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    U¿y�niona ju¿ rola, wyplewione ju¿ chwasty
Pada ziarno na pola, prac¹ nasz¹ wyrasta
Ju¿ zieleni siê w glebie, ju¿ siê s³oñcem bogaci
Bóg nakarmi dzi� chlebem: dzieci, mê¿czyzn, niewiasty.
   Wiatr k³osami kolebie, ci¹g³e lato je z³oci
Bóg zamieszka³ w tym chlebie w swej niezmiernej dobroci.
      Drodzy mieszkañcy Debrzycy, szanowni go�cie Gminnych
Do¿ynek roku 2012. �wiêto dziêkczynienia za plony jest g³êboko
zakorzenione w kulturze chrze�cijañskiej, ale przede wszystkim
sta³o siê piêkn¹ tradycj¹ polskiej wsi. Do¿ynki to po pierwsze
podziêkowanie Bogu za b³ogos³awieñstwo  pracy rolnika, za dary
ziemi  i otrzymane ³aski. W imieniu nas wszystkich sk³adam ser-
deczne "Bóg zap³aæ" za sprawowanie Naj�wiêtszej Ofiary  i skie-
rowane do nas s³owo Proboszczowi Parafii �w. Jakuba Aposto³a
w Debrzycy ks. Piotrowi Furmanowi. Rolnicy wiedz¹ dobrze, jak
bardzo efekt ich pracy, nasz chleb powszedni, zale¿y od warun-
ków natury, pogody i ziemi. Rytm ich pracy wyznacza rytm pór
roku, zmian temperatury i opadów. Nikt inny nie ¿yje w takim
rytmie naszej przyrody i nie obcuje z ni¹ tak blisko. Choæ tego-
roczna zima smaga³a od lat niespotykanymi mrozami nasz¹ zie-
miê, gdy w wielu miejscach w Polsce rolnicy musieli przeory-
waæ ³any ozimin, G³ubczyckie pola ocala³y. Z niepokojem patrzyli-
�my w niebo w tegoroczne, gor¹ce lato, czy nie daj Bo¿e burze,
nawa³nice i grad szalej¹ce w ró¿nych miejscach kraju, nie zniwecz¹
pracy i dorobku naszych wsi. "Bóg pob³ogos³awi³, Ziemia plon
wyda³a". Mówi¹ rolnicy, ¿e nie ma rekordowych w tym roku plo-
nów. Ale nie martwmy siê o rekordy. Bo ziemia plon wyda³a wy-
starczaj¹co obfity, ziarno piêkne, dorodne, zdatne na chleb.(...)
     Do¿ynki Gminne roku 2012 s¹ te¿ �wiêtem mieszkañców so-
³ectwa Debrzyca. Oczywi�cie maj¹ powód do rado�ci, gdy w ich
progi zje¿d¿aj¹ setki go�ci by podziwiaæ ich zaanga¿owanie i pra-
cê w³o¿on¹ dla upiêkszania wioski  i poprawê warunków ¿ycia.
Pamiêtam wybory so³tysa w 2007 roku. W pierwszym zebraniu
nikt siê nie zg³osi³. Panowa³o jakie� przekonanie, ¿e nic siê nie da
zrobiæ, ¿e nie warto siê anga¿owaæ. Do drugiego zebrania uda³o
siê zebraæ grupkê wsparcia dla �p. Pana Zbyszka Przysiê¿nika,
który wówczas przede wszystkim ofiarnie  pracowa³ na rzecz Rady

Parafialnej. Grupa zaanga¿owanych realizowa³a coraz �mielsze
plany dla Debrzyc. Choroba i �mieræ Pana Zbigniewa mocno za-
smuci³a nas wszystkich. Ale dzie³o by³o kontynuowane pod prze-
wodnictwem nowej Pani so³tys Anity Juchno. Rada so³ectwa
uros³a w si³ê, tak¿e liczebn¹. Debrzyca by³a jedynym so³ectwem,
gdzie  do rady so³eckiej zosta³ wybrany proboszcz parafii. Efekty
pracy tych kilku lat s¹ zadziwiaj¹ce i mog¹ byæ wzorem dla in-
nych so³ectw. Ca³a  �wietlica, oprócz sali na dole,  zosta³a przebu-
dowana i odremontowana  rêkami mieszkañców. Zaanga¿owani
mieszkañcy pracowali dniami wieczorami i nocami. Ka¿dy jak umia³.
Jeden dzieli³ siê swoj¹ fachowo�ci¹, drugi mu pomaga³ jak umia³
najlepiej, trzeci d�wiga³ i przenosi³ materia³y, inny dba³ o czy-
sto�æ i porz¹dek. Pracowa³y kobiety, pracowali mê¿czy�ni, starsi
i m³odzie¿, ka¿dy komu na sercu le¿a³o dobro wspólne. Wielkie
s³owa uznania i podziêkowanie nale¿¹ siê wszystkim dziêki, któ-
rym to siê Debrzycy uda³o. ̄ yczê Wam by�cie z rado�ci¹ i satys-
fakcj¹ z dobrze wykonanej pracy korzystali z tych wspólnych dzie³,
by Wam one piêknie s³u¿y³y. Po³¹czy³a Was  praca i troska o wspól-
ne dobro. Ceñcie sobie to co ju¿ osi¹gnêli�cie, pozyskujcie nastêp-
nych, tak¿e tych nastawionych sceptycznie i krytykantów. Gdy bê-
dziecie razem, osi¹gniêcie stawiane sobie cele.
    Jeszcze raz sk³adam podziêkowania za ka¿d¹ pracê na rzecz
so³ectwa Debrzyca, na rzecz przygotowania tegorocznego �wiê-
ta plonów, zarówno mieszkañcom Debrzycy, jak i instytucjom i
osobom wspieraj¹cym so³ectwo, sponsorom - Waldemarowi Kur-
spiotowi i firmie EFEKT, a zw³aszcza firmie TOP FARMS jej pre-
zesowi Krzysztofowi Gawêckiemu i Józefowi Szpakowi. Sk³adam
te¿ podziêkowanie wszystkim s³u¿bom, które by³y zaanga¿owa-
nie w tegoroczne Do¿ynki.  M³odzie¿y i kadrze instruktorskiej
hufca harcerskiego i hufca pracy, a zw³aszcza Komendantowi
ZHP - Ryszardowi Kañtochowi. S³u¿bom zabezpieczenia: zak³a-
dowi energetycznemu, us³ugom komunalnym, kateringowcom.
     Dziêkujemy tym, którzy bêd¹ nas bawiæ: agencji artystycznej
BAMA, Miejskiemu O�rodkowi Kultury zw³aszcza chórowi FE-
NIKS, zespo³owi "Sukces", zespo³owi BLOODLINES, zespo³owi
Leszka Wiklaka. ̄ yczê wszystkim wspania³ej zabawy. (JK)

DO¯YNKI
DEBRZYCA 2012

      Na wniosek Burmistrza  G³ubczyc Minister Rolnictwa i Roz-
woju Wsi  przyzna³ Honorowe Odznaki  'Zas³u¿ony dla Rolnic-
twa"  nastêpuj¹cym rolnikom; Rondzista Franciszek cz³onek RSP
Krzy¿owice, Mazur Kazimierz - Bogdanowice, Iskrzak  Roman i
Siudmak Lucyna - Debrzyca.  (foto TVG)
       W tegorocznym korowodzie do¿ynkowym w Debrzycy nie-
siono 15 koron spo�ród których komisja po wnikliwej ocenie
ustali³a, ¿e tytu³ "Miss" i  wicemiss otrzymaj¹ korony z Bernacic
Górnych, Bogdanowic i Zawiszyc, pozosta³e równorzêdne to �ci-
borzyce Ma³e, Zopowy Osiedle (trzy korony), G³ubczyce Sady,
Zubrzyce, Lisiêcice, Debrzyca, Nowa Wie�, Chomi¹¿a, Pomorzo-
wice i Grobniki.  (JW)

    Do¿ynki  "Debrzyca 2012", na pewno zas³u¿y³y  na to, aby nie
pozostaæ tylko w ulotnej pamiêci, dlatego  redakcja G³osu G³ub-
czyc pozwoli³a sobie na zapisanie w naszych anna³ach fragmen-
tów wyg³oszonych przemówieñ - Starosty Do¿ynek Krzysztofa
Gawêckiego na zakoñczenie Mszy �w. oraz Burmistrza G³ubczyc
Jana Krówki na oficjalnym otwarciu uroczysto�ci w przekona-
niu, ¿e najlepiej oddadz¹ ducha, powagê, nastrój i inne elementy
tego �wiêta wzbogacaj¹c je  fotoreporta¿em na str. 2 GG
      Gmina G³ubczyce to jedno z najpiêkniejszych  pod wzglê-
dem przyrodniczych walorów i najatrakcyjniejszych miejsc w
naszym Kraju (...) gdzie obok siebie zgodnie wspó³istniej¹ i
funkcjonuj¹ ró¿ne formy rolniczej dzia³alno�ci. (...)
   Nasza gmina na rolnictwie jest oparta i rolnictwem stoi. Przy-
roda, klimat i gleba tworz¹ tu lepsze ni¿ gdzie indziej warunki
dla rozwoju produkcji rolniczej i sektora szeroko rozumianej
obs³ugi rolnictwa . Dlatego Do¿ynki w naszej gminie to nie
tylko najwa¿niejsze �wiêto Rolników, ale tak¿e najwiêksza Uro-
czysto�æ dla Gminy. (...) Sk³adam serdeczne podziêkowania
wszystkim osobom, które poprzez pracê, wsparcie finansowe a
tak¿e dobre s³owo, przyczyni³y siê do przygotowania uroczy-
sto�ci do¿ynkowych.  (KG)
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INWESTYCJE
= WZROST JAKO�CI
�WIADCZONYCH US£UG
Spó³ka G³ubczyckie Wodoci¹gi i Kanalizacja
prowadzi szereg inwestycji zwi¹zanych z uno-

wocze�nianiem sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej oraz moder-
nizacj¹ obiektów. Niezwykle wa¿ne jest dla nas tak¿e, aby proce-
sy odbioru i oczyszczania �cieków przebiega³y zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cymi przepisami ochrony �rodowiska, spe³niaj¹c najwy¿-
sze, ekologiczne standardy. Niezawodno�æ i bezpieczeñstwo
obs³ugiwanej przez spó³kê infrastruktury kanalizacyjnej to bez
w¹tpienia priorytet w dzia³alno�ci Spó³ki. Obecnie w zarz¹dzie
Spó³ki znajduj¹ siê trzy oczyszczalnie �cieków zlokalizowane w
G³ubczycach, Pomorzowicach i Pietrowicach.
      Jednym z wiêkszych zadañ nad którym prowadzone s¹ obec-
nie  prace polegaj¹ce na kompletowaniu dokumentacji niezbêd-
nej do realizacji inwestycji polegaj¹cej na budowie zbiornika
wody przy ujêciu Ko³³¹taja w celu optymalizacji i zwiêkszenia
niezawodno�ci dostawy wody dla czê�ci G³ubczyc oraz miej-
scowo�ci wchodz¹cych w sk³ad wodoci¹gu grupowego Bog-
danowice zaopatrywanych w wodê z tego ujêcia. Inwestycja
pozwoli na zwiêkszenie stabilno�ci zaopatrzenia w wodê miesz-
kañców po³udniowo-wschodniej czê�ci miasta oraz okolicznych
wsi. Dziêki zrealizowaniu inwestycji poprawi siê jako�æ �wiad-
czonych przez spó³kê us³ug.

INTERNET = UDOGODNIENIA
Spó³ka wprowadza szereg udogodnieñ dla swoich klientów, w
tym polecan¹ przez nas us³ugê informacyjn¹ SMS, powiadamia-
j¹c¹ Klienta o fakcie wystawienia faktury za doprowadzenie wody
i odprowadzenie �cieków. Us³uga powi¹zania jest �ci�le z Inter-
netowym Biurem Obs³ugi Klienta, daj¹cym mo¿liwo�æ pe³nego
dostêpu do wystawionych faktur, historii odczytów wodomie-
rzy, umów, informacji na temat bie¿¹cych rachunków, analizy
zu¿ycia wody i ponoszonych op³at. W ostatnim czasie obser-
wujemy du¿e zainteresowanie systemem iBOK, czego potwier-
dzeniem jest ponad 3500 za³o¿onych kont indywidualnych i
ponad 80 kont instytucji u¿ytku publicznego. Jednocze�nie przy-
pominamy, ¿e system iBOK pozwala zaoszczêdziæ czas klientów,
którzy w prostszy sposób mog¹ sprawdziæ wskazane wcze�niej
kwestie w domu, za po�rednictwem Internetu.

EKO CYKL
Spó³ka na ³amach kolejnych numerów G³osu G³ubczyc, korzy-
staj¹c z go�cinno�ci Redakcji GG, zamierza zaprezentowaæ cykl
artyku³ów i ciekawostek o ekologicznym korzystaniu ze �rodo-
wiska, g³ównie odnosz¹cym siê do najcenniejszego zasobu na
globie ziemskim jakim jest woda. Na ³amach aktualnego numeru
przedstawimy Pañstwu pierwszy artyku³ odnosz¹cy do proble-
mu deficytu wody w Polsce i na �wiecie.
Woda - najwiêkszy skarb
Woda jest dobrem, z którego korzystamy codziennie w ró¿nych
celach. Potrzebujemy wody do picia, k¹pieli, sprz¹tania domu,
podlewania ogródka czy mycia samochodu. Ogromne ilo�ci wody
s¹ zu¿ywane przez przemys³ i rolnictwo. Czêsto nie zdajemy so-
bie sprawy z ilo�ci wody jak¹ marnujemy zu¿ywaj¹c j¹ w sposób
nierozs¹dny i niepotrzebny. A tymczasem okazuje siê, ¿e kontro-
luj¹c przep³yw wody w naszych gospodarstwach mo¿emy w
znaczny i ³atwy sposób przyczyniæ siê do ochrony �rodowiska.
Z pewno�ci¹ nie ka¿dy z nas wie, ¿e Polska ma bardzo skromne
zasoby wody, i ¿e pod tym wzglêdem nasz kraj ma zbli¿one wa-
runki do Egiptu. Jeste�my zaliczani do pañstw o ubogich zaso-
bach wody, które szacuje siê na ok 187 mld m3, co w przeliczeniu
na jednego mieszkañca daje 1800 m3 rocznie. Stawia to nas na 22
miejscu w Europie.
Dla wiêkszo�ci z nas swobodny dostêp do wody pitnej jest
czym� oczywistym. �wiadomo�æ, ¿e woda pokrywa 71% po-
wierzchni globu powoduje, i¿ traktujemy j¹ jako dobro nieogra-
niczone i ogólnodostêpne. Tymczasem jedynie 2,5% �wiatowych
zasobów wody to woda s³odka, a mniej ni¿ 0,01% to woda pitna.
Wed³ug danych �wiatowej Organizacji Zdrowia oko³o 1,1 miliar-
da ludzi nie ma dostêpu do wody spe³niaj¹cej podstawowe nor-
my czysto�ci co oznacza, ¿e jedna szósta mieszkañców Ziemi
cierpi z powodu pragnienia i chorób wywo³anych spo¿ywaniem
zanieczyszczonej wody.
  Wed³ug szacunków WHO ka¿dego dnia oko³o 6 tys. dzieci
umiera z powodu chorób zwi¹zanych z niedostatkiem czystej
wody. Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, ¿e dziec-
ko urodzone w kraju rozwiniêtym konsumuje 30-50 razy wiêcej
wody ni¿ dziecko, które przysz³o na �wiat w kraju rozwijaj¹cym
siê.   Dbajmy o nasze wspólne dobro - wodê!!!
                                                                Marcin Grabuñczyk
                                                                 Pe³nomocnik Zarz¹du

 PAÑSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  W G£UBCZYCACH
ul. Grunwaldzka 1B, 48-100 G³ubczyce

sekr. tel. 077 485 26 68, 077 471 07 17,  fax 077 471 07 18
              e-mail: psse.glubczyce@pis.gov.pl   http://www.psseglubczyce.republika.pl
       Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w G³ubczycach przestrzega przed spo¿ywaniem wysokoprocentowego alko-

holu zakupionego w ostatnim czasie na terenie Republiki Czeskiej oraz alkoholu bez banderoli, bez oznakowania wytwórcy i
miejsca wytworzenia itp.

      Dnia 16.09.2012r. zosta³a wydana decyzja G³ównego Inspektora Sanitarnego nakazuj¹ca wstrzymanie wprowadzania
do obrotu na ca³ym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na okres 1 miesi¹ca, napojów alkoholowych o zawarto�ci powy¿ej
20% alkoholu, wyprodukowanych na terytorium Republiki Czeskiej. Niniejszej decyzji zosta³ nadany rygor natychmiastowej
wykonalno�ci, co jest niezbêdne ze wzglêdu na ochronê zdrowia i ¿ycia ludzkiego oraz potrzebê dora�nego dzia³ania, maj¹ce-
go na celu przeciwdzia³anie skutkom jakie mo¿e spowodowaæ spo¿ycie ska¿onego alkoholu.

Organy Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzaj¹ na terenie ca³ego kraju czynno�ci kontrolne, zgodnie z ustawowy-
mi kompetencjami. Produkty podlegaj¹ce tej decyzji podlegaj¹ zabezpieczeniu. W zwi¹zku z wprowadzon¹ decyzj¹ na  terenie
powiatu g³ubczyckiego w dniach od 16 do 18 wrze�nia br. skontrolowano 84 obiekty obrotu ¿ywno�ci¹ i zabezpieczono 20
butelek alkoholu powy¿ej 20% wyprodukowanego w Republice Czeskiej.

Zgodnie z informacj¹ Krajowego Konsultanta w dziedzinie toksykologii klinicznej dawka alkoholu metylowego gro¿¹ca
uszkodzeniem nerwu wzrokowego to 4-15 ml, minimalna dawka �miertelna to 30 ml.

                                                                                                                                                mgr Joanna Zagwocka    Zastêpca PPI S
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Tydzieñ polsko - czesko - niemiecki
Sentymentalne Odwiedziny

Szanowny Panie Burmistrzu,
Wielce Szanowni Pañstwo,
     Mój pradziadek Philo vom Walde mia³ trzy pomniki. Dwa
sta³y we Wroc³awiu. Ten tutaj w G³ubczycach  jest jedynym,
który nie zosta³ zniszczony. Z ilustracji zna³am go od mojego
dzieciñstwa, a wczoraj zobaczy³am  go tutaj po raz pierwszy w
rzeczywisto�ci.
    Z rado�ci¹ i ulg¹ stwierdzi³am, ¿e nie zosta³ uszkodzony, o
czym kiedy� czyta³am. Widzia³am równie¿, ¿e naprawia siê
³awki, co wskazuje na to, ¿e tutaj ma pozostaæ ¿ywa sytuacja.
    Nie widzia³am jeszcze pomników na placach, które tak
ukszta³towane s¹ jak ten tutaj, zapraszaj¹c do zatrzymania siê,
wypoczêcia i  rozmy�lania, mo¿e równie¿ o cz³owieku i poecie
Philo vom Walde, jak siebie nazywa³, który ponad wszystko
kocha³ ten pas ziemi. W tym sensie by³oby piêknie, gdyby  na
pomniku umieszczono znowu jego nazwê.
                                                                             6. wrze�nia  2012r.

      Kolejny "Tydzieñ polsko-czesko-niemiecki", wype³nia³y sen-
tymentalne odwiedziny dawnych swoich lub rodziców stron
przez dwie grupy (Stowarzyszenia)  przedwojennych mieszkañ-
ców pogranicza. Tydzieñ rozpoczê³a (2.09.)  Msza �w w ko�ciele
oo franciszkanów w G³ubczycach, któr¹ odprawi³ ks. pra³at Wol-
fgang Grocholl ze Stuttgartu. W wyg³oszonej homilii nawi¹za³ do
G³ubczyc swojego  rodzinnego miasta, figury Maryjnej w Rynku,
losów i wymowy dzwonu w dzisiejszej Europie.
     "Je�li dzwon nie posiada serca jest bezwarto�ciowy. Nie mo¿e
dzwoniæ, nie mo¿e brzmieæ. G³ubczycki Ko�ció³ Franciszka-
nów posiada³ ma³y dzwon, o czym donosi³ brat zakonny (LHB
7/1957,3). Pisa³, ¿e dzwon ten potrzebowa³ nowego serca. Kie-
dy pewnego wieczoru nowe serce zawis³o w dzwonie i zadzwo-
niono nim na próbê, zbiegli siê mieszkañcy miasta przynosz¹c
¿ywno�æ. "Zadzwoniono dzwonem informuj¹cym o g³odzie w
mie�cie, nie zgadzamy siê na to (1)"... "Die Glocke muß en
Klöppel  han,   wenn sie den Schall soll von sich lahn - Dzwon
musi mieæ serce, je�li ma z siebie wydaæ d�wiêk" - tak mówi
stare niemieckie przys³owie. Ma ono wiêcej znaczenia, ni¿ siê
na pocz¹tku wydaje i przy�wieca nie tylko mieszkañcom G³ub-
czyc. Powinno byæ tak¿e wa¿ne - odwa¿ê siê powiedzieæ - dla
wszystkich, którzy chc¹ ¿yæ we wspólnej Europie. O tym te¿
wspomina³ Aposto³ Pawe³. Dzwon bez serca by³ podobny do
wielu historii, które prze¿y³ na swojej drodze ¿ycia."� Spójrz-
my raz jeszcze  na G³ubczycki dzwon ratusza i jego drogê przez
Europê. Kiedy� jego brzmienia s³uchali ludzie dawnych Le-
obschütz. Po niszczeniu na hamburskim cmentarzu dzwonów
s³ucha³y go zakonnice w Bad Mergentheim  (miasto moich �wiê-
ceñ kap³añskich) i sz³y za tym d�wiêkiem na msze �wiêt¹. Zaj-
mowa³y siê tam opiek¹ nad chorymi.  W Oldenburg wisia³ dzwon
bez brzmienia i przypomina³ uchod�com ich drogê z ma³ej Le-
obschützkiej ojczyzny. Dzi� dzwon brzmi nowym brzmieniem,
brzmieniem wspólnej pracy  Leobschutz-Glubczyce, której ce-
lem jest pokój w Europie.
      W �rodku mojego rodzinnego miasta Leobschütz stoi nie-
dawno odnowiony pos¹g Maryi.  Wieloletni senator austriac-
ki, a wiêc europejczyk, ufundowa³ go jeszcze przed tym, jak
Król Pruski wkroczy³ z wojn¹ �l¹sk¹ na te tereny (W.   Grocholl.
Stadtplan und Geschichte,   2009, S.15). Madonna z wieñcem
z gwiazd wskazuje dzi� jeszcze bardziej, ni¿ kiedykolwiek do tej
pory, na Europê. Ona wo³a do nas: trzymajcie siê z dala od
podzia³ów, id�cie w kierunku nowego wspólnego brzmienia! Z
g³êbi serca Maryi (Zef 3,17) zabrzmia³o: "Bóg jest ze mn¹"   (Lk
1,28). Pos³uszna woli Boga, wychwala³a  w "S³u¿bie Bogu" (3.
Msza maryjna,   Prefacja) swój magnificat. Nie tylko posz³a do
swej rodziny, posz³a z t¹ nowin¹ do wszystkich ludzi, aby ka¿dy
odkry³ "Chrystusa Zbawiciela"   (modlitwa koñcowa). Tak wiêc,
mam i ja prawo wo³aæ do Was:   Europo, "daj nowe brzmienie
swojej pie�ni"   (Laudes, Osterhymnus).
      Trasê tego dnia rozpoczêto od Go³uszowic miejsca urodzenia
Johannesa Reinelta  znanego pod pseudonimem Philon vom Wal-
de na ¿yczenie jego prawnuczki, która by³a w�ród go�ci, potem
poznali nasz  zwyczaj do¿ynkowy w Debrzycy. Kolejne dni, ko-
lejne miejsca - Radynia, Opawica, W³odzienin, Kietrz, Baborów,
Branice z Miasteczkiem Mi³osierdzia i bazylik¹ �w. Rodziny. Je-
den dzieñ spêdzili w G³ubczycach zaczynaj¹c od spotkania z w³a-
dzami samorz¹dowymi G³ubczyc i Krnova w Muzeum Ziemi G³ub-
czyckiej, obejrzeli jego zbiory i wystawê o rodzinie Holaender,
potem by³ spacer po mie�cie pod przewodnictwem dyr. B. Pie-

chaczek, zwiedzenie firmy "Galmet" i odwiedziny Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego, poznania jego dorobku. By³a te¿ okazja usi¹�æ
w gabinecie fizyki  w "³awach szkolnych" pamiêtaj¹cych przed-

wojenne czasy. Przy pierwszym stole zasiad³a absolwentka tej
szko³y, obok prawnuczka Philona vom Walde, w g³êbi syn inne-
go absolwenta. W czasie gdy cz³onkowie Stowarzyszenia daw-
nych mieszkañców Ziemi G³ubczyckiej pod kierunkiem Herberta
Luxa pochodz¹cego z Braciszowa zwiedzali powiat g³ubczycki,
cz³onkowie drugiego Stowarzyszeni pod kierunkiem Kurta
Schmidta urodzonego w Krnovie zwiedzali Krnóv, Brutal, Jese-
nik i inne miejsca z którymi wi¹¿¹ ich wspomnienia           Jan Wac
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G£UBCZYCKIE
TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA
SPO£ECZNEGO

ZARZ¥DCA NIERUCHOMO�CI - APELUJE
UWAGA - CZAD
    W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê sezonem grzewczym 2012/
2013 GTBS Sp. z o.o. apeluje o w³a�ciw¹ eksploatacjê urz¹-
dzeñ i instalacji grzewczych oraz  zadbanie o prawid³owe dzia-
³anie wentylacji w lokalach mieszkalnych powoduj¹cych za-
gro¿enia zatruciem tlenkiem wêgla zwanym czadem.
Przyczyny zaczadzenia
     G³ównym �ród³em zatruæ w lokalach mieszkalnych jest nie-
sprawno�æ przewodów wentylacyjnych spalinowych i dymo-
wych, co mo¿e wynikaæ z:
a)niedostosowania istniej¹cej wentylacji do standardów szczel-
no�ci okien i drzwi wymienionych ze starych na nowe,
 b) pod³¹czenia urz¹dzeñ grzewczych nieprawid³owo.
     Prowadziæ to mo¿e do niedro¿no�ci przewodów,  zaniku ci¹gu
kominowego a nawet do powstania ci¹gu wstecznego tj. cofniê-
cia siê spalin do pomieszczenia.
Aby unikn¹æ zaczadzenia nale¿y:
a) korzystaæ z urz¹dzeñ technicznie sprawnych,
b) nie zas³aniaæ i nie za�lepiaæ kratek wentylacyjnych,
c) przy wymianie okien i drzwi na nowe sprawdzaæ poprawno�æ
dzia³ania wentylacji, a w przypadku niesprawno�ci dzia³ania
montowaæ dodatkowe nawietrzaki lub roszczelniaæ  okna
d) bardzo czêsto wietrzyæ pomieszczenia, w których odbywa siê
proces spalania gazu i wêgla,
e)systematycznie czy�ciæ urz¹dzenia grzewcze (piece gazowe,
piece kaflowe, trzony kuchenne).
Zatrucie tlenkiem wêgla - jak pomóc:
a) zapewniæ dop³yw �wie¿ego powietrza,
b) wynie�æ osobê poszkodowan¹ w bezpieczne miejsce,
c) wezwaæ pogotowie ratunkowe Nr 999 lub 112
d) je¿eli osoba poszkodowana  nie oddycha, ma zatrzyman¹ ak-
cjê serca nale¿y natychmiast rozpocz¹æ sztuczne oddychanie,

NOWE BOISKO WIELOFUNKCYJNE
W LISIÊCICACH

      Do�wiadczenie  zdobyte przy budowie orlika przy Gimnazjum
nr 1  w G³ubczycach zaowocowa³o tym, ¿e Spó³ka Us³ugi Komu-
nalne po raz kolejny zosta³a wybrana   przez firmê  Moris    Sport
Sp. z o.o. z Warszawy jako podwykonawca do budowy boiska  wie-
lofunkcyjnego  przy Zespole Szkó³ w Lisiêcicach.
     W dniu 12.04.2012 r. rozpoczê³y siê  pierwsze roboty budowla-
ne polegaj¹ce  na przygotowaniu pod³o¿a.  Budowê ukoñczono w
wyznaczonym terminie  tj. 16.07.2012 r. Na boisku wielofunkcyj-
nym wykonano sztuczne nawierzchnie do gry w siatkówkê, ko-
szykówkê i tenisa. Obiekt sportowy posiada instalacje o�wietle-
niow¹ umo¿liwiaj¹c¹ korzystania z niego po zapadniêciu zmroku.
Zakres prac obejmowa³ równie¿ remont istniej¹cego boiska spor-
towego  na którym ukszta³towano skarpê, zamontowano ³awki,
kosze na odpady, wymieniono boksy dla zawodników przy bo-
isku pi³karskim, a tak¿e wyremontowano bie¿niê. Warto�æ ogólna
robót wynios³a 395 364,59 z³. brutto i zosta³a  sfinansowana z
funduszy gminnych oraz  unijnych.
    W dniu 26.08.2012 r. podczas do¿ynek so³eckich  nast¹pi³o jego
uroczyste otwarcie, w którym  uczestniczyli  m.in. Burmistrz G³ub-
czyc Jan Krówka, Radny Rady Miejskiej  Leon Mazurkiewicz, dy-
rektor Zespo³u Szkó³ Tadeusz Wojciechowski, dyrektor ZOKIS-u
Stanis³aw Krzaczkowski,  Zarz¹d Spó³ki Us³ugi Komunalne, któr¹
reprezentowali Stanis³aw Szczerbak i Jan �nie¿ek.
    Po�wiêcenia boiska dokona³ ksi¹dz proboszcz parafii Lisiêcice
Marian Stok³osa. Boisko bêdzie s³u¿yæ  dzieciom, m³odzie¿y i do-
ros³ym i na pewno  przyczyni siê do wzrostu aktywno�ci  fizycz-
nej,  a tak¿e  stanie siê miejscem budowania nowych wiêzi  i przy-
ja�ni w�ród mieszkañców.
    W tym miejscu pragniemy poinformowaæ, ¿e Spó³ka Us³ugi Ko-
munalne rozpoczê³a ju¿ prace przy budowie nastêpnego boiska
wielofunkcyjnego przy Zespole Szkó³ Podstawowo-Gimnazjalnych
w Piotrowicach.                                       Stanis³aw Szczerbak

    W poniedzia³ek 17 wrze�nia otworzy³em w kolejnym ju¿ mie-
�cie nasz¹ radiow¹ wystawê. Do G³ubczyc przyjecha³a ona z
Krapkowic. Tam w ci¹gu tygodnia odwiedzi³o j¹ kilka tysiêcy
ludzi. Najwa¿niejsze, ¿e w sali, w której wystawê prezentowano,
tamtejsi nauczyciele zorganizowali kilkana�cie lekcji historii. Za-
sadniczym tematem tych
lekcji by³a historia i rola Roz-
g³o�ni Polskiej Radia Wol-
na Europa.
     Teraz wystawa znajduje
siê w muzeum w G³ubczy-
cach. Na jej otwarcie przy-
by³a liczna grupa mieszkañ-
ców, samorz¹dowców i na-
uczycieli. Zapewniano mnie,
¿e i tutaj odbêd¹ siê spotka-
nia klas szkolnych. Tematem lekcji ma byæ pokazana na wysta-
wowych planszach historia i rola Rozg³o�ni Polskiej Radia Wol-
na Europa. Od  nastêpnego poniedzia³ku, czyli od 24 wrze�nia,
przez tydzieñ, wystawê bêdzie mo¿na ogl¹daæ w Cieszynie. Zdjê-
cia wykona³ pan Jan Wac.
                                     Aleksander �wieykowski Senator  RP
Wiêcej na www.swieykowski.eu

RADIO WOLNA EUROPA
W G£UBCZYCACH
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   Dnia 01.09.2012r odby³
siê II Piknik  Integracyjny
 w �rodowiskowym Domu
Samopomocy w Nowych Go-
³uszowicach. Imprezê uda-
³o siê zorganizowaæ wspól-
nie ze Stowarzyszeniem
Centrum Rozwoju Spo-
³eczno-Zawodowego �Na-
przeciw�i we wspó³pracy
z So³ectwem Nowe Go³u-
szowice.

   Ta wspania³a inicjatywa trwa dopiero od dwóch  lat a cieszy siê
co raz to wiêkszym zainteresowaniem i popularno�ci¹ w�ród spo-
³eczeñstwa naszego powiatu i okolicznych miejscowo�ci. Celem
naszego pikniku jest przede wszystkim integracja osób niepe³-
nosprawnych ze spo³eczno�ci¹ lokaln¹ i ponadlokaln¹ poprzez
udzia³ osób sprawnych i mniej sprawnych we wspólnej zabawie,
rozgrywkach sportowych kszta³tuj¹cych zdrow¹ rywalizacjê spor-
towa, wzrost poczucia w³asnej warto�ci, sprawczo�ci i chêci do
zmiany swojego ¿ycia poprzez udzia³ w takich  imprezach.

  Przygotowali�my przy zaanga-
¿owaniu so³ectwa, stowarzysze-
nia, wolontariuszy  i ludzi do-
brej woli wiele atrakcji co uczy-
ni³o tê imprezê jeszcze bardziej
fajn¹ i ciekawsz¹ ni¿ w ubieg³ym
roku. Du¿ym powodzeniem cie-

szy³y siê: przejazdy na motocyklach sportowych i choperach,
loteria fantowa w której mo¿na by³o wygraæ cenne niespodzian-
ki oraz wystêpy taneczne dzieci i m³odzie¿y. Spor¹ ogl¹dalno�ci¹ cie-
szy³ siê mecz pi³ki siatkowej rozgrywany pomiêdzy dru¿ynami �DS,
Stra¿¹ Po¿arn¹ G³ubczyce i So³ectwem Nowe Go³uszowice, którego
zwyciêzc¹ przy zaciêtej rywalizacji okaza³a siê byæ dru¿yna gospoda-
rzy-�DS. Ponadto by³y liczne atrakcje dla najm³odszych milusiñskich:
dmuchane zje¿d¿alnie, stoiska z zabawkami, kiermasze ze s³odko�cia-
mi, konkursy sportowe, gry i zabawy. Wszyscy mieli mo¿liwo�æ de-
gustacji smacznych posi³ków na stoiskach gastronomicznych a do-
ro�li uczestnicy biesiadowania przy kuflu z piwkiem.
   Podczas tegorocznego pikniku podobnie jak w poprzednim roku
przy�wieca³ nam szczytny, charytatywny cel, jakim by³a zbiórka
publiczna prowadzona na rzecz 18-miesiêcznej Lilianny Komo-
rowskiej z Nowego Ro¿nowa u  której stwierdzono z³o¿one wady
genetyczne miêdzy innymi: (rozszczep ko�ci krzy¿owej, zakotwi-
czenie rdzenia krêgowego, z³o¿on¹ chorobê jelita grubego, roz-
dwojenie rdzenia krêgowego). Liliankê czeka wiele operacji a jej
pielêgnacja, rehabilitacja i codzienna opieka wymaga wiele na-
k³adów finansowych. Priorytetem wiêc by³o dla nas zebraæ jak
najwiêcej �rodków finansowych aby pomóc  rodzinie Liliany.
     Na chwilê obecn¹ uda³o siê zebraæ kwotê  8.427,26 z³. Kwota
ta jest  sum¹ wp³ywów  z  aukcji, loterii fantowej i dowolnych
wp³at do puszek. W tak wspania³ej, radosnej atmosferze wszy-
scy uczestnicy imprezy bawili siê wspólnie przy �wietnie graj¹-
cym zespole �EFEKT�, który roztañczy³ wszystkich uczestni-
ków i go�ci do pó³nocy. Przy tej okazji warto wspomnieæ i wyró¿-
niæ przede wszystkim w³adze naszego miasta, sponsorów, wo-
lontariuszy, ludzi dobrej woli, którzy wsparli nasz¹ inicjatywê po
raz  drugi i dziêki którym mog³a siê ona odbyæ. Szczególne po-
dziêkowania kierujemy do:

Moje Inspiracje Micha³ Smagowicz, Hair Fashion Piotr Sza³an-
kiewicz, Myjnia Rêczna �MA£GA�, Edyta Medyñska, �KRAM-
MAX� Sylwia Szpejewska, Jolanta Jasiñska, Ireneusz Ganczar-
ski, Fashion Hit Trzebinia, Drukarnia Green House Kietrz, Agen-
cja Reklamowa �POZYTYW� Od A do Z Szymon Popczyk, Ho-
tel �DOMINO� G³ubczyce, Ma³gorzata Peszko, UNIAPHARM
� Zak³ad Farmaceutyczny, Ku�nia Reklamy Anita Bryl, Munster
Toys Wojciech B¹kowski, Agencja Reklamowa �JOKER� Joan-
na Binczarowska, Espenta � Agencja Reklamowa, PPHU Chili
Damian Konieczny, FHU Kajo Katarzyna B³aszczyk, PW Ade-
cor Magdalena Puczyñska, Media � Studio Drukarni Rafa³ Przy-
bylak, �PRINTICO� Dowolne Hafty El¿bieta Paprotna, Firma
Handlowa �FILIPEK� � Grzegorz Filipek Sprzeda¿ lodów z auto-
matu, Cafe Paradiso � Rafa³ Malik, Studio Kosmetyczne Wikto-
ria, Food Heaven Pawe³ Zapotoczny, Pizzeria Angelo G³ogówek
� Wanda Fidok, Bar �SNACK� � Anna Cio³ko, Aneta Grek, Ma³a
Gastronomia � Beata Filipek, Zak³ad Fryzjerski � Grzegorz No-
bis, Zak³ad Fryzjerski � Zbigniew Antoszczyszyn, Solarium �Z³ota
Pla¿a�, Drukarnia Ventana � Czêstochowa, Marian Wo�niak �
Zabawkarstwo, FHU �GRATKA� Kachniarz, Colomark Opako-
wania Foliowie, FH Puszkar � Marcin Adamuszek, Studio Euro-
art Jerzy Bartu�, Piotr Czynsz, Batapamar, Marek Hebda, Cewe
Color sp z oo Kêdzierzyn Ko�le, Ommer Profesjonalny Produ-
cent Toreb Reklamowych Krapkowice, Tomasz By³ka, Ernest
Kuca³a Lasercup, EMB Studio Piotr Wojtas, Plant Pol O�wiê-
cim, Markant � Marek Kantor, 4 Fanatis Toruñ, Janusz Baczkur,
Wulkanizacja And � Daw, Asa G³ubczyce, S³awek Musio³.
                                                                                  (foto TVG)

******
   " Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Spo³eczno-Zawodowe-
go NAPRZECIW " w G³ubczycach  informuje,¿e prowadzona
jest zbiórka publiczna w dniach od 01 wrzesnia 2012 do 31 grud-
nia 2012r.dla Lilianny Komorowskiej z przeznaczeniem na zakup
�rodków pielêgnacyjnych.Kwesta przeprowadzona bêdzie po-
przez dobrowolne wp³aty na konto, zbiórkê do zaplombowa-
nych puszek kwestarskich oraz licytacjê przedmiotów na II PIK-
NIKU INTEGRACYJNYM , który odby³ siê 01.09.12r.w �DS w
Nowych Go³uszowicach.

                                                     ******
     " Stowarzyszenie Centurm Rozwoju Spo³eczno-Zawodowe-
go NAPRZECIW" informuje,¿e od 30.09.12r. do 26.12.12r. zor-
ganizowana bêdzie zbiórka publiczna z przeznaczeniem na pacz-
ki �wi¹teczne dla uczestników �DS w Nowych Go³uszowicach.
Stowarzyszenie bêdzie realizowa³o powy¿szy cel poprzez: do-
browolne wp³aty na konto, zbiórkê ofiar do zaplombowanych
puszek kwestarskich oraz sprzeda¿ przedmiotów.
                                                                            Dziêkujemy

 II Piknik
 Integracyjny

******
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        17  harcerzy i  troje opiekunów z G³ubczyc, miasta part-
nerskiego  Rockenhausen (Niemcy),   spêdzi³o 12 pe³nych wra-
¿eñ dni, na obozie Pfalz-Camp w Sattelbergu
   Po 14 godzinnej, autokarowej podró¿y, m³odzie¿  dotar³a do
ewangelickiej, m³odzie¿owej wioski namiotowej. Go�ci z Polski
przywitali Matthias Klein, m³odszy referent Ko�cio³a Ewange-
lickiego oraz radny Rady Miasta i Gminy, Christian Angne (prze-
wodnicz¹cy Stowarzyszenia Przyja�ni Rodzin Rockenhausen/
G³ubczyce), Pani Dorota Walter, wiceprzewodnicz¹ca  stowa-
rzyszenia, wspomaga³a jako t³umacz i opiekun.
   Polscy go�cie, po przyje�dzie do Seelen, byli oczarowani wspa-
nia³ymi krajobrazami Nadrenii Palatynatu oraz widokami z wie¿y
widokowej na górze Sattelberg. Czas miêdzy 29 lipca a 10 sierp-
nia wype³niony by³ wieloma ciekawymi zajêciami. Stworzenie
wspólnoty by³o najwa¿niejszym zadaniem zarówno dla niemiec-
kiej jak i polskiej m³odzie¿y pomimo bariery jêzykowej. Integra-
cja i wzajemne poznawanie siê to podstawa tego obozu.
    Wspania³ym prze¿yciem dla m³odzie¿y by³ rejs po Renie, ze
zwiedzaniem s³awnych pomników historii w miejscowo�ci Nie-
derwald oraz Rudesheim, ale ponadwszystko podoba³a im siê
przeja¿d¿ka wyci¹giem krzese³kowym i kolejk¹ linow¹. Podoba³a
im siê równie¿ wycieczka do Kaiserslautern, pobyt na k¹pieli-
sku, odwiedziny w Muzeum Pachen, w ratuszu miejskim Roc-
kenhausen, zwiedzanie miasta oraz wypoczynek, po³¹czony z
degustacj¹ lodów na Starym Rynku. Dla wielu polskich dzieci,
bardzo interesuj¹c¹, by³a wizyta na lotnisku Festes w Imsweiler
gdzie by³a ekspozycja ró¿nego typu maszyn lataj¹cych, równie¿
podoba³ im siê Jarmark staroci w Umfeld.
   W miasteczku namiotowym czeka³o na obozowiczów wiele
wspólnych atrakcyjnych, aktywizuj¹cych zajêæ, zabawy tereno-
we, zabawy w wodzie a tak¿e ró¿nego rodzaju prace rêczne. Na
zajêciach z prac rêcznych wykonywano kostki do gier, klapki
tzw. japonki oraz deseczki kuchenne. W nawi¹zaniu kontaktu z
mieszkañcami Seelen pomog³y w znacznym stopniu przeja¿d¿ki miej-
scow¹ kolejk¹. Gwo�dziem programu, a dla niektórych równie¿
sprawdzianem odwagi, by³o zej�cie po linie z wie¿y widokowej na
górze Sattelberg, co sprawi³o wielk¹ frajdê m³odym zawadiakom.

Na jedno z wieczornych spotkañ, przed zakoñczeniem obozu,
zaproszeni zostali przez  Christiana  Angne,  przedstawiciele
Rady  Rockenhausen. Na spotkanie przybyli: Jurgen Walk -prze-
wodnicz¹cy Rady Gminy Seeien, Michael Nehm -przewodnicz¹-
cy Stowarzyszenia Przyjació³ Rognac, a tak¿e cz³onek Stowarzy-
szenia Przyja�ni Rodzin Rockenhausen/G³ubczyce - Dziekan

Christian Rust. Polska m³odzie¿ w swoich "sza³owych " mun-
durkach oraz niemieccy obozowicze zabawiali go�ci tañcami,
�piewem oraz prezentacj¹ fotografii  ze wszystkiego co dzia³o
siê na obozie. Przy ognisku i pieczeniu kie³basek, nie by³o koñca
ciekawym opowie�ciom. Wymieniano siê po¿egnalnymi podar-
kami. Christian Angne i Pani Ewa Pi¹tkowska, opiekunka pol-
skiej grupy, z³o¿yli serdeczne podziêkowanie Panu Matthiasowi
Kleinowi i wszystkim pozosta³ym opiekunom za udane, "euro-
pejskie" spotkanie m³odzie¿y.   Rano, w pi¹tek 10 sierpnia pol-
scy i niemieccy obozowicze letniego obozu w Seeien musieli siê
niestety po¿egnaæ. W przeci¹gu tych 12 dni uzbiera³o siê wiele
niezapomnianych, wspólnie prze¿ytych chwil oraz nowych do-
�wiadczeñ. Niektóre osoby pozna³y siê wcze�niej, na wspólnym
obozie letnim nad Ba³tykiem w ubieg³ym roku. Pomys³ów na
przysz³oroczne spotkanie nie zabraknie i  ju¿ s¹ wymy�lane wspól-
ne zajêcia. M³odzie¿  z obu krajów ma pomys³ na prawdziwe tzw.
"out-door", wspólne spotkanie w  innym europejskim kraju.
                   Christian Agne, t³umaczy³a Bronis³awa Furtak

PARTNERSKA WIZYTA M£ODZIE¯Y W ROCKENHAUSEN
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Maria Kalczyñska
Na podbój wspomnieñ.
Sentymentalna
pielgrzymka na Kresy
 13.- 19.07. 2012 r.

Kresy pozosta³y dla wiêkszo�ci z nas najpiêkniejszym kra-
jem, "Arkadi¹"  do której siê stale têskni i nie mo¿e zapo-
mnieæ, po³¹czon¹  na zawsze z warto�ciami  narodowymi  i
kulturowymi. Kresy to dzisiaj tak¿e miejsce symboliczne, to
wa¿na przestrzeñ polskiej historii, miejsce istnienia wielu szla-
checkich dworków, pa³aców i twierdz. To tak¿e obszar z któ-
rego wywodzi³y siê wyj¹tkowe  osobowo�ci �wiata literatury,
kultury i nauki.   (cd.)
17.07 - wtorek

Na porann¹ Mszê �w. udali�my siê do zbaraskiego ko�cio³a,
odprawia³ j¹ ojciec Bernard, franciszkanin. Nasz przewodnik kre-
sowy Pan Edward Wo³oszyn, ur. w 1942 r. w tym  miejscu, opo-
wiada o swoich przodkach, pokazuje  miejsce gdzie sta³a chrzciel-
nica i przyjmowa³ sakrament chrztu �w. � robimy pami¹tkowe
zdjêcia. Widaæ, ¿e jest bardzo wzruszony, ale radosny. W ubie-
g³ym roku przywióz³ tu ponad 10 cz³onków swojej rodziny.

Potem zwiedzamy warowniê Zbarask¹ z  1626 roku, zaprojek-
towan¹ przez  Henryka van Peene z Flandrii.  Dzisiaj miejsce to
przyci¹ga turystów, g³ównie z Polski, zamek jest dobrze odre-
staurowany, stoi  w otoczeniu du¿ego, starego  ogrodu, w g³êbi
którego odnajdujemy pos¹g A. Mickiewicza ( ongi� stoj¹cy w
centrum miasteczka).

Waleczne dzieje Zbara¿a  zosta³y uwiecznione  w powie�ci H.
Sienkiewicza  �Ogniem Mieczem�. 15-tysiêczn¹ armi¹ zbarask¹
dowodzili wówczas trzej regimentarze: Andrzej Firlej, Stanis³aw
Lanckoroñski i Miko³aj Ostroróg, prawdziwym dowódc¹ obro-
ny by³ wojewoda ruski ksi¹¿ê Jeremi Wi�niowiecki. Wojska
sprzymierzone  w 1649 r. przetrwa³y tu wielotygodniowe oblê¿e-
nie dziesiêciokrotnie wiêkszej armii Chmielnickiego wspomaga-
nej przez Kozaków (ok. 80-100 tys. Kozaków, drugie tyle  ruskich
oraz 100 tys. Tatarów). Dowódc¹ armii kozackiej by³ hetman wojsk
zaporoskich Bohdan Chmielnicki, a Tatarami dowodzi³ sam chan
krymski Islam III Girej. Powie�æ Sienkiewicza co prawda koñczy
siê  opisem zwyciêskiej dla Polaków bitwy pod Beresteczkiem,
ale zdaniem wielu badaczy  cieniem k³ad³y siê one  na dalszych
polsko-ukraiñskich  dziejach. Kiedy   "nienawi�æ zatru³a krew
pobratymcz¹", co sta³o siê zapowiedzi¹ dalszych  okrutnych
wojen na tym terenie.

W XVIII w. zamek nale¿a³ do rodu Potockich, a podczas I
wojny zniszczony przez Rosjan, odbudowany w 1935 r. przez
polski Zwi¹zek Oficerów Rezerwy. Po 1945 roku czê�ciowo zbu-
rzony, obecnie jest to ukraiñskie muzeum. W salach, którego
mo¿emy zobaczyæ pami¹tki kultury polskiej i  ukraiñskiej, ekspo-
zycje wystaw tymczasowych itp.  Wra¿enie robi¹ lochy z salami
tortur i podziemne korytarze, ci¹gn¹ce siê daleko do pobliskie-
go miasteczka.

Wiemy, ¿e miasto posiada umowê partnersk¹ z G³ubczycami z
2005 roku.

Po krótkim posi³ku w przyzamkowym kiosku ruszamy dalej,
przed nami miasto graniczne Podola i Wo³ynia wielokroæ opisy-
wany w literaturze  - malowniczy  Krzemieniec. Jeste�my  tu po
raz pierwszy, czujemy powiew historii;  po³o¿enie - splata siê z
tradycj¹ i kultur¹ polsk¹.

Przed ko�cio³em katolickim  �w. Stanis³awa z po³owy XIX w.
czeka na nas sympatyczny m³ody cz³owiek, od tej pory bêdzie
naszym przewodnikiem, to Aleksander Burtyñski - miejscowy
nauczyciel, opowiada o historii �wi¹tyni, pokazuje  okaza³y po-
mnik Juliusza S³owackiego, który tu siê urodzi³ i spêdza³ swoj¹
m³odo�æ. Tak pisa³ o swoim mie�cie:

.. Tam - pod okiem pamiêci - pomiêdzy szczytem
Piêkne rodzinne miasto wie¿ami wytryska
Z doliny, w¹skim nieba nakrytej b³êkitem.
Czarowne, gdy w mg³ê nocnej wieñcem  okiem b³yska;
Gdy s³oñcu rzêdem bia³e ukazuje domy,
Jak per³y szmaragdami ogrodów przysnute�
Wychodz¹c z ko�cio³a.. spotykamy dwóch ch³opców, którzy

recytuj¹ wiersze�
Wzruszenie odbiera nam mowê.. ³zy same ciekn¹ po policz-

kach.. Tu jest Polska, tu s¹ rodacy�  Potrafili strzec przez lata
"czysto�ci" tradycji, kultywowaæ j¹, ¿yæ w poczuciu jedno�ci z
ziemi¹ ojców.

Przechadzamy siê jeszcze uliczkami tego kresowego miastecz-
ka, ongi�  s³yn¹cego na ca³¹ ówczesna Polskê z  Liceum Krze-
mienieckiego zwanego Atenami Wo³yñskimi, gdzie uczono na
poziomie uniwersyteckim. Wyk³adowcami m.in. byli: Ks. Hugo
Ko³³¹taj,  Joachim Lelewel,  Aleksander Mickiewicz. Chlub¹ uczel-
ni by³a najbogatsza w ówczesnej Polsce biblioteka humanistycz-
na oraz ogród botaniczny. Biblioteka oparta na ksiêgozbiorze
Stanis³awa Augusta Poniatowskiego, w roku 1825 mia³a blisko
31 000 ksi¹g,  w czym wielka zas³uga Tadeusza Czackiego. Zbio-
ry oraz galeria Stanis³awa Augusta Poniatowskiego zosta³y zra-
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bowane i wywiezione do Kijowa. Daj¹c  zacz¹tek utworzenia tam-
tejszej  Narodowej Biblioteki Ukraiñskiej, a dzie³a malarskie w
wiêkszo�ci przepad³y bezpowrotnie.

Zwiedzamy tak¿e odrestaurowany w 2004 r. dziêki dotacjom
polskim, dworek rodzinny S³owackich. Tu ma³y Juliusz pod okiem
swej matki uczy³ siê literatury, muzyki, historii�. wyjechawszy w
�wiat nigdy nie zapomina³ o Krzemieñcu, powraca³ tu m.in. w
listach do matki.

Przychodzi refleksja, ¿e dziêki odradzaj¹cej siê dzisiaj pamiêci
historycznej i  dzia³aniom wielu pasjonatów  uda³o siê z kresowe-
go  maj¹tku  jeszcze  co�  ocaliæ, w sensie jego opisania, odre-
staurowania i spopularyzowania. Takiego dzie³a podejmuje siê
Ministerstwo Kultury oraz ró¿ni pasjonaci.

  Wci¹¿  jednak wiele jest jeszcze do zrobienia, bo  wci¹¿ nie ma
mecenasa rozpoczêtych  dzia³. Nie ma systematycznego opieku-
na pozostawionego na Kresach dziedzictwa.  Przyk³adem jest
tak¿e Krzemieniec, gdzie zrobiono ju¿ bardzo du¿o, ale potrzeb
jest jeszcze  wiele.  Niestety wiele z dawnej �wietno�ci miastecz-
ka zosta³o bezpowrotnie zniszczone.

W tym dniu, ok. godz.16 przestêpujemy progi  sanktuarium
Matki Bo¿ej na górze  Poczajowskiej. Okaza³e z³ote kopu³y ze-
spo³u cerkiewno-klasztornego, zwanego �wiêto-u�pieñsk¹
£awr¹,  per³y architektury wo³yñskiej  widaæ ju¿ z daleka. Pierw-
sze wzmianki na jego temat siêgaj¹ XIII w. Jednym z najwiêk-
szych fundatorów by³  Miko³aj Potocki ( 1709-1782), który ofiaro-
wa³ wielkie kwoty na rozbudowê sanktuarium, m.in. - nowy
U�pieñski Sobór   Dzisiaj to miejsce sta³ych pielgrzymek prawo-
s³awia z ca³ego �wiata.

Tak¿e i my cichutko stajemy w tym �wiêtym miejscu,
Ws³uchujemy siê w melodyjny �piew mnichów i pielgrzymów.

Za carskimi wrotami trwaj¹ mod³y, �rodkowa czê�æ �wi¹tyni jest
oddzielona od wiernych, majestatycznym ikonostasem z 1859 r.,
daru cara Aleksandra II . Najcenniejsz¹ jest ikona  Matki Bo¿ej, a
za mosiê¿nym ogrodzeniem w z³oconej arce znajduje siê stopa
MB, a nad wielk¹ p³askorze�b¹  z br¹zu ukazuj¹ca pojawienie siê
Bogarodzicy na poczajowskiej górze. Odbicie stopy znajduje siê
40 cm   poni¿ej pod³ogi za specjalnymi drzwiami. Wierni ¿egnaj¹
siê po kilka razy  przed ikonami, na których zawieszone s¹ hafto-
wane rêczniki, pal¹, d³ugie, ¿ó³te �wiece, ca³uj¹ relikwie. Kobiety
w d³ugich szatach i chustkach, mê¿czy�ni tak¿e odpowiednio okryci.
Musieli�my i my dla szacunku tego miejsca, w³o¿yæ d³ugi czarne
spódnice i spodnie, a na g³owie zawin¹æ kolorowe chustki.

 Dotykamy, olbrzymiego dzwonu, wisz¹cego przed cerkwi¹, na
szczê�cie, na zdrowie.

Tarnopol-nocleg-Dowiadujê siê, ¿e Pañstwo Jolanta  i An-
drzej Chabin (uczestnicy naszej wyprawy) spotkali siê w Tarno-
polu ze swoim znajomym, który przyjecha³ do nich a¿ z Czerniow-
ców ( miejscowo�æ niedaleko  Mo³dawskiej granicy), podarowa³
ksi¹¿ki o historii kozactwa na Ukrainie swego autorstwa.
                                                                          Maria Kalczyñska
                                                                     (dok. w nast. GG)

17 wrze�nia to dzieñ szczególny.
To rocznica inwazji sowieckiej na
Polskê. To pocz¹tek tragedii jak¹
Sowieci zgotowali Polakom na
wschód od Bugu. W tym roku
media obszernie informowa³y o
rocznicy. W wielu miejscach w
kraju odby³y siê uroczysto�ci pod
pomnikami. Uczestniczy³em w takim spotkaniu na cmentarzu w
G³ubczycach. Uroczysto�ci zorganizowali harcerze. Obecni byli
kombatanci - ludzie, którzy dramat tamtych dni prze¿yli w³a�nie
tam, na wschodnich rubie¿ach II RP. Najbardziej cieszy jednak,
i¿ w takiej, rocznicowej uroczysto�ci licznie wziê³a udzia³ m³o-
dzie¿ szkolna, nauczyciele i w³adze samorz¹dowe. Z³o¿onej
wówczas ofiary przez Polaków zza Buga nikt nie jest w stanie
wymazaæ z naszej narodowej pamiêci. To cieszy. Uroczysto�æ
na cmentarzu w G³ubczycach pod obeliskiem i pomnikiem Sybi-
raków zas³uguje na uznanie. To by³a naprawdê wzruszaj¹ca uro-
czysto�æ. Wydarzenie zmuszaj¹ce do refleksji i zadumy. Chwa³a
tamtejszym harcerzom. Zdjêcia wykona³ Jan Wac
                                      Aleksander �wieykowski Senator RP
Wiêcej: www.swieykowski.eu

KRESY  MOJE,
KRESY SENTYMENTALNE,
KRESY TRAGICZNE
     (foto str.1 GG)
      Dni 16.i 17. wrze�nia to dni szczególne dla Kresowian. Pierw-
szy, to dzieñ pe³en  wspomnieñ i prze¿yæ sentymentalnych,
jego centrum zlokalizowane by³o w Bogdanowicach. Najpierw
przy obrazie Matki Boskiej £askawej-Bolesnej  z Monasterzysk,
w ko�ciele parafialnym. Tutaj Msza �w.jednocze�nie odpusto-
wa zgromadzi³a Kresowian nie tylko z G³ubczyc i okolicy, ale i
Wroc³awia, Kêdzierzyna - Ko�la, oraz pojedyncze osoby z odle-
g³ych stron Polski, a nawet wo³yñskich Czechów. Potem uro-
czysto�ci przenios³y siê na boisko sportowe. Tu nast¹pi³o ofi-
cjalne otwarcie II Dnia Kultury Kresowej którego dokonali, pre-
zes Towarzystwa Mi³o�ników Lwowa i Kresów Po³udniowo-
Wschodnich E.Wo³oszyn z so³tysem Markiem Gorczyc¹ jako
wspó³organizatorzy. Na estradzie uczniowie bogdanowickiego
Zespo³u Szkó³ zaprezentowali program rozrywkowy z elementa-
mi folkloru kresowego oraz "Czar Lwowskich Opowie�ci" w
wykonaniu "Weso³ej Szóstki". Liczni go�cie korzystaj¹c z po-
czêstunku s³uchali wystêpu chóru "Echo Kresów" z Kêdzierzy-
na-Ko�la pod dyr. Adama Wo³kowskiego.
     Kolejny punkt bogatego  programu realizowany by³ w �wie-
tlicy szkolnej w postaci wyk³adów prof. Marii Kalczyñskiej -
"Dziedzictwo Kulturowe Kresowian na �l¹sku  Opolskim" i Kry-
styny Rostockiej "Wybitni Kresowianie na �l¹sku Opolskim".
Wyk³ady poprzedzi³o zwiedzenie wystawy zatytu³owanej "Z
Kresów Wschodnich do Bogdanowic" przygotowana stara-
niem  B. Górnickiej.  Nastêpy "Dzieñ" to dzieñ tragicznych wspo-
mnieñ w kwaterze sybiraków na Cmentarzu Komunalnym, sk³a-
danie kwiatów pod tablic¹ na Kamieniu Pamiêci i przy Pomniku
Sybiraków z licznym udzia³em m³odzie¿y, harcerzy,  kombatan-
tów, w³adz samorz¹dowych, pocztów sztandarowych. Szcze-
gólnym go�ciem by³ senator RP  Aleksander  �wieykowski,
który na swojej stronie WWW.swieykowski.eu  wyrazi³ opiniê
o naszej uroczysto�ci. (ni¿ej)                        JW

ROCZNICA SOWIECKIEJ INWAZJI
NA POLSKÊ

Mieszkanie w pobli¿u szpitala
do wynajêcia od listopada.

Kuchnia, przedpokój, ³azienka - wyposa¿one
komfortowo, 2 pokoje wolne, spi¿arka, piwnica

w spokojnej kamienicy (Ip.) oraz gara¿.
Tel. 691516102
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OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje o podaniu do publicznej wiado-
mo�ci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ oraz umiesz-
czeniu na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego w G³ubczy-
cach w dniu:
1. 05.09.2012 r. wykazów obejmuj¹cych nieruchomo�ci przezna-
czone do zbycia:
a/ nieruchomo�æ niezabudowana po³o¿ona w obrêbie wsi Cier-
miêcice, oznaczona wed³ug ewidencji gruntów dzia³k¹ nr 84/2 o
powierzchni 0,5000 ha;
b/ nieruchomo�æ niezabudowana po³o¿ona w obrêbie wsi Zawi-
szyce, oznaczona wed³ug ewidencji gruntów dzia³k¹ nr 294/2 o
powierzchni 0,2791 ha;
c/ nieruchomo�æ niezabudowana po³o¿ona w obrêbie wsi Le-
narcice, oznaczona wed³ug ewidencji gruntów dzia³k¹ nr 9 o
powierzchni 0,5000 ha;
d/ nieruchomo�æ niezabudowana po³o¿ona w obrêbie wsi Po-
morzowiczki, oznaczona wed³ug ewidencji gruntów dzia³k¹ nr 96
o powierzchni 0,3271 ha.
Z dniem 16.10.2012 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 (Dz. U. z 2010 r.
nr 102, poz. 651 z pó�n. zm.) t.j. osobie, której przys³uguje rosz-
czenie o nabycie nieruchomo�ci z mocy cytowanej ustawy lub
odrêbnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim w³a�cicie-
lem zbywanej nieruchomo�ci pozbawionym prawa w³asno�ci tej
nieruchomo�ci przed dniem 5.12.1990 r. albo jego spadkobierc¹.
2. 07.09.2012 r. wykazu obejmuj¹cego nieruchomo�æ przezna-
czon¹ do oddania w dzier¿awê, po³o¿on¹ w obrêbie gruntów wsi
Pielgrzymów, oznaczon¹ wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka
nr 173/2 o powierzchni 0,3400 ha.
3. 19.09.2012 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do zbycia
nieruchomo�æ niezabudowan¹ po³o¿on¹ w G³ubczycach przy
ul. O�wiêcimskiej oznaczon¹ wed³ug ewidencji gruntów dzia³k¹
nr 708/46 o powierzchni 0,0538 ha.
Z dniem 25.10.2012 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 (Dz. U. z 2010 r.
nr 102, poz. 651 z pó�n. zm.) t.j. osobie, której przys³uguje rosz-
czenie o nabycie nieruchomo�ci z mocy cytowanej ustawy lub
odrêbnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim w³a�cicie-
lem zbywanej nieruchomo�ci pozbawionym prawa w³asno�ci.
4. 20.09.2012 r. wykazu obejmuj¹cego nieruchomo�æ lokalow¹
przeznaczon¹ do oddania w dzier¿awê, po³o¿on¹ w G³ubczy-
cach przy ulicy Rynek nr 3/a i 5/a.
5. 21.09.2012 r. wykazów obejmuj¹cych nieruchomo�ci przezna-
czone do zbycia:
a/ nieruchomo�æ niezabudowana po³o¿ona w obrêbie wsi Lwo-
wiany, oznaczona wed³ug ewidencji gruntów dzia³k¹ nr 44 o
powierzchni 1,5000 ha;
b/ nieruchomo�æ niezabudowana po³o¿ona w G³ubczycach przy
ul. Olimpijskiej, oznaczona wed³ug ewidencji gruntów dzia³k¹ nr
272/73 o powierzchni 0,0056 ha;
c/ nieruchomo�æ zabudowana budynkiem magazynowo - sk³a-
dowym po³o¿ona w G³ubczycach przy ul. Sosnowieckiej nr 23,
oznaczona wed³ug ewidencji gruntów dzia³k¹ nr 485/10 o po-
wierzchni 0,0359 ha.
Z dniem 02.11.2012 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez
osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu >>>>

>>>> nieruchomo�ci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�cia-
mi (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z pó�n. zm.) t.j. osobie, której
przys³uguje roszczenie o nabycie nieruchomo�ci z mocy cyto-
wanej ustawy lub odrêbnych przepisów albo osoba ta jest po-
przednim w³a�cicielem zbywanej nieruchomo�ci pozbawionym
prawa w³asno�ci tej nieruchomo�ci przed dniem 5 grudnia 1990
r. albo jego spadkobierc¹.
 24.09.2012 r. wykazu obejmuj¹cego nieruchomo�æ przezna-
czon¹ do oddania w dzier¿awê, po³o¿on¹ w obrêbie gruntów wsi
Pietrowice, oznaczon¹ wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka
nr 130 o powierzchni 0,0300 ha.

>>> dok. ze str. 16  Kasa urzêdu czynna w godzinach: poniedzia-
³ek 8.00 - 16.15, wtorek - czwartek 8.00 - 14.30, pi¹tek 8.00 - 13.30.
Szczegó³owe informacje nale¿y uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim w
G³ubczycach ul.Niepodleg³o�ci nr 14 (pokój nr 20) - telefon (077)
485 30 21 wewnêtrzny 222, 223 i 224 lub w internecie na stronie
WWW.glubczyce.pl

I MISTRZOSTWA POLSKI
SZKÓ£ SPECJALNYCH W RINGO
    14-15.09.2012 na Stadionie Lekkoatletycznym im. Opolskich
Olimpijczyków w Opolu odby³y siê I Mistrzostwa Polski Szkó³
Specjalnych w Ringo.
     W pierwszych Mistrzostwach Polski Szkó³ Specjalnych rywa-
lizowa³o 14 szkó³  z  Bartoszyc, Bytomia, Brzegu, Cieszyna, Gli-
wic, G³ubczyc, Kielc, Kluczborka, Krapkowic, Radzionkowa. Przy
czym jedna szko³a mog³a zg³osiæ kilka reprezentacji z tego sko-
rzysta³a szko³a z Bartoszyc wystawiaj¹c a¿ trzy, silne dru¿yny, a z
Bytomia przyjecha³y reprezentacje trzech szkó³.
   Uroczystego otwarcia dokona³a Halina Bilik Opolski Kurator
O�wiaty, która równie¿ udekorowa³a prezesa Opolskiego Towa-
rzystwa Ringo, mgr in¿. Adama Chwastowskiego Medalem Ko-
misji Edukacji Narodowej
   Na uroczysto�ci
otwarcia Mi-
strzostw byli obec-
ni równie¿: cz³onek
rady programowej
przy Opolskim Ku-
ratorze O�wiaty
Alicja Skubacz i
mistrz olimpijski Ja-
nusz Trzepizur.
      Nasz¹ szko³ê reprezentowali: Katarzyna Ho³da, Katarzyna Mir-
ga, Denis Marcinek  oraz Mateusz Mirga (foto od lewej).
Trzeba przyznaæ i¿ poziom zawodów by³ bardzo wysoki i zdoby-
cie ka¿dego punktu wymaga³o od zawodników du¿ego wysi³ku.
Najlepsz¹ zawodniczk¹ z naszej ekipy okaza³a siê Katarzyna Ho³-
da, która w kategorii dziewcz¹t starszych uplasowa³a siê na IV
miejscu. Wszyscy zawodnicy otrzymali od organizatorów upo-
minek - kó³ko ringo z opisem uproszczonych zasad gry. Ci za-
wodnicy, którzy nie zdobyli pucharów i medali otrzymali pami¹t-
kowe dyplomy za uczestnictwo w zawodach.
     Zawody minê³y w mi³ej sportowej atmosferze i jak zapowie-
dzia³ prezes Opolskiego Towarzystwa Ringo, Adam Chwastow-
ski bêdzie to impreza cykliczna.
   Opiekê nad zawodnikami Specjalnego O�rodka Szkolno Wy-
chowawczego w G³ubczycach sprawowa³ nauczyciel wychowa-
nia fizycznego Tomasz Kiszczyk                           Tomasz Kiszczyk
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 PROBLEM WSZAWICY
     Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w zwi¹zku z  roz-
poczêciem nowego roku szkolnego oraz powracaj¹cym od lat
problemem wystêpowania wszawicy u dzieci przedstawia stano-
wisko G³ównego Inspektora Sanitarnego w tej sprawie.
   Wszawica zaliczana jest pod wzglêdem medycznym do grupy
inwazji paso¿ytami zewnêtrznymi i stanowi obecnie przede
wszystkim problem natury higienicznej. W aptekach dostêpne
s¹ skuteczne szampony przeciwwszawicze, które w po³¹czeniu z
systematycznymi zabiegami higienicznymi pozwalaj¹ na likwida-
cjê problemu.
      Wszawica szerzy siê bardzo ³atwo i nadal stanowi istotny
problem w szko³ach, a jej zwalczanie wymaga utrzymania higieny
u wszystkich dzieci w klasie. Aby dzia³ania higieniczne by³y sku-
teczne musz¹ byæ realizowane systematycznie i skoordynowane
do czego niezbêdna i zarazem wystarczaj¹ca jest wspó³praca ro-
dziców, nauczycieli i dyrekcji szko³y   z pielêgniark¹ szkoln¹. Szko³y
powinny prowadziæ akcjê o�wiatow¹ w�ród rodziców,  a pielê-
gniarka lub higienistka szkolna powinny przeprowadzaæ okreso-
wo kontrolê higieniczn¹ czysto�ci g³owy i skóry u dzieci. Oczy-
wi�cie kontrola taka powinna byæ przeprowadzona w sposób
indywidualny, pojedynczo, w szkolnym gabinecie profilaktyki
zdrowotnej  (nie za� w sposób zbiorowy w klasie). Ewentualna
decyzja o pozostawieniu dziecka w domu do czasu usuniêcia
wszy znajduje siê ca³kowicie w gestii jego opiekunów. Nale¿y
wzi¹æ pod uwagê, ¿e usuniêcie wszy, a tak¿e ich jajeczek (gnid) w
stopniu zapobiegaj¹cym szerzeniu siê wszawicy na inne osoby
jest zabiegiem higienicznym, który mo¿e i powinien byæ przepro-
wadzany przez rodziców lub opiekunów dziecka w czasie nie-
przekraczaj¹cym kilkudziesiêciu minut.
       W przypadku planowania przeprowadzenia kontroli czysto-
�ci skóry i w³osów uczniów przez pielêgniarkê lub higienistkê
szkoln¹, zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Zdrowia  z dnia
28 sierpnia 2009r. w sprawie organizacji profilaktycznej opie-
ki nad dzieæmi i m³odzie¿¹ (Dz. U. Nr 139, poz. 1133), pielê-
gniarka lub higienistka szkolna ma obowi¹zek powiadomienia
opiekunów prawnych lub faktycznych ucznia o terminach i za-
kresie udzielania �wiadczeñ opieki zdrowotnej nad uczniami.
    Oczywi�cie mo¿liwe jest, ¿e rodzice wyra¿¹ sprzeciw wobec
kontroli higienicznej swojego dziecka. W takim jednak przypad-
ku powody odmowy powinny byæ wyja�nione przez w³adze szkol-
ne oraz pomoc spo³eczn¹. Nale¿y bowiem pamiêtaæ, ¿e zgodnie z
obowi¹zuj¹cym prawem rodzice maj¹ obowi¹zek dbaæ o dobro
dziecka. Konsekwencj¹ takiej odmowy mo¿e byæ nie tylko zagro-
¿enie dla zdrowia dziecka (mo¿liwe s¹ lokalne wtórne zaka¿enia
bakteryjne skóry w wyniku drapania g³owy przez dziecko z po-

wodu �wi¹du wywo³anego reakcj¹ alergiczn¹ na �linê wszy), lecz
równie¿ mo¿e ono rodziæ podejrzenie o zaniedbywaniu dziecka
przez opiekunów, a w pewnych przypadkach równie¿ podejrze-
nie o nadu¿ycia pope³niane wobec dziecka w jego �rodowisku
domowym. Dlatego te¿ odmowa przez rodziców poddania dziec-
ka kontroli higienicznej nie mo¿e byæ lekcewa¿ona.
Ustawa   z dnia 7 wrze�nia 1991r. o systemie o�wiaty nak³ada na
w³adze szkolne i nauczycieli obowi¹zki nie tylko w zakresie
kszta³cenia, ale równie¿ utrzymania bezpiecznych i higienicz-
nych warunków nauki, wychowania i opieki w szko³ach i in-
nych placówkach, a tak¿e zapewnienia opieki uczniom pozosta-
j¹cym w trudnej sytuacji materialnej i ¿yciowej (art. 1 pkt 10 i
12 ustawy).
Nauczyciel - wychowawca dziecka albo dyrektor szko³y, którzy
zauwa¿¹, ¿e dziecko jest przez rodziców zaniedbywane s¹ obo-
wi¹zani powiadomiæ o tym dzia³aj¹cy w gminie o�rodek pomocy
spo³ecznej. Je�li rodzice nie s¹ w stanie sprostaæ zadaniu opieki
nad dzieckiem w sposób, który chroni jego dobro, niezbêdne jest
udzielenie rodzinie pomocy opiekuñczo - wychowawczej w try-
bie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spo³ecz-
nej (tekst jedn.: Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 z pó�n. zm.).
    Wszawica obecnie nie znajduje siê w wykazie chorób zaka�-
nych stanowi¹cym za³¹cznik do ustawy z dnia 5 grudnia 2008r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka¿eñ i chorób zaka�nych u
ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 z pó�n. zm.). W zwi¹zku z powy¿-
szym przypadki wszawicy nie s¹ objête zakresem dzia³ania Pañ-
stwowej Inspekcji Sanitarnej i równocze�nie powiatowy inspek-
tor sanitarny nie ma kompetencji do wydania decyzji administra-
cyjnej nakazuj¹cej podejrzanemu o wszawicê wstrzymanie siê od
uczêszczania do szko³y. Taka regulacja ustawowa wynika z faktu,
¿e obecnie na terenie Polski ju¿ od kilkudziesiêciu lat nie wystê-
puj¹ niebezpieczne choroby zaka�ne takie jak dur wysypkowy,
które mog³yby byæ przenoszone przez wszy, tak jak mia³o to miej-
sce bezpo�rednio w okresie powojennym. Nie zmienia to faktu,
¿e wszawica jest istotnym problemem o charakterze higienicz-
nym, który co szczególnie istotne, mo¿e byæ równie¿ sygna³em
zaniedbañ opiekuñczych w stosunku do dziecka, które nie po-
winny byæ lekcewa¿one. Dlatego te¿ ciê¿ar zwalczania wszawicy
zosta³ obecnie przesuniêty z dzia³añ o charakterze przeciwepide-
micznym, dla których prowadzenia w³a�ciwa jest Pañstwowa In-
spekcja Sanitarna, na dzia³ania le¿¹ce w zakresie dzia³añ instytu-
cji opiekuñczo - wychowawczych  i pomocy spo³ecznej.
     W zwi¹zku z powy¿szym PPInspektor Sanitarny  informuje, ¿e
dzia³ania maj¹ce na celu eliminacjê ognisk wszawicy w szko³ach
pozostaj¹ obecnie w kompetencji dyrektorów szkó³, którzy po-
przez obowi¹zuj¹ce przepisy zostali wyposa¿eni w odpowiednie
kompetencje w tym zakresie.

     G³ubczyccy policjanci, w wyniku dzia³añ zmierzaj¹cych do ograniczenia przestêpstw narkotykowych, 12 wrze�nia tego roku
zatrzymali 24-letniego mieszkañca G³ubczyc. W trakcie przeszukania mieszkania funkcjonariusze ujawnili prawie 720 gramów suszu

konopi indyjskich. Mê¿czyzna us³ysza³ ju¿ zarzuty i przyzna³ siê do uprawy i posiadania �rodków odurzaj¹cych.
24-latek mo¿e tak¿e odpowiedzieæ za sprzeda¿ narkotyków, za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolno�ci. Wobec
mê¿czyzny S¹d Rejonowy w G³ubczycach zastosowa³ �rodek zapobiegawczy w postaci tymczasowego areszto-
wania na okres 2 miesiêcy.
     Przypominamy, ¿e zgodnie z Ustaw¹ o przeciwdzia³aniu narkomanii: - kto, wbrew przepisom ustawy, posiada
�rodki odurzaj¹ce lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolno�ci do lat 3.- kto, wbrew
przepisom ustawy, udziela innej osobie �rodka odurzaj¹cego lub substancji psychotropowej, u³atwia albo umo¿-
liwia ich u¿ycie albo nak³ania do u¿ycia takiego �rodka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolno�ci do lat
3.- kto, w celu osi¹gniêcia korzy�ci maj¹tkowej lub osobistej, udziela innej osobie �rodka odurzaj¹cego lub sub-
stancji psychotropowej, u³atwia u¿ycie albo nak³ania do u¿ycia takiego �rodka lub substancji, podlega karze
pozbawienia wolno�ci od roku do lat 10.

INFORMACJE OFICERA PRASOWEGO    KP POLICJI
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APARAZZI
"OBIEKTYWne spojrzenie

 - woda, l¹d, powietrze"
 JESTE�my :

* Mi³o�nikami ziemi g³ubczyckiej;
* Zapalonymi fotografami - amatorami;

* Lubimy poznawaæ nowych ludzi i zapalaæ ich nasz¹ pasj¹;
* Napisali�my projekt dla siebie i dla Was;
Do kogo jest skierowany projekt?
* Do m³odzie¿y w wieku od 16  do 30 lat;
* Do mieszkañców Powiatu G³ubczyckiego;

Dzia³ania:
* Konkurs   na najlepsze zdjêcie  " P³asko-
wy¿ g³ubczycki  - moja  ziemia obiecana";
* Warsztaty, plenery fotograficzne
    z profesjonalnym fotografem;
* Bêdziemy brali udzia³ w sp³ywie kajako-

wym, rajdach rowerowych, locie na motolotni w celu uchwyce-
nia Powiatu G³ubczyckiego z niecodziennej perspektywy;

* Bêdziemy brali udzia³ w tworzeniu albumu z naszymi
najlepszymi zdjêciami;
* Wystawy fotograficzne naszych najlepszych zdjêæ w
ró¿nych miejscach naszego powiatu.
Konkurs "P³askowy¿ g³ubczycki - ziemia, któr¹ chcê ci
pokazaæ

Warunki:
* Najciekawsze zdjêcie wykonane podczas realizacji projektu;
* Termin zg³oszeñ: do 30 stycznia 2013,  Adres : aparazzi@onet.pl
* Regulamin i formularz zg³oszeniowy dostêpny od 1 wrze�nia
    2012 na stronie www.proaktywni.com
Warsztaty fotograficzne
* Udzia³ w warsztatach fotograficznych z profesjonalnym
    fotografem;
* 2 wyjazdy weekendowe: okolice Prudnika, Nysy,
* Lot motolotni¹;* Wyjazdy rowerowe -
Powiat G³ubczycki-zbieranie zdjêædo albumu;
* Spotkania stacjonarne nad opracowywa-
niem zdjêæ do albumu;  Co osi¹gniemy?
* Wydanie albumu z najciekawszymi zdjêciami, zrobionymi
    w trakcie trwania projektu;
* Strona internetowa z albumem , a tak¿e z opisem miejsc
   do których chcemy zaprosiæ mieszkañców powiatu;
* Umieszczenie albumu  na stronach Starostwa Powiatowego
    i Urzêdu Miasta w G³ubczycach;
* Rozpowszechnimy album w�ród naszych znajomych, w miej
  scach publicznych,  w szko³ach,  Punktach Informacji Tury
   stycznej w s¹siaduj¹cych  miastach;
PRZEDE WSZYSTKIM BÊDZIEMY SIÊ DOBRZE BAWIÆ  !!!!
KTO NAS WSPIERA ?
Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Eu-
ropejskiej. Materia³ odzwierciedla jedynie stanowisko jego auto-
ra, a Komisja nie ponosi odpowiedzialno�ci za sposób wykorzy-
stania informacji.
FORMALNO�CI
* Formularz zg³oszeniowy
* Akceptacja regulaminu
* Zgoda rodziców w przypadku osób niepe³noletnich
* DOBRY HUMOR I WSPÓ£PRACA ?
KONTAKT Koordynator projektu - Jan Lotz  500772963
                                                                 aparazzi@onet.pl

       8 wrze�nia 2012 r. w Go³uszowicach
mo¿na by³o zaobserwowaæ wzmo¿ony
ruch powietrzny. Powodem tego nie-
codziennego zjawiska by³a impreza
nieformalnej grupy fotografów "Apa-
razzi", którzy w ramach realizowanego
projektu "OBIEKTYWne spojrzenie -
woda, l¹d, powietrze", zorganizowali loty na paralotni. Uczestni-
cy projektu mogli na kilka minut dos³ownie oderwaæ siê od ziemi,
popatrzeæ na wszystkich i na wszystko z góry i poczuæ wiatr we
w³osach.
   Nad bezpieczeñstwem imprezy czuwa³a grupa profesjonalnych
instruktorów paralotniarstwa z Centrum Paralotniowego Orze-
sze-Woszczyce. Uczestnicy latali w tandemie, wraz z profesjo-
nalnym pilotem. Przed lotem ka¿dy pasa¿er przeszed³ krótkie prze-
szkolenie. Po szkoleniu pasa¿er i instruktor przypiêci do paralot-
ni oczekiwali na wydanie zgody na wykonanie lotu. Paralotnia
by³a holowana za wyci¹gark¹ na wysoko�æ oko³o 300 m. Po od-
czepieniu linki holowniczej, paralotnia szybowa³a w powietrzu
od 3 do 5 minut. Rekordzi�ci wzbili siê na wysoko�æ 270 m. Kilku-
minutowy lot okaza³ siê skutecznym lekarstwem na akrofobiê
(lêk wysoko�ci),  agorafobiê (lêk przed otwart¹ przestrzeni¹) czy
jak¹kolwiek inn¹ bojê siê-fobiê. Lotniarze zafascynowani spek-
takularnymi widokami, g³o�no wyra¿ali swój zachwyt, w trakcie
lotu krêcili filmiki, robili zdjêcia, a nawet wymieniali baterie w
aparacie. Jak widaæ, nie taki diabe³ straszny�
    Okoliczni mieszkañcy ca³y dzieñ towarzyszyli uczestnikom lo-
tów. By³a to idealna okazja, aby z bliska zobaczyæ konstrukcjê
paralotni, byæ �wiadkiem tego niecodziennego wydarzenia. Nie-
którzy mieszkañcy zaopatrzyli siê w lornetki, aby lepiej obserwo-
waæ loty.
   Sobotni lot by³ wyczynem na skalê krajow¹. Jeszcze nigdy w
Polsce nie wykonano tak wielu lotów w ci¹gu jednego dnia. Uda-
³o siê wykonaæ ponad 20 lotów. Gdyby nie poranne niekorzystne
warunki atmosferyczne, liczba uczestników lotów przekroczy³a-
by 30 osób.
Wiêcej zdjêæ m.in. z tej imprezy bêdzie mo¿na zobaczyæ w unika-
towym albumie ukazuj¹cym powiat g³ubczycki z perspektywy
wody, l¹du i powietrza. Album uka¿e siê wiosn¹ przysz³ego roku
i bêdzie dzie³em koñcowym projektu "Aparazzi".
                                                                  Lucyna Ma³odobra



    I ZNÓW BYLI�MY
NAD MORZEM�

     Drogie kole¿anki i koledzy! Tegoroczne wakacje spêdzili-
�my na kolonii harcerskiej w Dar³ówku Wschodnim od pi¹te-
go do siedemnastego sierpnia. Nasza przygoda rozpoczê³a siê
nocnym wyjazdem w kierunku Kaszub, gdzie dojechali�my
wczesnym rankiem.
    Kaszuby to region Polski nazywany czêsto Kaszubsk¹ Szwaj-
cari¹ lub Polskim Zakopanem. Znajduje siê tam najwy¿sze wy-
niesienie na Ni¿u Europejskim - Wie¿yca   (329m n.p.m.) z plat-
form¹ widokow¹ Jana Paw³a ll oraz oko³o 1100 jezior, które po-
wsta³y dziêki l¹dolodowi skandynawskiemu. Po zej�ciu z góry
mieli�my mo¿liwo�æ us³yszeæ mowê kaszubsk¹, a nawet piosen-
kê w jêzyku kaszubskim
       "TO JE KRÓTCI, TO JE D£UDZI TO KASZEBSKA STOLECA
TO S¥ BASE, TO S¥ KRZEPCI TO OZNACZO KASZEBA(�) TO
JE MALI, TO JE  WIOLDZI TO S¥ INSTRUMENTA WSZOLCI".

    Nastêpnie nasi wspaniali kierowcy z Panem Olkiem Kotwic¹
na czele zawie�li nas do Centrum Edukacji i Promocji Regionu w
Szymbarku. Po wej�ciu na teren centrum przewodnik oprowa-
dzi³ nas po znajduj¹cych siê tam atrakcjach. Mogli�my zoba-
czyæ najd³u¿sz¹ deskê �wiata oraz najwiêkszy koncertuj¹cy for-
tepian wpisane do ksiêgi rekordów Guinnessa. Widzieli�my naj-
d³u¿szy stó³ im. Lecha Wa³êsy, dom Sybiraka, ³agr rosyjski, za-
grodê Trapera kaszubskiego z Kanady, dom Powstañca Polskie-
go z Adampola, bunkier organizacji partyzanckiej ,, Gryfa Po-
morskiego" ,ale najciekawsz¹ atrakcj¹ w Szymbarku by³ dom do
góry nogami. Gdy wchodzili�my do niego mieli�my dziwne uczu-
cie tak jakby�my tracili równowagê. Po zwiedzeniu Centrum uda-
li�my siê do Muzeum Hymnu Narodowego w Bêdominie. Jest to
szlachecki dworek, w którym urodzi³ siê twórca tekstu hymnu
Józef Wybicki. Przedstawione s¹ tam etapy ¿ycia twórcy hymnu
oraz dzieje Mazurka D¹browskiego. Po krótkim odpoczynku uda-
li�my siê w kierunku Dar³ówka po drodze zwiedzaj¹c jeszcze
zamek krzy¿acki w Bytowie, który by³ jedn¹ z  najwiêkszych
warowni strzeg¹cych zachodnich granic pañstwa krzy¿ackiego,
a obecnie pe³ni rolê Muzeum Zachodnio- Kaszubskiego.
     Podczas pobytu mieli�my mo¿liwo�æ p³yn¹æ statkiem po mo-
rzu, a tak¿e tramwajem wodnym po rzece Wieprzy do Dar³owa,
gdzie zwiedzali�my Zamek Ksi¹¿¹t Pomorskich i najstarszy za-
bytek Dar³owa Ko�ció³ Mariacki. W pierwszym tygodniu pogo-
da nie pozwala³a nam siê k¹paæ w morzu, dlatego du¿o spacero-
wali�my brzegiem morza, a tak¿e po molo,  aby wdychaæ jod.
Byli�my równie¿ w parku wodnym" Jan" ,a tak¿e w kinie 5D.

Czêsto przechodzili�my przez jedyny w Polsce most rozsuwany,
który ³¹czy Dar³ówko Wschodnie z Zachodnim. Podczas pobytu
w o�rodku "Urszula" opiekunowie  organizowali nam dyskoteki,
grillowanie, harcerskie ogniska, chrzest dla tych którzy byli nad
morzem pierwszy raz, ró¿ne konkursy, gry terenowe, wspólne
�piewanie. Wielu z nas z³o¿y³o przyrzeczenie harcerskie,  wielu
awansowa³o na kolejny stopieñ, a najm³odsi z³o¿yli obietnicê
zuchow¹. W czasie pobytu integrowali�my siê z dzieæmi i m³o-
dzie¿¹z Caritas Archidiecezji Krakowskiej
   Na koniec naszego pobytu serdecznie podziêkowali�my Pani
Urszuli, która nas go�ci³a w swoim o�rodku, a tak¿e naszym,
druhnom i druhom :dh Saszy, dh Gabrieli, dh Marii, dh Beacie, dh
Józefowi za to, ¿e dbali o nasze bezpieczeñstwo i dobre samopo-
czucie.  Po przyje�dzie do G³ubczyc w godzinach wieczornych
serdecznie przywitali�my siê z czekaj¹cymi na nas rodzicami, a

tak¿e z dh komendantem Ryszardem Kañtochem, któremu po-
dziêkowali�my specjalnym dyplomem i piosenk¹.
   Chcemy równie¿ w imieniu  kolonistów serdecznie podziêko-
waæ wszystkim, którzy przyczynili siê do tego aby wyjazd do
Dar³ówka Wschodniego by³ mo¿liwy  i atrakcyjny.
       Druhna Marysia  i Druhowie: Maciej, Marcin i Micha³

OG£OSZENIE
Sprzedam mieszkanie 125m2, 5 pokoi, kuchnia, ³azienka,

spi¿arka, 5 piwnic, pomieszczenia gospodarcze,
2 szopki, podwórko i ogród.

Miejscowo�æ po³o¿ona 7km od G³ubczyc.
Telefon  660-140-983

HUFIEC PRACY 8-1 w G³ubczycach
OFERTA EDUKACYJNA
NA ROK SZKOLNY 2012/2013
      Oferta skierowana jest do m³odzie¿y w wieku 15 - 18 lat.  Kszta³-
cenie ogólne obejmuje klasê II i III Gimnazjum z Oddzia³em Przy-
sposabiaj¹cym do Zawodu. Przyuczenie do wykonywania
okre�lonego zawodu odbywa siê na zasadzie p³atnych praktyk w
zak³adach pracy. M³odzie¿ kszta³ci siê w nastêpuj¹cych zawo-
dach: piekarz, mechanik pojazdów samochodowych, murarz,
sprzedawca, kucharz ma³ej gastronomii, stolarz, cukiernik.
Informacji udziela:
Hufiec Pracy 8-1, ul. Ko�ciuszki 24 (MOK II piêtro)
e-mail: wychowawcy2@tlen.pl, nr tel. 77 485 26 78
Czynne od poniedzia³ku do pi¹tku 7:30 - 15:30
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    Od 3. do 9. wrze�nia 2012 r. odnotowali�my 10 po¿arów i 10
miejscowych zagro¿eñ, w sumie by³o 20 zdarzeñ. Stra¿acy w mi-
nionym tygodniu gasili po¿ary traw na poboczu drogi oraz pal¹-
ce siê pojedyncze bele s³omy. Wypompowywali wodê z zalanej
piwnicy po awarii przy³¹cza, na pro�bê policji otwierali drzwi do
mieszkania w Kietrzu, a tak¿e usuwali gniazda agresywnych os i
szerszeni oraz zabezpieczali pod wzglêdem po¿arowym do¿ynki
powiatowo � gminne, zorganizowane w miejscowo�ci Wysoka.
Wiêksze zdarzenia jakie wyst¹pi³y to:

    3. wrze�nia 2012 r. o godz. 09:10 otrzymali�my zg³oszenie o
spalonym samochodzie marki Jeep
Grand Cherokee na trasie Rady-
nia � Opawice. Pojazd znajdowa³
siê na polnej drodze w pobli¿u
lasu. Przybyli na miejsce stra¿acy
podali jeden pr¹d wody celem do-
gaszenia pojazdu i sch³odzenia
butli gazowej, z której nastêpnie
od³¹czono dop³yw gazu.

   3. wrze�nia 2012 r. o godz. 10:42 na trasie Boguchwa³ów �
Sucha Psina dosz³o do zderzenia samochodu osobowego marki
Renault Clio z ci¹gnikiem rolniczym wykonuj¹cym prace obka-
szania pobocza drogi. W wyniku zderzenia poszkodowany zo-
sta³ kierowca Renault, który uskar¿a³ siê na ból przedramienia.
Stra¿acy udzielili mu kwalifikowanej pierwszej pomocy, a nastêp-
nie usunêli z jezdni pozosta³o�ci po wypadku.
   4. wrze�nia 2012 r. o godz. 05:10 dosz³o do po¿aru drewnianej

szopy w miejscowo�ci Klisino.
W³a�ciciel przed przybyciem
stra¿y po¿arnej zd¹¿y³ ewaku-
owaæ z wnêtrza szopy znajdu-
j¹ce siê tam kury i gêsi. Po¿ar
zosta³ ugaszony po podaniu
jednego pr¹du wody. Udzielo-
no tak¿e kwalifikowanej pierw-
szej pomocy osobie poszkodo-
wanej, która wykazywa³a obja-
wy podtrucia.

   5. wrze�nia 2012 r. o godz. 0:52 w G³ubczycach na ul. ̄ erom-
skiego dosz³o do po¿aru
dwóch samochodów osobo-
wych. Przyby³y na miejsce
zastêpy stra¿y po¿arnej poda-
³y pianê na pal¹ce siê samo-
chody. Oba po¿ary zosta³y
zagaszone, jednak¿e ogieñ
spowodowa³ straty znacznej
wielko�ci.
  5. wrze�nia 2012 r. o godz.
12:33 mê¿czyzna kieruj¹cy

ci¹gnikiem rolniczym na trasie
G³ubczyce � Bogdanowice,
chc¹c ust¹piæ przejazdu karetce
pogotowia, zjecha³ za bardzo na
pobocze i uderzy³ w drzewo.
Kieruj¹cy zosta³ zabrany do
szpitala.

INFORMACJE PRASOWE
KOMENDY POWIATOWEJ PAÑSTWOWEJ STRA¯Y PO¯ARNEJ

   5. wrze�nia 2012 r. o godz. 15:36  na parkingu w miejscowo�ci
G³ubczyce Sady z sa-
mochodu z naczep¹
dosz³o do wycieku
oleju hydraulicznego.
Stra¿acy olej zneutra-
lizowali, a nastêpnie
przy u¿yciu trocin i
sorbentu zebrali po-
zosta³o�ci do utyliza-
cji.
   6. wrze�nia 2012 r. o godz. 0:37 dosz³o do po¿aru budynku
mieszkalnego w miejscowo�ci Zopowy. Podaj¹c cztery pr¹dy
wody po¿ar zosta³ ugaszony. Nastêpnie stra¿acy rozebrali po-
krycie dachowe. O zdarzeniu zosta³o poinformowane Powiatowe
Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego.
    6. wrze�nia 2012 r. o godz. 12:06 zapali³ siê budynek gospo-
darczy w Biernatowie.
Budynek ten dostawiony
by³ do wiaty w której znaj-
dowa³ siê kombajn zbo¿o-
wy. W wyniku po¿aru bu-
dynek sp³on¹³ wraz z wy-
posa¿eniem, natomiast
wiatê i kombajn uda³ siê
stra¿akom uratowaæ.
   7. wrze�nia 2012 r. o
godz. 02:42 zostali�my
wezwani na ul. Wi¹zow¹
w G³ubczycach do po¿a-
ru samochodu osobowe-
go BMW. Stra¿acy po do-
je�dzie na miejsce ugasili po¿ar i po zabezpieczeniu miejsca zda-
rzenia od³¹czyli pr¹d z akumulatora.
   8. wrze�nia 2012 r. o godz. 10:15 otrzymali�my zg³oszenie o
mê¿czy�nie znajduj¹cym
siê w stawie w okolicach
miejscowo�ci G³ubczyce
Sady. Przybyli na miejsce
stra¿acy wydobyli z
wody mê¿czyznê i prze-
kazali go bêd¹cemu na
miejscu Zespo³owi Ra-
townictwa Medyczne-
go. Po oglêdzinach le-
karz stwierdzi³ zgon mê¿-
czyzny.
     9. wrze�nia 2012 r. o godz. 17:24 otrzymali�my zg³oszenie o
po¿arze w miejscowo�ci Równe. Pali³y siê maszyny w ci¹gu tech-
nologicznym firmy produkuj¹cej pellety, tj. opa³ ekologiczny. Pra-
cownicy zak³adu jeszcze przed przybyciem stra¿aków próbowali
ugasiæ po¿ar ga�nicami proszkowymi. Niestety ich dzia³ania nie
by³y skuteczne, poniewa¿ po¿ar rozwin¹³ siê ju¿ do znacznych
rozmiarów. Stra¿acy ugasili po¿ar podaj¹c 3 pr¹dy wody na pal¹-
ce siê maszyny. Straty wstêpnie ustalono na ok 50 tys. z³. W
dzia³aniach ga�niczych bra³o udzia³ 6 zastêpów stra¿y po¿arnej
zarówno z ochotniczej jak i pañstwowej.

     m³. bryg. mgr in¿. Wojciech Semeniuk
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OG£OSZENIE  Burmistrz G³ubczyc informuje, ¿e:
I. w dniu 9 pa�dziernika 2012 r. odbêdzie siê IV przetarg ustny
nieograniczony dotycz¹cy oddania w dzier¿awê nieruchomo�ci za-
budowanej po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Dworcowej oznaczonej
wg ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 762/1 o pow.  0,3067 ha.
Na przedmiotowym gruncie zlokalizowane s¹ nastêpuj¹ce obiekty:
- budynek administracyjno - warsztatowy o powierzchni u¿ytko-
wej 731,01 m2;
- budynek magazynu o powierzchni u¿ytkowej 14,80 m2;
- budynek portierni o powierzchni u¿ytkowej 13,80 m2.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w
pieni¹dzu w kwocie 1.500,00 z³. Wadium winno wp³yn¹æ na konto
Urzêdu lub byæ wp³acone w kasie Urzêdu najpó�niej w dniu 2
pa�dziernika 2012 r.
II. w dniu 23 pa�dziernika 2012 r. odbêd¹ siê:
1. I przetarg ustny ograniczony do najemców i w³a�cicieli lokali w
budynkach nr 28, 28a i 30 po³o¿onych w G³ubczycach przy ul.
Warszawskiej dotycz¹cy sprzeda¿y nieruchomo�æ niezabudo-
wanej, oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 441/
56 o pow. 0,0032 ha, po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Grun-
waldzkiej. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 3.500,00 z³ +
VAT. Wadium wynosi 300,00 z³.
2. I przetarg ustny ograniczony do najemców i w³a�cicieli lokali w
budynkach nr 28, 28a i 30 po³o¿onych w G³ubczycach przy ul.
Warszawskiej dotycz¹cy sprzeda¿y nieruchomo�æ niezabudo-
wanej, oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 441/
57 o pow. 0,0029 ha, po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Grun-
waldzkiej. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 3.200,00 z³ +
VAT. Wadium wynosi 300,00 z³.
3. I przetarg ustny ograniczony do najemców i w³a�cicieli lokali w
budynkach nr 28, 28a i 30 po³o¿onych w G³ubczycach przy ul.
Warszawskiej dotycz¹cy sprzeda¿y nieruchomo�æ niezabudo-
wanej, oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 441/
58 o pow. 0,0027 ha, po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Grun-
waldzkiej. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 3.000,00 z³ +
VAT. Wadium wynosi 300,00 z³.
4. I przetarg ustny ograniczony do najemców i w³a�cicieli lokali w
budynkach nr 28, 28a i 30 po³o¿onych w G³ubczycach przy ul.
Warszawskiej dotycz¹cy sprzeda¿y nieruchomo�æ niezabudo-
wanej, oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 441/
59 o pow. 0,0027 ha, po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Grun-
waldzkiej. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 3.000,00 z³ +
VAT. Wadium wynosi 300,00 z³.
5. II przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nie-
ruchomo�ci zabudowanej budynkiem mieszkalnym, po³o¿onej w
G³ubczycach przy ulicy Grunwaldzkiej nr 9, oznaczonej wed³ug
ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 441/5 o powierzchni 0,0057 ha.
Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 53.123,00 z³.
 Wadium wynosi 5.400,00 z³.
6. III przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nie-
ruchomo�ci zabudowanej budynkiem gospodarczym w stanie
surowym zamkniêtym, oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako
dzia³ka nr 24/15 o pow.  0,0497 ha, po³o¿onej w Bernacicach Gór-
nych. Cena wywo³awcza netto do przetargu wynosi 7.831,00 z³.
Wadium wynosi 800,00 z³.
7. III przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nieru-
chomo�ci zabudowanej budynkiem gospodarczym w stanie su-
rowym zamkniêtym, oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako
dzia³ka nr 24/16 o pow.  0,0442 ha, po³o¿onej w Bernacicach Gór-
nych. Cena wywo³awcza netto do przetargu wynosi 7.831,00 z³.
Wadium wynosi 800,00 z³.
8. III przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nie-

ruchomo�ci zabudowanej budynkiem gospodarczym w stanie su-
rowym zamkniêtym, oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako
dzia³ka nr 24/17 o pow.  0,0451 ha, po³o¿onej w Bernacicach Gór-
nych. Cena wywo³awcza netto do przetargu wynosi 7.831,00 z³.
Wadium wynosi 800,00 z³.
9. III przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nieru-
chomo�ci zabudowanej budynkiem gospodarczym w stanie su-
rowym zamkniêtym, oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako
dzia³ka nr 24/18 o powi. 0,0614 ha, po³o¿onej w Bernacicach Gór-
nych. Cena wywo³awcza netto do przetargu wynosi 7.831,00 z³.
Wadium wynosi 800,00 z³.
10. V przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nie-
ruchomo�æ zabudowanej, oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów
jako dzia³ka nr 272/133 o pow. 0,1003 ha, po³o¿onej w G³ubczy-
cach przy ul. Olimpijskiej. Cena wywo³awcza do przetargu wyno-
si 100.000,00 z³. Wadium wynosi 10.000,00 z³.
Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargach jest wniesienie wa-
dium w pieni¹dzu. Wadium winno wp³yn¹æ na konto Urzêdu lub
byæ wp³acone w kasie Urzêdu najpó�niej w dniu 16 pa�dziernika
2012 r. w przypadku przetargów podanych w pkt 1, 2, 3 i 4 oraz
najpó�niej w dniu 18 pa�dziernika 2012 r. w przypadku przetar-
gów podanych w pkt 5, 6, 7, 8, 9 i 10.
III. w dniu 30 pa�dziernika 2012 r. odbêd¹ siê:
1. I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nieru-
chomo�æ zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem
gospodarczym, oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³-
ka nr 1304/2 o pow. 0,0086 ha, po³o¿onej w G³ubczycach przy ul.
Niepodleg³o�ci nr 6b wraz ze zbyciem udzia³u wynosz¹cego 1/15
czê�æ w dzia³ce nr 1304/5 o pow. 0,0714 ha. Cena wywo³awcza do
przetargu wynosi 79.922,00 z³. Wadium wynosi 8.000,00 z³.
2. I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nieru-
chomo�æ niezabudowanej, oznaczonej wed³ug ewidencji grun-
tów jako dzia³ka nr 414 o powierzchni 0,1900 ha, po³o¿onej w
G³ubczycach w  rejonie ulicy Wiejskiej. Cena wywo³awcza do
przetargu wynosi 11.020,00 z³. Wadium wynosi 1.100,00 z³.
3. I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nieru-
chomo�æ niezabudowanej, oznaczonej wed³ug ewidencji grun-
tów jako dzia³ki nr 328 i nr 329 o ³¹cznej pow. 0,1400 ha, po³o¿onej
w G³ubczycach w rejonie ulicy Staszica. Cena wywo³awcza do
przetargu wynosi 3.000,00 z³. Wadium wynosi 300,00 z³.
4. I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nieru-
chomo�æ niezabudowanej, oznaczonej wed³ug ewidencji grun-
tów jako dzia³ka nr 319/1 o powierzchni 0,1300 ha, po³o¿onej we
wsi Równe. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 11.432,00 z³.
Wadium wynosi 1.200,00 z³.
5. I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nieru-
chomo�æ zabudowanej ruinami budynku mieszkalnego przezna-
czonego do rozbiórki, oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako
dzia³ka nr 31 o pow. 0,3700 ha, po³o¿onej we wsi Krasne Pole.
Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 26.852,00 z³.
Wadium wynosi 2.700,00 z³.
6. II przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nieru-
chomo�æ niezabudowanej, oznaczonej wed³ug ewidencji grun-
tów jako dzia³ki nr 59/2, nr 59/3 i nr 59/4 o ³¹cznej pow. 0,1200 ha,
po³o¿onej w obrêbie gruntów wsi Bernacice. Cena wywo³awcza
do przetargu wynosi 2.000,00 z³. Wadium wynosi 200,00 z³.
Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargach jest wniesienie wa-
dium w pieni¹dzu. Wadium winno wp³yn¹æ na konto Urzêdu lub
byæ wp³acone w kasie Urzêdu najpó�niej w dniu 23 pa�dziernika
2012 r. w przypadku przetargów podanych w pkt 1, 2 i 3 oraz
najpó�niej w dniu 25 pa�dziernika 2012 r. w przypadku przetar-
gów podanych w pkt 4, 5 i 6. >>>dok. str. 11
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16.08.2012 r w  Stanicy w �ciborzy-
cach Ma³ych w ramach organizowa-
nej przez Komendê Hufca ZHP  pó³-
kolonii letniej mia³o miejsce spotka-
nie dzieci ze Stra¿¹ Po¿arn¹. Stra-
¿acy opowiadali dzieciom o swojej
pracy ,,pokazywali sprzêt stra¿acki,
omawiali sposób jego dzia³ania. Po

prezentacji sprzêtu stra¿acy pokazali dzieciom jak udzielaæ I po-
mocy podczas wypadków. Dzieci by³y bardzo zadowolone z prze-
biegu spotkania. Za udzia³ w pó³kolonii wszystkie otrzyma³y
drobne upominki.
Wszystkim, którzy przyczynili siê do zorganizowania pó³kolonii
letniej w �coborzycach Ma³ych Komenda Hufca ZHP w G³ub-
czycach sk³ada serdeczne podziêkowania.
     Z harcerskim pozdrowieniem  ,,Czuwaj" Karina Mañturz

Dnia 15.08.2012r w G³ubczycach przed
Pomnikiem Czynu Zbrojnego odby³a siê
uroczysto�æ z okazji �wiêta Wojska Pol-
skiego na pami¹tkê zwyciêskiej bitwy war-
szawskiej  w 1920 r. stoczonej w czasie
wojny polsko-bolszewickiej organizowana
przez Komendê Hufca ZHP G³ubczyce
W uroczysto�ci wziê³y udzia³ w³adze mia-
sta G³ubczyc, reprezentanci szkó³ z poczta-

mi sztandarowymi, m³o-
dzie¿ z ochotniczej stra-
¿y po¿arnej oraz harce-
rze. Podczas  uroczysto-
�ci od�piewano hymn
polski oraz rotê. W³adze
miasta z³o¿y³y kwiaty
przed Pomnikiem Czynu
Zbrojnego. Po zakoñcze-
niu uroczysto�ci harce-

rze, dzieci udali siê do Opola na opolski rynek. Na rynku  opol-
skim ¿o³nierze poczêstowali wszystkich zebranych pyszn¹ woj-
skow¹ grochówk¹. Podczas pobytu w Opolu dzieci mia³y okazjê
zobaczyæ wojskowe pojazdy.
    Wszystkim którzy przyczynili siê do zorganizowania uroczy-
sto�ci Komenda Hufca ZHP sk³ada serdeczne podziêkowania.

JUBILEUSZ KOLEJOWEGO
PIKNIKU HARCERSKIEGO

��CITOR 2012�
  W dniu 08.09.2012r. na stanicy harcerskiej
 w �ciborzycach Ma³ych odby³ siê dziesi¹ty ju¿
Harcerski Piknik Kolejowy �CITOR.
W krótkich wyst¹pieniach zaproszeni go�cie podsumowali 10

lat  harcerskiej imprezy o tematyce kolejowej. Organizatorem tej
imprezy od 10 lat jest Komenda Hufca Zwi¹zku Harcerstwa Pol-
skiego w G³ubczycach z hm. Ryszardem Kañtochem na czele. Na
10-lecie imprezy �CITOR zaproszeni zostali go�cie : Burmistrz
Jan Krówka,  Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Kazimierz Naum-
czyk, nowy proboszcz parafii, z-ca dyrektora Zak³adu Linii Kole-
jowych w Opolu Piotr Krywult, naczelnik Sekcji Eksploatacji w
Nysie  Marian Gierat ,  przedstawiciel Opolskiego Stowarzysze-
nia Mi³o�ników Kolei z Bia³ej Henryk Remisz z popularn¹ swoj¹
drezyn¹ , kolejarze czynni zawodowo i emerytowani oraz lokalne
spo³eczeñstwo. Po oficjalnym spotkaniu w stanicy zabawa prze-
nios³a siê na nieczynn¹ sta-
cjê kolejow¹, na której nie ma
ju¿ budynku dworca.

   Celem tej imprezy jest
ocalenie od zapomnienia tra-
dycji tej miejscowo�ci zwi¹-
zanej z kolejnictwem przez
dziesi¹tki lat. Pierwszy Har-

cerski Piknik Kolejowy
�CITOR odby³ siê 20
wrze�nia 2003r. na tere-
nie nieczynnej stacji ko-

lejowej w �ciborzycach
Ma³ych. Pomys³ zorgani-
zowania takiej imprezy
narodzi³ siê z nostalgii za
kolej¹ ¿elazn¹, która
³¹czy³a ten region przez
kilkadziesi¹t lat z reszt¹
kraju.  Spotkania harcerzy i lokalnej spo³eczno�ci z kolejarzami w
�ciborzycach Ma³ych wesz³y ju¿ na sta³e do harmonogramu
imprez harcerskich. Od roku 2004 odbywa³y siê one co roku w
sierpniu na peronie dawnej stacji.

     Atrakcj¹ tych spotkañ jest zawsze przeja¿d¿ka drezynami
po nieu¿ywanych torach stacyjnych. Korzystaj¹ z niej harcerze,
zuchy, dzieci i zaproszeni go�cie oraz wszyscy chêtni.   Na tym
pikniku jest tak¿e organizowana przez Piotra Kopczyka wysta-
wa eksponatów kolejowych z mini prelekcj¹ na temat historii
kolei w tej miejscowo�ci, prezentacja przez harcerzy piosenek o
tematyce kolejowej, wspólne ognisko, kiermasz twórczo�ci dru-
¿yn harcerskich, gry i zabawy.

   Wszystkie te spotkania harcerskie na stacji rejestrowane s¹
przez czasopismo samorz¹dowe  G³os G³ubczyc oraz przez g³ub-
czyck¹ telewizjê lokaln¹, która na ta�mie filmowej rejestruje
wszystko co mo¿na  ocaliæ od zapomnienia

                                               Piotr Kopczyk  (foto TVG)
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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. Niepodleg³o�ci 14,

Urz¹d Miejski, ., 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 odpowiedzialno�ci za nades³ane

 i opublikowane listy oraz zastrzega sobie prawo skracania i
redagowania  tekstów i zmiany tytu³ów;

Nie odpowiadamy za tre�æ zamieszczonych og³oszeñ i reklam.
Numery archiwalne GG  - 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,
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 BIBLIOTEKA MIEJSKA I GMINNA
 W G£UBCZYCACH  RATUSZ IIP

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

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

Oddzia³ dla dzieci pn.8.00-16.00 wt-pt.10.00-18.00
Inne dane dotycz¹ce dzia³alno�ci Biblioteki

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

Mo¿na znale�æ tam katalogi online, aktualno�ci,
wydarzenia, opinie, statystyki itp.

G£OS G£UBCZYC
 Z DOSTAW¥  DO DOMU

Je�li nie chcesz  "polowaæ" w sklepach na
G³os G³ubczyc,

mo¿esz mieæ dostawê do domu
(równie¿ za granicê) 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.

Zajdel Zuzanna c.Karoli-
ny Grobniki 11.8.2012

16.45 3000-54

Fotografie noworodków:

KADR
Studio Fotograficzno - Filmowe

Janusz Baczkur,

G³ubczyce,
  Grunwaldzka 2,

  tel.77 485 31 07,    662 065 354

Polak c.Moniki
G³ubczyce 07.08.2012

20.00 3200-57

Sagan Magdalena c.Do-
roty Baborów 5.8.2012

13.25 2700-52

Sielecki Dominik
s.Katarzyny G³ogówek
23.08.2012 19.20 3650-

58

Szatanik Sabina c.
Katarzyny Lubotyñ

24.08.2012 3.50 3100-57

Szczepanik Angelika
c.Magdaleny Rozumice
13.08.12 8.45 2450-51

Winder Julia c.Iwony
Tarnkowa 20.08.2012

19.45 2450-50

Zaj¹c Agata c.Ma³gorza-
ty G³ubczyce 10.8.2012

16.30 2830-53
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Serdecznie

Witamy

34 Nowych

Mieszkañców Ziemi

G³ubczyckiej,

 urodzonych  w sierpniu

w Szpitalu Powiatowym

w G³ubczycach,

 Rodzicom  Gratulujemy
Zapotoczny Pawe³ s.

Anny, Zabierzów 18.07
 1.30 3300-59

¯³obicka Dominika
c.Doroty Gniewkowice

17.07 19.15 3300-52

Andruchowicz Amelia
c.Alicji 10.08.2012

24.50 3400-56

Bradel Kacper s. Magda-
leny T³ustomosty

17.08.2012 4.40 3800-59

Ciastoñ Kajetan s.Bogu-
mi³y Micha³kowice
19.08 3.07  3700-59

Cytera Emilia c.Moniki
Wojnowice 25.08.2012

20.25 2750-53

Fedyn Szymon  s.
El¿biety Kietlice 12.08

18.45 3200-56

Górniak Amelia c.Mag-
daleny Dzbañce O�.
24.08 10.15 3430-57

Grzegorzak Maja
c.Marzeny G³ubczyce

5.08.2012 22.40 3050-54

Hawry³ko Antoni
s.Moniki Zielona Góra

23.08.2012 8.30 3700-57

Jakubowska Amelia c.
Sabiny Widok 14.08

19.45 3300-55

Juzwiszyn Anna c.
Katarzyny Bogdanowi-
ce 13.08 8.30 2700-52

Juzwiszyn Marcin s.Ka-
tarzyny Bogdanowice
13.08.2012 8.35 2350-52

Kontny Lena c.Aleksan-
dry Dzier¿ys³aw 09.08

20.40 3650-58

Ko�cielniak Lena
c.Katariny Grobniki
05.08 18.00 3350-55

Kozyra Lena c.Ma³go-
rzaty Bogdanowice

02.08 10.00 3700-56

Ku�mierczyk Miko³aj
c.Judyty Baborów

30.08 13.15 3350-56

Litwin Magdalena
c.Jolanty Chomi¹¿a
26.08 16.45 2800-52

Ma³gszek Dawid
s.Moniki 15.08 20.30

3100-58

Marcinek Dominik
s.Joanny Kietrz 02.08

13.20 3800-58

Matulka Wiktoria
c.Wioletty G³ubczyce
20.08 9.05  2900-55

Maziarz Pola
c.Mileny Kietrz 25.08

21.10 3600-56

Ognisty Szymon s.
Justyny Kietrz 09.08

13.30 4000-60

Podstawka Oliwia
c.Marzeny Zawiszyce

13.08 0.52 2800-51
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