæ z w/
w osobami dramatycznie zapisa³a siê w ¿yciorysie B.Tarkowskiej.

W dniu 31 sierpnia 1950 r. w £odzi podczas likwidacji przez
funkcjonariuszy Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego niepodle-
g³oœciowej organizacji m³odzie¿owej zosta³a aresztowana rów-

SPRAWA BARBARY TARKOWSKIEJ
nie¿ Tarkowska, która w tym czasie przebywa³a u Barbary Masta-
larskiej w £odzi. Z uwagi na fakt, i¿ Tarkowska na sta³e zamiesz-
kiwa³a w G³ubczycach, Wojewódzki Urz¹d Bezpieczeñstwa Pu-
blicznego w £odzi przekaza³ j¹ wraz z aktami sprawy do WUBP w
Opolu, sk¹d ok. 6 wrzeœnia 1950 r. przetransportowano j¹ do Po-
wiatowego Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego w G³ubczycach.
Kilka dni póŸniej pp³k Jerzy Tramer, prokurator Wojskowej Pro-
kuratury Rejonowej w Opolu, postanowi³ o jej tymczasowym
aresztowaniu wraz z osadzeniem w wiêzieniu karno-œledczym w
KoŸlu do dnia 6 paŸdziernika 1950 r. Jak napisano w aktach spra-
wy: "w okresie od 1948 r. do czasu zatrzymania […] na terenie
G³ubczyc i £odzi udziela³a powtarzaj¹cej siê pomocy dowódcy
M.O.A.K. (M³odzie¿owej Organizacji AK) Olszewskiemu Tade-
uszowi ps. "Zag³oba", dzia³aj¹cej na terenie £odzi". Jednak¿e
postanowienie o przekazaniu jej do wiêzienia karno-œledczego
by³o fikcj¹. Œledztwo w stosunku do niej by³o prowadzone w
PUBP i przez funkcjonariuszy g³ubczyckich. Z akt sprawy Woj-
skowej Prokuratury Rejonowej w Opolu (sygn. IPN Wr 171/61)
wynika, i¿ Tarkowsk¹ podejrzewano o przestêpstwo z art. 86 § 2
KKWP. Przes³uchiwali j¹ natomiast funkcjonariusze PUBP, jak:
Franciszek Puzio, Stefan Proszowski, Wawrzyniec Bibro, Stefan
Wojtasiewicz, Józef Ma³ysz.

Na fakt prowadzenia œledztwa przeciwko Tarkowskiej w G³ub-
czycach wskazuje pismo, które dnia 12 paŸdziernika 1950 r. wp³y-
nê³o do PUBP w G³ubczycach. Prokurator Tramer informowa³
wówczas szefa PUBP o przed³u¿eniu aresztu tymczasowego Tar-
kowskiej do dnia 6 listopada 1950 r. równoczeœnie prosz¹c "o
przyspieszenie œledztwa w tej sprawie". Zatem œledztwo odby-
wa³o siê bez jakiegokolwiek nadzoru prokuratorskiego.

Wydaje siê, i¿ wyniki prowadzonego postêpowania by³y dla
funkcjonariuszy g³ubczyckiej bezpieki niezadowalaj¹ce. Barbara
Tarkowska nie przyznawa³a siê do zarzucanych jej czynów; œled-
czy zaœ starali siê wszystkie zebrane materia³y wykorzystaæ prze-
ciwko niej. Miêdzy innymi analizowano treœæ jej listów. W jed-
nym z nich, do Barbary Mastalarskiej - z listopada 1948 r. - zapisa-
³a bowiem humorystycznie, i¿ ma "zielono w g³owie", a poniewa¿
PSL zosta³o na terenie powiatu rozwi¹zane to i j¹ byæ mo¿e aresz-
tuj¹. W innym, ¿e w szkole "jest nastawienie czerwone", przymu-
szaj¹ do wstêpowania do ZMP, "ale my siê nie damy". W innym
mia³a informowaæ Olszewskiego o wyroku zapad³ym w sprawie
profesora Czarnieckiego i jego szeœciu uczniów z g³ubczyckiego
liceum.

W tej sytuacji 16 listopada 1950 r. oficer œledczy PUBP, Stefan
Proszowski, wyst¹pi³ z wnioskiem o przed³u¿enie tymczasowego
aresztu do dnia 6 grudnia 1950 r.: "Poniewa¿ sprawa ta natrafia w
œledztwie na powa¿ne trudnoœci w celu przes³uchania szeregu
œwiadków zamieszka³ych na obszarze ca³ego kraju". 12 grudnia
po raz kolejny przed³u¿ono wa¿noœæ aresztu, tym razem do dnia 1
lutego 1951 r. Zaœ dnia 9 lutego 1951 r. p³k Tramer podj¹³ kolejn¹
decyzjê o przed³u¿eniu aresztu, tym razem do 11 marca 1951 r.

W styczniu 1951 r. do Naczelnej Prokuratury Wojskowej w
Warszawie napisa³a list zrozpaczona matka Barbary, Franciszka
Tarkowska, z proœb¹ o wyjaœnienie ca³ej sytuacji i zwolnienie
córki. Byæ mo¿e by³ to impuls do zakoñczenia sprawy przeciwko
Barbarze, bowiem 1 lutego 1951 r. szef Wydzia³u VII Naczelnej
Prokuratury Rejonowej w Warszawie, os³awiona pp³k Helena
Woliñska, za¿¹da³a wyjaœnieñ od WPR w Opolu do dnia 22 lute-
go 1951 r. Prawdopodobnie analiza ca³oœci zebranego materia³u
sk³oni³a podprokuratora WPR w Opolu, por. Zdzis³awa Limba-
cha, do podjêcia w dniu 6 marca 1951 r. decyzji o umorzeniu
œledztwa w sprawie przeciwko Barbarze Tarkowskiej
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W uzasadnieniu postanowienia zapisano:
"W dniu 31 sierpnia 1950 r. w £odzi podczas likwidacji przez w³adze

BP nielegalnej organizacji m³odzie¿owej zosta³a aresztowana podej-
rzana Tarkowska Barbara stale zamieszka³a w G³ubczycach, która w
tym czasie przebywa³a u swej kole¿anki w £odzi. Z uwagi na to, ¿e
podejrzana Tarkowska stale mieszka w G³ubczycach, WUBP w £odzi
przekaza³ j¹ wraz z materia³ami dochodzenia do tamtejszego PUBP.

Na podstawie pierwiastkowych materia³ów dochodzenia zastoso-
wano wobec Tarkowskiej Barbary areszt tymczasowy, jako podejrza-
nej o przynale¿noœæ do nielegalnej organizacji m³odzie¿owej.

W toku œledztwa ustalono, ¿e w roku 1948 w G³ubczycach podej-
rzana Tarkowska Barbara zapozna³a niejakiego Olszewskiego Tade-
usza, którego wkrótce powo³ano do odbycia s³u¿by wojskowej i
przydzielono do jednej z jednostek stacjonuj¹cych w £odzi. Ol-
szewski pisywa³ czêsto listy do Tarkowskiej o charakterze kole-
¿eñskim. W lipcu 1950 r. Olszewski wst¹pi³ na terenie £odzi do
nielegalnej organizacji pod nazw¹ "M³odzie¿owa Organizacja Ar-
mii Krajowej", gdzie pod pseudonimem "Zag³oba" pe³ni³ funkcjê
kierownicz¹, a po jakimœ czasie zdezerterowa³ z WP. W chwili
likwidacji nielegalnej organizacji Olszewskiemu uda³o siê zbiec i
ukrywa³ siê do dnia 29 paŸdziernika 1950 r.

Podejrzana Tarkowska Barbara w toku œledztwa nie przyzna³a siê
do brania udzia³u w nielegalnej organizacji t³umacz¹c siê ¿e Ol-
szewskiego zna³a bardzo krótko przed wst¹pieniem jego do WP, a
póŸniej utrzymywa³a z nim wy³¹cznie kontakt listowny. Tarkow-
ska pisywa³a do Olszewskiego listy wy³¹cznie w charakterze kole-
¿eñskim i jak zeznaje w ogóle nie wiedzia³a, ¿e jest on cz³onkiem
nielegalnej organizacji.

Przes³uchani w charakterze œwiadków cz³onkowie nielegalnej or-
ganizacji MOAK zeznali, i¿ Tarkowska Barbara nie nale¿a³a do ich
organizacji nie wiedzia³a, ¿e oni tam nale¿¹. Z uwagi na to, ¿e decydu-
j¹cy moment dla sprawy mia³y byæ zeznania Olszewskiego, zaraz po
zatrzymaniu przes³uchano go w charakterze œwiadka. Olszewski ze-
zna³, ¿e Tarkowsk¹ Barbarê zna, ¿e korespondowa³ z ni¹ podczas
pobytu w £odzi, lecz do organizacji Tarkowska nie nale¿a³a i nawet
jej nie mówi³, ¿e jest cz³onkiem nielegalnej organizacji, gdy¿ jak twier-
dzi³ nie wierzy³ jej, gdy¿ by³a ona cz³onkiem ZMP.

Bior¹c pod uwagê, ¿e w toku œledztwa nie udowodniono Tar-
kowskiej Barbarze przynale¿noœci do nielegalnej organizacji i ¿e
zeznanie Olszewskiego Tadeusza, które mia³y mieæ decyduj¹ce
znaczenia dla wyœwietlenia sprawy, nie potwierdzi³y zarzutów
pod jakimi pozostawa³a Tarkowska Barbara, a wrêcz odwrotnie,
zeznania te zupe³nie obali³y wszelkie podejrzenia - nale¿a³o orzec
jak w sentencji postanowienia".

Postanowienie zosta³o dnia 8 III 1951 r. zatwierdzone przez p³k
Jerzego Tramera. Tego samego dnia wystawiono równie¿ do PUBP w
G³ubczycach nakaz zwolnienia Tarkowskiej.

Zachowane obecnie akta wojskowego wymiaru sprawiedliwoœci
nie oddaj¹ - nawet w stopniu minimalnym - dramatu ludzi, którzy
dostali siê w tryby komunistycznego aparatu terroru. Koszmar nie
koñczy³ siê wraz z opuszczeniem murów wiêzienia / aresztu œledcze-
go / aresztu lokalnego Urzêdu Bezpieczeñstwa. Z jednej strony w
aktach pozostawa³ œlad, który niczym stygmat pod¹¿a³ za cz³owie-
kiem, który niemal na ca³e ¿ycie pozostawa³ podejrzanym w oczach
w³adz. Skutek tego by³ jeden: trudnoœæ w kontynuowaniu edukacji,
znalezieniu dobrze p³atnej pracy, u³o¿eniu sobie tzw. Normalnego
¿ycia. Z drugiej strony - chyba najwa¿niejszej - œlad pozostawa³ na
zawsze w psychice. Funkcjonariusze stoj¹cy na stra¿y tzw. demokra-
cji ludowej nie mieli ¿adnej pojêcia o demokracji, tym bardziej nie byli
reprezentantami ludu, spo³eczeñstwa polskiego.

                                                  Dariusz Misiejuk   (IPN Wroc³aw)

NARKOTESTY
Burmistrz G³ubczyc przekaza³ Policji w UrzêdzieMiej-

skim 12.10.2011  kolejn¹ partiê  27 narkotestów.

Testy narkotykowe umo¿liwiaj¹ i u³atwiaj¹  patrolom  poli-
cji szybkie wykrywanie kierowców pod dzia³aniem narkoty-
ków i ujawniaj¹ osoby które mog¹ byæ pod ich wp³ywem.

Z-ca  komendanta nadkomisarz  Simon  odbieraj¹c narko-
testy  wyrazi³ wdziêcznoœæ gminie za pomoc i wspieranie
policji w utrzymaniu bezpieczeñstwa  na ulicach i drogach.

                                                                               Jan Wac

KAPLICZKA W WIDOKU POŒWIÊCONA.
Ósmego paŸ-

dziernika 2011r.
pierwszym nabo-
¿eñstwem ró¿añ-
cowym mieszkañ-
cy widoku  uczcili
moment poœwiê-
cenia przez ks.
proboszcza parafii
Debrzycy  Piotra
Furmana wybudo-
wanej wspólnymi
si³ami  kapliczki  Najœwiêtszej Maryi Panny. So³tys Widoku
Bogus³aw Granda - inicjator i organizator przedsiêwziêcia -
dziêkuj¹c wszystkim zaanga¿owanym w  budowê tego dzie³a,
podziêkowa³ te¿ ks. proboszczowi za ofiarowan¹ do kapliczki
figurkê Matki Bo¿ej,  która stanowi³a jego pami¹tkê rodzinn¹.

Na zdjêciu  -  pierwszy od lewej so³tys B. Granda,
obok pose³ Adam Krupa.                                     Jan Wac
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"... POK£ON Z£O¯YLIŒMY  LUDZIOM MINIONYM..." (cdn)

(Cz.Mi³osz "Legenda")

3 lipca - niedziela,Tarnopol.
Po œniadaniu  kilka osób uczestniczy we Mszy Œw., inni poznaj¹

poblisk¹ czêœæ miasta. Pañstwo Sobczakowie z G³ucho³az z cioci¹
udaj¹ siê do krewnych w Ihrowicy. O godz. 10:00 wyje¿d¿amy do
Zbara¿a. Zatrzymujemy siê przed koœcio³em p.w. œw. Antoniego,
gdzie oczekuje nas E.Wo³oszyn , który od poprzedniego wieczora
goœci u o. Berarda - proboszcza. Z pobliskiej cerkwi dobiegaj¹
œpiewy liturgiczne. Podchodzimy i zauroczeni s³uchamy.

Zbara¿ to miasto rejonowe w obwodzie tarnopolskim licz¹ce ok. 14 tys.
mieszkañców. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1211r. Od XIV w. nale¿a³ do
ksi¹¿¹t Zbaraskich, póŸniej kolejno Wiœniowieckich i Potockich.

Koœció³ parafialny to imponuj¹ca bry³a o dwóch wie¿ach i
mocno zniszczonej fasadzie. Wewn¹trz œwie¿e tynki, trzy odno-
wione o³tarze boczne - a by³o ich trzynaœcie. Pierwszy koœció³ i
klasztor oo. Bernardynów ufundowa³ Ksi¹¿e Jerzy Zbaraski, ale
zosta³ zniszczony w czasie powstania Chmielnickiego. Obecny
pochodzi z 1755r. i otrzyma³ barokowy wystrój. Przetrwa³ dwie
wojny œwiatowe....zdewastowa³y go w³adza radzicka i ukraiñska.
W latach 1945 - 1990 w klasztorze by³ szpital, a w koœciele sk³ad
soli, póŸniej fabryka. Pod œcianami le¿¹ fragmenty o³tarzy - do
renowacji, konfesjona³ zbity z tarcicy. Przed o. Berardem Zadoj-
ko wiele pracy, a œrodków finansowych brakuje ci¹gle. Ubolewa
te¿, ¿e nie uda³o siê uratowaæ piêknych fresków wykonanych
przez Œliwiñskiego. O godz. 11:30 ks. A.Szubka odprawia nabo-
¿eñstwo do Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa, a o godz. 12:00 w
asyœcie o. Berarda Mszê Œw. Modlitwy (wybrane) odmawiano w
jêzyku polskim i ukraiñskim i wtedy czu³o siê prawdziw¹ po-
wszechnoœæ Koœcio³a. W czasie kazania Ks. Szubka dobitnie
mówi³ o koniecznoœci chrzeœcijañskiej mi³oœci bliŸniego, zamkniê-
ciu przesz³oœci i czuwaniu, aby nie odrodzi³o siê to, co by³o z³e,
niszcz¹ce ludzk¹ solidarnoœæ. Przed o³tarzem 9 ministrantów w
ró¿nym wieku. W ³awkach ludzie w ró¿nym wieku, du¿o m³odych
œpiewaj¹cych polskie pieœni, wspieraj¹cych piêkny g³os orga-
nistki Wiktorii (krewnej Pana Zbigniewa Solskiego z G³ubczyc) i
nauczycielki miejscowej szko³y muzycznej. Po Mszy Œw. pami¹t-
kowe zdjêcie. I podje¿d¿amy na parking przed zamkiem. Mostem
na szerok¹ 20 metrow¹ fos¹ - obecnie bez wody - podchodzimy
do dwupiêtrowej barokowej bramy i jesteœmy na dziedziñcu.
Fundatorami byli ksi¹¿êta Jerzy i Krzysztof Zbarascy, zaprojek-
towa³ Henryk van Peene z Flamandii. Budowê ukoñczono w 1626r.
Twierdza zbudowana zosta³a na planie kwadratu o boku 88m. ma
na rogach 4 baszty o wysokoœci 23m. Twierdza zas³ynê³a z obro-
ny w 1649r. Przez 43 dni (10lipca - 22 sierpnia) 14 tysiêczna za³oga
polska pod dowództwem ksiêcia Jeremiego Wiœniowieckiego
broni³a miasta atakowanego przez ok. 150 tys. po³¹czonych wojsk
tatarsko - kozackich B.Chmielnickiego. Po wielu nieudanych pró-
bach uda³o siê w koñcu dotrzeæ do króla Jana Kazimierza, M.Skrze-
tuskiego i powiadomiæ o tragicznym po³o¿eniu obroñców. Ten
bohater sta³ siê pierwowzorem dla postaci J.Skrzetuskiego z
"Ogniem i mieczem" H.Sienkiewicza. Odsiecz królewska po³o¿y-
³a kres oblê¿eniu. Podpisano wówczas ugodê zbarask¹. Do tych
wydarzeñ nawi¹zuje utwór Henryka Zbierzchowskiego:

"...Wskrzeszona piórem wielkiego pisarza
Dotychczas ¿yje w ka¿dej polskiej duszy
Cudowna wizja obrony Zbara¿a.
Starego zamku ziemicy Podolskiej.
Do dzisiaj ka¿dy z Polaków pamiêta
Jak to walczyli Jaremy rycerze:

Husarz Skrzetuski, olbrzym Podbipista,
Wo³odyjowski - ¿o³nierz nad ¿o³nierze.
I jak ten zamek p³on¹³ w mrokach nocy
Niby pochodnia wiernoœci i mocy..."

/"Obrona Zbara¿a" /
  Zamek by³ trzykrotnie niszczony - raz przez Turków w 1675r. ,

dwa razy przez Rosjan w 1707r. i 1734r. Zawsze jednak by³ odbu-
dowywany. Zwiedzanie zamku odbywamy pod opiek¹ przewod-
niczki Pani Czajki. W holu, na wprost wejœcia, stoj¹ popiersia
wodzów kozackich, którzy n gdy zamku nie zdobyli. Na piêtrze
wystawa fotografii innych zamków na Ukrainie, rêkodzielnictwa,
pami¹tek ukraiñskich. Z polskich akcentów dostrzegam jedynie
portrety ksi¹¿¹t Jerzego i Krzysztofa. To przykre. Ksi¹¿ê Krzysz-
tof Zbaraski odby³ w 1622r. poselstwo do Turcji, gdzie notyfiko-
wa³ korzystny dla Polski uk³ad, dwa lata wczeœniej domaga³ siê
uchylenia przez Sejm podatków na utrzymanie 60 tys. ¿o³nierzy
dla obrony wschodnich granic Rzeczypospolitej. W kazamatach
ekspozycja orê¿a, w tym broni rêcznej, przedmiotów pochodz¹-
cych z wykopalisk i codziennego u¿ytku, w lochu narzêdzi tortur.
Du¿o miejsca zajmuj¹ w dawnej czêœci gospodarczej rzeŸby W³o-
dzimierza £upijczuka ilustruj¹ce legendy ukraiñskie, ale przede
wszystkim przedstawiaj¹ce postaci wojowników kozackich.

W parku poni¿ej zamku, stoi pomnik A. Mickiewicza, który
wczeœniej sta³ w centrum miasta. Po usuniêciu zosta³ wrzucony w
bagna, póŸniej zdewastowali go radzieccy ¿o³nierze. Dziêki Pola-
kom znalaz³ swoje miejsce. W miejscu przed Urzêdem Miasta stoi
obecnie pomnik S. Chmielnickiego. Zbara¿ ma tak¿e pomnik Dmy-
tra Klaczkowskiego - dowódcy UPA prawdopodobnie inicjatora
mordów na ludnoœci polskiej na Wo³yniu.

Spacer przez miasto, obiad i wyjazd do Tarnopolu. Od grupy
od³¹cza siê Józef Paj¹czkowski z córk¹ Ew¹ i jad¹ do miejscowo-
œci Dobrowody, st¹d pochodz¹ ich przodkowie.

W Tarnopolu odwiedzamy parafiê unick¹ w której pracowa³ o.
Eligiusza Sinkowski obecny gwardian Ojców Franciszkanów  z
G³ubczyc. Trwa nabo¿eñstwo, œwi¹tynia pe³na. Brat Waldemar
Czarnocki z Koz³ówki pokazuje nam œwietlicê dla dzieci z rodzin
rozbitych, zagro¿onych alkoholizmem i innymi rodzajami patolo-
gii, korzystaj¹cych tu z posi³ków i opieki. Przynosi strusie jajo -
przy domu parafialnym znajduje siê ptaszarnia, a w niej okazy
ptactwa domowego i dzikiego; samych ba¿antów jest szeœæ ga-
tunków. Na zakoñczenie dnia atrakcja - rejs stateczkiem wyciecz-
kowym po zbiorniku wodnym.

Zwi¹zanym ze Zbara¿em i tym, którzy odwiedzili to historyczne
miasto dedykujê utwór S.Barañczaka:

ZbereŸnikom ze Zbara¿a / zaraŸliwy zez zagra¿a:
zje zuch zwyk³y zraz zbaraski - zaraz ziej¹ zeñ zarazki,
zjadacz zrazu, zrazu zdrów -  zezem zara¿ony znów.
Zdaniem znawców zagadnienia,
ze zwyk³ego zagapienia / zbara¿amin zbarania³y
(znaki zawsze zabrania³y / zjadania zrazów) zrazy
ze¿re, zdrowe zaœ zakazy
"ZRAZ (ZRAZ ZW£ASZCZA ZAWIJANY)
ZASADNICZO ZAKAZANY!"
zlekcewa¿y. Zatem: zali¿ znak zakazu, znowu zwalisz,
zbirze ze Zbara¿a, zjesz zraz z³owrogi - (ze¿re zwierz)

                                           (Zbere¿mikow ze Zbara¿a)

Tadeusz Skrzyp kronikarz pielgrzymki,

a nie jak podaliœmy ostatnio E.W. i K. N. przepraszamy
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 GALA WSPÓ£ZAWODNICTWA która odby-
³a siê w Sali pod Anio³em w ratuszu miejskim w
G³ubczycach zgromadzi³a przedstawicieli  w³adz
samorz¹dowych wykonawczych, uchwa³odaw-

czych szczebla wojewódzkiego, powiatowego, gminnego oraz
komisji rad, oœrodków kultury i sportu, zwi¹zków sportowych, ko-
ordynatorów sportu, doradcê  metodycznego  ds  wychowania
fizycznego dyrektorów  Szkó³  Podstawowych,  Gimnazjalnych  i
Ponadgimnazjalnych  gmin:  Kietrz,  Branice, Baborów  i  G³ubczy-
ce równie¿  nauczycieli  wychowania  fizycznego, uczniów i  media.

Galê rozpocz¹³ wystêp  Chóru LO G³ubczyce  i   wiceburmistrz
Mariusz Mróz.  Wyniki  wspó³zawodnictwa  sportowego og³a-
szali prowadz¹cy Galê Monika  Komarnicka i  Mariusz  Kruk.

 Komisja  w  sk³adzie: Mariusz   Kruk (przew.) oraz Marian
Wêgrzynowicz,  Andrzej  Deszka, Krzysztof Tokarz, Zbigniew
Piaskowy - cz³onkowie w dniu  14.06.2011r.  w  G³ubczycach  od-
by³a posiedzenie  oceniaj¹ce  przebieg  i  wyniki  konkursu  na
najbardziej  usportowion¹ szko³ê,  sportowca  i  gminê   powiatu
g³ubczyckiego.

Po zapoznaniu siê z wynikami zawodów   sportowych   w  roku
szkolnym  2010/2011 komisja   stwierdzi³a,   ¿e  kolejnoœæ  szkó³   w
powiecie  g³ubczyckim   przedstawia  siê   nastêpuj¹co:

Kategoria Szkó³  Podstawowych   (udzia³   15  szkó³)
XIV  m.  PSP we  W³odzieninie -      4  pkt.
XIV m.  ZSP w  Dzier¿ys³awiu -      4  pkt.
XIII  m. SP w   Zopowych -      5  pkt.
XII   m. ZS  w  Pietrowicach  -      7  pkt.
XI    m. SP w  Grobnikach -      8  pkt.
X     m. SP  w   Branicach -    14  pkt.
IX    m. SP w   Bogdanowicach -    15  pkt.
VIII  m. ZSP w Nowej  Cerekwi -    16  pkt.
VII   m. ZSP w  Nasiedlu -    25  pkt.
VI    m. ZSP w  Pilszczu -    27  pkt.
V     m. SP nr 2 w G³ubczycach -    29  pkt.
IV    m. SP nr 1 w G³ubczycach -    50  pkt.
III    m. ZS  w    Lisiêcicach -    56  pkt.
II      m. ZSP w  Baborowi e -    57  pkt.
I       m. PSP w  Kietrzu              -    65  pkt.
Kategoria  Szkó³ - Gimnazja   (udzia³   6  szkó³)
VI m.Gimnazjum  w  Lisiêcicach -  11    pkt.
V  m.Gimnazjum  nr 2  w  G³ubczycach -  29    pkt.
IV m. Gimnazjum  nr 1  w  G³ubczycach -  30    pkt.
III m. Gimnazjum w  Branicach -           36    pkt.
II  m. Gimnazjum  w Baborowie - 44    pkt.
I   m. Gimnazjum  w Kietrzu - 70    pkt.
Kategoria  Szkó³   ponadgimnazjalnych   (udzia³  4  szko³y)
IV m. ZSCKU w G³ubczycach           - 14 pkt.
III m. ZS    w    Kietrzu                       -  16 pkt.
II  m.ZSO w G³ubczycach                   - 35 pkt.
I   m.ZSM w  G³ubczycach                 -  41 pkt    >>>>>

NAGRODY BURMISTRZA
Podczas uroczystoœci w MOK z okazji Dnia Edukacji Narodo-

wej za szczególne osi¹gniêcia Nagrody Burmistrza otrzymali dy-
rektorzy i nauczyciele  placówek oœwiatowych Gminy G³ubczyce
oraz œlubowanie z³o¿yli nowomianowani nauczyciele.(foto str.1GG)

Uroczystoœæ zainaugurowa³ wystêp Chóru Mieszanego LO pod
dyr T. Eckerta, a program artystyczny zaprezentowali uczniowie
z Zespo³u Szkó³ w Pietrowicach (foto)

Dyrektorzy:    Bo¿ena Majka Gimnazjum Nr 1,   Jolanta Wojtuœ
Sz.P. Nr 1, Halina  Tokar  Sz. P. Nr 2,  Anna Pyrczak   Przedszkole
Nr 1, Joanna Radecka  Przedszkole Nr 2, Ma³gorzata Kunicka
Przedszkole Nr 3, Tadeusz Wojciechowski  Zespó³ Szkó³  w Lisiê-
cicach, Bogdan Kulik  Zespó³ Szkól w Pietrowicach.

Nauczyciele:  Iwona £upicka, Sylwia Zarychta, Przemys³aw
Wójcik Gimnazjum Nr 1,  Ma³gorzata Masiak,  Gimnazjum Nr 2,
Ewa  Jano  Zespó³ Szkó³ w Pietrowicach,  Andrzej Ustrzycki  Ze-
spó³ Szkó³ w Lisiêcicach, Zdzis³awa Krzywiecka    P Nr 1, Bogumi-
³a Krówka  P Nr 3, Bogumi³a Sza³ankiewicz, Renata  Wilman,
Zbigniew Czerniak   Sz. P.Nr 1,   Beata Liphardt, Ma³gorzata Szym-
czyka,  Katarzyna Drzewicka So³tys Sz. P. Nr 2,  Ewa Serafin Sz. P.
w Grobnikach,   £ucja Marczakiewicz  Sz.P. w Klisinie (foto str.1)
Nauczyciel to nie zawód . To  pos³annictwo i powo³anie. Nie

jest ³atwo kszta³towaæ cz³owieka, jego umys³owoœæ i charakter.

Byæ nauczycielem znaczy podj¹æ to  wyzwanie i wielk¹ odpo-

wiedzialnoœæ. Dlatego nauczyciele uzyskuj¹cy status nauczy-

ciela mianowanego sk³adaj¹ œlubowanie - powiedzia³ dyr. ZO-
KiS Stanis³aw Krzaczkowski prosz¹c na scenê nastêpuj¹ce oso-
by;  Beata Konopnicka Sarota,  Anna Mazur - Gimnazjum Nr1,
Anna  Andrzejak - Gimnazjum nr 2, Ewelina Leœkiewicz, Iwona
Bronia, Piotr Olchowy -   Szko³a Podstawowa Nr 1, Sylwia Barto-
siewicz, Ewa Cierpia³, Marek Bednarczyk -  Szko³a Podstawowa
Nr 2,  Piotr Kowalczyk -  Zespó³ Szkó³ w Lisiêcicach, Monika
Oraczewska, Bianka  Mularz - Zespó³ Szkó³ w Pietrowicach

                                                                 (foto str.1) Jan Wac

>>>>>    Klasyfikacja  koñcowa  gmin:
IV m.   gmina Branice  50  pkt.
III m. gmina Baborów  69  pkt.
II  m.  gmina  Kietrz    101  pkt.
I   m. gmina G³ubczyce 104  pkt.
Do  komisji wp³ynê³y  równie¿  wnioski  na najlepszego  spor-

towca powiatu.  Oceniane  by³y  osi¹gniêcia  uczniów,  sportow-
ców  w   konkurencjach  rozgrywanych  w  ramach  kalendarza
Szkolnych  Igrzysk  Sportowych  w   kategorii  szkó³  podstawo-
wych,  gimnazjów  i  ponadgimnazjalnych.

>>>>  dok. str.17
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W dniach 04-05 paŸdziernika 2011r. po raz trzeci przyst¹piliœmy
do akcji zwi¹zanej z Miêdzynarodowym Dniem Chleba, której
patronuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Fundacja
Dobre ̄ ycie. Ca³a ogólnopolska kampania ma na celu propago-
wanie dobrego, naturalnego pieczywa oraz uœwiadomienie kon-
sumentom, ¿e chleb ma wysok¹ wartoœæ od¿ywcz¹ i dobroczyn-
ny wp³yw na nasz organizm. W zwi¹zku z tym nasza szko³a zor-

ganizowa³a wystawê po³¹czon¹ z degustacj¹ chleba i promocj¹
naturalnego chleba ¿ytniego na zakwasie. Wystawa by³a skiero-
wana do wszystkich mieszkañców powiatu g³ubczyckiego, a
szczególnie do dzieci i m³odzie¿y. Na wystawie zgromadziliœmy
dawny sprzêt zwi¹zany z przygotowaniem i wypiekiem pieczy-
wa. Eksponaty te pomog³y zwiedzaj¹cym wyobraziæ sobie iloœæ

ciê¿kiej pracy, któr¹ musieli w³o¿yæ nasi przodkowie w przygoto-
wanie pieczywa. Na przygotowanej wystawie mo¿na by³a prze-
czytaæ o historii chleba na œwiecie i w Polsce, zapoznaæ siê z
opisem ró¿nych rodzajów wypieków, a tak¿e przys³owiami, wier-
szami i ilustracjami zwi¹zanymi z chlebem. Dodatkow¹ atrakcj¹
by³ zapach œwie¿ych bu³eczek, pieczonych na oczach zwiedzaj¹-
cych. Mo¿na by³o równie¿ skosztowaæ wypieków firm, które za-
prezentowa³y swoje wyroby, a by³y to piekarnie: "Keks"J. Ga³ec-
ki z G³ubczyc, "Smakosz" M. Œliwiñska i Z. Perdak z Baborowa,
Wiktoria Prassol  z G³ubczyc, "Metro-Plus"Dariusz D¹bkowski z
Kietrza, piekarnia - cukiernia A. Muller z Rozkochowa. A ¿e nie

samym chlebem cz³owiek ¿yje, wypiekom towarzyszy³y wyroby
Zak³adu RzeŸniczo- Wêdliniarskiego "Nasieniak" z Kietrza, mle-
czarni "Turek" z G³ubczyc oraz Okrêgowej Spó³dzielni Mleczar-
skiej z G³ubczyc i Los Amigos Nowe Go³uszowice. Wystawê do-
pe³ni³a prezentacja wyrobów F.P.H.U. "Z³oty K³os" H.J.Jurkie-
wicz z G³ubczyc, która obrazowo pokaza³a etapy powstawania

m¹ki z ziaren pszenicy. Imprezê mo¿emy uznaæ za udan¹, gdy¿
wystawê odwiedzi³o wielu mieszkañców miasta, zw³aszcza dzieci
i m³odzie¿- od przedszkolaków przez uczniów podstawówek, gim-
nazjów do m³odzie¿y szkó³ ponadgimnazjalnych, przedstawiciele
zak³adów wspó³pracuj¹cych ze szko³¹, przedstawicieli Agencji
Rynku Rolnego. Oprawê medialn¹ wystawy zapewni³y: TV G³ub-
czyce, Radio Opole oraz lokalna prasa. Organizacj¹ Dni Chleba
zajêli siê: mgr in¿. E. Juszczak, mgr in¿. Z. Bancala, mgr R. Korus,
mgr B.Matolicz, mgr E. Kosler, dr Arkadiusz Szymczyna, którzy
skorzystali równie¿ z pomocy pozosta³ych nauczycieli oraz uczniów
naszej szko³y.               Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu

                                                 ZSCKR   mgr in¿. Zofia Bancala

"DZIEÑ CHLEBA"
W ZESPOLE SZKÓ£
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LATO WE WSPOMNIENIACH ZERII
 Jako jedna ze 150-ciu uczestniczek spotkania integracyjnego

zorganizowanego 23.07.2011 przez Zwi¹zek Emerytów Rencistów
i Inwalidów w G³ubczycach z okazji "Œwiatowego Dnia Inwalidy"
chcê wyraziæ swój, a tak¿e wszystkich uczestników zachwyt i po-
dziêkowanie dla organizatorów, a tak¿e dla emerytów, którzy po-
mimo ró¿nych dolegliwoœci wspaniale i kulturalnie siê bawili.

Podczas spotkania serwowano dania gor¹ce i zimne przystawki.
Do tañca przygrywa³ zespó³ muzyczny "Dinozaury". Na spotka-
niu po czêœci oficjalnej zabra³ g³os pose³ Adam Krupa, który
przekaza³ emerytom wiele ciep³ych s³ów. Poczuliœmy siê wa¿ni i
dowartoœciowani. Kulminacyjnym punktem spotkania  by³ wy-
stêp chóru "Fenix", który zaœpiewa³ piosenki w³asnego autor-
stwa a melodie do wszystkich utworów skomponowa³ Józef
Kaniowski .W tym miejscu chórzyœci kieruj¹ specjalne podziê-
kowanie Panu Józefowi, który swoj¹ postaw¹ niejednokrotnie
udowodni³, i¿ jest ciep³ym, wyrozumia³ym i bardzo utalentowa-
nym cz³owiekiem. Artyku³ napisa³am z du¿ym opóŸnieniem, a to
dlatego, ¿e czas szybko leci a w ZREiI wci¹¿ odbywaj¹ siê nowe
spotkania integracyjne.. Do równie udanych wydarzeñ zaliczyæ
mo¿na kolejny wrzeœniowy wyjazd emerytów na wczasy nad
morze, nastêpnie organizowane by³y kilkakrotnie wyjazdy do
wód termalnych w czeskich Velkich Losinach.  To pani Zofia
Kidziak organizowa³a i wyje¿d¿a³a z grupami. Chór "Fenix" bra³
udzia³ w konkursie chórów w Opolu, kilkakrotnie goœcinnie wy-
stêpowa³ na tegorocznych do¿ynkach, uczestniczy³ w spotka-
niu z grup¹ przedwojennych mieszkañców G³ubczyc. Chór tak¿e
na zaproszenie kierownictwa DDP z okazji Dnia Seniora zaœpie-
wa³ dla seniorów tego Domu Kolejn¹  udan¹ imprez¹ dwudnio-
wy wyjazd do Warszawy (foto 6 str. 20). Poniewa¿ program wy-
cieczki by³ starannie przygotowany zwiedziliœmy du¿o cieka-
wych miejsc ³¹cznie z Sejmem i Belwederem. Wszystkie miejsca
zosta³y utrwalone na zdjêciach, które znajduj¹ siê w kronice pro-
wadzonej przez pani¹ Aniê Magaj. Dnia 21.09.br. przy ognisku
nad zalewem w Pietrowicach spotkali siê seniorzy  ZERiI. By³o
to po¿egnanie lata, gdzie oprócz muzyki, œpiewu i tañców ser-
wowane by³o wspania³e gilowe jedzonko. Kulinarnym hitem by³y
domowe ma³osolne ogóreczki przygotowane przez pracowit¹
pszczó³kê Aniê Magaj. Po wakacyjnej przerwie seniorzy rozpo-
czêli gimnastykê na sali i basenie prowadzon¹ przez œwietnego
specjalistê Mariusza Kruka. Równolegle oprócz spotkañ, wy-
cieczek i imprez integracyjnych w biurze ZERiI od lipca wydano
14 ton artyku³ów ¿ywnoœciowych dla najmniej uposa¿onych
cz³onków tego zwi¹zku. Tak ciê¿kiego i odpowiedzialnego zada-
nia (kolejnego zreszt¹) podjê³a siê Pani Ania Magaj w tym zada-
niu bardzo pomoga jej  Pani Jasia Dembicka, a w okresach nasi-
lonego ruchu nie odmawia pomocy tak¿e Pani Zosia Koz³ow-
ska. Paniom tym i wszystkim którzy przyczyniaj¹ siê w realizo-
waniu zadañ statutowych serdecznie dziêkujemy. Emeryci bar-
dzo dziêkuj¹ Panu Wojciechowi Jurkiewiczowi i Panu M. Naro-
gowi za pomoc w transporcie i roz³adunku artyku³ów spo¿yw-
czych, które dla wielu maj¹ niebagatelne znaczenie. Szczególnie
Przewodnicz¹ca Maria Bernacka w pe³ni zas³uguje na uznanie,
poniewa¿ jest œwietn¹ organizatork¹ wszystkich zadañ statutowych,
nie szczêdz¹c swoich si³, nie licz¹c swojego czasu stara siê swoimi
dzia³aniami zachêcaæ swoich seniorów do wyjœcia ze swoich do-
mów, bycia aktywnymi i nie dopuszczaæ do wykluczenia spo³ecz-
nego. Liczymy, ¿e wkrótce Pani Maria Bernacka zaskoczy swoich
seniorów ciekawymi niespodziankami o których chcia³abym napi-
saæ.

                                                                               Maina

LKS  Technik G³ubczyce - LUKS Badminton Choroszcz 4-2
Gra pojedyncza mê¿czyzn I: (foto 5 str. 20)

Przemys³aw Wacha-Wojciech Poszelê¿ny2-1 (21-12,16-21,21-15)
Gra pojedyncza kobiet:
Aneta Wojtkowska - Anna Narel 0-2 (12-21, 18-21)
Gra podwójna mê¿czyzn:
Wojciech Szkudlarczyk, Przemys³aw Wacha - Pawe³ Lenkiewicz,
Wojciech Poszelê¿ny  2-1 (12-21, 21-15, 21-12)
Gra podwójna kobiet:
Aleksandra Walaszek, Agnieszka Wojtkowska - Anna Narel,
Monika Bieñkowska  2-0 (21-13, 21-17)
Gra mieszana:
Wojciech Szkudlarczyk, Agnieszka Wojtkowska - Dariusz Ziê-
ba, Monika Bieñkowska 2-0 (21-14, 21-18)
Gra pojedyncza mê¿czyzn II:
Dominik Stebnicki - Dariusz Ziêba  0-2 (17-21, 15-21)
LKS  Technik G³ubczyce - UKS Hubal Bia³ystok  4-2
Gra pojedyncza mê¿czyzn I:
Przemys³aw Wacha - Micha³ Rogalski  2-0 (21-16, 21-16)
Gra pojedyncza kobiet:
Aleksandra Walaszek - Alesja Zajtseva  1-2 (8-21, 21-19, 9-21)
Gra podwójna mê¿czyzn:
Wojciech Szkudlarczyk, Przemys³aw Wacha - 2 Micha³ Rogal
ski, Patryk Szymoniak 2 -1 (21-18,22-24, 21-15)
Gra podwójna kobiet:
Natalia Pocztowiak, Agnieszka Wojtkowska -Ewa Piotrowska,
Edyta Tarasiewicz  2-0 (21-8, 21-14)
Gra mieszana:
Wojciech Szkudlarczyk, Agnieszka Wojtkowska -Adrian Dzió³-
ko, Alesja Zajtseva    2-0 (21-19, 23-21)
Gra pojedyncza mê¿czyzn II:
Dominik Stebnicki-Adrian Dzió³ko 0-2 (14-21, 11-21)

Adam Pawlaczek
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Przypadaj¹cy w listopadzie Dzieñ Zaduszny jest okazj¹ do roz-
wa¿añ nad œmierci¹ cz³owieka. Kres ludzkiego ¿ycia od zawsze
"obudowany" by³ szeregiem wierzeñ, zwyczajów i obrzêdów.
Pozyskany w trakcie badañ nad tradycj¹ kulturow¹ Kresowia-
ków subregionu g³ubczyckiego materia³ badawczy pozwoli³ mi
opisaæ dawn¹ obrzêdowoœæ zwi¹zan¹ ze œmierci¹ cz³owieka.

Z relacji respondentów wynika, ¿e jeszcze w latach 20. i 30. XX
wieku na Kresach wierzono, ¿e  zbli¿aj¹cy siê kres ¿ycia mog¹
zwiastowaæ ró¿nego rodzaju "znaki". Prorocze by³y sny, zw³asz-
cza te, w których zmarli krewni zapowiadali spotkanie. PrzeraŸli-
wy odg³os sowy, siedz¹cej na drzewie obok domu równie¿ móg³
oznaczaæ œmieræ jednego z domowników. Zwiastunem by³o tak¿e
nocne wycie psa czy zerwanie siê gwa³townego wichru.

Informatorzy podaj¹, ¿e przed 1945 rokiem umierano w domu,
w gronie najbli¿szej rodziny. Nie bano siê œmierci tak jak dziœ,
poniewa¿ przez ca³e ¿ycie cz³owiekowi towarzyszy³a œwiadomoœæ
jej nieuniknionego przyjœcia. W wielopokoleniowych rodzinach
dzieci by³y œwiadkami œmierci dziadków czy pradziadków, tote¿
od najm³odszych lat uczestniczy³y one w tym obrzêdzie.

Starsi ludzie, u schy³ku ¿ycia, spisywali testament, a kiedy czu-
li, ¿e nadszed³ ich kres, k³adli siê do ³ó¿ka i zwo³ywali rodzinê. Do
chorego przychodzi³ ksi¹dz (je¿eli by³ w parafii) i dokonywa³ ostat-
niego namaszczenia. Przy umieraj¹cym modlono siê, a jemu sa-
memu wk³adano do rêki zapalon¹ gromnicê, o czym mówi Kreso-
wiak: Ostatnie namaszczenie by³o, je¿eli chodzi³ do koœcio³a.
Ksi¹dz przyje¿d¿a³ furmank¹, gromnicê dawali do rêki tego umie-
raj¹cego i krzy¿yk stawiali przy nim ju¿ wtedy (inf.: mê¿czyzna,

ur. w 1923 r. w Busku, pow. Kamionka Strumi³owa, woj. tarno-

polskie; zapis.: G³ubczyce, 2010). Kiedy chory wyda³ ostatnie
tchnienie, rozpoczynano g³oœne mod³y i otwierano okno, "by
dusza swobodnie mog³a ulecieæ do nieba". Wed³ug responden-
tów nale¿a³o równie¿ natychmiast zatrzymaæ wszystkie znajduj¹-
ce siê w domu zegary (które nakrêcano dopiero po pogrzebie) i
zas³oniæ wszystkie lustra, gdy¿ spojrzenie w lustro mog³o spro-
wadziæ œmieræ na innego domownika.

O tym, ¿e œmieræ bliskiej osoby by³a wa¿nym wydarzeniem w ¿yciu
rodzinnym zapewnia informator: Jak  trup le¿y w domu, to rodzina nic nie
robi, bo to jest œwiêto. [...] Bramy musia³y byæ pootwierane, lustra zak³a-
dane szarym, bo ¿a³oba.(inf.: mê¿czyzna, ur. 1931 r. w Kubajówce, pow.

nadwórniañski, woj. stanis³awowskie; zapis.: Debrzyca, 2010).

Zaraz po zgonie nale¿a³o zg³osiæ œmieræ ksiêdzu. Rozlega³ siê
wtedy dŸwiêk dzwonów, a rodzina przybija³a do drzwi domostwa
klepsydrê i zawiadamia³a rodzinê. Zmar³ego myto, ubierano od-
œwiêtnie, zamykano mu powieki, by kogoœ "nie wypatrzy³" i "nie
poci¹gn¹³ za sob¹ na tamten œwiat". Zmar³e dzieci ubierano na
bia³o, podobnie kobiety niezamê¿ne - w bia³e suknie. Strój kawa-
lera sk³ada³ siê z jasnego garnituru i bia³ej koszuli. Doros³ych i
starców chowano zawsze w czerni. Trumny bogato przyozdabia-
no kwiatami i asparagusem.

Tym wszystkim zajmowa³a siê najbli¿sza rodzina zmar³ego. Pod-
kreœla to informator: "Rodzina by³a od tego - wszystkie sprawy
to rodzina: ubierali zmar³ego, katafalk robili. W mieszkaniu swoim
trzymali umar³ego. Œwieci³y siê œwieczki, ludzie przychodzili siê
modliæ. Teraz do kaplicy ludzie chodz¹, przedtem w mieszkaniach.
[...] A katafalk to by³ stó³ czy dwa "do kupy", na tym po³o¿yli
trumnê (trumna by³a przewa¿nie z dêbowej deski i ubrana skrom-
nie)" (inf.: mê¿czyzna, ur. w 1923 r. w Busku, pow. Kamionka

Strumi³owa, woj. tarnopolskie; zapis.: G³ubczyce, 2010).

Informatorzy zgodnie podaj¹, ¿e przed wojn¹ wk³adano
do trumny wszystkie przedmioty zwi¹zane z umar³ym: jego
okulary, chusteczkê, fajkê, laskê czy kapelusz. Czasem tak-
¿e pieni¹dze lub kawa³ek chleba "na drogê", a pod g³owê
zio³a poœwiêcone podczas œwiêta Matki Boskiej Zielnej. W
splecionych d³oniach zmar³ego znajdowa³ siê zawsze ró¿a-
niec, ksi¹¿eczka do nabo¿eñstwa lub œwiêty obrazek.

Od momentu œmierci przy zmar³ym czuwa³a rodzina i s¹-
siedzi, którzy znosili ³awki dla przybywaj¹cych ¿a³obników.
Przez trzy dni i trzy noce wszyscy modlili siê, œpiewali na-
bo¿ne pieœni, wspominali zmar³ego. By³y to tzw. puste noce,
okres w którym ca³y czas musia³ ktoœ byæ przy zmar³ym.
Dawniej, kiedy zgonu nie stwierdza³ lekarz, lecz rodzina,
mia³o to chroniæ przed pochowaniem ludzi bêd¹cych w le-
targu b¹dŸ g³êboko omdla³ych. Przy zmar³ym gromadzono
siê bardzo licznie, co wspomina Kresowiaczka:"Wieczo-
rem s¹siedzi naoko³o siadali. Jak by³o bardzo gor¹co, to
pod stó³ wannê z zimn¹ wod¹ dawali. Du¿o ludzi by³o, bar-
dzo du¿o ludzi w mieszkaniu by³o i modlili siê"

(inf.: kobieta, ur. 1938 w Turce, pow. Turka, woj. lwow-

skie; zapis.: Debrzyca, 2010).

Po trzech dniach i nocach przychodzi³ do domu ksi¹dz ze
s³u¿b¹ koœcieln¹ nios¹c¹ ¿a³obne sztandary. Wtedy to na-
stêpowa³o ostatnie po¿egnanie z umar³ym, którego ca³o-
wano i dotykano za rêce. Trumnê zamykano i m³odzi mê¿-
czyŸni wynosili j¹ z domu. Przy wyjœciu z domu trzykrotnie
stukano ni¹ o próg z wypowiadaniem formu³y: "B¹dŸcie
zdrowi! B¹dŸcie zdrowi! Zostañcie z Bogiem!" (inf.: mê¿-

czyzna, ur. w 1923 r. w Busku, pow. Kamionka Strumi³o-

wa, woj. tarnopolskie; zapis.: G³ubczyce, 2010). Jak wy-
jaœnia dalej informator: "Po¿egnanie tego zmar³ego ze
wszystkimi to by³o i z rodzin¹. I trzeba by³o tak zrobiæ trzy
razy, tak jak wieczne odpoczywanie trzy razy mówi¹ (inf.:

jak wy¿ej).

Na podwórzu formowa³ siê kondukt ¿a³obny z krzy¿em i
sztandarami na czele. Gdy do koœcio³a nie by³o daleko, trum-
nê nieœli m³odzi mê¿czyŸni. Na d³u¿sz¹ drogê przygotowy-
wano wóz zaprzêgany w konie. Ca³a spo³ecznoœæ lokalna
uczestniczy³a w odprowadzeniu zmar³ego na cmentarz. Tam
kulminacyjnym momentem by³o spuszczanie trumny, a na-
stêpnie rzucanie na ni¹ grud ziemi przez ksiêdza i najbli¿-
szych. Na zakoñczenie wszyscy jeszcze raz sk³adali wyrazy
wspó³czucia rodzinie, która dziêkowa³a za przybycie w imie-
niu zmar³ego.

Zebrany przeze mnie materia³ badawczy pozwala stwier-
dziæ, ¿e dawniej stypa wygl¹da³a inaczej. Zapraszano na
ni¹ w pierwszej kolejnoœci tych, który pomagali podczas
pogrzebu, tj. mê¿czyzn nios¹cych trumnê, grabarza i ko-
œcielnego. Mia³a wiêc formê skromnego podziêkowania
- poczêstunku, na który sk³ada³ siê ciep³y posi³ek, ciasta,
wêdliny i alkohol.

Warto zaznaczyæ, ¿e dawniej po pogrzebie rodzina i s¹-
siedzi licznie spotykali siê, by powspominaæ zmar³ego sie-
dem dni i po miesi¹cu od daty œmierci. W rocznicê œmierci,
zaraz po mszy organizowano "drug¹ stypê", która koñczy-
³a okres ¿a³oby najbli¿szych.

                                                   Barbara Górnicka

DAWNE WIERZENIA, ZWYCZAJE
I OBRZÊDY KRESOWE ZWI¥ZANE ZE ŒMIERCI¥ CZ£OWIEKA
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KONKURS  PLASTYCZNY  "JA, ANIO£"
Konkurs realizowano w ramach II Jarmarku Anielskiego w

G³ubczycach.  Organizatorami byli  Powiatowe Muzeum Ziemi
G³ubczyckiej i  Lokalna Grupa Dzia³ania „P³askowy¿ Dobrej
Ziemi” ,  celem konkursu by³o  rozwijanie wra¿liwoœci artystycz-
nej,  kszta³towanie u dzieci poczucia wiêzi z tradycj¹.

Konkurs adresowany  by³ do uczniów  szkó³ podstawowych i
gimnazjalnych z obszaru objêtego Lokaln¹ Strategi¹ Rozwoju
LGD „P³askowy¿ Dobrej Ziemi” (powiat g³ubczycki).

W konkursie bra³y udzia³ prace plastyczne wykonane dowoln¹
technik¹. Ka¿dy uczestnik móg³ przedstawiæ tylko jedn¹, samo-
dzielnie wykonan¹ pracê plastyczn¹ które pozostan¹ do dyspo-
zycji organizatora.

Autorzy najlepszych prac otrzymali nagrody i wyró¿nienia w
czasie trwania   II „Jarmarku Anielskiego” w dniu 02.10. 2011r..
Sponsorzy nagród:
-Adam Krupa Pose³ na Sejm III Rzeczypospolitej Polskiej
- Burmistrz  Baborowa, Wójt  Branic,  Burmistrz  G³ubczyc,
Burmistrz Kietrza oraz  nagród g³ównych  Powiatowe Muzeum
Ziemi G³ubczyckiej
Komisja w sk³adzie:  Monika Komarnicka - przewodnicz¹cy
 Barbara Piechaczek,  El¿bieta Zenfler -   przyzna³a nagrody:
1.Nagroda Adama Krupy Pos³a na Sejm, Jacek Cury³o SP nr 1,
2. Nagroda Burmistrza G³ubczyc: Paulina Chmura  SPnr 1,Pa
   trycja Tulej Gimnazjum w Lisiêcicach, Natalia Kawa SP nr 1,
3. Nagroda Burmistrza Kietrza: Dawid P¹czko,Kacper Florek
    SP w Nasiedlu, Karolina Romanowicz  Zespó³ Szkolno -
Przedszkolny w Nowej Cerekwi
4. Nagroda Burmistrza Baborowa: Bartosz Kraszewski,
 Gabriela £aciok, Wiktoria Œmiglewicz  ZS-P w Baborowie
5. Nagroda Wójta Branic: Dawid Ró¿nicki, Kinga Rzytki,
Bartosz Mormul, Zespó³ Gimnazjalno-Szkolny w Branicach
6. Nagroda Dyrektora Powiatowego Muzeum Ziemi G³ubczyc
kiej,   Natalia Kamiñska Gimnazjum nr 1, ̄ aneta Sypniewska
Gimnazjum Specjalny Oœrodek Szkolno - Wychowawczy
Nagrody ksi¹¿kowe
 „Zamki i pa³ace”  - Paulina Chmura  SP1,  Patrycja Tulej  Gim
nazjum w Lisiêcicach,  Natalia Kawa  SPnr 1
„ Opolskie Zamki i Pa³ace” Dawid P¹czko SPw Nasiedlu,
 Kacper Florek  SP w Na-

siedlu  Karolina Romanowicz
Zespó³

Szkolno - Przedszkolny w
Nowej Cerekwi

„Œl¹skie zamki” - Dawid
Ró¿nicki,  Kinga Rzytki, Bar-
tosz  Mormul Zespó³ Gimna-
zjalno-Szkolny w Branicach

„500 œl¹skich zamków i
pa³aców” - Natalia Kamiñska,
Gimnazjum nr 1 w G³ubczy-
cach

 „O wielkich Polakach” -
¯aneta Sypniewska, Gimna-
zjum, Specjalny Oœrodek
Szkolno - Wychowawczy w
G³ubczycach

O JARMARKU
ANIELSKIM

Jarmark  Anielski tu¿ pod Ratuszem
Tradycj¹ G³ubczyc siê staje,
A przywo³uje nam stare dzieje
I niegdysiejsze zwyczaje.
Wszak furmankami
                    do miasta ci¹gn¹³
Lud z ca³ej okolicy,
By uroczyœcie w œwiêcie anio³ów
Móc uczestniczyæ!
Cos mo¿na sprzedaæ,
                             coœ mo¿na kupiæ,
A jak¿e, jest w czym wybieraæ!
Anio³ów bez liku -
Te rêkodzie³a jawi¹ siê
                           niczym arcydzie³a.
RzeŸbione w drewnie i malowane,
Gipsowe tak¿e, no i ciosane.
Lecz to nie wszystko.
Jad³a, napojów nie da siê zliczyæ,
Mo¿na skosztowaæ i siê nasyciæ!
Wokó³ stragany pe³ne ³akoci,
W powietrzu zapach ducha dobroci.

PO JARMARKU
Ziemiê otuli³ mrok.
Ksiê¿yc w z³ocistej poœwiacie
Rzuca promieñ na drogê,
Byœ, wracaj¹c z Jarmarku Anio³ów,
Dotar³ szczêœliwie do domu.
Pe³en emocji i wra¿eñ,
Z baga¿em prze¿yæ duchowych
Ciesz siê z rzeczy codziennych,
Tych prostych, zwyczajnych, ma³ych.
A jutro- skoro œwit wstanie-
Do pracy id¹c czy te¿ do szko³y,
Rozejrzyj siê bacznie woko³o,
A dostrze¿esz w drugim cz³owieku

Anio³a.
                          Maria Farasiewicz
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KPP Stra¿y Po¿arnej
W okresie od 10 do 23 paŸdziernika KP PSP w G³ubczycach

zanotowa³a ³¹cznie 13 zdarzeñ, i by³y to 8 miejscowych zagro-
¿eñ oraz 5 po¿arów.

10 paŸdziernika w Baborowie na ul. Opawskiej dosz³o do
kolizji drogowej samochodów terenowego z ciê¿arowym. Dzia-
³ania stra¿aków polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
od³¹czeniu pr¹du od akumulatora oraz neutralizacji i zebraniu z
jezdni p³ynów eksploatacyjnych z pojzadów.

11 paŸdziernika na trasie G³ubczyce - Zawiszyce stra¿acy
zostali wezwani do samochodu pozostawionego po kolizji w
przydro¿nym rowie. Na miejscu nie by³o kierowcy ani poszko-
dowanych. Stra¿acy pszeszukali teren wokó³ samochodu, lecz
nie znaleŸli osób, które nim jecha³y. Po wstêpnym rozpoznaniu
Policja ustali³a w³aœciciela pojazdu. Stra¿acy zabezpieczyli miej-
sce zdarzenia, odciêli dop³yw pr¹du z akumulatora i uprz¹tneli
miejsce po kolizji.

12 paŸdziernika o godz. 14:29 na trasie Nowe Go³uszowice -
Zopowy Osiedle dosz³o do kolizji z udzia³em dwóch samocho-

dów osobowych tj. Fiat Bravo, którym jecha³ tylko kierowca i
Renault Scenic, którm podró¿owa³y 3 osoby. W wyniku zdarze-
nia samochód Fiat wypad³ z drogi i uderzy³ w przydro¿ne drze-
wa. Przybyli na miejsce stra¿acy, po wykonaniu podstawowych
czynnoœci zabezpieczaj¹cych, musieli odci¹æ dach samochodu
Fiat, w celu ewakuacji poszkodowanego kierowcy. Pasa¿erowie
i kierowca Renault nie odnieœli wiêkszych obra¿eñ. Do czasu
zakoñczenia dzia³añ droga by³a ca³kowiceie zamkniêta.(foto)

17 paŸdziernika we W³odzieninie-Kolonia w wyniku awarii
pieca centralnego ogrzewania dosz³o do zadymienia klatki scho-
dowej. Przybyli na miejsce stra¿acy zabezpieczyli teren i prze-
wietrzyli klatkê schodow¹.

18 paŸdziernika o godz. 8:13 dy¿urny stanowiska kierowa-
nia otrzyma³ zg³oszenie o wypadku na ul. Parkowej w G³ubczy-
cach. W wyniku zderzenia dwóch samochodów osobowych jed-
na osoba zosta³a poszkodowana. Dzia³ania stra¿aków polega³y
na zabezpieczeniu miejsca wypadku,. Od³¹czeniu dop³ywu pr¹-
du z akumulatora, zakrêceniu zaworu samochodowej butli gazo-
wej i usuniêciu pozosta³oœci po wypadku.

23 paŸdziernika o godz. 17:42 otrzymaliœmy zg³oszenie o
próbie samobójczej, do której mia³o dojœæ w Kietrzu na ul. Trau-
gutta, gdzie znajduj¹ siê obiekty po by³ych zak³adach Welur.
Zg³oszenie dotyczy³o mê¿czyzny, który grozi³, ¿e skoczy z bu-
dynku. Dy¿urny stanowiska kierowania zadysponowa³ na miej-

sce zdarzenia jeden zastêp PSP z G³ubczyc oraz jeden zastêp z
miejscowej OSP, a tak¿e skokochron z JRG K-KoŸle. Przyby³y na
miejsce akcji dowódca zastêpu JRG z G³ubczyc otrzyma³ informa-
cjê, i¿ poszukiwana osoba znajduje siê w miejscu zamieszkania.

Ponadto stra¿acy:
- gasili po¿ar drzewa oraz trzykrotnie po¿ar œmieci w kontenerze,
- usuwali b³oto naniesione przez maszynê rolnicz¹ z pola na

drogê krajow¹ nr 38 miêdzy Go³uszowicami a Zopowy Osiedle,
- usuwali tak¿e m³óto rozsypane na drodze wojewódzkiej nr

416 w Klisinie,
Edukacja najm³odszych. (foto)
 10 paŸdziernika w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Ko-

œciuszki z Oddzia³em Integracyjnym w G³ubczycach nasi stra¿a-

cy poprowadzili spotkanie z dzieæmi klas pierwszych. Celem spo-
tkania by³o zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami bez-
pieczeñstwa. Dodatkow¹ atrakcj¹ przeprowadzonych zajêæ by³a

przewodniczka z psem, który jest szkolony do poszukiwania lu-
dzi. Przybli¿y³a ona dzieciom tematykê bezpiecznego zachowa-
nia siê wœród zwierz¹t. Na koniec spotkania stra¿acy zademon-
strowali kontrolowany po¿ar, który ugasi³a gaœnic¹ proszkow¹
jedna z pañ nauczycielek.

   Sporz¹dzi³: m³. bryg. Wojciech Semeniuk
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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/ 12.10.2011r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do zbycia
nieruchomoœæ lokalow¹ w G³ubczycach ul. Ratuszowej nr 11/5.

Z dniem 23.11.2011 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 ustawy
lub odrêbnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim w³aœcicie-
lem zbywanej nieruchomoœci pozbawionym prawa w³asnoœci.

2/ 14.10.2011r. wykazów obejmuj¹cych przeznaczone do zbycia nie-
ruchomoœci lokalowe po³o¿one w G³ubczycach przy ul. Koœciuszki nr
15/2, ul. Koœciuszki nr 15/6,  ul. Koœciuszki nr 15/7, ul. Koœciuszki
nr 30a/3, ul. Krakowskiej nr 3b/10, ul. Krakowskiej nr 4/13, ul.
Krakowskiej nr 5/15, ul. Krakowskiej nr 6/15, ul. Niepodleg³oœci nr
10/7, ul. Niepodleg³oœci nr 10/18, ul. ̄ eromskiego nr 8/11.

Z dniem 25.11.2011 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/ 20.10.2011r. wykazów obejmuj¹cych przeznaczone do zby-
cia nieruchomoœci lokalowe po³o¿one w G³ubczycach przy ul.
Chrobrego nr 8/10 i ul. Warszawskiej nr 28a/5.

Z dniem 01.12.2011 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 10   z 2010 r., poz. 651 z póŸniejszymi zmianami) t.j.

osobie, której przys³uguje roszczenie   o nabycie nieruchomo-
œci z mocy cytowanej ustawy lub odrêbnych przepisów albo
osoba ta jest poprzednim w³aœcicielem zbywanej nieruchomo-
œci pozbawionym prawa w³asnoœci.

4/ 21.10.2011r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczone do zby-
cia nieruchomoœci:

- nieruchomoœæ gruntowa po³o¿ona w G³ubczycach przy ul.
Kopernika, obejmuj¹c¹ dzia³kê nr 121/12 o pow. 0,1287 ha;

- nieruchomoœci gruntowe po³o¿one w obrêbie gruntów wsi
Równe obejmuj¹ce dzia³ki nr 733, 734, 737, 739, 742, 743,
746, 947, 948/1, 745/3.

Z dniem 02.12.2011 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.
osobie, której przys³uguje roszczenie  o nabycie nieruchomo-
œci z mocy cytowanej ustawy lub odrêbnych przepisów albo
osoba ta jest poprzednim w³aœcicielem zbywanej nieruchomo-
œci pozbawionym prawa w³asnoœci.

5/ 10.10.2011 r. wykazu obejmuj¹cego nieruchomoœæ prze-
znaczon¹ do oddania w dzier¿awê, po³o¿on¹ w G³ubczycach
przy Alei Œl¹skiej, oznaczon¹ wg ewidencji gruntów jako czêœæ
dzia³ki nr 302/12.

6/ 12.10.2011 r. wykazu obejmuj¹cego nieruchomoœæ przeznaczon¹
do oddania    w dzier¿awê, po³o¿on¹ w obrêbie gruntów wsi Zawiszyce,
oznaczon¹ wed³ug ewidencj   gruntów jako dzia³ka nr 532.

7/ 21.10.2011 r. wykazu obejmuj¹cego nieruchomoœci prze-
znaczone do oddania  w dzier¿awê, po³o¿one w:

-  G³ubczycach, oznaczone wed³ug ewidencji gruntów jako
dzia³ka nr 205/38 oraz czêœci dzia³ek nr 331/2, 315/49, 313/
57, 429/58, 205/63, 285/6, 339/7, 294/21, 762/1;

- Grobnikach, oznaczona wed³ug ewidencji gruntów jako
czêœæ dzia³ki nr 684;

- Zawiszycach, oznaczona wed³ug ewidencji gruntów jako
dzia³ka nr 261.

  INTERNATIONAL KARATE  GRAND PRIX  BIELSKA BIA£EJ
 W zawodach (15.10.2011r. )startowa³o 350 zawodników z 35 klubów Polski, Czech, S³owacji i W³och. Ludowy Zespó³ Sporto-

wy Karate-Do G³ubczyce reprezentowali: Szymon Cieœlik, który w kategorii kata 8-9 lat zdoby³ z³oty medal, w kategorii kata
dru¿ynowego 10-12 lat zdoby³ z³oty medal oraz ciê¿ko wywalczony przy pierwszym starcie srebrny medal w kumite 9 lat o wadze
do 30 kg,    Maciej Kowalczyk, który w kategorii kata indywidualnego 8-9 lat zdoby³ br¹zowy medal a w kata dru¿ynowym 10-12 lat
zdoby³ z³oty medal, TymoteuszTobiasiñski, który w kata dru¿ynowym 10-12 lat zdoby³ z³oty medal w indywidualnym zdoby³ 5

m i e j s c e , Klaudia Bociek, która w kategorii kata m³odzików przegra³a 3do2 oraz
po zaciêtej walce przegra³ w kumite do 43 kg, Jakub Patryjach, który przegra³ szanse
na medal w kata 7 lat robi¹c pomy³kê oraz Jakub Mielnik, który w kategorii kata 8-9 lat

musia³ uznaæ wy¿szoœæ starszych i bardziej doœwiadczonych zawodni-
ków jak Szymon, Maciek i innych. Start naszych zawodników w tak
renomowanym towarzystwie klubów z Polski i zagranicznych nale¿y
uznaæ za udany i rokuj¹cy postêpy na przysz³oœæ. (foto du¿e)

W dniu 22.10.2011r w £odzi odby³y siê zawody Krate WKF  III
INTERNATIONAL OPEN CHAMPIONSHIP " CHAMPION CUP".
W  zawodach startowa³o 370 zawodników z 28 klubów Polski Rosji i
Ukrainy. Ludowy Zespó³ Sportowy Karate-Do G³ubczyce reprezen-

towali: Klaudia Bociek, która w kumite do
40 kg zdoby³a br¹zowy medal, Maciej Ko-
walczyk, który w kategorii kata 9 lat zdo-
by³ br¹zowy medal, Tymoteusz Tobiasiñ-
ski, który w kata 10 lat zdoby³ srebrny
medal oraz Szymon Cieœlik, który w kata
9 lat zdoby³ srebrny medal (foto ma³e)



Listopad  2011  nr 11/221 15

III MISTRZOSTWA POLSKI
SAMORZ¥DOWCÓW

 W PI£CE NO¯NEJ
ZAKOPANE  24-25.09.2011

W dniach 24-25. 09. 2011r. w Zakopanem na boisku
Centralnego Oœrodka Sportu  odby³y siê III Mistrzostwa
Polski Pracowników Samorz¹dowych w pi³ce no¿nej.

W Mistrzostwach uczestniczy³o 35 reprezentacji z ró¿-
nych stron Polski, w tym Urz¹d Miejski w G³ubczycach.
Turniej przebiega³ przy przepiêknej s³onecznej  pogodzie i
w doskona³ej sportowej atmosferze. Mimo zaciêtej walki
na boisku, dru¿yny z ogromnym szacunkiem podchodzi³y
do swoich rywali. Mistrzostwa by³y rozgrywane wed³ug
formu³y "5+1", czyli piêciu zawodników w polu plus bram-
karz, a ka¿da dru¿yna  mog³a zg³osiæ maksymalnie 13 za-
wodników oraz dowoln¹ iloœæ osób towarzysz¹cych.  Eki-
pa z G³ubczyc liczy³a 50 osób. (foto 1 str. 20)

W pierwszym dniu zawodów dru¿yna z G³ubczyc roze-
gra³a 4 mecze. Wygra³a swoje dwa  pojedynki z Urzêdem
Miasta Radom  2-1,  i Urzêdem Miasta Polanica Zdrój 3-1.
Natomiast musia³a uznaæ wy¿szoœæ dru¿yn z  Powiatu
Chodzieskiego 1-3 (w ub.r. zajê³a 3 miejsce)  i Powiatu
Ostródzkiego  (woj. warmiñsko-mazurskie)  0-3. Wyniki
te pozwoli³y dru¿ynie z G³ubczyc awansowaæ do dalszych
gier w dniu nastêpnym.

 O wspania³¹ atmosferê mistrzostw zadba³o kilka grup
kibiców, które g³oœno wspiera³o swoje dru¿yny gor¹cym
dopingiem. Dru¿ynom z G³ubczyc, Ostródy, Sierpca, Stê-
¿ycy, Gniezna, Sopotu i K³obucka du¿o ³atwiej siê gra³o
przy œwietnie zorganizowanym dopingu. Po zakoñczeniu
pierwszego dnia zawodów, dru¿yny spotka³y siê pod-
czas "Wieczoru góralskiego", gdzie bawiono siê w ryt-
mie góralskiej muzyki, konsumuj¹c jednoczeœnie regio-
nalne przysmaki.

W niedzielê rozgrywki rozpoczê³y siê od meczów "Pu-
charu Pocieszenia Mistrzostw". Najlepsza wœród dru¿yn
walcz¹cych o ten puchar okaza³a siê ekipa Starostwa
GnieŸnieñskiego, która w finale pokona³a Gminê Sopot.

Natomiast w drugiej rundzie mistrzostw, dru¿yna z G³ubczyc
musia³a uznaæ wy¿szoœæ Urzêdowi Miasta Zielona Góra oraz
Urzêdowi Rabka Zdrój i musia³a po¿egnaæ siê z zawodami.

Do dalszej fazy  mistrzostw awans zdoby³y zespo³y:
UM Elbl¹g, UM Zielona Góra, UM Sierpc, UM Inowro-
c³aw, Powiat Ostródzki, Ziemia Pszczyñska, Samorz¹dow-
cy Skar¿yska-Kamiennej i UM Nowy S¹cz. Zespo³y te poza
dobr¹ form¹ sportow¹, zanotowa³y te¿ w kilku przypad-
kach trochê wiêcej szczêœcia, które w tego typu zawodach
jest bardzo potrzebne.

Nam na pocieszenie pozosta³ pami¹tkowy puchar wrê-
czony przez organizatora turnieju "Almar-Sport" oraz  fakt,
¿e ekipa z Zielonej Góry wywalczy³a tytu³ mistrzowski.

W spotkaniu fina³owym debiutant turniejowy z Zielonej
Góry pokona³ 2-1 Samorz¹dowców  Powiatu Pszczyñskiego.

Natomiast trzecie miejsce w mistrzostwach wywalczy³a
dru¿yna Urzêdu Miasta Inowroc³awia, która pokona³a
dru¿ynê ze Skar¿yska-Kamiennej.

Organizatorzy serdecznie dziêkowali  wszystkim dru¿y-
nom za uczestnictwo w mistrzostwach i maj¹  nadziejê, ¿e
dziêki zawodom mile spêdzili czas w stolicy Polskich Tatr.

                                                             S. Wysoczañski
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Uroczyste
otwarcie po
kapitalnym
remoncie i
modernizacji
Ca³odobowe-
go Oddzia³u

Terapii Uzale¿nieñ od Alkoholu w Samodzielnym Wojewódzkim
Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. bp. J Na-
thana  mia³o miejsce  3 paŸdziernika  2011r. Licznych znamieni-
tych goœci,
przedstawicieli
Urzêdu Marsza³-
kowskiego, Sej-
miku Wojewódz-
kiego, Starostwa
Powiatowego,
gmin powiatu
oraz pos³a Ziemi
G³ubczyckie j
Adama Krupê, w
kolejny etap re-
aktywacji i  roz-
woju szpitala (by nie powiedzieæ reanimacji)  wtajemniczy³ dyr.
Krzysztof Nazimek wspierany  statystyk¹ œwiadczonych us³ug
przez kierownika Oœrodka Terapii Uzale¿nienia od Alkoholu Ja-
nusza Gawlika. W sk³ad Oœrodka wchodz¹ obok otwieranego
oddzia³u Oddzia³ Leczenia Zespo³ów Abstynencyjnych B7 (De-
toksykacyjny) i  Poradnia dla Osób z Problemami Alkoholowy-
mi. Uroczyste przeciêcie wstêgi, poœwiêcenie oddzia³u i jego
zwiedzenie dope³ni³y uroczystoœci.

Jan Wac

XXVIII HARCERSKI RAJD
JESIENNY

"GRANICZNYM SZLAKIEM"
W dniach 7-8.10.2011r. odby³ siê XXVIII Har-

cerski Rajd Jesienny "Granicznym Szlakiem". Uro-
czysty start rajdu mia³ miejsce w firmie GALMET,

przy udziale Rady Przyjació³ Harcerstwa na czele z przewodni-
cz¹cym Panem  Adamem Krup¹, Burmistrzem Janem Krówk¹,prze-
wodnicz¹cym Rady Miejskiej Kazimierzem Naumczykiem, radnym Sej-
miku Wojewódzkiego Zbigniewem Zió³ko oraz   przedstawiciele Œl¹-
skiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej w Raciborzu i 10  Opolskiej Brygady
Logistycznej w Opolu i  w³aœciciele firmy Stanis³aw i Robert Galara.

Celem  XXVIII rajdu by³a popularyzacja i promocja walorów
turystycznych pasa pogranicza ziemi powiatu g³ubczyckiego,

integracja œro-
dowisk harcer-
skich - wymiana
polsko - czeska,
doskonalenie
technik harcer-
skich - zdoby-
wanie stopni i
s p r a w n o œ c i
oraz poznanie
naszego  spon-
sora - GALMET
(foto)

Dwudniowa trasa rajdu przebiega³a przez ciekawe miejsca :
Pi¹tek 07.10.2011r. - G³ubczyce GALMET- Zopowy - Zubrzy-

ce - Braciszów - Pietrowice
Sobota 08.10.2011r. - Pietrowice - Przejœcie Graniczne - wzd³u¿

pasa granicznego (schody w Ciermiêcicach) - Góra Krzy¿a -
Chrustno - Park Bpa Antoniego Adamiuka - Pietrowice.

W rajdzie uczestniczy³y zastêpy dru¿yn i dru¿yny z pe³nolet-
nimi opiekunami - instruktorami ZHP. Ogó³em 120 uczestników.

Wichry - Nowa Cerekwia, Zawisza Czarny - Baborów, Kompleks
- G³ubczyce i okolice, Horyzont - Œciborzyce Wlk, Maæki - G³ubczy-
ce, Eskapada - G³ubczyce i okolice, 11DH Paradoks - G³ubczyce.

Ka¿dy patrol rajdowy otrzyma³ puchar i dyplom za uczestnic-
two w rajdzie, zadania przedrajdowe i zebrane punkty. Dodatko-
wo ka¿dy uczestnik otrzyma³ rajdowe upominki.

Podsumowanie rajdu odby³o siê w sobotê (08.10.2011r.)  w
Szkole Podstawowej w Pietrowicach. Puchary i dyplomy wrê-
czy³ Burmistrz G³ubczyc Pan Jan Krówka i Komendant Hufca
ZHP hm. Ryszard Kañtochoaz sponsorzy. (foto 4/7/8 str. 20)

                                                                               Natalia Wojtuœ

OG£OSZENIE
Burmistrz  G³ubczyc informuje o podaniu do publicznej wiado-

moœci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ oraz umieszczeniu
na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego w G³ubczycach w dniu:

1/ 26.10.2011r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do zbycia nieru-
chomoœæ lokalow¹ po³o¿on¹ w G³ubczycach przy ul. Piastowskiej nr 1/1.

Z dniem 07.12.2011 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.
osobie, której przys³uguje roszczenie o nabycie nieruchomoœci
z mocy cytowanej ustawy lub odrêbnych przepisów albo osoba
ta jest poprzednim w³aœcicielem zbywanej nieruchomoœci po-
zbawionym prawa w³asnoœci.

G£UBCZYCCY
PRYMUSI OPOLSZCZYZNY
26. paŸdziernika  2011 r.  w sali koncertowej Pañstwowej Szko-

³y Muzycznej w Opolu Marsza³ek Województwa Józef  Sebesta
w ramach Regionalnego Œwiêta Edukacji wrêcza³ prymusom
Opolszczyzny nagrody i stypendia. Wyró¿nionymi za wyniki w
nauce i osi¹gniêcia pozaobowi¹zkowe byli studenci, uczniowie
szkó³ œrednich, gimnazjów i szkó³ podstawowych. Z naszej gmi-
ny nagrody otrzymali:   Judyta Pakulska, Micha³  Wysocki, Irmi-
na Czerepak, Szymon Cieœlik - uczniowie Publicznej Szko³y Pod-
stawowej nr 1 z Oddzia³ami Integracyjnymi im. Tadeusza Ko-
œciuszki w G³ubczy-
cach, Estera Horody-
ska - uczennica Gim-
nazjum nr 2 z Oddzia-
³ami Integracyjnymi w
G³ubczycach, Alicja
Bary³a, Micha³ Kozy-
ra - uczniowie  Gimna-
zjum nr 1 im. M. Sk³o-
dowskiej - Curie w
G³ubczycach, Maciek
Bartusik - uczeñ Ze-
spo³u Szkó³ w Pietro-
wicach. W uroczysto-
œci uczestniczyli równie¿, burmistrz  Jan Krówka, dyrektorzy
szkó³, rodzice (foto). Grupa naszych prymusów (ze statuetkami
w rêkach) prezentowa³a siê jak na foto 2 na str. 20      Jan Wac
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SZANOWNY ROLNIKU!
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego
przypomina, ¿e jeœli zdarzy siê wypadek przy pracy rolni-
czej , nale¿y zg³osiæ go do najbli¿szej placówki terenowej
Kasy jak najwczeœniej, bez zbêdnej zw³oki, jednak nie
póŸniej ni¿ w terminie 6 miesiêcy od dnia jego zaistnienia.

Jest to obowi¹zek wynikaj¹cy z artyku³u 45 ustawy z
dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym rol-
ników (Dz. U. z 2008 r., Nr 50, poz. 291 z póŸn. zm.).    Zg³o-
szenia wypadku mo¿e dokonaæ poszkodowany lub inna
osoba, bezpoœrednio w siedzibie KRUS lub za poœred-
nictwem poczty, telefonicznie albo poczt¹ elektroniczn¹.

Placówka terenowa KRUS jest zobowi¹zana do ustale-
nia przyczyn i wszystkich okolicznoœci wypadku, a upo-
wa¿niony pracownik ma prawo do:
- dokonania oglêdzin miejsca i przedmiotów zwi¹zanych
z wypadkiem,
- przeprowadzenia postêpowania dowodowego na pod-
stawie zeznañ poszkodowanego, i œwiadków.

W toku postêpowania dowodowego ustala siê te¿, czy
zaistnia³a zw³oka w zg³oszeniu wypadku. Konsekwencje
niedope³nienia tego obowi¹zku bierze siê pod uwagê  przy
ustalaniu okolicznoœci i przyczyn wypadku, które mog¹
mieæ tak¿e wp³yw na odmowê przyznania odszkodowa-
nia. Zg³oszenie wypadku w jak najkrótszym terminie le¿y
wiêc w interesie poszkodowanego.

Poszkodowany lub inna osoba zg³aszaj¹ca wypadek
powinna w szczególnoœci:
1. zabezpieczyæ w miarê mo¿liwoœci miejsce i przedmioty
zwi¹zane z wypadkiem;
2. udostêpniæ miejsce wypadku i przedmioty zwi¹zane z
wypadkiem;
3 wskazaæ œwiadków wypadku;
4. dostarczyæ posiadan¹ dokumentacjê leczenia;
5. udzieliæ informacji i wszechstronnej pomocy pracow-
nikowi Kasy upowa¿nionemu przez Prezesa Kasy do pro-
wadzenia postêpowania dowodowego w sprawie ustale-
nia okolicznoœci i przyczyn wypadku.

Wszelkie informacje mo¿na uzyskaæ na szkoleniach z
zakresu bhp organizowanych przez KRUS, w najbli¿szej
Placówce Terenowej lub Oddziale Regionalnym Kasy Rol-
niczego Ubezpieczenia Spo³ecznego oraz na stronie in-
ternetowej www.krus.gov.pl.

IDZIE JESIEÑ, A Z NI¥ GRYPA!
Rozpoczyna siê sezon zwiêkszonej zachorowalnoœci na grypê i za-

ka¿enia grypopodobne. D¹¿ymy do tego, aby profilaktyka grypy uzna-
na zosta³a za priorytet w placówkach ochrony zdrowia.

Grypa jest to choroba zakaŸna przenoszona drog¹ kropelkow¹ (po-
przez kaszel, kichanie lub  w wyniku bezpoœredniego kontaktu ze
œwie¿¹ wydzielin¹ z dróg oddechowych zaka¿onych osób), wywo³y-
wana przez wirusy grypy typu A, B lub C.

Jej g³ównymi objawami s¹ wysoka gor¹czka, kaszel, ból gard³a i g³o-
wy, katar, bóle miêœni    i stawów, os³abienie oraz dreszcze. Choroba
zwykle ustêpuje samoistnie po 3-7 dniach, ale kaszel, zmêczenie i uczu-
cie rozbicia mog¹ siê utrzymywaæ do ok. 2 tyg. Najczêstsze powik³ania
grypy to zapalenia ucha œrodkowego oraz angina paciorkowcowa, ale
mo¿e równie¿ wystêpowaæ zapalenie p³uc, a rzadziej zapalenie miêœnia
sercowego, mózgu i opon mózgowych.

Zapobieganie: Poniewa¿ wirus grypy przenosi siê drog¹ kropel-
kow¹ i powietrzn¹ wa¿ne jest zachowanie higieny osobistej. Pamiêtajmy
o przykrywaniu nosa i ust chusteczk¹ podczas kaszlu i kichania. Ponad-
to nale¿y czêsto myæ rêce ciep³¹ wod¹ i myd³em (zw³aszcza po kichaniu
i kas³aniu). By zapobiec rozprzestrzenianiu siê drobnoustrojów, nale¿y
unikaæ dotykania oczu, nosa i ust.

Coroczne szczepienie ochronne jest jedyn¹ potwierdzon¹ nauko-
wo skuteczn¹ metod¹ zapobiegania i zwalczania epidemii grypy. Sk³ad
szczepionki co roku jest zmieniany w celu zapewnienia lepszej ochrony
przed wirusami. Najlepsz¹ por¹ na zaszczepienie siê jest wczesna jesieñ
kiedy to zachorowañ nie ma jeszcze zbyt du¿o.

Do grup szczególnie nara¿onych na zaka¿enie wirusem grypy w
pierwszej kolejnoœci mo¿emy zaliczyæ ludzi  w wieku podesz³ym (po-
wy¿ej 65 roku ¿ycia), a nastêpnie osoby cierpi¹ce na przewlekle cho-
roby uk³adu oddechowego, cukrzycê, mukowiscydozê i choroby
wywo³uj¹ce os³abienie odpornoœci. Ze wzglêdu na zagro¿enie powi-
nien szczepiæ siê te¿ personel medyczny oraz osoby z racji swego
zawodu stykaj¹ce siê z du¿¹ iloœci¹ osób (np. pracownicy szkó³,
handlu). Rodzice powinni wiedzieæ, ¿e szczepienia przeciwko grypie
mo¿na wykonywaæ u bardzo ma³ych dzieci, ju¿ powy¿ej 6 miesi¹ca
¿ycia. Szczepienia ochronne przeciw grypie przeprowadzane s¹ w ka¿-
dej placówce podstawowej opieki zdrowotnej, dlatego podczas wizy-
ty u lekarza rodzinnego koniecznie zapytaj o dostêpn¹ szczepionkê.

Na co dzieñ nale¿y pamiêtaæ, ¿e dobrze zbilansowana dieta bogata
w witaminy (g³ównie C, E i beta-karoten), minera³y (¿elazo, cynk,
magnez i selen) i sk³adniki od¿ywcze pozwala zachowaæ równowagê
uk³adu odpornoœciowego. Wa¿ne jest aby spo¿ywaæ œwie¿e owoce
takie jak jab³ka, grejpfruty, cytryny i kiwi, ale nie nale¿y te¿ zapominaæ o
odpowiedniej iloœci wody i mleka czy jego przetworów. Kolejnymi czyn-
nikami s¹ aktywnoœæ fizyczna oraz zachowanie odpowiedniej iloœci snu
i  wypoczynku, kiedy to nasz organizm siê regeneruje, a jego odpornoœæ
jest na tyle silna, aby poradziæ sobie z infekcjami i chorobami.

W celu zapobie¿enia zachorowaniu i dalszemu szerzeniu siê grypy
sezonowej zaleca siê:

1. Regularne, coroczne szczepienie przeciwko grypie.
2. Regularne mycie r¹k. Czêste mycie r¹k wod¹ i myd³em, a w przy-

padku, gdy nie jest to mo¿liwe œrodkiem dezynfekuj¹cym na bazie
alkoholu, zmniejsza ryzyko zaka¿enia.

3. Unikanie bliskiego kontaktu z osobami chorymi.
4. W przypadku wyst¹pienia objawów grypowych pozostanie w

domu, a gdy konieczne jest przebywania poza domem - unikanie
t³umu i masowych zgromadzeñ.

5. Zakrywanie ust i nosa podczas kaszlu oraz kichania, najlepiej przy
pomocy chusteczki, ewentualnie rêkoma, które nastêpnie nale¿y umyæ wod¹
i myd³em lub œrodkiem dezynfekuj¹cym na bazie alkoholu.

                     PP Inspektor Sanitarny     Alina Mazur-Ciapa

>>> dok. ze str. 8:

Kategoria  Szkó³   Podstawowych:  (29  wniosków): III
m. Aleksandra   Dworzyñska,  II   m. Pawe³    S³ysz  oboje
z   Szko³y  Podstawowej w Kietrzu,  I m. Natalia  Urbañska
z  Zespo³u  Szkó³  w   Lisiêcicach.

W kategorii  Gimnazja: (wp³ynê³y  4  wnioski)
III  m. Kamila Ciechanowska   z Gimnazjum nr 1 w  G³ub-

czycach, II m.  Szymon  Jankowski z  Gimnazjum w Babo-
rowie, I  m. Mirela  Chruœciel  z Gimnazjum w   Kietrzu.

W kategorii Szkó³ ponadgimnazjalnych: ( 3 wnioski):
III  m.   Marta   Zacka  II   m. Jakub K¹dzio³a  oboje z

Zespo³u  Szkó³  Mechanicznych w G³ubczycach, I   m.
Katarzyna   Górka  z    Zespo³u    Szkó³   w   Kietrzu.

Uroczystoœæ zainaugurowa³ Chór Mieszany LO pod
dyr. T. Eckerta, przerywnikami Gali by³y wystêpy grupy
tanecznej Szko³y Tañca Royal Dance Center wspó³pra-
cujacej z MOK  oraz wokalne  Jaœminy Zapotocznej  z LO

                                                      Jan Wac   (foto str. 2)
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G³os G³ubczyc - bezp³atny informator samorzadowy
 Wydawca - Urz¹d Miejski w G³ubczycach. (ISSN 1234-0890)

nak³ad 1200 egz.  Red. naczelny - Jan Wac,
Adres Redakcji: 48-100 G³ubczyce, ul. Niepodleg³oœci 14,

Urz¹d Miejski, p. 24, II p., tel. 77 485-30-21
e-mail janwac@o2.pl

Materia³y zamówione i niezamówione przyjmujemy
 do 10 ka¿dego miesi¹ca. Materia³y mo¿na zostawiaæ równie¿

w sekretariacie Urzêdu Miejskiego.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za nades³ane

 i opublikowane listy oraz zastrzega sobie prawo skracania i
redagowania  tekstów i zmiany tytu³ów;
dyskietek, p³yt CD, zdjêæ nie zwracamy.

Nie odpowiadamy za treœæ zamieszczonych og³oszeñ i reklam.
Numery archiwalne GG od 2006 r. - www.glubczyce.pl,

wszystkie GG oraz Kalendarze G³ubczyckie na

http://www.sbc.org.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=67
Druk - WIE-DRUK, ul. Królowej Jadwigi 1/29, 42-500 Bêdzin,

tel.604 257 694, www.wie-druk.pl

 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.

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

WA¯NE DLA WYJE¯D¯AJ¥CYCH  DO CZECH

HUFIEC PRACY 8-1 w G³ubczycach
OFERTA  EDUKACYJNA

NA ROK SZKOLNY 2011/2012
Oferta skierowana jest do m³odzie¿y w wieku 15 - 18 lat.
Kszta³cenie ogólne obejmuje kl. II i kl. III Gimnazjum z

Oddzia³em Przysposabiaj¹cym do Zawodu.
 Przyuczenie do wykonywania  zawodu odbywa siê
na zasadzie p³atnych praktyk w zak³adach pracy.
M³odzie¿ kszta³ci siê w nastêpuj¹cych zawodach:

 piekarz, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych,
murarz, sprzedawca, kucharz ma³ej gastronomii, stolarz.

Informacji udziela:
Hufiec Pracy 8-1, ul. Koœciuszki 24 (MOK II piêtro)
e-mail: wychowawcy2@tlen.pl, nr tel. 77 485 26 78

Czynne od poniedzia³ku do pi¹tku 7:30 - 15:30

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 granicê) 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.

Fotografie noworodków: KADR Studio

Fotograficzno - Filmowe Janusz Baczkur,

G³ubczyce, Grunwaldzka 2,

77 485 31 07,  662 065 354
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Serdecznie Witamy 25 Nowych Mieszkañców Ziemi G³ubczyckiej,

urodzonych we wrzeœniu w Szpitalu Powiatowym w G³ubczycach, Rodzicom  -  Gratulujemy!

Banaœ Maja
c.Beaty Dzier¿ys³aw

12.09.2011 8.35 3550-57

Bruch Kalina
c.Adriany G³-ce

26.09.11 8.50 3000-54

Chromniak Krzysztof
s.Moniki G³-ce

05.09.11 7.45 3750-57

Dereñ Daria
c.Joanny

5.09.11 8,45 3150-56

Fedus Oskar
s.Renaty Gródczany

10.09.2011 9.10 2550-53

Ja³ocha Nadia c.Barba-
ry Œciborzyce Wlk.

28.09.11 8.50 2640-53

Kleszczyñski Jakub s.
Katarzyny Wojnowice
29.09.2011 4.15 3350-59

Kobylañska
c.Anny G³-ce

11.09.2011 9.40 3350-55

Kuchta Fabian
s.Magdy G³-ce

3.09.11 14,45 3490-56

Kulik Franciszek
s.Zdzis³awy G³-ce

20.09.11 8.55 3700-55

Langosz Zuzanna
c.Katarzyny G³-ce

08.09.2011 9.30 3050-52

Lipik Paulina
c.Katarzyny G³-ce

26.09.11 20.25 2650-53

Marynowicz Antoni
s.Jadwigi G³-ce

09.09.2011 8.35 3200-53

Siódmok Aleksandra
c.Anity Bojanów

09.09.2011 14.50 3650-57

Surma
c.Agnieszki Branice
2.09.11 1,35 2780-52

Szczepaniak Joanna
c.Celiny G³-ce

20.09.11 6.00 2480-51

Szczucka Aleksandra
c.Barbary Kietrz

08.09.2011 19.15 3740-56

Talik Patryk
s.Patrycji G³-ce

27.09.11 16.50 3650-59

Wysocka Antonina
c.Ewy G³-ce

29.09.2011 8.25 3750-56

Zdobylak Pawe³
s.Jolanty G³-ce

05.09.2011 20.30 3300-55
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