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GG Z DOSTAW¥  DO DOMU
Je�li nie chcesz  "polowaæ"

 w sklepach na G³os G³ubczyc,
mo¿esz mieæ dostawê do domu

 w wersji elektronicznej,
 prze�lij 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 wcze�niej

ni¿ wersja papierowa do sklepów.
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Grudzieñ  2010, czas Adwentu, czas konstytuowania siê sa-
morz¹du,  czas oczekiwania na �w. Miko³aja, czas spotkañ w ró¿-
nych �rodowiskach, czas dzielenia  siê op³atkiem i Ogniem Betle-
jemskim,  czas oczekiwania �wi¹t Bo¿ego Narodzenia, czas pod-
sumowywania Roku 2010 czas innych zdarzeñ które nie sposób
pozbieraæ i opisaæ, st¹d kronikarskie ujêcie najwa¿niejszych wy-
darzen  w gminie poparte  zdjêciami. Go�æmi spotkañ bywali pose³
sejmu RP Adam Krupa, radny Sejmiku Województwa Opolskie-
go Zbigniew Zió³ko, Starosta Powiatu, dowódca SG, dziekan,
gwardian, Harcerze KH ZHP, Orkiestra Dêta, chór i .... i ....

1. grudnia 2010  W Urzêdzie Miej-
skim  nowo wybranemu Burmistrzo-
wi G³ubczyc Janowi Krówce z³o¿y³a
wizytê i gratulacje Pani Renata Ra-
mazanova do niedawna starostka  za-
przyja�nionego  z naszym miastem
Krnova. "Do niedawna" poniewa¿
Czesi równie¿ prze¿ywali wybory sa-
morz¹dowe, po których Pani Renata
pe³ni funkcjê wicestarostki. (foto)

1. grudnia  Odby³a siê I Sesja Rady
Miejskiej VI kadencji podczas któ-
rej przewodnicz¹cy Pañstwowej Ko-
misji Wyborczej Tadeusz Wojcie-
chowski  wrêczy³ radnym za�wiadcze-
nia o wyborze na radnego. Radni z³o-

¿yli �lubowanie, a radni Jan Krówka i Mariusz Mróz mandaty
radnych. Ukonstytuowa³a siê Rada Miejska.  Radni dokonali wy-
boru przewodnicz¹cego Rady - Kazimierza Naumczyka,wiceprze-
wodnicz¹cych Kazimierza Bedryja,Tadeusza Ciechanowskiego i
przewodnicz¹cych sta³ych  Komisji Rady:

 Organizacyjno-Budzetowa-W. Robak, O�wiaty i Kultury-
B.Piechaczek, Rozwoju Gospodarczego i Wspó³pracy Europej-
skiej-A.Juchno, Zdrowia Sportu i Rekreacji-J.Naróg, £adu i   Po-
rz¹dku Publicznego-S. Dru¿yñski, Rolnictwa i Ochrony �rodowi-
ska-J. Wysoczañski, Mieszkalnictwa i Zasobów Komunalnych-
K. Cisowski, Rewizyjna-L. Mazurkiewicz, Regulaminowo- Statu-
towa (dora�na)-A. Buchaniec (foto str.1)

6. grudnia  Funkcjê �w. Miko³aja obj¹³ burmistrz Jan Krów-
ka z pomoc¹ sekretarza B. Buniaka i udali siê do Domu Samotnej
Matki w Zopowych z prezentami dla dzieci, których mieszka tam
szesna�cioro w wieku od niemowlêcego do gimnazjalnego. Wi-
zyta ta by³a okazj¹ dla pani kierownik Haliny Skrzypek do z³o¿e-
nia serdecznych podziêkowañ za pomoc i wspieranie (m.in. zwol-
nienie z podatku od nieruchomo�ci) (foto 1 str. 2)

6. grudnia  W Szkole Podstawowej nr1  z oddzia³ami integra-
cyjnymi, której patronem jest. Tadeusz Ko�ciuszko,  uroczy�cie
obchodzono 100. rocznicê  �mierci Marii Konopnickiej  Piêknym
programem s³owno-muzycznym przygotowanym przez Józefa Ka-
niowskiego dzieci upamiêtni³y poetkê, nowelistkê, która swoj¹
twórczo�æ im po�wiêci³a. Go�ciem  uroczysto�ci by³ burmistrz
Jan Krówka. (foto 10 str.2)

9. grudnia  Odby³a siê II sesja Rady Miejskiej w czasie której
Burmistrz G³ubczyc z³o¿y³ �lubowanie, otrzyma³ ozdobny  ³añ-
cuch - insygnium w³adzy w gminie, wyg³osi³ "expose". Rada
powo³a³a sk³ady osobowe sta³ych Komisji, powo³a³a Komisjê
Rewizyjn¹, oraz Komisje Dora�ne - Statutowo-Regulaminow¹,
Planowania Przestrzennego, Inwentaryzacji. �lubowanie z³o¿yli
te¿ nowi  radni Tomasz Serafin i Tomasz Czy¿owicz.(foto str.1)

10. grudnia W Muzeum Ziemi G³ubczyckiej otwarta zosta³a
wystawa "Owoce Biblijne" Zdzis³awa Wiatra. "Prace  artysty
s¹ �wiadectwem poznawania naszej to¿samo�ci. Dotykaj¹ korze-
ni ró¿nych kultur. G³ównym �ród³em inspiracji jest dlañ Biblia."-
czytamy w folderze. Warto wiedzieæ, ¿e Zdzis³aw Wiatr urodzi³
siê w G³ubczycach i tu siê wychowa³. Studia odby³ w Akademii
Sztuk Piêknych na Wydziale Grafiki w Katowicach. Jest pracow-
nikiem Akademii im. Jana D³ugosza w Czêstochowie. W roku
2003 uzyska³ tytu³ doktora habilitowanego, obecnie pe³ni funk-
cjê dyrektora Instytutu Plastyki. Bra³ udzia³ w blisko 150 wysta-
wach w kraju i za granic¹. Zrealizowa³ 17 wystaw indywidual-
nych. Jest laureatem licznych nagród. (foto 6 str.20)

15. grudnia  Delegacja harcerzy KH ZHP wziê³a udzia³ w uro-
czystym przekazaniu Betlejemskiego �wiat³a Pokoju w Katedrze
Opolskiej

16. grudnia  W  Sali Konferencyjnej UM odby³o siê spotkanie
�wi¹teczno - op³atkowe Burmistrza G³ubczyc z so³tysami na-
szej gminy. Burmistrzowi towarzyszyli przedstawiciele instytucji
pracuj¹cych na rzecz wsi z aktualnymi informacjami: Kazimierz
Pyziak dyr. Stacji Do�wiadczalnej -"Znaczenie do�wiadczalnic-
twa rolniczego dla praktyki rolniczej",  Jan Rogala z ODR w £osio-
wie "Ocena postêpu rolniczego wdra¿anego na terenie gminy
G³ubczyce w 2010r." Bogus³aw Górecki z Pañstwowej Inspekcji
Ochrony Ro�lin i Nasiennictwa -"Bie¿¹ce sprawy z zakresu ochro-
ny ro�lin  i nasiennictwa" Jan Szramowski przedstawi³ sprawy
zwi¹zane z systemem  alarmowania w sytuacjach kryzysowych.
(str.4) Burmistrz zapozna³ so³tysów zakoñczonymi zadaniami in-
westycyjnymi w 2010r. i planowanymi mie�cie i gminie w 2011r.
Spotkanie zakoñczy³y wzajemne ¿yczenia, dzielenie siê op³atkiem
z w³adzami samorz¹dowym w blasku Ognia  Betlejemskiego przy-
niesionego przez harcerzy. (foto 5 str.2)

17. grudnia  W  Urzêdzie Miejskim jak corocznie spotkali
siê kombatanci ze wszystkich zwi¹zków kombatanckich z Burmi-
strzem, który witaj¹c zacnych go�ci zaproponowa³ minut¹ ciszy
uczciæ pamiêæ  niedawno zmar³ego Jana Bi³ozura  (foto 6 str.2)
prezesa Zwi¹zku Kombatantów RP i By³ych Wiê�niów Politycz-
nych. Spotkanie przebiega³o w mi³ej wspomieniowej atmosferze
w cieple Ognia Betlejemskiego, przy kawie i ciasteczkach. Bur-
mistrz zapozna³ zebranych z najwa¿niejszymi sprawami gminy w
mijaj¹cym i przysz³ym roku.

20. grudnia  Na Rynku obok ratusza miejskiego odby³o siê
zorganizowane przez KH ZHP uroczyste przekazanie Ognia Be-
tlejemskiego  przedstawicielom w³adz samorz¹dowym, ksiê¿om,
kombatantom, przyjacio³om ZHP oraz delegacjom gromad zucho-
wych i dru¿yn harcerskich z terenu dzia³ania Hufca. Ogieñ za
po�rednictwem harcerzy trafi³ do ko�cio³ów, szkó³, instytucji sa-
morz¹dowych, zak³adów pracy, ludzi samotnych i chorych, miesz-
kañców spo³eczno�ci lokalnych oraz przyjació³ wspieraj¹cych
harcerstwo.(foto 9 str.2)

18-19-20. grudnia  Na dziedziñcu internatu  Zespo³u Szkó³
Centrum Kszta³cenia Rolniczego po raz trzeci o¿y³a z ciekawy-
mi zwierzêtami  Szopka Bo¿onarodzeniowa, która sta³a siê tra-
dycj¹ Zespo³u Szkó³, na sta³e zago�ci³a w kalendarzu imprez szkol-
nych. Zrodzi³a siê  z inicjatywy grupy nauczycieli zespo³u przed-
miotów zawodowych oraz uczniów klas rolniczych. Do zwiedza-
nia szopki garnê³y siê dzieci nie tylko ze  szkó³ g³ubczyckich.
Zwiedzi³o j¹ wielu  mieszkañców naszego miasta. Relacje z tej
imprezy tradycyjnie przekaza³y TV G³ubczyce, Radio Opole oraz
regionalna prasa.

GRUDZIEÑ 2010
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      Informacje o obserwowanych gro�nych zjawiskach pogo-
dowych formu³owane s¹ w postaci komunikatów meteorologicz-
nych. Komunikaty o rozwoju sytuacji pogodowej dla wojewódz-
twa opolskiego opracowuje Biuro Prognoz Meteorologicznych
we Wroc³awiu.

      W zale¿no�ci od stopnia zagro¿enia, komunikat (ostrze¿e-
nie) zawiera status sytuacji pogodowej, który okre�la jaka jest
skala zagro¿enia i sugeruje tryb dzia³añ, jaki powinien byæ wpro-
wadzony w zwi¹zku z prognozowan¹ sytuacj¹ pogodow¹.

Wed³ug klasyfikacji IMGW mamy 3 stopnie zagro¿enia.
Najpowa¿niejsze zagro¿enie to 3 stopieñ.
Pierwszy stopieñ zagro¿enia - przewiduje siê wyst¹pienie nie-

bezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mog¹ powodo-
waæ szkody materialne, mo¿liwe zagro¿enie ¿ycia. Prowadzenie
dzia³alno�ci w warunkach nara¿enia na dzia³anie tych czynni-
ków jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana ostro¿no�æ, po-
trzeba �ledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Drugi stopieñ zagro¿enia - przewiduje siê wyst¹pienie nie-
bezpiecznych zjawisk meteo-rologicznych powoduj¹cych du¿e
straty materialne i zagro¿enie ¿ycia. Niebezpieczne zjawiska w
silnym stopniu ograniczaj¹ prowadzenie dzia³alno�ci. Zalecana
ostro¿no�æ, potrzeba �ledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji
pogodowej.

Trzeci stopieñ zagro¿enia - przewiduje siê wyst¹pienie nie-
bezpiecznych zjawisk meteorologicznych powoduj¹cych na
znacznym obszarze bardzo du¿e szkody lub szkody o rozmia-
rach katastrof oraz zagro¿enie ¿ycia. Niebezpieczne zjawiska
uniemo¿liwi¹ prowadzenie dzia³alno�ci. Zalecana najwy¿sza
ostro¿no�æ, potrzeba czêstego �ledzenia komunikatów i rozwo-
ju sytuacji pogodowej.

SYSTEM OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA

  Komunikaty i ostrze¿enia o zagro¿eniach pogodowych Urz¹d
Miejski w G³ubczycach otrzymuje poczt¹ internetow¹ (email)
oraz z wykorzystaniem ³¹czno�ci telefonii komórkowej w  for-
mie SMS z Wojewódzkiego Centrum Zarz¹dzania Kryzysowe-
go w Opolu.

 Otrzymane ostrze¿enia IMGW przekazujemy, na zasadzie re-
transmisji, do okre�lonych odbiorów którymi s¹: jednostki orga-
nizacyjne gminy, so³ectwa, szko³y i przedszkola, instytucje i zak³a-
dy pracy, które zadeklarowa³y zgodê na objêcie t¹ form¹ powiada-
miania w ramach systemu wykrywania i alarmowania (SWA).

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e oprócz przedstawionych metod ostrzega-
nia, informacje o zagro¿eniach przekazywane s¹ równie¿ poprzez
publiczne �rodki przekazu. W naszym województwie jest to Ra-
dio Opole odbierane w gminie G³ubczyce na czêstotliwo�ci 94,8
MHz i 103,2 MHz.

Osoby maj¹ce dostêp do Internetu mog¹ zapoznaæ siê z tre-
�ci¹ ostrze¿eñ meteorologicznych na stronie internetowej
IMGW www.imgw.pl/index.php .

      Analiza zagro¿eñ powodowanych dzia³aniem si³ przyrody
wskazuje, ¿e na obszarze naszej gminy mog¹ wystêpowaæ eks-
tremalne zjawiska pogodowe, a w szczególno�ci:

- silne wiatry o prêdko�ci ponad 24 m/s (ponad 80 km/h) z
mo¿liwo�ci¹ lokalnych tr¹b powietrznych;

- gwa³towne powodzie opadowe i roztopowe na ciekach wod-
nych (w szczególno�ci rzeka Opawica) oraz szybkie podtopienia;

- opady �niegu z przyrostem pokrywy powy¿ej 20 cm / dobê;
- spadki temperatur (mrozy) poni¿ej 30oC.

      Po otrzymaniu ostrze¿enia, w ka¿dym przypadku, niezale¿-
nie od rodzaju i stopnia zagro¿enia, zalecana jest ostro¿no�æ,
potrzeba �ledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej

 Stra¿ po¿arna, policja oraz s³u¿by komunalne, energetycz-
ne, telekomunikacyjne i drogowe, w przypadku zagro¿eñ mete-
orologicznych dzia³aj¹ wed³ug przypisanych im standardowych
procedur reagowania. Administracje budynków mieszkalnych,
szko³y, przedszkola, instytucje oraz inni zarz¹dcy terenów i obiek-
tów publicznych - po otrzymaniu ostrze¿enia dzia³aj¹ stosownie
do potrzeb wed³ug zasad okre�lonych we w³asnych planach
obrony cywilnej lub w planach ochrony obiektów. Zabezpiecze-
nie prywatnych posesji i gospodarstw domowych nale¿y do ich
w³a�cicieli. Pomoc¹ w tym zakresie mog¹ byæ wszelkiego rodza-
ju poradniki i instrukcje "jak zachowaæ siê w sytuacji zagro¿e-
nia" publikowane w specjalistycznych wydawnictwach i na stro-
nach internetowych centrów zarz¹dzania kryzysowego, równie¿
na stronie internetowej Gminy G³ubczyce.

      Podobnie jak przy innych zagro¿eniach, równie¿ w sytu-
acji zagro¿eñ meteorologicznych, szczególn¹ uwagê nale¿y po-
�wiêciæ ludziom samotnym i podesz³ym wieku, chorym lub nie-
pe³nosprawnym oraz osobom bezdomnym. Ludzie ci mog¹ mieæ
du¿y problem w zadbaniu o swoje bezpieczeñstwo. W tych przy-
padkach wa¿n¹ rolê do spe³nienia maj¹ pracownicy opieki spo-
³ecznej, a na terenie wiejskim so³tysi i ochotnicze stra¿e po¿arne,
a ponadto zwyk³a s¹siedzka pomoc.

      Problematyka ostrzegania i alarmowania  zosta³a przedsta-
wiona tu jedynie w aspekcie zagro¿eñ meteorologicznych z któ-
rymi w ostatnim czasie stykamy siê coraz czê�ciej.  Nale¿y jed-
nak pamiêtaæ, ¿e powiadamianie i ostrzeganie w ramach gminne-
go systemu wykrywania i alarmowania (SWA) obejmuje rów-
nie¿ inne zagro¿enia, w tym: zagro¿enia biologiczne, chemiczne,
radiacyjne oraz zagro¿enia czasu wojny.

      Sprawami ostrzegania i alarmowania w Urzêdzie Miej-
skim zajmuje siê komórka organizacyjna ds. bezpieczeñstwa i
zarz¹dzania kryzysowego. W sprawach istotnych, zwi¹zanych
z przedstawionym tematem mo¿na kontaktowaæ siê dzwoni¹c
na numery telefonów 77 485-23-21 wew. 239 lub 77 485-21-
82. W sytuacji bezpo�redniego zagro¿enia nale¿y zawsze ko-
rzystaæ z numerów telefonów alarmowych Stra¿y Po¿arnej 998
lub 112.

                                Przygotowa³: Jan Szramowski WSO

OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje
o podaniu do publicznej wiadomo�ci poprzez wywieszenie na

tablicy og³oszeñ oraz umieszczeniu na stronie internetowej Urzê-
du Miejskiego  w G³ubczycach w dniu 17.12.2010r. wykazu obej-
muj¹cego przeznaczone do zbycia nieruchomo�ci lokalowe po-
³o¿one w G³ubczycach przy ul. Grunwaldzkiej nr 8/1, ul. Ry-
nek   nr 3/1 i ul. Rynek nr 11/1.

Z dniem 28.01.2011 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez
osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nierucho-
mo�ci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2  ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami (jednolity tekst
Dz. U. nr 102   z 2010 r., poz. 651 z pó�niejszymi zmianami) t.j.
osobie, której przys³uguje roszczenie o nabycie nieruchomo�ci
z mocy cytowanej ustawy lub odrêbnych przepisów albo osoba
ta jest poprzednim w³a�cicielem zbywanej nieruchomo�ci po-
zbawionym prawa w³asno�ci.

ZAGRO¯ENIA METEOROLOGICZNE
- OSTRZEGANIE I ALARMOWANIA
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W  grudniu 2010 roku Gmina
G³ubczyce zakoñczy³a remont -
modernizacjê budynku przy ul.
S³owackiego Nr 9 w ramach Pro-
gramu na rzecz spo³eczno�ci rom-
skiej w Polsce. Na remont  prze-
prowadzony w latach 2007 - 2010,
Gmina  otrzyma³a  dotacjê z Mini-
sterstwa Spraw Wewnêtrznych i
Administracji w wysoko�ci - 260.000,00
z³  z przeznaczeniem na realizacjê zadania
pn. "Remontujemy, aby lepiej mieszkaæ",

oraz 41.000,00 z³ z przeznaczeniem na
realizacjê zadania pn.  "Zadbajmy o ko-
rytarze naszego budynku"

Gmina  z w³asnego budzetu uczestni-
czy³a w kosztach remontu w kwocie,

- 255.235,39 z³  z przeznaczeniem na realiza-
cjê zadania pn. "Remontujemy aby lepiej
mieszkaæ" oraz  32.874,33 z³ z przeznaczeniem na
realizacjê zadania pn. "Zadbajmy o korytarze
naszego budynku".

W wyniku przeprowadzonego remontu-moder-
nizacji otrzymano:

- 11 lokali mieszkalnych o pow. u¿ytkowej
ok.45 m2 sk³adaj¹cych siê z dwóch pokoi, kuch-
ni, ³azienki i przedpokoju,

-1 lokal mieszkalny sk³adaj¹cy siê z jednego
pokoju, kuchni, ³azienki i przedpokoju o pow.
u¿ytkowej  27,39 m2

- 2 pomieszczenia tymczasowe, jedno-
izbowe o pow. u¿ytkowej ok. 24 m2,

- pomieszczenie gospodarcze na su-
szarniê, komórki gospodarcze,

- wc wspólne dla pomieszczeñ tymcza-
sowych,

- wyremontowano wspólny korytarz -
wymieniono okna, drzwi wej�ciowe, wymieniono instalacje elek-
tryczne, doprowadzono instalacjê wodno - kanalizacyjn¹, wyma-
lowano korytarz farbami emulsyjnymi i olejnymi lamperiê,

- wymieniono pokrycie dachowe wraz z obróbkami blacharskimi.
Koszt remontu - modernizacji budynku przy ul.S³owackiego nr 9
w G³ubczycach  w przeliczeniu na 1m2 uzyskanej powierzchni
u¿ytkowej lokali mieszkalnych wyniós³ 1043,4 z³.

MIESZKANIA DLA ROMÓW
21. grudnia  III Sesja Rady Miejskiej,  rozpoczê³a siê od  uro-

czystego wrêczenia wyró¿nieñ "Herby G³ubczyc"które otrzymali
Klub Sportowy "Polonia", wyró¿ninie odebra³ wiceprezes Jan
�nie¿ek, Tadeusz Wojciechowski dyr. Zespo³u Szkó³ w Lisiêci-
cach, Józef Florek b.so³tys Go³uszowic, Jerzy Junka  dyr. Zak³adu
Karnego (foto3 str.2)

Pami¹tkowe Statuetki za sukcesy w Otwartym Pucharze Euro-
py w Taekwon-Do ITF w s³owackiej Bratys³awie otrzymali  za-
wodnicy KS Taekwondo (pisali�my w poprzednim GG) Micha³
Jano,  Marta Wsiaki, Dawid Kubryk, Mateusz H³ady³owicz, Da-
wid Wsiaki, Kamila Ciechanowska i Karolina Konik trenuj¹cy
pod okiem Daniela Jano. (foto 4 str.2) Tê czê�æ sesji zakoñczy³o
przekazanie ¿yczeñ �wi¹tecznych i noworocznych oraz tradycyj-
ne ³amanie siê op³atkiem. W uroczysto�ci uczestniczyli m.in. pose³
Adam Krupa, starosta, radni, ksiê¿a dekanatu, prezesi spó³ek,
firm,  przedstawiciele s³u¿b mundurowych, instytucji pañstwo-
wych. Oprawê �wiateczn¹ zapewnili harcerze KH ZHP z komen-
dantem dh. Ryszardem Kañtochem i Ogniem Betlejemskim, chór
licealny pod dyr. Tadeusza Eckerta, G³ubczycka Orkiestra Dêta
pod dyr. Górnickiego.

18. grudnia  W rocznicê urodzin bp.
Antoniego Adamiuka i prof. Kazimierza
Czarnieckiego w Liceum Ogólnokszta³-
c¹cym w ramach Akademii My�li i S³o-
wa odby³o siê spotkanie z bp. Janem
Kopcem. Prof. ks. bp jest kierownikiem
katedry Historii Ko�cio³a  na Wydziale
Teologicznym Uniwersytetu Opolskie-
go, autorem ksi¹¿ki "Pos³any, by g³osiæ
prawdê" o bp. Antonim. Nie zabrak³o
równie¿ elementu Bo¿onarodzeniowe-

go w postaci Ognia Betlejemskiego przyniesionego przez harce-
rzy z KH ZHP z komendantem Ryszardem Kañtochem którzy
bp.Antoniego Adamiuka obrali sobie za patrona. Ni¿ej podpisa-
ny przypomnia³ zebranym o miejscach upamiêtniaj¹cych bp.
Antoniego s¹ to tablice: w Liceum Ogólnokszta³c¹cym, przed
ko�cio³em oo franciszkanów i w ko�ciele parafialnym oraz, ¿e
patronuje nie tylko harcerzom ale i Szpitalowi Powiatowemu,
skwerowi przy ul. Klasztornej i Parkowi Jubileuszowemu w Bra-
ciszowie. Mi³ym akcentem �wi¹tecznym  by³ równie¿  wystêp chó-
ru z kolêdami, dedykacj¹ i ¿yczeniami dla bp. Jana Kopca który w
tym dniu te¿ obchodzi³ urodziny. Do ¿yczeñ do³¹czyli zebrani chó-
ralnym  STO LAT.  Na zakoñczenie spotkania biskup Jan obdaro-
wa³ zebranych ksi¹¿k¹ o bp. Antonim do której wpisa³ ka¿demu
dedykacjê. (foto 4 str. 20)

22. grudzieñ  W Zespole  Szkó³ w Lisiêcicach w podobnie jak
w wielu innych szko³ach  zorganizowano uroczysto�æ  Bo¿ona-
rodzeniow¹ wprowadzaj¹c¹ atmosferê i nastrój �wi¹teczny. Tradycyj-
nym elementem tych  spotkañ jest sk³adanie sobie ¿yczeñ i ³amanie siê
op³atkiem, nieznane w innych krajach i jase³ka prezentowane  przez
uczniów . W Lisiêcicach go�ciem  obok rodziców, mieszkañców wsi,
ksiêdza, radnego, so³tysa by³ pose³ do Sejmu RP Adam Krupa.

22. grudzieñ  W �rodowiskowym Domu Samopomocy pod-
opieczni zaprezentowali piêkne jase³ka w bogatej scenerii i �wi¹-
tecznej atmosferze zaproszonym go�ciom.(foto1str.20) Na sali
w�ród podziwiaj¹cych przedstawienie byli Kierownicy OPS w
powiecie, sekretarz gminy Boles³aw Buniak, ksi¹dz proboszcz
Kazimierz Rucki który pob³ogos³awi³ op³atki przed dzieleniem siê.
Spotkanie zakoñczy³a wspólna wieczerza (foto2 str.2) z tradycyj-
nymi potrawami wigilijnymi. Go�cie otrzymali  na po¿egnanie,
jako podziêkowanie za wspieranie, piêkne stroiki którymi dziêko-
wano równie¿ sponsorom i darczyñcom   >>>>>

GRUDZIEÑ 2010 (dok.)

                                        Halina Stebnicka  Wydz. Kom.-Inwest.

>>>>  22. grudzieñ W Domu Dziennego Pobytu przy wigilij-
nym stole zasiedli stali bywalcy. Na wstêpie uroczysto�ci wy-
s³uchali koncertu kolêd w wykonaniu chóru  Fenix pod dyr. Jó-
zefa Kaniowskiego (foto 2 str.20) podzielili siê op³atkiem, pob³o-
gos³awionym przez gwardiana klasztoru franciszkanów o. Eli-
giusza, miêdzy sob¹ i z go�æmi w�ród których byli m.in. wice-
burmistrz Mariusz Mróz, kierownik OPS Bo¿ena Zió³kowska,
prezes Zwi¹zku Emerytów Maria Bernacka,  (foto 7 str.2)

   22. grudzieñ   W Urzêdzie Miejskim odby³o siê tradycyjne
spotkanie op³atkowe Burmistrza z pracownikami Urzêdu.  Do-
chowane zosta³y wszystkie zwyczaje Bo¿onarodzeniowe. Go�æ-
mi uroczysto�ci by³y dzieci z Domu Samotnej Matki  w Zopo-
wych  z pani¹ kierownik Halin¹ Skrzypek by podziêkowaæ Gminie
i Burmistrzowi za ca³oroczne wspieranie O�rodka.

                                                                                  Jan Wac
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    Zespó³ Szkó³  Ogólnokszta³c¹cych w G³ubczy-
cach zaprasza uczniów szkó³ gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych naszego powiatu do udzia³u w III
edycji  konkursu pt.

"Korzenie wielu g³ubczyczan s¹ na Kresach."
Poni¿ej podajemy regulamin konkursu.
   Konkurs pt.: " Korzenie wielu g³ubczyczan s¹

na Kresach"
 Konkurs jest skierowany do uczniów szkó³ gim-

nazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu g³ubczyc-
kiego. Patronat nad konkursem objêli: Starosta G³ub-
czycki, Burmistrz G³ubczyc,  Ko³o Naukowe Folklo-
rystów Uniwersytetu Opolskiego,  Miejski O�rodek
Kultury, Powiatowe Samorz¹dowe Muzeum Ziemi
G³ubczyckiej, Biblioteka Miejska  oraz  Stowarzy-
szenie Mi³o�ników Lwowa i Kresów Po³udniowo -
Wschodnich Oddzia³ G³ubczyce.

Patronat medialny: "G³os G³ubczyc", TV G³ubczyce.
Organizator: Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych
Cele konkursu:
- u�wiadomienie m³odym ludziom, sk¹d pochodz¹

ich dziadkowie, s¹siedzi i znajomi i w jakich okolicz-
no�ciach znale�li siê na terenie powiatu g³ubczyc-
kiego;

- wdro¿enie uczniów do historycznej pracy ba-
dawczej;

- zapoznanie siê uczniów z bogactwem kultury kre-
sowej,

tradycjami i obyczajami kresowian;
- poznanie,   tej piêknej i tej tragicznej historii Kre-

sów i ich mieszkañców;
- utrwalenie wspomnieñ by³ych kresowian dla

przysz³ych pokoleñ poprzez napisanie pracy kon-
kursowej. Prace zostan¹ przekazane do Powiatowe-
go Muzeum Ziemi G³ubczyckiej.

Regulamin konkursu:
    Uczniowie na podstawie wspomnieñ by³ych

kresowian oraz zgromadzonych  dokumentów i zdjêæ
napisz¹ wypracowanie o maksymalnej objêto�ci 10
stron. Czcionka 14 Times New Roman. Do pracy
mog¹ byæ do³¹czone kopie dokumentów b¹d� foto-
grafii (prosimy nie za³¹czaæ orygina³ów). Osoby oce-
niaj¹ce prace nie bêd¹ zwi¹zane z jak¹kolwiek szko³¹
gimnazjaln¹, czy ponadgimnazjaln¹ w naszym po-
wiecie.

Prace w kopertach z dopiskiem KONKURS nale-
¿y przes³aæ na adres:  Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹-
cych w G³ubczycach, ul. Kochanowskiego 22,

48 - 100 G³ubczyce lub przynie�æ do sekretariatu
liceum do dnia  18 marca  2011r.

   Uczniowie, którzy zajm¹ pierwsze trzy miejsca w
obu kategoriach szkó³, otrzymaj¹ warto�ciowe na-
grody ksi¹¿kowe, a ka¿dy z uczestników konkursu
dyplom.

Og³oszenie wyników i rozdanie nagród
 nast¹pi dnia 28 kwietnia 2011r. o godz. 13.00
w czytelni Biblioteki Miejskiej w ratuszu.

KONKURS " KORZENIE WIELU
G£UBCZYCZAN S¥ NA KRESACH"

WIE�CI Z GIMNAZJUM NR 1
12 listopada w Gimnazjum nr 1 zrealizowano projekt patriotyczny. W tym

dniu nie by³o zajêæ dydaktyczno-wychowawczych. Uczniowie zamiast uczest-
niczyæ w lekcjach wziêli udzia³ w ciekawym apelu, który rozpocz¹³ siê o godzi-
nie 9.00. Po�wiêcony  by³ 92. rocznicy odzyskania przez Polskê Niepodleg³o-
�ci. Przygotowa³y go klasy: IIId i IIIf pod opiek¹ nauczycielek: Agnieszki
Krawiec i Katarzyny Kruszewskiej - Podstawki. Uczniowie tych klas w spo-
sób interesuj¹cy i zrozumia³y dla gimnazjalistów przekazali informacje o wa¿-
nych dla Polaków wydarzeniach. Chór gimnazjalny za� za�piewa³ znane nam
pie�ni patriotyczne.

Nastêpnie mia³o miejsce uroczyste ods³oniêcie odnowionego k¹cika pa-
tronki szko³y Marii Sk³odowskiej-Curie. W tym miejscu zosta³ powieszony
portret naszej polskiej noblistki. Obok obrazu umieszczono sentencjê - wy-
powied� Marii Sk³odowskiej - Curie.

"Trzeba mieæ wytrwa³o�æ i wiarê w siebie./ Trzeba wierzyæ,
 ¿e cz³owiek jest do czego� zdolny/ i osi¹gn¹æ to za wszelk¹ cenê."
Po lewej stronie za� umieszczono tablice zawieraj¹ce listê uczniów,
którzy otrzymali tytu³ Godny Patrona Szko³y.
O godzinie 10:00 rozpoczê³y siê konkursy:
-konkurs na portret patronki, w którym zwyciê¿y³y Natalia Kamiñska
 i Krystyna Tesak z klasy IIa,
-konkurs wiedzy o patronce dla klas pierwszych,
-dyktando z jêzyka angielskiego dla klas pierwszych,
 w którym zwyciêzc¹ zosta³ Dawid Morawiec Id
Nied³ugo po zakoñczeniu konkursów, czyli o 10.30 odby³y siê otrzêsiny

klas pierwszych, które zorganizowa³ nasz szkolny Samorz¹d Uczniowski.
 26.11. W Gimnazjum nr 1 odby³y siê eliminacje konkursów przedmioto
wych.  Lista osób zakwalifikowanych do etapu miejsko-gminnego:
Jêzyk polski:
 Monika Wojciechowska IIId, Mateusz Nowacki IIb, Micha³ Kozyra IIIb,

Aleksandra Wojciechowska IIIb, Pawe³ Krzaczkowski IIIb, Maria Liberska
IIIb, Agnieszka Siwiec Id, Marcelina Cie�lik IIa, Nicola Junka IId, Marta Mo-
skal IIIc, Rozanna Piela IIIc.

Jêzyk angielski:
 Monika Wojciechowska IIId, Patryk Mazur IIId, Dawid Suferowicz IIId, To-

masz Tanta³a IIIb, Sara �niatowska IIId, Micha³ Kozyra IIIb.
Jêzyk Niemiecki:
Dawid Suferowicz IIId, Marcin Kowalik IIb, Ma³gorzata Mazur IIa.
Historia:
Pawe³ Bednarski IIId, Monika Kruszewska IIId, Dawid Suferowicz IIId, Alek-

sandra Blukacz IIId, Nicola Junka IId, Kacper Zarychta IIIb, Tomasz Tanta³a
IIIb, Rozanna Piela IIId, Anna Rzym IIId, Anna Lipiñska Id.

Geografia:
Arkadiusz Strycharczyk IIIc, Jakub Roliñski IIIb, Tomasz Tanta³a IIIb, Woj-

ciech Bac IIb, Klaudia Fulneczek Id, Kamila Kurkiewicz IIa.
Fizyka:
Micha³ Kozyra IIIb, Aleksandra Bencal IIId, Alan Boraczewski IIIc, Pawe³

Krzaczkowski IIIb, Marta Kozakiewicz IIId, Sara �niatowska IIId, Malwina
Jurczyk IIId, Micha³ �wierk IIb.

Chemia:
Pawe³ Krzaczkowski IIIb, Micha³ Kozyra IIIb, Kamila Kurkiewicz IIa, Alan

Boraczewski IIIc, Krzysztof Lipiñski IIIc, Malwina Jurczyk IIId,
Technika:
Pawe³ Krzaczkowski IIIb, Micha³ Kozyra IIIb, Szymon Wiorek IIIb
Biologia:
 Micha³ Kozyra IIIb, Monika Kruszewska IIId, Pawe³ Krzaczkowski IIIb,

Monika Wojciechowska IIId,  Marcelina Cie�lik IIa, Kamila Kurkiewicz IIa,
Sara �niatowska IIId, Aleksandra Wojciechowska IIIb, Maria Liberska IIIb,
Ma³gorzata Mazur IIa, Martyna Gu¿da IIb, Krzysztof Lipiñski IIIc, Tomasz
Tanta³a IIIb, Paulina Wardawy IIa, Adrian Ziêcina IIIb, Izabella Kowalska IIa,
Przemek £obos IIId.

                                            Beata Konopnicka-Sarota, £ukasz Dzie¿a



Styczeñ 2011  nr 1/211 7

WITOLD MATULKA W MURACH ZSM
18. listopada, Zespó³ Szkó³  Mechanicz-
nych, sala gimnastyczna  wype³niona po
brzegi. Nastrój podnios³y i uroczysty. Oto
spotkanie autorskie i koncert wybitnego
polskiego tenora rodem z G³ubczyc - Wi-
tolda Matulki - absolwenta "Mechanika".
Mam wielk¹ przyjemno�æ prowadziæ to
spotkanie, którego, notabene, jestem ini-
cjatork¹. Jak¿e przystojny, szarmancki i cza-
ruj¹cy, prawdziwy amant operowy, zachwy-

ca spo³eczno�æ szkoln¹ i wszystkich go�ci bogat¹ osobowo-
�ci¹. Rozpoznaje i pozdrawia swoich niegdysiejszych nauczy-
cieli. Niezwykle barwnie opowiada o latach szkolnych i karierze
artystycznej. Erudyta. �piewa s³ynne "Brunetki, blondynki" Kie-
pury i najpiêkniejsze arie: "O sole mio", "Wielka s³awa to ¿art".
Wyzwala emocje, jakich nie do�wiadczamy na co dzieñ. Hipno-
tyzuje ciep³em swego g³osu, to znów szokuje potêg¹ brzmienia.

W finale "Usta milcz¹, dusza �piewa" zaprasza mnie do duetu.
Jestem zaszczycona, móc za�piewaæ z artyst¹ takiego formatu.
Owacje na stoj¹co. Ca³a sala wtóruje, a brawom nie ma koñca.
Olbrzymia rado�æ, wzruszenie, podziêkowania, kwiaty, autogra-
fy, wspólne zdjêcia (foto3 str.20) Swoista uczta duchowa
                                                                       Maria Farasiewicz

25. listopada, Racibórz.
 Kolejna wizyta strzelców w Stra¿y Granicznej.  Funkcjonariu-

sze �l¹skiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej w Raciborzu go�cili 13
cz³onków Zwi¹zku Strzeleckiego z Jednostki Strzeleckiej 3009 w
G³ubczycach. Mimo, ¿e to kolejna wizyta strzelców z tej jednostki
w obiekcie Stra¿y Granicznej, wiêkszo�æ z odwiedzaj¹cych, któ-
rzy niedawno wst¹pili do tej organizacji nie by³a jeszcze w raci-

borskiej komendzie. W trakcie wizyty m³odzi strzelcy zwiedzili
obiekt, obejrzeli salê tradycji oraz kryt¹ strzelnicê (foto), gdzie
mogli wypróbowaæ swoje umiejêtno�ci na multimedialnym tre-
na¿erze strzeleckim oraz strzelaj¹c z broni pneumatycznej.

Spotkanie m³odych ludzi w mundurach  Strzelca, ze swymi star-
szymi kolegami  funkcjonariuszami Stra¿y Granicznej, s¹ elemen-
tem trwaj¹cej od pocz¹tku istnienia Zwi¹zku Strzeleckiego wspó³-
pracy ze Stra¿¹ Graniczn¹, usankcjonowanej specjalnym porozu-
mieniem zawartym na szczeblu kierownictwa Strzelca i Komendy
G³ównej Stra¿y Granicznej. Celem wspó³pracy jest m.in. ze strony
Stra¿y Granicznej przede wszystkim pomoc i wspieranie dzia³añ
Zwi¹zku Strzeleckiego w zakresie rozwijania w�ród dzieci i m³o-
dzie¿y postaw patriotycznych i spo³ecznych, a tak¿e propago-
wania s³u¿by w Stra¿y Granicznej m.in. poprzez rozwijanie zainte-
resowañ cz³onków organizacji oraz podnoszenie poziomu ich
wiedzy na temat formacji.(foto5str.20)                               Z powa¿aniem

 Rzecznik Prasowy Komendanta �l¹skiego Oddzia³u Stra¿y
Granicznej w Raciborzu  pp³k SG Cezary Zaborski

STRZELCY W STRA¯Y GRANICZNEJ

POWIATOWE MUZEUM ZIEMI G£UBCZYCKIEJ
zaprasza od wtorku do pi¹tku w godz.10.00 -15.30 oraz w 2. i 4. niedzielê m-ca 12.00-15.30
AKTUALNE WYSTAWY: �OWOCE BIBLIJNE� MALARSTWO  ZDZIS£AWA WIATRA

�BRZE¯ANY -MIASTO RODZINNE MARSZA£KA RYDZA �MIG£EGO�
�ARCHEOLOGIA ZIEMI G£UBCZYCKIEJ�
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29.06 - Godz. 8.00 - poniedzia³ek -  Zbieramy siê na Mszy �w.
w klasztornej kapicy. Pan Kazimierz czyta i �piewa psalmy, ks.
Adam modli siê w intencji naszej pielgrzymki. Widzimy, ¿e i sio-
stry cichutko stoj¹ razem z nami�

Po �niadaniu, ¿egnamy siê.. robimy pami¹tkowe zdjêcia, uma-
wiamy siê na kolejne odwiedziny tego magicznego miejsca..
Mo¿na tu za 15 euro  (nocleg, �niadanie i obiadokolacja), w  ciszy
i kontemplacji  spêdziæ czas�. Nam jednak pora w dalsz¹ drogê..

Pozostajemy pod urokiem tego miejsca�jeste�my przekonani,
¿e dopóki bêd¹ tu przyje¿d¿aæ Polacy, dopóty nie zdo³a siê  wy-
mazaæ z historii  Polskich Kresów tego miejsca, �wiadectwa na-
szej narodowej tradycji.

Z pamiêtnika: Naród bez historii jest tylko zbiorowo�ci¹ ..
wspania³a podró¿ na Podole, �ladami naszych przodków, nie-
zwyk³e krajobrazy, heroiczne, ale tak¿e tragiczne znaki prze-
sz³o�ci..

   [Nauczyciele LO w G³ubczycach: Janusz Zapotoczny, Anna
Szwal, Agnieszka Kucharczyk, Stanis³awa Wiciak, Agata Wo-
³oszyn, Kasia Maler].

Godz. 11.00 - Jeste�my w Czortkowie. Miasto wita nas upa-
³em i rozgwarem przedpo³udniowej krz¹taniny jego mieszkañców.
Wtapiamy siê w t³um.., chcemy nasyciæ siê jego atmosfer¹.. za-
kosztowaæ tradycji�Szukamy polskich �ladów�(foto7 str.20)

Czortków za³o¿ony przez Jerzego Czortkowksiego, w  1522 r.
kolejni w³a�ciciele: Golscy, Potoccy, Wróblewscy, Sadowscy. W
historie wpisani zostali: Turcy, Austriacy, Ukraiñcy, ̄ ydzi, Rusi-
ni i  Polacy. Ma³o znane jest nam powstanie czortkowskie z 1940
r. - pierwszy na okupowanych polskich ziemiach powstañczy
zryw narodowowyzwoleñczy podczas II wojny �wiatowej.  W
1946 r. rozpoczê³y siê  przymusowe wysiedlenia Polaków, przed-
tem jednak wymordowano ponad 1.000 mieszkañców.

Przy g³ównej ulicy stoi imponuj¹cy  ko�ció³  rzymskokatolicki
p.w. �w. Stanis³awa z  1910 r., w stylu gotyku nadwi�lañskiego. W
ko�ciele do koñca II wojny �wiatowej znajdowa³ siê ³askami s³y-
n¹cy obraz Matki Boskiej Czortkowskiej, obecnie widnieje  tam
koronowana kopia obrazu. Widzê jak  niektórzy ca³uj¹ �ciany
Ko�cio³a. Kasia Maler mówi, ¿e jej ojciec by³ tu bierzmowany.
Gdy mia³ 4 lata, jego rodzice przeprowadzili siê z Ko³omyi do
Czortkowa. Jego ojciec, a mój dziadek  Józef  Mahler - taka by³a
pisownia naszego nazwiska - by³ legionist¹, potem wcielony do
armii austriackiej walczy³ na froncie w³oskim. Dosta³ siê do Fran-
cji do armii Hallera, walczy³ potem z bolszewikami. Przed Wigili¹
w 1942r. w Czortkowie aresztowali go Niemcy i zastrzelili w nie-
znanym miejscu. Jego ¿ona, moja babcia Maria z domu Hermano-
wicz próbowa³a siê dowiedzieæ, gdzie. Kto� jej wskaza³ na las, ale
daremnie szuka³a w lesie. Zosta³a sama z kilkorgiem dzieci, po-
�ród których mój tato - Zbigniew Maler - by³ najstarszy (rocznik
1931). Gdy dotarli do Z³otowa w 1945r., mieszkali tam przez rok.
Maria zmar³a w 1946r., a dzieci zosta³y zabrane do domu dziecka
w Szczecinie. Wszystkie ¿yj¹.

Kupujemy w kru¿ganku  drobne pami¹tki, obrazki �wiêtych,
foldery, ikony Matki Boskiej�   s¹ to dla nas bardzo cenne reli-
kwie.. ..kto wie kiedy znowu tu przyjedziemy�Na murach odkry-
wamy liczne polskie inskrypcje: Cze�æ Twórcom Konstytucji 3
Maja 1791 r. Czortów 1891.(foto)   Pamiêci Bohatera Króla Jana III
w dwóchsetletni¹ rocznicê odsieczy Wiednia i ocalenia chrze�ci-
jañstwa po�wiecaj¹ rodacy ziemi czortkowskiej 1683-1883.

Pamiêci Ojców i Braci Dominikanów W Tym Ko�ciele S³u¿yli
Bogu i Ludziom - Ponie�li �mieræ Mêczeñsk¹ Rostrzelani 2 lipca
1941 r. przez NKWD: O. Justyn Spyr³ak,  O. Jacek Misiura, O.

Hieronim Longawa, O.
Anatol Znamierowski,
Br. Reginald Czerwon-
ka, Br. Andrzej Boja-
kowski, Br. Metody
Iwaniszczów, Br. Józef
Wincentowicz. Chwa³a
jest w oczach Pana,
�mieræ jego �wiêtych.
Usta same sk³adaj¹ siê
do modlitwy: Wieczny
odpoczynek racz im daæ
Panie�

Z tego terenu po-
chodz¹ m.in.:  polityk,
by³y doradca prezy-
denta USA -  Zbigniew
Brzezinski i re¿yser Je-
rzy Janicki ( 1928-2007).

Na krótko zatrzymujemy siê tak¿e na okaza³ym rynku i  targo-
wisku miejskim, gdzie  robimy drobne zakupy. Kto� kupuje s³om-
kowy kapelusz, kolorowe skarpetki, wyroby drewniane, zabaw-
ki, pami¹tkowe proporczyki.., smakujemy  tutejszych  lodów i
kwasu chlebowego.. Podchodzi do nas ros³y Ukrainiec z kalkula-
torem i pyta ³aman¹ polszczyzn¹, wskazuj¹c na aparat fotogra-
ficzny - ile chcesz?  Mów�  dadim du¿o!! Dawaj�   Wsiadamy
jednak  szybko  do  autokaru, aby jechaæ dalej�

Po drodze ks. Adam, jak zwykle tryska humorem, opowiada-
nam ró¿ne historyjki o Kresach oraz intonuje popularne pie�ni:
teraz czas na popularn¹ kuku³eczkê. Panowie to kuku³y.., a panie
kuku³eczki.. �piewamy ile si³ w p³ucach�

Witam Ciê - Ziemio, Jedyna, Podolska -
Choæ dzi� nie moja, ale zawsze polska.
Witam - choæ z dala od kresowych stanic,
Poprzez zasieki narzuconych granic� .
Godz. 14.20 - doje¿d¿amy do Kamieñca Podolskiego. Miasto

(110 tys.), po³o¿one malowniczo nad Smotryczem w obwodzie
chmielnickim, stolica Podola i diecezji kamieniecko-podolskiej.
Zatrzymujemy siê pod klasztorem  dominikanów, tu bêdziemy
nocowaæ. Ko�ció³ i klasztor  [obecnie O.O. Paulinów] - odzyska-
ne w latach 90. XX w. Od tego czasu nieprzerwanie  przywracane
do stanu z przed jego dewastacji. Dowiadujemy siê, ¿e  w  maju
2009 r.  umy�lnie podpalony, po czym w³adze ukraiñskie natych-
miast zagrozi³y jego ponownym przejêciem, je�li nie uda siê wy-
konaæ do koñca roku nowego dachu. Dziêki staraniom m.in. Sto-
warzyszenia "Wspólnota Polska", MKIDZN oraz  prywatnym
przedsiêbiorcom z Polski uda³o siê uchroniæ �wi¹tyniê przed
ponownym jej przejêciem. Obecnie niemal ju¿ odrestaurowana.
W niedalekiej przysz³o�ci planuje siê zagospodarowanie przy-
ko�cielnego klasztoru, tego zadania  podjê³a siê Politechnika
Gdañska. W odnowionym obiekcie znajdzie siê bursa dla pol-
skiej m³odzie¿y studiuj¹cej w Kamieñcu Podolskim, spe³niaj¹ca
jednocze�nie rolê Domu Polskiego oraz schronisko dla turystów
z Polski.

Spotykamy przewodnika, m³odego Polaka, który towarzyszy
nam przy poznawaniu historii Kamieñca. Miasto wpisane jest w
dzieje panowania  Kazimierza III Wielkiego, nastêpnie litewskich
ksi¹¿¹t.  W zwi¹zku z zagro¿eniem tatarsko-tureckim od pocz¹t-
ków XVII w. - okre�lano jako urbs ante-murale christianitatis
(przedmurze chrze�cijañstwa), oraz jako "Bramê do Polski". Po-

PIELGRZYMKA SENTYMENTALNA NA KRESY (cd)
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mimo licznych oblê¿eñ Kamieniec uznawany by³ za o�rodek in-
tensywnie siê rozwijaj¹cy. Od 1570 r. do po³owy XVII w. liczba
mieszkañców wzros³a z 3 tys. do 10 tys., dzia³a³o wówczas 16
cechów z 390 rzemie�lnikami. Handel odbywa³ siê na trzech do-
rocznych jarmarkach przypadaj¹cych na �w. Jerzego (czteroty-
godniowy), �w. Jana Chrzciciela (tygodniowy) i nazajutrz po
�wiêcie Narodzenia Naj�wiêtszej Marii Panny (czterotygodnio-
wy). Z uwagi na obronne po³o¿enie w zakolu rzeki Smotrycz,
rozbudowan¹ sieæ fortyfikacji i odparcie licznych oblê¿eñ, po-
wszechnie uwa¿ano go za najpotê¿niejsz¹ warowniê Rzeczypo-
spolitej na Kresach Wschodnich. Po 1617 r. zbudowano Nowy
Zamek, który wielokrotnie opiera³ siê atakom wojsk tureckich i ko-
zackich  pod wodz¹ Bohdana Chmielnickiego (1652 r. i w 1655 r. ).

W czasie wojen polsko-tureckich w II po³. XVII w. w 1672 r. su³-
tan Mehmed IV obleg³ Kamieniec z armi¹, której liczebno�æ oce-
nia siê od 100-300 tys. ¿o³nierzy, wyposa¿onych m.in. w nowo-
czesn¹, obs³ugiwan¹ przez francuzów, artyleriê. Po krótkim oblê-
¿eniu, 26 sierpnia 1672 r.,  za³oga podda³a Kamieniec. Podczas
ewakuacji zamku podobno  zrozpaczony major artylerii kamie-
nieckiej Heuking (Sienkiewiczowski Ketling) zapali³ lont. W wybu-
chu zgin¹³ m.in. komendant obrony zamku, pu³kownik Jerzy Wo³o-
dyjowski. Upadek twierdzy odbi³ siê g³o�nym echem w ca³ej Rzecz-
pospolitej, wzbudzaj¹c obawy przed dalsz¹ ekspansj¹ Turcji.

Na mocy 1672 r. zawartego przez Micha³a Korybuta-Wi�nio-
wieckiego traktatu w Buczaczu Kamieniec wraz z Podolem nale-
¿a³ w latach 1672-1699 do Imperium osmañskiego. Tutaj  uloko-
wano potê¿ny, jeden z piêciu najwiêkszych - obok Belgradu, Budy
i Bagdadu - garnizonów Imperium Tureckiego. Po opuszczeniu
Kamieñca rolê kluczowego punktu obrony tego regionu Rzeczy-
pospolitej sprawowa³y zbudowane nieopodal, przy uj�ciu Zbru-
cza do Dniestru, z polecenia Sobieskiego Okopy �wiêtej Trójcy.

Ziemie te wróci³y do Rzeczypospolitej na mocy Pokoju w Kar-
³owicach w 1699 r., jednak  miasto by³o bardzo zrujnowane i wy-
ludnione. Liczba budynków zmniejszy³a siê z blisko 800 do po-

nad 170. Pozosta³o�ci¹ z czasów tureckich w Kamieñcu jest mi-
naret przy katedrze �w. Piotra i Paw³a. Po odzyskaniu miasta w
1699, zgodnie z traktatem pokojowym, minaret z pó³ksiê¿ycem
pozostawiono. Ustawiono na nim drewnian¹ figurê Matki Bo-
skiej. W 1756 r. zast¹piono j¹ sprowadzon¹ z Gdañska, wyko-
nan¹ ze stopu miedzi i srebra, mierz¹c¹ 4,5 m poz³acan¹ rze�b¹.
Do tej pory widaæ j¹ z daleka�

Katedra kamieniecka jest jedynym na �wiecie ko�cio³em kato-
lickim, przed którym stoi minaret.

W wyniku drugiego rozbioru Polski, w 1793 r. Kamieniec Po-
dolski znalaz³ siê w granicach Rosji i zosta³ siedzib¹ guberni po-
dolskiej, a pó�niej tylko powiatu kamienieckiego. W 1920 r. zna-
laz³ siê na terenie radzieckiej Ukrainy, choæ bolszewicy planowali
oddaæ miasto Polsce. W 1939 r., mimo ¿e Kamieniec ju¿ od 146 lat
formalnie nie nale¿a³ do Pañstwa Polskiego, tutejsza spo³ecz-
no�æ polska  stanowi³a oko³o 20% ludno�ci miasta.

W 1941 r. w Kamieñcu Niemcy wymordowali ponad 20 tysiêcy
¯ydów. Wielu Polaków uciek³o na Ziemie Zachodnie.

Bêd¹c w Katedrze �w. Piotra i Paw³a  spotykamy du¿¹ grupê
ukraiñskiej m³odzie¿y, jest to zespól muzyczno-wokalny. Rozma-
wiamy, kiedy rozumiej¹, ¿e jeste�my z Polski robi¹ nam mi³¹ nie-
spodziankê �piewaj¹ dla nas kilka pie�ni. Mury katedry rozbrzmie-
waj¹ ich czystymi, wielobarwnymi g³osami�ach chcia³o by siê
powiedzieæ.. to¿ to przecie¿ Ukraiñcy..

Ks. Roman Twaróg, od 20 lat proboszcz tutejszej katedry, opo-
wiada o historii ko�cio³a, który zosta³ oddany wiernym dopiero
w  1990 r. - jest �wiadectwem heroizmu wiary�Opowiada wiele o
Z³otej Matce  Boskiej  Podolskiej figurce  na cokole,  góruj¹cej
nad miastem. Mówi, ¿e tu jest tak¿e miejsce dla Polaków, by staæ
tam, gdzie serca znêkane..

Deklamuje, przy podmuchach kresowego wiatru wzruszaj¹cy
wiersz  W³adys³awa Be³zy:

Ojców naszych ziemio �wiêta,
Ziemio wielkich cnót i czynów,
Ty� na wskro� jest przesi¹kniêta,
Krwi¹ ofiarn¹ twoich synów....
Jutro bêdzie tu odpust, Proboszcz zaprasza serdecznie.. W

ogrodzie krz¹taj¹ siê ludzie.. Ksi¹dz proboszcz tak¿e bierze tacz-
kê.., ³opatê i czy�ci obej�cie�

Wieczorem zmêczeni zasiadamy do posi³ku w Klasztornym re-
fektarzu. Ks. Jan Stankiewicz z Suwa³k wita nas i zaprasza.. czê-
stuj¹ gor¹cym ukraiñskim barszczem i wspania³ymi  pierogami..
mo¿na je�æ do syta.. zabieram nawet  talerz  z tymi pyszno�ciami
do pokoju�zjem pó�niej..,  aromatu piero¿ków nie mo¿na zapo-
mnieæ do dzi�.

Godz. 21.00 -  Postanawiamy jeszcze wyj�æ  na spacer�.
Niestety nie uda³o siê nam zaj�æ zbyt daleko, bo zaskoczy³a

nas s¹¿nista ulewa.. schronili�my siê  w kawiarni ratuszowej..
m³ode dziewczyny-barmanki,  proponuj¹ nam napitki.. my�lê -
trzeba spróbowaæ, zamawiamy buteleczkê ichniego trunku�. do
sali, w której siedzimy wchodzi grupa ³adnie ubranej m³odzie¿y..
bêd¹ �wiêtowaæ jaka� uroczysto�æ.. �miej¹ siê, robi¹ sobie zdjê-
cia.. Ot m³odzie¿ taka jak wszêdzie.. czy wiedz¹, ¿e my, siedz¹cy
obok  to Polacy.. mo¿e ich potomkowie�

Zapis z pamiêtnika: By³em w miejscu gdzie zosta³o serce mo-
jego ojca� w czasie tej podró¿y widzia³em, ¿e zosta³o tu jeszcze
wiele innych serc. [Zbyszek �widziñski].

Wracamy do klasztoru.. po korytarzach przechadza siê jeszcze
ks. Proboszcz, modli siê przed snem.. cichutko zamykamy drzwi
pokoju.. spogl¹dam przez ma³e okienko.. widzê jak ogromny ja-
sny miesi¹czek mruga do mnie� zasypiam�

Maria Kalczyñska Politechnika Opolska, Instytut �l¹ski
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Od kilku lat w Przedszkolu nr 3  obchodzimy Piernikowe �wiê-
to. Dzieci poznaj¹ legendy , opowiadania , wiersze, piosenki na-
wi¹zuj¹ce do tej tematyki. W przedszkolu dzieci maj¹ okazjê za-
poznaæ siê z etapami pieczenia pierników poprzez obserwacjê
wykonania ciasta przez panie oraz w³asnorêczne wykrawanie cia-

stek przez dzieci. Po upie-
czeniu ciastka zosta³y po-
lukrowane. Zapach przy-
praw u¿ytych do piecze-
nia przepe³ni³ sale przed-
szkolne . Dzieci z niecier-
pliwo�ci¹ oczekiwa³y na
degustacjê pierników.
Cze�æ pierników zosta³a
przeznaczona na sprze-
da¿ na kiermaszu �wi¹-
tecznym .

       El¿bieta  Bia³ek

STRZELCY W ZAK£ADZIE KARNYM
Rok 2010 by³  rokiem szczególnym dla strzelców z Jednostki

Strzeleckiej 3009 G³ubczyce Zwi¹zku Strzeleckiego "Strzelec" Or-
ganizacji Spo³eczno-Wychowawczej. W tym roku �rodowiska
strzeleckie obchodzi³y okr¹g³¹ rocznicê 100-lecia Ruchu Strze-
leckiego. Uroczysta inauguracja obchodów 100-lecia ruchu strze-
leckiego mia³a miejsce 29 III 2010 roku w Warszawie w Pa³acu
Prezydenckim.

 Rok 2010 dla g³ubczyckich strzelców by³ rokiem pracowitymi
obfituj¹cym w wydarzenia, wyjazdy i szkolenia.

Ostatnie szkolenie mia³o miejsce ósmego grudnia w Zak³adzie
Karnym w Nysie. G³ubczyccy strzelcy pod okiem wybitnego in-
struktora sztuk walki  Cezarego Prygi mogli wspólnie z innymi
funkcjonariuszami przyswajaæ wiedzê z zakresu samoobrony jak
i technik interwencyjnych wypracowanych przez te formacje.

 Do æwiczeñ praktycznych u¿yto �rodki przymusu bezposred-
niego, co podnios³o atrakcyjno�æ zajêæ, ale i tak¿e poziom trud-
no�ci.

W tym miejscu nale¿y wspomnieæ, i¿ g³ubczycka Jednostka
Strzelecka od wielu lat wspó³pracuje z Okrêgowym Inspektora-
tem S³u¿by Wiêziennej w Opolu i jako jedyna w kraju wspó³pra-
cuje ze s³u¿b¹ wiêzienn¹, za co strzelcy sk³adaj¹ serdeczne po-
dziekownia oraz  diêkuj¹ te¿ dyrekcji Zak³adu Karnego w Nysie.
Ze strzeleckim pozdrowieniem

                                                                    Grzegorz Tobiasiñski

NAJBEZPIECZNIEJSZE GOSPODARSTWA
 ROLNE W 2010 R. UHONOROWANE
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego od 2003 roku

prowadzi we wspó³pracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju
Wsi,  Agencj¹ Nieruchomo�ci Rolnych oraz Pañstwow¹ Inspekcj¹
Pracy, ogólnokrajowy konkurs: "Bezpieczne Gospodarstwo Rol-
ne". O skuteczno�ci popularyzacji w tej sposób "Zasad ochrony
zdrowia i ¿ycia w gospodarstwie rolnym" �wiadczy liczba uczest-
ników konkursu. W kategorii gospodarstw indywidualnych wziê-
³o w nim udzia³ ju¿ ponad 10 tys. gospodarstw, w tym 1101 w
tegorocznej edycji.

Zwyciêzca krajowych eliminacji w tej kategorii otrzymuje
g³ówn¹ nagrodê Prezesa Kasy. W tym roku by³ ni¹ ci¹gnik F-4
6258 "Farmer" z Sokó³ki, który zdobyli Pañstwo Ma³gorzata i
Wojciech Musia³owie z Niecieczy w woj. ma³opolskim.

Z finalistami konkursu spotkali siê na gali zorganizowanej 25
wrze�nia podczas AGRO SHOW w Bednarach: organizatorzy,
patronowie i fundatorzy nagród. Podsumowuj¹c wyniki Prezes
Kasy, Henryk Smolarz, powiedzia³, ¿e rosn¹cy z roku na rok po-
ziom rywalizacji sprawia, ¿e coraz trudniejsza staje siê ocena
uczestników konkursu i podzia³ nagród. Gospodarstwa wizyto-
wane w ramach konkursu s¹ prowadzone nowocze�nie, este-
tyczne i wzorowo pod wzglêdem bhp. W uznaniu bardzo wyso-
kiego poziomu laureatów tegorocznej edycji, Kasa przyzna³a 6
dodatkowych wyró¿nieñ specjalnych. Relacja z Gali i lista zwy-
ciêzców s¹ dostêpne na stronie www.krus.gov.pl.

Mi³o nam poinformowaæ, ¿e naszym powiecie do VIII Ogólno-
krajowego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" przy-
st¹pi³o 3 uczestników.

 W edycji  krajowej konkursu Pañstwo Anna i Pawe³ Barczew-
scy z Miêkini, gm. Mi³oszyn w woj. dolno�l¹skim - zdobywcy II
równorzêdnej nagrody fina³owej - zostali równie¿ zwyciêzcami
sondy, przeprowadzonej dla Kasy na portalu www.agro-
news.com.pl. Otrzymali  5.286 g³osów (tj. 34%) na 15.520 odda-
nych w sonda¿u. Nagrod¹ specjaln¹ za wygranie rankingu by³
warto�ciowy czek na zakup �rodków ochrony ro�lin.]

Wszystkim uczestnikom konkursu dziêkujemy i zapraszamy
kolejne gospodarstwa do udzia³u w przysz³orocznym konkursie,
którego regulamin uka¿e siê w pocz¹tkach 2011 roku. Pisemne
zg³oszenia bêd¹ przyjmowaæ wszystkie terenowe jednostki Kasy.

                                   Krzysztof P³otek  PT KRUS G³ubczyce

PIERNIKOWE �WIÊTO

Po blisko 17- letniej dzia³alno�ci Jednostki Strzeleckiej 3009
G³ubczyce Zwi¹zku Strzeleckiego "Strzelec" Organizacji Spo³ecz-
no - Wychowawczej powo³a-
no w niej kapelana, którym
zosta³ o. £azarz (Tomasz
¯ukowski) z Zakonu braci
mniejszych (Franciszkanie).
Powo³anie mia³o miejsce w
klasztorze franciszkañskim w
G³ubczycach, w dniu
21.03.2010 gdzie na zaprosze-
nie o. £azarza strzelcy mieli
okazjê jednocze�nie zwiedziæ
mury klasztoru oraz katakumby. Jak siê okaza³o o. £azarz jest
synem emerytowanego pu³kownika.                                      GT

STRZELCY  MAJ¥  KAPELANA
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KS. BISKUP
ANTONI ADAMIUK

W dniu 18.12.2010 roku o godz.
8:00 w Ko�ciele Parafialnym Narodzenia
Naj�wiêtszej Marii Panny odby³a siê Msza
�w. sprawowana z okazji rocznicy urodzin
ks. bp. Antoniego Adamiuka, patrona Komen-
dy Hufca Zwi¹zku Harcerstwa w G³ubczy-
cach. Warto przy tej okazji przypomnieæ syl-
wetkê ks. Antoniego Adamiuka:

Biskup Antoni Adamiuk nale¿a³ do pionierskiego pokolenia
kap³anów archidiecezji lwowskiej, którzy po zakoñczeniu wojny
zwi¹zali swe ¿ycie ze �l¹skiem Opolskim i wspó³tworzyli now¹
rzeczywisto�æ Pañstwa i Ko�cio³a. Urodzony 18 grudnia 1913 r.
w Stanach Zjednoczonych, w Pensylwanii, jeszcze przed wybu-
chem I wojny �wiatowej wróci³ z matk¹ do Polski, do rodzinnych
stron ko³o Tarnopola. �wiêcenia kap³añskie przyj¹³ 18 czerwca
1939 r. w katedrze lwowskiej z r¹k arcybiskupa Boles³awa Twar-
dowskiego.  Ks. Antoni Adamiuk przyby³ na �l¹sk Opolski latem
1945 r. i w lipcu tego roku osiedli³ siê G³ubczycach, gdzie zosta³
katechet¹ w gimnazjum i liceum tu by³ wspó³organizatorem pierw-
szych dru¿yn harcerskich  oraz obs³ugiwa³ parafie w Szonowie i
Klisinie, w których osiedlili siê ludzie z jego dawnej  parafii -
Buska. W 1946 r. zosta³ dziekanem dekanatu g³ubczyckiego.
Ksi¹dz bp  Franciszek Jop mianowa³ go wizytatorem nauki religii,
w rok pó�niej konsultorem diecezjalnym oraz - po �mierci   ks.
rektora Jana Tomaszewskiego - profesorem pedagogiki i kate-
chetyki w naszym Wy¿szym Seminarium Duchownym. W 1961 r.
zosta³ kanclerzem Kurii. Organizowa³ te¿ kursy katechetyczne
dla �wieckich i sióstr zakonnych, by wspierali kap³anów w ich
katechetycznych zajêciach. W tym te¿ czasie opracowa³ znany
szeroko nawet poza granicami naszej diecezji "Ma³y Katechizm"
czyli przygotowanie do I spowiedzi i Komunii �w., "Historiê Bi-
blijn¹" oraz "Katechizm" dla doros³ych. Wiele pokoleñ naszych
diecezjan na tych podrêcznikach uczy³o siê w minionych latach
podstaw wiary �wiêtej.

 7 czerwca 1970 r. og³oszona zosta³a nominacja ks. Antoniego
Adamiuka   na biskupa pomocniczego diecezji opolskiej po �mierci
ks. bp. Henryka Grzondziela. Uroczysta konsekracja biskupia mia³a
miejsce w katedrze opolskiej w niedzielê 5 lipca 1970 r., a g³ów-
nym konsekratorem by³ biskup F. Jop. Odt¹d pos³uga biskupia
zwi¹zana  przede wszystkim z wizytacjami parafii, udzielaniem
sakramentu bierzmowania, sprawowaniem ró¿norodnych uroczy-
sto�ci w parafiach wype³nia³a ¿ycie biskupa Antoniego. Chêtnie
podejmowa³ siê ró¿norodnych pos³ug w my�l swojego zawo³a-
nia biskupiego "Fiat voluntas Tua - niech siê staje wola Twoja".

Ceni³ sobie ¿ywy kontakt z wiernymi. Umia³ rozmawiaæ tak¿e z
lud�mi niechêtnymi Ko�cio³owi i religii. Zaszczepia³ w kazaniach
mi³o�æ do tradycji historycznej i katolickiej, przestrzega³ przed
wyniszczaniem narodu przez systemy totalitarne. Na forum Epi-
skopatu by³ cz³onkiem Komisji Katechetycznej do Spraw Trze�-
wo�ci oraz Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Mimo przej�cia w 1989 r.
w stan spoczynku nadal - o ile si³y mu pozwala³y - aktywnie
uczestniczy³ w ¿yciu diecezji. W roku 2009 ks. bp A.Adamiuk
obchodzi³ podnios³y jubileusz 60-lecia kap³añstwa. Utrudzony
chorob¹, zmagaj¹cy siê od wielu miesiêcy ze s³abo�ci¹ zakoñczy³
sw¹ wedrówkê ziemsk¹ 25. stycznia 2000r. w 86. roku ¿ycia. Zgodnie
z wol¹ �p. Antoniego, wyra¿on¹ w testamencie, cia³o jego zosta³o
pochowane na cmentarzu oo. Franciszkanów na Górze �w.Anny

BETLEJEMSKIE �WIATE£KO POKOJU 2010
W dniu 20.12. 2010 roku o godz. 15:00 przed Ratuszem Miej-

skim w G³ubczycach odby³a siê uroczysto�æ przekazania Betle-
jemskiego �wiatla Pokoju przedstawicielom w³adz samorz¹do-

wych, ksiê¿om, kombatantom, przyjacio³om  i sojusznikom ZHP
oraz delegacjom gromad zuchowych i dru¿yn harcerskich z tere-
nu dzia³ania hufca, jak równie¿ mieszkañcom  G³ubczyc, Kietrza,
Baborowa i Branic.             NIE�MY �WIAT£O POKOJU!

MIKO£AJKI 2010
W dniu 06.12.2010 roku Komenda Hufca Zwi¹zku Harcer-

stwa Polskiego w G³ubczycach zorganizowa³a MIKO£AJKI
2010  w Domu Dziecka w Krasnym Polu. W spotkaniu wziêli
udzia³ harcerze, instruktorzy ZHP oraz dzieci i m³odzie¿ domu
dziecka. W ramach akcji zosta³o rozpalone ognisko, przy którym
pieczono kie³baski. Po poczêstunku odby³y siê gry i zabawy.

Komenda Hufca ZHP w G³ubczycach sk³ada serdeczne po-
dziêkowania Dyrekcji i wychowawcom Domu Dziecka w Krasnym
Polu  za mi³e i sympatyczne przyjêcie i wspóln¹ zabawê.

ODS£ONIÊCIE POMNIKA
PU£KOWNIKA PIOTRA WYSOCKIEGO
W dniu 29.11.2010 roku harcerze Komendy Hufca ZHP

uczestniczyli w uroczystym ods³oniêciu pomnika pu³kownika
Piotra Wysokiego w 10. Opolskiej Brygadzie Logistycznej.

W ten sposób oddano ho³d bohaterowi sprzed 180 lat, który
dzi� jest wzorem do na�ladowania dla opolskich logistyków.

Podczas uroczysto�ci harcerze hufca zaci¹gnêli wartê hono-
row¹, trzymaj¹c w rêkach pochodnie. Uroczystego ods³oniêcia
pomnika dokonali: gen. bryg. Roman Klecha - zastêpca szefa
Inspektoratu Wsparcia Si³ Zbrojnych oraz  dawny dowódca opol-
skich logistyków, obecny dowódca 10. Opolskiej Brygady Logi-
stycznej p³k Jerzy Dworucha, prezes Okrêgu Opolskiego ZOR
im. marsza³ka  J. Pi³sudskiego kmdr w st. spocz. Juliusz Maria
Krawacki - przewodnicz¹cy Komitetu Budowy Pomnika   i g³ów-
na si³a napêdowa ca³ego przedsiêwziêcia oraz szef sztabu opol-
skiej jednostki pp³k Jan Zadworny, który koordynowa³ wszyst-
kie przedsiêwziêcia ze strony opolskiej brygady. Podczas spo-
tkania Burmistrz G³ubczyc  Jan Krówka otrzyma³ dyplom uznania
za wsparcie budowy pomnika.

Uroczysto�æ zakoñczy³ Apel Pamiêci i salwa honorowa po-
�wiêcona poleg³ym bohaterom  powstania listopadowego.

                                        Teksty: Marta Palka KH ZHP
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KOMENDA PP STRA¯Y PO¯ARNEJ
Informacje ze zdarzeñ w  okresie od 18 do 29 listopada
 KPPSPo¿. zanotowa³a ogó³em 13 interwencji w tym 4 po¿ary
 8 miejscowych zagro¿eñ oraz jeden alarm fa³szywy.
Po¿ary to w 2 przypadkach

�mietniki, jeden raz sadza w komi-
nie oraz gara¿ konstrukcji stalowej.

Do miejscowych zagro¿eñ do-
chodzi³o dwukrotnie na drogach,
na które maszyny rolnicze nanio-
s³y znaczne ilo�ci b³ota.

Stra¿ Po¿arna w obu przypad-
kach b³oto zagra¿aj¹ce powsta-
niem po�lizgu usunê³a z jezdni.

Stra¿acy usuwali tak¿e skutki
3 wypadków drogowych do któ-
rych dosz³o na trasie G³ubczyce-
Bernacice Górne w dniu 19listo-
pada oraz w miejscowo�ciach
G³ubczyce Sady � tak¿e 19 listo-
pada i Ksiê¿e Pole � 26 listopada.

Natomiast w  weekend stra¿acy byli wzywani dwukrotnie do
mieszkañ z podejrzeniem zatrucia tlenkiem wêgla, potocznie
nazywanym czadem. (czytaj obok)

W dniu 27 listopada w G³ubczycach, w³a�ciciel mieszkania za-
uwa¿y³  2 martwe papugi, które trzyma³ w swojej ³azience w klat-
ce. Niezw³ocznie zawiadomi³ stra¿ po¿arn¹, która po przyje�dzie
stwierdzi³a obecno�æ tlenku wêgla. Mieszkanie zosta³o przewie-
trzone i ponownie przebadane na obecno�æ czadu. Urz¹dzenie

pomiarowe nie wykaza³o jego obecno�ci. Stra¿acy wydali za-
kaz u¿ywania piecyka gazowego do czasu sprawdzenia przez

uprawnionego kominiarza.
W dniu  28 listopada do podobnego zdarzenia dosz³o w Kie-

trzu ok. godz. 19.08. Tym razem jeden z mieszkañców z objawami
zatrucia zosta³ przewieziony do szpitala.

Mia³ miejsce tak¿e jeden alarm fa³szywy w dobrej wierze. Otó¿
pracownice jednej ze stacji paliw w G³ubczycach podejrzewa³y
wyciek gazu z dystrybutora. Przyby³a na miejsce jednostka stra-
¿y nie stwierdzi³a obecno�ci gazów palnych w pomieszczeniach
ani na zewn¹trz obiektu.

PRZYPOMINAMY I OSTRZEGAMY!
Niestety w ostatnim okresie, co mo¿na zaobserwowaæ nie

tylko w mediach, ale równie¿ na terenie naszego powiatu, znacz-
nie wzros³a ilo�æ interwencji stra¿y po¿arnej. Bardzo czêsto
przyczyna zdarzenia wynika z niew³a�ciwej eksploatacji bu-
dynku i znajduj¹cych siê w nich urz¹dzeñ i instalacji grzew-
czych. Jak widaæ nie wszyscy korzystaj¹ z corocznych porad.

W kraju w obiektach wykorzystywanych do celów mieszka-
niowych, tylko od 1 do 29 pa�dziernika br. by³o 2535 po¿arów, w
których 54 osoby ponios³y �mieræ, a 305 zosta³o poszkodowa-
nych. W konsekwencji tych po¿arów bardzo czêsto dochodzi
do zaczadzenia tlenkiem wêgla oraz innymi toksycznymi gazami.

G³ównym �ród³em zatruæ w budynkach mieszkalnych jest nie
sprawno�æ przewodów kominowych: wentylacyjnych, spali-
nowych i dymowych.
Wadliwe dzia³anie przewodów mo¿e wynikaæ z:
· ich nieszczelno�ci,
· braku konserwacji, w tym czyszczenia,
· wad konstrukcyjnych,
· niedostosowania istniej¹cego systemu wentylacji do stan
dardów szczelno�ci stosowanych okien i drzwi, w zwi¹zku z
wymian¹ starych okien i drzwi na nowe.
W konsekwencji mo¿e to prowadziæ do niedro¿no�ci przewo-

dów, braku ci¹gu, a nawet do powstawania zjawiska ci¹gu wstecz-
nego, polegaj¹cego na tym, ¿e dym zamiast wydostawaæ siê
przewodem kominowym na zewn¹trz, cofa siê z powrotem do
pomieszczenia.

Przypominamy, ¿e w³a�ciciele, zarz¹dcy lub u¿ytkownicy
obiektów (zarówno mieszkalnych, jak i przemys³owych, pry-
watnych, pañstwowych czy nale¿¹cych do ró¿nych spó³ek), w
których odbywa siê proces spalania paliwa, s¹ obowi¹zani do
okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu techniczne-
go instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymo-
wych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz niezale¿nie do usu-
wania zanieczyszczeñ z przewodów dymowych i spalinowych:

od palenisk opalanych paliwem sta³ym (wêglem, koksem, drew-
nem) � co najmniej raz na 3 miesi¹ce,

od palenisk opalanych paliwem p³ynnym i gazowym � co naj-
mniej raz na 6 miesiêcy ,

od palenisk zak³adów zbiorowego ¿ywienia i us³ug gastrono-
micznych � co najmniej raz w miesi¹cu.

Zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych w wymienio-
nych obiektach nale¿y usuwaæ co najmniej 1 raz w roku.

W trosce o w³asne bezpieczeñstwo nale¿y:
# przeprowadzaæ kontrole techniczne, w tym sprawdzanie

szczelno�ci przewodów kominowych, ich systematyczne czysz-
czenie oraz sprawdzanie wystêpowania dostatecznego ci¹gu po-
wietrza,

# u¿ytkowaæ sprawne techniczne urz¹dzenia, w których od-
bywa siê proces spalania, zgodnie z instrukcj¹ producenta,

# stosowaæ urz¹dzenia posiadaj¹ce stosowne dopuszczenia
w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach w¹tpliwych
nale¿y ¿¹daæ okazania wystawionej przez producenta lub impor-
tera urz¹dzenia tzw. deklaracji zgodno�ci, tj. dokumentu zawie-
raj¹cego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznacze-
niu i zakresie stosowania danego urz¹dzenia,

# nie zaklejaæ i nie zas³aniaæ w inny sposób kratek wentylacyj-
nych,

#  w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdziæ popraw-
no�æ dzia³ania wentylacji, poniewa¿ nowe okna s¹ najczê�ciej o
wiele bardziej szczelne w stosunku do wcze�niej  >>>>>

>>>>>   stosowanych w budynku i mog¹ pogarszaæ wentylacjê,
systematycznie sprawdzaæ ci¹g powietrza, np. poprzez przyk³a-
danie kartki papieru do otworu b¹d� kratki wentylacyjnej; je�li
nic nie zak³óca wentylacji, kartka powinna przywrzeæ do wy¿ej
wspomnianego otworu lub kratki,

# czêsto wietrzyæ pomieszczenie, w których odbywa siê pro-
ces spalania (kuchnie, ³azienki wyposa¿one w termy gazowe), a
najlepiej zapewniæ, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien,

# nie bagatelizowaæ objawów duszno�ci, bólów i zawrotów
g³owy, nudno�ci, wymiotów, oszo³omienia, os³abienia, przyspie-
szenia czynno�ci serca i oddychania, gdy¿ mog¹ byæ sygna³em,
¿e ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji nale¿y natych-
miast przewietrzyæ pomieszczenie, w którym siê znajdujemy i za-
siêgn¹æ porady lekarskiej.

Wystarczy odrobina przezorno�ci i zdrowego rozs¹dku,
aby uchroniæ swoje zdrowie i ¿ycie oraz zdrowie i ¿ycie swo
ich bliskich.
                                                                                   Sporz¹dzi³:
                                       m³. bryg. mgr in¿. Wojciech Semeniuk
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Przed kolejn¹ rocznic¹  dokoñczymy druk (styczeñ, luty)
wspomnieñ  W. Bia³ow¹sa rozpoczête w marcowym GG 2010

   Urzêdnik  Czy�cikow mnie zna³, je¿d¿¹c z naczelnikiem rejonu
Teodorem Recem, czêsto bywa³em w urzêdzie. Wyszed³em na
ulicê, chwilê pomy�la³em, odprê¿y³em siê i uda³em siê do miesz-
kania Teodoru Reca.

On w tym czasie by³ na wspomnianym zebraniu, w domu by³a
jego ¿ona. By³a  dobr¹ kobiet¹, skromna, wyrozumia³a. Opowie-
dzia³em jej w jakiej prawie przyszed³em i dlaczego chcê siê spo-
tkaæ z jej mê¿em. Wys³ucha³a mnie, mo¿na by³o odczuæ ¿e mi
wspó³czuje. Po nied³ugim czasie Teodor Rac przyszed³ do domu
wprost z zebrania. Po wyja�nieniu sprawy powiedzia³, ¿e nic nie
mo¿e mi pomóc, bo to nie w jego kompetencji. Ale jednak na
podaniu moim, w rogu kartki napisa³ jaki� znak, podpisa³ i radzi³,
abym poszed³ do naczelnika NKWD, do biura. Podziêkowa³em
mu bardzo za doradztwo i zaraz po po³udniu poszed³em do biura
naczelnika NKWD Korotkich. Pozna³ mnie, spyta³ o co chodzi,
opowiedzia³em mu moj¹ sprawê i jednocze�nie poda³em mu moje
podanie. Wspomnê, ¿e kiedy pracowa³em w warsztacie, przy-
chodzi³ kilkakrotnie tam obejrzeæ niesprawne samochody oso-
bowe. Podanie dok³adnie przeczyta³ i zwracaj¹c siê do mnie rzek³
- Twoja ¿ona to córka Ku³aka i Ty te¿ jeste� synem Ku³aka, niech
¿ona z dzieckiem jad¹ na Sybir, Ty zostaniesz, o¿enisz siê z rusk¹
dziewczyn¹ i bêdziesz ¿y³. Po wys³uchaniu jego przekonañ, znów
go prosi³em o pozytywne za³atwienie mojej pro�by. Odrzek³, ¿e
podpisze pozytywnie moje podanie, ale pod jednym warunkiem -
muszê mu naprawiæ, doprowadziæ do sprawno�ci samochód oso-
bowy, jeden z kilku jakie sta³y w warsztacie naprawczym MTS.
To mnie ucieszy³o, uratowa³o.

Wst¹pi³o we mnie przekonanie, ¿e jednak jest nadzieje na po-
zytywne za³atwienie mojej pro�by, ¿e zdo³am uratowaæ ¿ycie
mojego dziecka, bo w przeciwnym razie grozi dziecku pewna
�mieræ. Obieca³em, ¿e naprawie odpowiedni samochód i to w
krótkim czasie, on nawet ¿yczy³ sobie abym uczyni³ to za 14 dni.

Podanie podpisa³, podziêkowa³em mu, wyszed³em z urzêdu
NKWD i po namy�le uda³em siê do nieznajomego mi gospoda-
rza, tak na chybi³ trafi³, o nazwisku Szuber. Wspomnê, ¿e w tej
akcji - wywózce na Sybir, niektóre urzêdy pracowa³y w sobotê, a
nawet w niedziele, by³ to stan tzw. gotowo�ci. Opowiedzia³em
Szyberowi moj¹ sytuacjê, poprosi³em aby mnie zawióz³ do wsi
Dobrowody ok 12 km. On siê wczu³ w moje po³o¿enie i bez ¿ad-
nych warunków zgodzi³ siê.

Zaprz¹g³ konie do sañ i pojechali�my do Dobrowód, do mego
ojca. By³ ju¿ wieczór. Na drugi dzieñ, w poniedzia³ek, udali�my
siê z ojcem do so³tysa Ukraiñca - Miko³aja Ho³owatego w celu
wydania mi za�wiadczenia, ¿e ja jestem urodzony w Dobrowo-
dach. So³tys takie za�wiadczenie wyda³ mi bez ¿adnych zastrze-
¿eñ. W domu ojca naszykowali�my litr spirytusu gorzelnianego,
bañkê miodu i parê kilogramów s³oniny. Pojechali�my sañmi do
Ihrowicy, do mego szwagra Stanis³awa Bia³ow¹sa. Po posi³ku
udali�my siê z nim do so³tysa Ihrowicy Ukraiñca Doupo³y, aby
wyda³ za�wiadczenie, ¿e ¿ona moja Maria, z domu Szczêch, za-
mieszka³a jest w Ihrownicy. So³tys nie wyda³ takiego za�wiadcze-
nia mówi¹c, ¿e szkoda, ¿e jej nie wypuszcz¹ z wagonu.

Ze szwagrem Stanis³awem udali�my siê sañmi w godzinach
popo³udniowych do H³uboczku W. na stacjê kolejow¹, gdzie sta³y
wagony z lud�mi, gotowe do odjazdu na Syberiê. Okna w wago-
nach zadrutowane, drzwi zamkniête, zadrutowane. Woko³o pe³-
no �niegu, mróz w granicach trzydziestu paru stopni. Na stacji i
na peronach ¿o³nierze Sowieccy.

Sanie z koñmi szwagier ulokowa³ obok stacji w zacisznym i
niewidocznym miejscu. Ja uda³em siê do naczelnika NKWD na
stacji. Ten spyta³ jak¹ mam sprawê. Wyj¹³em podanie i wrêczy-
³em mu. Przeczyta³ i zaczêta siê na ten temat rozmowa przeci¹ga³a
siê. Ja w miêdzyczasie wtr¹ci³em, ¿e jest bardzo zimno. Z rozwag¹
powiedzia³em, ¿e mam siê czym rozgrzaæ i wyj¹³em z torby spiry-
tus. Spojrza³ na mnie, widaæ by³o ¿e trafi³em z wypowiedzi¹. Poda³
garnek aluminiowy, kaza³ wlaæ spirytus i rzek³, abym ja pierwszy
wypi³. Wypi³em nieznaczn¹ ilo�æ i poda³em mu garnek. On kilka-
krotnie ³ykn¹³ do�æ ostro¿nie i po kilku sekundach rzek³, ¿e nie
ma u niego zak¹ski. Ja nie namy�laj¹c siê d³ugo, wyj¹³em z torby
kawa³ s³oniny i poda³em mu j¹. Obejrza³ j¹ kilkakrotnie obracaj¹c,
zwracaj¹c siê za� do mnie powiedzia³, ¿e jest bardzo gruba. Ukroi³
sobie do�æ szeroki kawa³ek i pocz¹³ je�æ, po chwili za� rzek³, ¿e
jest bardzo smaczna. Po kolejnych minutach rozmowy nala³ so-
bie sam spirytusu i znów dosyæ ostro¿nie ³yka³ kilkakrotnie.

Po oko³o 20 minutach poszli�my na stacjê kolejow¹, wywo³a³
naczelnika stacji, oznajmiaj¹c mu, ¿e ja mam wszystkie sprawy
za³atwione podanie podpisane przez odpowiednie osoby, które
wyra¿aj¹ zgodê na uwolnienie z wagonu mojej ¿ony z dzieckiem.
Obaj weszli do biura naczelnika stacji, a mnie powiedzia³ abym
poczeka³ na korytarzu. Ich rozmowa w biurze trwa³a do�æ d³ugo,
oko³o pó³ godziny. Potem stoj¹cego przed biurem wartownikowi
rozkaza³, ¿eby ze mn¹ poszed³ do poci¹gu z lud�mi, poszuka³
¿ony z dzieckiem. Podeszli�my do poci¹gu, stra¿nik zwróci³ siê
do mnie abym szuka³. On zmarzniêty stan¹³ w odpowiednim miej-
scu obok pierwszego wagonu, stukaj¹c w ka¿dy wagon i g³o�no
pytaj¹c - czy jest w tym wagonie Maria Jagielicz! Obstuka³em
wiele wagonów, ka¿dy w tym poci¹gu i nikt nie odpowiedzia³, ¿e
jest taka w wagonie. Przy wej�ciu na stacjê sta³ szwagier Stani-
s³aw, czekaj¹c z niecierpliwiony na rezultat moich starañ.

Podszed³em do niego mówi¹c, ¿e nie mogê odszukaæ Marii.
Dopiero on wskaza³am w którym mniej wiêcej wagonie mo¿e byæ.
On siê dobrze orientowa³, poniewa¿ parê razy dostarcza³ tam ¿yw-
no�æ. I faktycznie we wskazanym wagonie po silnym stukaniu i
wo³aniu odezwa³ siê jeden ze szwagrów, mówi¹c ¿e oni tu s¹.
Odkrêci³em druty z drzwi, otworzy³em je i wlaz³em. W wagonie
by³o pe³no ludzi, na �rodku w pod³odze by³ otwór na potrzeby
fizjologiczne, czuæ by³o smród. Powsta³ krzyk, niemal¿e wszyscy
zaczêli prosiæ, abym ich ratowa³, aby wszystko czyniæ, by wyszli
z tego wagonu. Te�ciowie zaczêli p³akaæ i prosiæ - Wojtek, Woj-
tek ratuj nas, ratuj bo zginiemy, ratuj bo zamarzniemy! Zwróci³em
siê do nich i nie tylko mówi¹c, ¿e na razie uda³o mi siê uwolniæ z
wagonu ¿onê Mariê z dzieckiem, a teraz bêdê próbowaæ uwolniæ
Was. Wiedz¹c doskonale, ¿e nie by³em w stanie im pomóc, mu-
sia³em ich pocieszaæ. ¯ona z dzieckiem zostali umieszczeni na
pryczy przy �cianie wagonu. By³a taka zmarzniêta i zaskoczona
moj¹ obecno�ci¹, ¿e wiele nie mówi³a, trzês³a siê z zimna, Wagon
by³ nie szczelny, by³y dziury w �cianach. Wylaz³em na pryczê,
chcê braæ dziecko otulone w jakie� okrycia (nie pamiêtam co to
by³o) i co� siê sta³o, nie mogê dziecka podnie�æ. Okaza³o siê, ¿e
okrycie dziecka by³o przymarzniête do �ciany wagonu. Jednak
oderwa³em je od �ciany, dziecko na rêkach znios³em na dó³, po¿e-
gna³em siê z te�ciami, szwagrami i wyszli�my z ¿on¹ na zewn¹trz,
a st¹d do sañ, przy których sta³ szwagier. Wartownik, który mia³
ze m¹ szukaæ ¿ony, co chwila wychodzi³ zza wagonu i spogl¹da³
gdzie jestem. ̄ ona mia³a ma³y tobo³ek, usiadali�my na sanie i szybko
ruszyli�my z pod stacji nie w kierunku Ihrownicy do domu szwa-
gra, a do pañstwa Chabinów, którzy mieszkali w H³uboczku W.

                  W³adys³aw Bia³ow¹s  (dok. nast¹pi w GG/II/ 2011)

SMUTNA ROCZNICA  cd.
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      XII FESTIWAL PIOSENKI
EKOLOGICZNO -  PROZDROWOTNEJ

18 listopada 2010r.  w Miejskim O�rodku Kultury  odby³
siê  XII  Festiwal Piosenki  Ekologiczno - Prozdrowotnej

Konkurs organizowany przez Szko³ê Podstawow¹ nr 1 z od-
dzia³ami integracyjnymi w G³ubczycach poprzedza³y szkolne kon-
kursy ekologiczne i prozdrowotne.

W to niezwyk³e przedsiêwziêcie zaanga¿owani byli g³ówni jego
coroczni organizatorzy: mgr Iwona Kozakiewicz i mgr Piotr Ol-
chowy. Piêkna dekoracja wykonana przez panie: Ilonê Osiowsk¹,
Barbarê G³uszczyñsk¹, Renatê Wilman, Bogus³awê  Sza³ankie-
wicz, Bo¿enê £acek i Mariê Zajdel dodawa³a powagi festiwalo-
wemu zmaganiu..

Rokrocznie konkurs wspieraj¹ w³adze Gminy oraz prywatni dar-
czyñcy. Równie¿ i w tym roku nas nie zawiedli. Dziêki ich ¿yczli-
wej pomocy przygotowali�my dla ka¿dego dziecka poczêstunek,
upominki i nagrody rzeczowe.

W tegorocznych zmaganiach konkursowych bra³o udzia³  140
uczestników, go�cili�my wykonawców od przedszkola, poprzez
uczniów klas I - III, IV - VI a¿ do gimnazjum. Wszystkich otacza³a
serdeczna i mi³a atmosfera, a zewsz¹d p³ynê³y s³owa otuchy po-
trzebne wszystkim wykonawcom.

 Uroczystego otwarcia dokonuje dyrektor SP 1 mgr Jolanta
Wojtu�. Wita serdecznie zaproszonych go�ci, którzy w tym roku
nie zawiedli: burmistrza Jana Krówkê, sekretarza gminy Boles³a-
wa Buniaka, viceprzewodnicz¹cego Rady Miejskiej Edwarda Wo-
³oszyna, dyrektora ZOKiS Stanis³awa Krzaczkowskiego, inicja-
torkê i pierwsz¹ organizatorkê festiwalu  mgr Lidiê Olchowy, dy-
rektora Domu Kultury mgr Zbigniewa  Zió³kê oraz przedstawicie-
li naszych mediów:  Jana Waca redaktora G³osu G³ubczyc i  Ma-
riana Pospiszela z Telewizji G³ubczyce. Bardzo serdeczne s³owa
przywitania kierowane s¹ do wykonawców i ich opiekunów, a
widownia nagradza i zachêca ich ogromnymi  oklaskami.

Jury w sk³adzie:  przewodnicz¹cy - Marek Wi�niewski, sekre-
tarz - Anna Rydzak, cz³onkowie: Joanna Zagwodzka  i Waltrauda
Kulik rozpoczynaj¹ odpowiedzialn¹ pracê.  Widownia pe³na
uczestników i kibicuj¹cych a na scenie pojawiaj¹ siê konferan-
sjerzy: Julita Zió³ko i Filip So³tys z klasy VIa  zapowiadaj¹c po-
szczególnych uczestników.

Wykonawcy odwa¿nie prezentuj¹ siê na scenie, ka¿dy z nich
nagradzany jest gromkimi oklaskami, ka¿dy chce byæ najlepszy.
Powoli koñczy siê przegl¹d piosenek, jury udaje siê na  naradê.
W przerwie festiwalu wystêpuj¹: zespó³ taneczny ze Specjalne-
go O�rodka Szkolno-Wychowawczego pod kierunkiem Joanny
Cie�lik, zespó³ taneczny z SP 1 prowadzony przez  Bernadetê
Nêdzê, zespó³ taneczny z SP 1 prowadzony przez Dorotê Cisowsk¹
oraz pokazy karate prowadzone przez instr. Janusza Ho³dê.

Nareszcie pojawia siê jury.  Przewodnicz¹cy jury Marek Wi-
�niewski og³asza wyniki:

W kategorii soli�ci przedszkoli
1 m.- Sozañska Faustyna
2 m. - Julia Bociek z Przedszkola w Go³uszowicach
W kategorii zespo³y przedszkoli
1 m. Przedszkole nr 3 w G³ubczycach, 2 m. "¯abki" Przedszkole
nr 1, 3 m. "Kangurki" Przedszkole nr 2
W kategorii soli�ci klas I - III
1m. Dominika Sozañska z SP W³odzienin,  2 m. Lilia Fuhs z SP
Lisiêcice,  3 m. Katarzyna Kopera SP  Zopowy
W kategorii zespo³y klas I - III
1 m. "Weso³a gromadka" SP W³odzienin,2 m. zespó³ SP 1 w

G³ubczycach,  3 m. "Weso³e nutki" SP Klisino       >>>>>

>>>>>  W kategorii soli�ci klas IV - VI
1 m. Dominik W¹sik SP W³odzienin, 2 m. Szymon  Misiurka SP
Branice, 3 m. Ania Hamerla z SP 1 G³ubczyce
W kategorii  zespo³y klas IV - VI
1 m.  Zespó³  Starszy z SP 1  G³ubczyce. 2 m. "Weso³e nutki" z
SP Lisiêcice, 3 m.  zespó³ z SP Pietrowice
W kategorii soli�ci gimnazjum
1 m. Martyna Nowak z Branic, 2 m. Martyna Puk z Gimnazjum
nr 2  G³ubczyce
W kategorii zespo³y gimnazjum
1 m. "Gimnazjalistki z dwójki" Gimnazjum nr 2 G³ubczyce
2 m. "Szalony kwartet" z Lisiêcic
Na zakoñczenie od w³adz miasta Jolanta Wojtu�, Iwona Koza-

kiewicz , Maria Zajdel oraz  Piotr Olchowy otrzymali podziêkowa-
nia za zorganizowanie festiwalu. Zreszt¹ podziêkowañ by³o wie-
le. Dziêkowa³a Iwona Kozakiewicz w³adzom, sponsorom a mia-
nowicie Firmie Tosca, Spó³dzielni Mleczarskiej  panu Januszowi
Ga³eckiemu, dziêkowa³a równie¿ ca³emu zespo³owi organizacyj-
nemu i wszystkim uczestnikom.

Mamy nadziejê, ¿e za rok spotkamy siê na kolejnym XIII Festi-
walu, wymienimy do�wiadczenia, i tak jak tego roku wspaniale
siê zintegrujemy. Zale¿y nam na zdrowiu i ekologicznym modelu
¿ycia naszych uczniów. Pragniemy, ¿eby dzieci w przysz³o�ci
dokonywa³y prawid³owych wyborów, nie ulega³y z³ym nawy-
kom, by³y szczê�liwe i mia³y �wiadomo�æ, ¿e ich zdrowie i przy-
sz³o�æ zale¿y od nich.

             mgr Piotr Olchowy i mgr in¿. Ewelina Le�kiewicz

Gazetka szkolna  SP1 �Uczenniczek� nr 35/2010/11
 Autorzy art. E.Czwaczka, M.Sobczak, M.Maczuga, M. Kusz-

nier, O.G³owiszyn, M.Rudziñski, M.Naszkiewicz, J. M³ot, K.Bo-
ciek, A.Twardochleb, K.M³ot, O.Señ, I.Czerepak, O.£aszewski, J.
Pakulska, T.Ruszczak, T.G¹sior, T.Ogar, E. Szczepanik, L.Hajda.

Opiekunowie: E. Szczepanik, L. Hajda,
Grafika komputerowa L.Hajda
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5.12. 2010r. Odszed³ niespodziewanie na wieczn¹ wartê
 �p. Jan Bi³ozur

nauczyciel, wielo-
letni dyr. Szko³y
Podstawowej w
Debrzycy, kombatant,
prezes zarz¹du  Zwi¹z-
ku Kombatantów RP
i By³ych Wiê�niów
Politycznych, jeden z
pierwszych powojen-
nych absolwentów
Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego.

 7.12. 2010 spo³eczeñstwo G³ubczyc i okolicy, przyjaciele i ko-
ledzy ze zwi¹zków kombatanckich, harcerze KH ZHP,  po¿egnali
i odprowadzili  na miejsce wiecznego spoczynku na Cmentarzu
Komunalnym w G³ubczycach  �p. Jana Bi³ozura  z Debrzycy. Po
Mszy �w. ¿a³obnej w ko�ciele parafialnym pw. Narodzenia NMP
w G³ubczycach odprawionej przez ks. Piotra Furmana i ks.Bole-
s³awa Grabowskiego w ostatnich  po¿egnalnych  s³owach jego
sylwetkê i zas³ugi przedstawili:

Kombatantka Amelia Mamczar
 �Jan Bi³ozur urodzi³ siê w 1931 r. w Kubajówce pow. Ko³omyja

na Kresach Wschodnich. Ojca straci³ we wczesnym dzieciñstwie,
wychowywa³a go matka. Jako m³ody ch³opak w czasie okupacji
hitlerowskiej zaci¹gn¹³ siê do ruchu oporu i by³ ³¹cznikiem po-
miêdzy polskimi wioskami. Po wkroczeniu Armii Czerwonej na
teren  Wo³ynia i Galicji, Polacy zdolni do s³u¿by wojskowej zo-
stali zmobilizowani do Ludowego Wojska Polskiego, co w spo-
sób istotny  os³abi³o samoobronê Polaków. W tej sytuacji czê�æ
m³odzie¿y niezdolnej jeszcze do s³u¿by wojskowej - w wiêkszo�ci
polskiej - wstêpowa³a do tzw. "Istriebitielnych  Batalionów". Obec-
nie ich dzia³alno�æ w walce z UPA lub eskortowaniem transpor-
tów Polaków wysiedlanych do Polski jest ujawniona przez otwarte
na Ukrainie archiwa.  Tej szlachetnej roli "Istriebitielnych Bata-
lionów" d³ugo nie mogli zrozumieæ polscy politycy, odmawiaj¹c
ich cz³onkom praw kombatanckich.  Dopiero w latach dziewiêæ-
dziesi¹tych zrozumieli. Dzia³alno�æ naszego kolegi  Jana Bi³ozura
zosta³a uznana  i naby³ prawo  wst¹pienia w szeregi ZKiBWP. By³
jego aktywnym cz³onkiem, ostatnio pe³ni³ funkcjê prezesa. Pra-
cowa³ z m³odzie¿¹ szkoln¹, wspó³pracowa³ z bratnimi organiza-
cjami kombatanckimi. Za zas³ugi i aktywn¹ pracê spo³eczn¹ by³
wyró¿niony wieloma odznaczeniami �."

Maria Bernacka prezes Zwi¹zku Emerytów i Rencistów  -
"�Tak niedawno, bo latem tego roku w tym ko�ciele wspólnie

z rodzin¹, przyjació³mi, chórem naszego zwi¹zku Pañstwo £ucja i
Jan Bi³ozurowie prze¿ywali wielk¹ uroczysto�æ  "Z³ote Gody",
piêædziesiêciolecie po¿ycia ma³¿eñskiego. Dzisiaj przysz³o nam
po¿egnaæ kolegê Jana, mê¿a, ojca, dziadka , a tak¿e spo³ecznika,
który mimo problemów jakich nie szczêdzi³ mu los m.in. choroba
i  �mieræ syna, nie z³ama³ siê, wrêcz przeciwnie uaktywni³ go.
Wspólnie z ¿on¹ Lucyn¹, mimo wieku i niedogodno�ci, bo nie
mieszkali w G³ubczycach, bardzo aktywnie uczestniczy³ we
wszystkich wydarzeniach �rodowiska g³ubczyckiego,  uroczy-
sto�ciach religijno-patriotycznych i uroczysto�ciach ZEiR. Nie-
dawno nasz chór spiewa³ Wam "Jeste�cie wzorem dla wszyst-
kich" i takim niech �p. Jan pozostanie w naszej pamiêci.

 Kazimierz Klim  - b. prezes ZNP
 � �. Nie jest ³atwo wypowiadaæ s³owa po¿egnania, szczegól-

nie dla mnie, gdy¿ zna³em �p. Jana  osobi�cie, obok spêdzi³em
wiele lat ¿ycia, jako s¹siad,  uczeñ, a pó�niej nauczyciel, prezes
ZNP�.. Przytoczê  kilka dat z Jego ¿ycia. 1945r. -przyje¿d¿a z
matk¹ na ziemie zachodnie do Kietlic, 1945-1949 uczêszcza i zdaje
maturê w Liceum Ogólnokszta³c¹cym, 1952r. koñczy Liceum Pe-
dagogiczne i podejmuje pracê w Szkole Podstawowej Klisinie,
1960r. wstêpuje w zwi¹zek ma³¿eñski z £ucj¹, 1960-61r. pracuje
jako nauczyciel w Kietlicach, �ciborzycach Ma³ych i Tarnkowej,
1.09. 1961 wraz z ¿on¹ podejmuje pracê jako dyrektor Szko³y Pod-
stawowej w Debrzycy gdzie przepracowa³ 24 lata, kiedy prze-
szed³ na  emeryturê   i mieszka³ do ostatnich dni. W miêdzyczasie
uzyska³ dyplom w Instytucie Kszta³cenia Nauczycieli i ukoñczy³
Studium Kierowania Szko³¹, otrzymuje liczne nagrody, "Z³oty
Krzy¿ Zas³ugi", Odznakê "Syna Pu³ku"� �p. Jan by³ osob¹ bar-
dzo ambitn¹, niezale¿n¹, wiarygodn¹. Wspiera³ nas swoim opty-
mizmem i chêci¹ zrobienia czego� dobrego dla drugiego cz³owie-
ka�

¯egnaj Dyrektorze, Wychowawco i Przyjacielu.�    Jan Wac

Zdjêcia:
Wnuczka Ola Kobylnik studentka Wy¿szej Szko³y Bezpieczeñ
stwa Wewnêtrznego niesie odznaczenia dziadka.
Jan Bi³ozur na Ogólnopolskim Zlocie Synów Pu³ku,
Z³ote Gody w�ród cz³onków Zwi¹zku Emerytów i Rencistów
Jan Bi³ozur na pielgrzymce na Kresy Wschodnie
 w ko�ciele w Czortkowie, czerwiec 2010 (foto7 str.20)
   Serdeczne podziêkowania dla personelu medycznego
oddzia³u chirurgicznego  Szpitala Powiatowego
w G³ubczycach, a w szczególno�ci dr. Zbigniewa Ludowicza,
pielêgniarki Ewy Sondyj i Heleny Kubat za troskliw¹
i oddan¹ pomoc w ostatnich godzinach ¿ycia Jana Bi³ozura
                                                sk³ada ¿ona z córk¹ i rodzin¹

�P. JAN BI£OZUR



Styczeñ2011 nr1/21116

W sali koncertowej Pañstwowej
Szko³y Muzycznej w Opolu  odby³a
siê uroczysto�æ wrêczenia Nagród
Marsza³ka Województwa  animatorom
kultury i twórcom sztuki. (foto 8 str.20)
"Bez nich region by³by ubo¿szy" po-
wiedzia³ Marsza³ek w powitaniu go�ci.
Mi³o nam donie�æ, ¿e w�ród 12 wyró¿-
nionych osób znalaz³ siê Pan Jan Wac
wspó³pracuj¹cy równie¿ z nasz¹ telewizj¹.

Statuetki Opoliensi Arte Lau-
reato wrêczali Marsza³ek Jó-
zef  Sebesta  i Wicemarsza-
³ek Teresa Karol. Pierwszym
który z³o¿y³ gratulacje laure-
atowi  by³ uczestnicz¹cy w
uroczysto�ci burmistrz Jan
Krówka. Nasza redakcja do-
tar³a do wniosku Burmistrza
uzasadniaj¹cego przyzna-
nie tego zas³u¿onego wy-
ró¿nienia.

 Pan Jan Wac jest osob¹
powszechnie znan¹ i szano-
wan¹. Wyj¹tkowe miejsce
w�ród spo³eczników anima-

torów  zajmuje  dziêki inicjatywom i zaanga¿owaniu siê w  wielu
dziedzinach, którym oddaje siê z pasj¹. W�ród nich mo¿na
wyró¿niæ samorz¹dow¹, regionaln¹, sportow¹, redakcyjno-pu-
blicystyczn¹, spo³eczn¹.

W I i II kadencji samorz¹du terytorialnego  by³ przewodnicz¹-
cym Rady Miejskiej w G³ubczycach. Z jego inicjatywy Rada usta-
nowi³a Herb, barwy i flagê miasta, proporzec i znaczek pami¹tko-
wy oraz insygnia w³adzy samorz¹dowej w gminie, a w III kadencji
w powiecie gdzie pe³ni³ funkcjê przewodnicz¹cego Komisji. Sta-
nowi¹ one podstawowe symbole   to¿samo�ci spo³eczno�ci lo-
kalnej i regionalnej. Dla pobudzenia aktywno�ci  spo³ecznej ma-
j¹cej istotne znaczenie dla rozwoju miasta i gminy  zainicjowa³
Nagrodê Rady Miejskiej "Herb G³ubczyc" a dla wsi "Konkurs na
najestetyczniejsz¹ posesjê i wie�" Za ca³okszta³t dzia³alno�ci
w wielu dziedzinach  na rzecz gminy - otrzyma³ "Herb G³ub-
czyc", powiatu -  otrzyma³ "G³ubczyckiego Lwa" i Opolszczy-
zny otrzyma³ -  Odznakê Honorow¹ "Za Zas³ugi dla Woje-
wództwa Opolskiego"

 Z okazji 20 lat samorz¹du terytorialnego  - za ca³okszta³t dzia-
³alno�ci  i wk³ad w  jego kszta³towanie  otrzyma³ pami¹tkowy
Medal 20.lecia samorz¹dno�ci..

 Od 1994 roku jest spo³ecznym redaktorem ksi¹¿kowego wyda-
nia Kalendarza G³ubczyckiego w którym  upowszechnia  historiê
tej ziemi,  tê dawn¹ na której wyros³o ju¿ nowe pokolenie przesie-
dlonych, jak i tej bliskiej sercu ich rodziców.  Kalendarze G³ub-
czyckie maj¹ charakter nie tylko informacyjny, promocyjny ale i
animuj¹cy lokaln¹ twórczo�æ w wielu dziedzinach. XVII wydañ
Kalendarza -zawieraj¹cego rozdzia³y Samorz¹d, Sk¹d nasz ród,
Historia, Jubileusze, Wspó³czesno�æ - zyska³o wiele pochleb-
nych recenzji m.in. w �rodowisku uniwersyteckim Opola  i Insty-
tutu �l¹skiego   W licznych  publikacjach  przywracaj¹ pamiêæ o
walkach  i mêczeñstwie  za co ich redaktor otrzyma³ >>>>

>>> "Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamiêci Narodowej"
 W redagowanym miesiêczniku samorz¹dowym G³os G³ubczyc

publikuje liczne materia³y wykorzystywane przez uczniów i na-
uczycieli zwi¹zane z tematyk¹ regionaln¹. Za edukacyjne wa-
lory gazety otrzyma³ "Medal Edukacji Narodowej"

Jest równie¿ spo³ecznym redaktorem wydawnictwa "Dzieje
pierwszego gimnazjum i Liceum Ogólnokszta³c¹cego w G³ubczy-
cach" oraz "60 lat harcerstwa na Ziemi G³ubczyckiej" Za pomoc
okazan¹ Zwi¹zkowi Harcerstwa Polskiego dwukrotnie otrzyma³
"Honorow¹ Odznakê Przyjació³ Harcerstwa" i Lilijkê

  Jest cz³onkiem "Komitetu na  rzecz rewitalizacji kaplicy �w.
Barbary w Grobnikach". Za upowszechnianie wiedzy o zabyt-
kach, troskê o ich stan otrzyma³ "Z³ot¹ Odznakê za Opiekê nad
Zabytkami"

   Za wspó³pracê ze zwi¹zkami kombatanckimi, relacje z ich uro-
czysto�ci patriotycznych, ich losów i martyrologii otrzyma³ Od-
znakê Honorow¹ Zwi¹zku Inwalidów Wojennych,  Odznakê Za
Zas³ugi dla ZKRPiBWP.

   Za  pomoc w reorganizacji  w czasie transformacji ustrojowej
Ochotniczym Stra¿om Po¿arnym otrzyma³ "Z³oty Medal za Za-
s³ugi dla Po¿arnictwa".

  Za wieloletni wk³ad w rozwój i sukcesy klub sportowego LKS
"Technik"w badmintonie i pe³nione funkcje w zarz¹dzie klubu
otrzyma³ Odznakê Srebrn¹ Za Wybitne Zas³ugi dla Sportu Bad-
mintonowego" oraz  Z³ot¹ Odznakê Honorow¹ LZS i Srebrn¹
Odznakê  Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury Fizycznej"

Za wk³ad w organizacjê i rozwój Zespo³u Szkó³ Mechanicz-
nych otrzyma³ Z³ot¹ Odznakê Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego.

   Bior¹c pod uwagê  wszechstronne i wieloletnie zaanga¿owa-
nie, dorobek i osi¹gniêcia,  rangê licznych odznaczeñ  wnioskujê
o nagrodê  Marsza³ka za ca³okszta³t dzia³alno�ci.

                            na podst. wniosku  Marian Pospiszel TVG

NAGRODA MARSZA£KA

 W dniu 20.11.2010r w Prudniku odby³ sie V Ogólnopolski
Turniej Karate � O Puchar Gór Opawskich� w  zawodach starto-
wa³o ok. 160 zawodników z 13 klubów z ca³ej Polski. LZS Karate-
Do G³ubczyce reprezentowali: Kin-
ga G¹sior, Micha³ G¹sior, Klaudia
Bociek, Tymoteusz Tobiasiñski, Szy-
mon Cie�lik oraz Maciej Kowalczyk.
Zawodnicy nasi przywie�li do G³ub-
czyc 4 z³ote medale, 4 br¹zowe me-
dale oraz dwa puchary. Szymon Cie-
�lik  zdoby³ z³oty medal w kategorii
kata indywidalnego 8 lat i m³odsi oraz
z³oty medal w kategorii kata dru¿y-
nowe 9 lat i m³odsi wspólnie z Ty-
moteuszem Tobiasiñskim i Maækiem
Kowalczykiem oraz br¹zowy medal
w kata dru¿ynowym 10 -11 lat wspól-
nie z Tymoteuszem Tobiasiñskim oraz Micha³em G¹siorem. W kate-
gorii kata indywidualne 10 lat Tymoteusz Tobiasiñski zdoby³ br¹zo-
wy medal.

W klasyfikacji 10 najlepszych zawodników za 2010r  do dnia
10.11.2010r w kategori 10 lat i m³odsi Szymon Cie�lik jest na pierw-
szym miejscu, co jest jego wielkim sukcesem jak równie¿ zdobycie
srebrnego medalu w dniu 7.11.2010 r. w £odzi na Grand Prix Polski.

                                                   Pozdrawiam Janusz Ho³da.

 O PUCHAR GÓR OPAWSKICH
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DR KANGUR SKUTECZNA REHABILITACJA  W TWOIM DOMU
Fizykoterapia ma na celu zlikwidowaæ ból po urazach i st³uczeniach, pobudzaæ tkanki lub ³agodziæ i goiæ.

Wykorzystuje ona zjawiska fizyczne - �wiat³o, pr¹d elektryczny, magnetyzm, ultrad�wiêki, nisk¹ tempera-
turê - aby pobudziæ procesy biologiczne w tkankach..

Masa¿ krêgos³upa, laseroterapia, drena¿ limfatyczny, �wiat³oterapia, elektrostymulacja, pr¹dy lecz¹ce dolegli-
wo�ci reumatyczne - to czê�æ zabiegów, które oferuje firma rehabilitacyjna Dr Kangur. Zabiegów, które dla
wygody pacjentów, odbywaj¹ siê w ich domach.

- Taka forma fizykoterapii jest bardziej wygodna i skuteczna dla pacjenta - t³umaczy Marta Pirch, licencjonowana fizjoterapeutka
- w czasie masa¿u lub zabiegu pacjent jest bardziej skupiony, a jednocze�nie odprê¿ony bo przebywa w znanym mu otoczeniu. Poza
tym nie musi siê martwiæ o dojazd do placówki, co dla osób z urazami krêgos³upa lub powa¿nymi zwyrodnieniami jest du¿ym
problemem. Szczególnie w porze jesienno - zimowej, gdy warunki atmosferyczne s¹ ciê¿kie.

W domowym zaciszu pacjenci mog¹ poddaæ siê relaksuj¹cemu i regeneruj¹cemu masa¿owi czy laseroterapii - która jest jednym z
najskuteczniejszych zabiegów przeciwzapalnych, szczególnie pomocnym przy z³amaniach, skrêceniach, uszkodzeniach torebek
stawowych czy schorzeniach reumatologicznych.

Oprócz tego Dr Kangur oferuje te¿ jonoforezê, fonoforezê, galwanizacjê. Co oznaczaj¹ te obco brzmi¹ce nazwy?
- Samo dobro - �mieje siê Marta - s¹ to zabiegi, w których wykorzystuje siê pr¹d, aby wprowadziæ do tkanek lek o dzia³aniu

przeciwzapalnym i przeciwbólowym. Wykorzystujemy przy tym sprzêt najwy¿szej klasy.
- Du¿o je¿d¿ê na rowerze i trenujê sztuki walki, ale rok temu pojawi³y siê bóle w okolicach ³okcia i barku - opowiada 29-letni Marcin

z G³ubczyc - dziêki fonoforezie bóle te ust¹pi³y w znacznym stopniu.
- Dziêki regularnym masa¿om pani Marty nie boli mnie ju¿ krêgos³up - u�miecha siê 55-letnia pani Marysia - i wiosn¹ bêdê mog³a

zaj¹æ siê moim ogrodem, co sprawia³o mi w ostatnim roku sporo k³opotu!
35-letnia Joanna, trenerka aerobiku docenia lecznicze w³a�ciwo�ci �wiat³oterapii. - Jest dla mnie niezbêdna, szczególnie zim¹.

Poprawia nastrój gdy w krótkie dni brak s³oñca, daje energiê, która jest niezbêdna w mojej pracy. Poza tym ³agodzi bóle miê�ni i
stawów, które pojawiaj¹ siê po przetrenowaniu.

Dla kogo fizykoterapia?
- Zapraszamy dos³ownie wszystkich - mówi Marta - osoby m³ode i starsze, po urazach, wypadkach, z³amaniach, z chorym

krêgos³upem, niepe³nosprawne, dzieci z pora¿eniami, ale tak¿e tych zupe³nie zdrowych. Bo masa¿e poprawiaj¹ nie tylko nasz¹
kondycjê fizyczn¹ ale i psychiczn¹, wp³ywaj¹ na lepsze samopoczucie, relaksuj¹. Przy tym przypominam, ze to my jedziemy do
naszych potrzebuj¹cych.

Wystarczy zadzwoniæ pod numer 784 565 994  i zamówiæ wizytê o dogodnej dla siebie  porze.
My profesjonalnie zajmiemy siê reszt¹.

 Wiêcej informacji na stronie www.rehabilitacja-w-domu.com

                                         tekst sponsorowany

UCZNIOWIE PSP Z GO£USZOWIC W TEATRZE WIELKIM W WARSZAWIE

Maj¹c na uwadze rozwój kultury narodowej i swobodny dostêp dziatwy polskiej do literatury, Polskie Bractwo Kawalerów
Gutenberga przekaza³o Publicznej Szkole Podstawowej w Go³uszowicach ksiêgozbiór, który znacz¹co wzbogaci szkoln¹ bibliotekê,

s³u¿¹c wielu pokoleniom m³odych czytelników i roz-
budzaj¹c w nich zami³owanie do czytania.

Wrêczenie aktu darowizny ksi¹¿ek  pani dyrektor
Beacie Pasternak odby³o siê 5 grudnia 2010 roku w
Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie,
w czê�ci oficjalnej, a dokona³ go pan Jacek Ku�mier-
czyk - Kanclerz Polskiego Bractwa Kawalerów Gu-
tenberga.

Uroczysto�ci¹ wieñcz¹c¹ dzia³alno�æ Bractwa w
roku 2010 by³ Charytatywny  Spektakl Baletowy
"Kopciuszek", na który uczniowie i nauczyciele z
Go³uszowic otrzymali zaproszenie oraz bezp³atne bi-
lety. Przedstawienie sk³adaj¹ce siê z trzech czê�ci i
trwaj¹ce blisko trzy godziny by³o dla widzów wiel-
kim prze¿yciem. Wystrój wnêtrz Teatru Wielkiego,
fascynuj¹ca, niepowtarzalna scenografia, przepiêk-
ne stroje wystêpuj¹cych oraz oprawa muzyczna

wprawia³y w zachwyt. Ponadto w czasie przerwy zosta³ zorganizowany dla wszystkich s³odki poczêstunek. Po zakoñczeniu spekta-
klu przy wyj�ciu Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga przekaza³o ka¿demu dziecku ksi¹¿kê za bilet.

Mimo mro�nej i �nie¿nej aury oraz dalekiej podró¿y - wyjazd do stolicy by³ bardzo udany. Pami¹tkowe zdjêcia oraz zabytki,
szczególnie ciekawie prezentuj¹ce siê wieczorem na d³ugo pozostan¹ w pamiêci.

Wyjazd do Warszawy by³ mo¿liwy dziêki hojno�ci Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gadzowice i Go³uszowice, które pokry³o
koszty przejazdu autokaru.                                                                                                                           El¿bieta �wierczyñska
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OKNA energooszczêdne, z drewna
klejonego, sosnowego, mahoniowego
TARCICÊ
surow¹, suszon¹ i impregnowan¹
nieobrzynan¹ i obrzynan¹,
krawêdziaki, belki,
 deski pod³ogowe,

G£UBCZYCKIE
RZEDSIÊBIORSTWO
 BUDOWLANE
 48-100 G³ubczyce ul. Raciborska20
tel. (77) 485-30-41/ 3
fax (77) 485-25-21
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Biuro Turystyczne 'MEDIUM'
 w³a�ciciel portalu Mixtravel.pl

Aleksander Kramarz

Wszystkim Klientom, Partnerom
oraz Sympatykom naszej firmy sk³adamy ¿yczenia

 Pomy�lno�ci i Sukcesów w Nowym Roku.

Zapraszamy po katalogi Lato 2011
oraz na www.mixtravel.pl

48-200 Prudnik, ul. Jagielloñska 22
Infolinia: 801 000 371 lub 77 436 59 68

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
dora�n¹ pomoc profesjonalistów

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

 i inne emocjonalnie trudne sytuacje ¿yciowe.

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W G£UBCZYCACH informuje
 o wymaganiach dotycz¹cych higieny pasz zgodnie z

Rozporz¹dzeniem (WE) Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12.01.2005r.
 Od dnia 1 stycznia 2011r. wymagania dotycz¹ce higieny pasz bêd¹ podlega³y kontroli

przez Inspekcjê Weterynaryjn¹ w ramach wymogów wzajemnej zgodno�ci.
 Nie spe³nienie wymagañ higieny pasz w ramach kontroli wymogów wzajemnej zgodno�ci,

bêdzie skutkowa³o obni¿eniem kwot p³atno�ci bezpo�redniej b¹d� nawet jej ca³kowitym zawieszeniem.
Ka¿dy rolnik dzia³aj¹cy na rynku pasz (produkcja ro�linna, ¿ywienie zwierz¹t przeznaczonych do produkcji

¿ywno�ci) ma obowi¹zek zg³osiæ ten fakt do w³a�ciwego terytorialnie
Powiatowego Lekarza Weterynarii w ramach wymogów wzajemnej zgodno�ci.
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KADR
Studio

Fotograficzno - Filmowe
 Janusz Baczkur, G³ubczyce,

Grunwaldzka 2,
77 / 485- 31- 07,

662 065 354

Serdecznie Witamy Nowych
Mieszkañców Ziemi G³ubczyckiej,

urodzonych w listopadzie
w Szpitalu Powiatowym

w G³ubczycach,
Rodzicom - Gratulujemy!

Bielska Viviana
c.Beaty Babice
9.11.10 3750-59

Burgier Marcel
s.Katarzyny G³-ce
20.11.10 3200-54

Dudka Oskar
s.Beaty Branice
16.11.10 3100-55

Golenia £ukasz
s.Justyny Baborów

6.11.10 2200-46

Gwaj Natalia c. Ag-
nieszki Bogdanowice

23.11.2010 3070-53

Juraszek  Wiktoria c.
Doroty Nowa Cere-

kwia 17.11.10  2810- 52

Kejza Katarzyna
c.Mari Baborów
9.11.10 3870-55

Kokoszka Irmina c.
Anety W³odzienin

Kol. 27.11.10 2800-51

Konopka Kacper
s.Wioletty Zopowy

9.11.10  3400-54

Kruczek c.Karoliny
Bliszczyce

29.11.10 3400-53

Matoga Oliwier
s.Sabiny Branice
19.11.10  3660-57

Nêdza Miko³aj
s.Marzeny Widok
22.11.10  3100-51

Oliwa Wiktoria
c.Marzeny Lisiêcice

6.11.10  2700-54

Piczak Dawid s.Iwony
Krzy¿owice

3.11.10  4100-57

Piórkowskia Hanna
c.Justyny Branice
23.11.10 3550-54

Plutowski Stanis³aw
s.Alicji Bliszczyce
19.11.10 2800-50

Poremba Oliwia
c.Edyty G³ogówek

7.11.10 2450-48

¯e³udkowski Artur
s.Anny G³-ce

4.11.10  4100-58

Wêgrzyn Tymoteusz
s.Anny Radynia
26.11.10   4000-56

Szostak s.Iwony
Dobieszów

27.11.10  3600-57
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