
LISTOPAD 2012  nr 11/234 1

DZIEÑ EDUKACJI ... 1/2/3
BEZPIECZEÑSTWO... 4

POMNIK JPII ... 4
GWIK... 5

PRZETARGI ... 6
KARIERY ... 7
POLICJA ... 7
MAKIETA ... 8
PO¯ARY  ... 8

NA PODBÓJ ... 9
PRZETARGI ... 10

B. BONK W ZK ... 11
TARGI ... 11/20
NOWA ... 11/20

EKSPERYMENT ... 12
MNO¯ENIE ... 12

KONNO ... 13
JS 3009 ... 13

JARMARK ...14
SZCZEP SIÊ ... 14

ODESZLI ... 15
PRZEP£YN¥Æ ... 15

PAMIÊCI ... 16
JAROS£AWIEC ... 17
PUCHATKOWO ... 17

LEGIA W-WA ... 18
DZIECI ... 19

FOTOREPRTA¯E ... 20
WIÊCEJ

WWW.GLUBCZYCE.PL
TVGLUBCZYCE.PL

W NUMERZE:

PRZEDSZKOLACZKI
 W DNIU NAUCZYCIELA

NA SCENIE MOK

Stary  Donald farmê mia³,
ija, ija, o³, ...



LISTOPAD 2012 nr 11/2342



LISTOPAD 2012  nr 11/234 3

        16 pa�dziernika w Pruszkowie ko³o Opola w hotelu Arkas
mia³a miejsce wojewódzka  uroczysto�æ z okazji Dnia Eduka-
cji Narodowej z udzia³em wojewody Ryszarda Wilczyñskiego,
Opolskiego Kuratora O�wiaty Hanny Bilik, parlamentarzy-
stów i innych oficjeli.
   W tym dniu, jak podkre�li³a pani kurator, nagrodzeni i uhono-
rowani zostali "najlepsi z najlepszych" Opolszczyzny. W�ród
nich liczn¹ grupê stanowi³a reprezentacja nauczycieli, dyrekto-
rów i pracowników o�wiaty Powiatu G³ubczyckiego.
 Nagrodê Ministra i tytu³  honorowego profesora o�wiaty otrzy-
ma³ Tadeusz Eckert-  dyrektor Liceum Ogólnokszta³c¹cego im.
Adama Mickiewicza, który dzieñ wcze�niej z r¹k premiera Do-
nalda Tuska przyj¹³ nadanie owego tytu³u podczas uroczysto-
�ci w kancelarii premiera w Warszawie.
    Nagrod¹ Opolskiego Kuratora O�wiaty  zostali nagrodzeni:
Maria Farasiewicz- nauczycielka jêzyka polskiego Zespo³u Szkó³
Mechanicznych,  Bogdan Kulik - dyrektor Zespo³u Szkó³ w Pie-
trowicach i Tadeusz Wojciechowski - dyr. Z Sz w Lisiêcicach.
     Z³oty Medal za D³ugoletni¹ S³u¿bê otrzymali: Stanis³aw Olej-
nik i Kazimiera Wojtowicz z Zespo³u Szkó³ Mechanicznych
Srebrnym Medalem za D³ugoletni¹ S³u¿bê zostali wyró¿nieni:
Bernadeta Skoczylas, Andrzej Weso³owski, Ludmi³a Barabasz i
Anna Skwarek -  z Zespo³u Szkó³ Mechanicznych.
     Br¹zowym Medalem za D³ugoletni¹ S³u¿bê zostali uhonoro-
wani nauczyciele Liceum Ogólnokszta³c¹cego:Julita Stebnicka,
Anna Siwiec, Agata Opyt, Krzysztof Tokarz, Stanis³awa Wiciak
oraz Barbara Zdeb.
    Medalem Komisji Edukacji Narodowej zostali uhonorowani
nastêpuj¹cy nauczyciele:Katarzyna Maler,  Bo¿ena Haracz - LO,
Edward Czyszczoñ, Tadeusz Krupa, Lidia Szpak - Zespó³ Szkó³ w
Branicach i Danuta Wêgrzyn - Gimnazjum nr 1, Ma³gorzata Szym-
czyna-Szko³a Podstawowa nr 2 i Ireneusz Wêgrzyn ZSRCKU
      Gratulujemy nagrodzonym i uhonorowanym nauczycielom i
pracownikom o�wiaty tak licznie reprezentuj¹cym Ziemiê G³ub-
czyck¹ oraz ¿yczymy dalszych sukcesów w dziedzinie edukacji
i wychowania, pomy�lno�ci w ¿yciu zawodowym i osobistym.
 (foto str. 2 u do³u)

WOJEWÓDZKI I GMINNY
DZIEÑ EDUKACJI NARODOWEJ

      NAGRODY BURMISTRZA W 2012R.  OTRZYMALI:
   Bo¿ena Majka Dyrektor Gimnazjum Nr 1,  Maria Bernacka

Z-ca dyrektora Gimnazjum nr 1,  Ró¿a Szysz³o Dyrektor Gimna-
zjum nr 2, Jolanta Wojtu�   Dyrektor Sz.P. Nr 1, Halina  Tokar
Dyrektor Sz. P. Nr 2, Barbara Stêpieñ Z-ca dyrektora Sz.P. nr 2,
Anna Pyrczak Dyrektor Przedszkola Nr 1, Joanna Radecka
Dyrektora Przedszkola Nr 2, Ma³gorzata Wilk Z-ca dyrektora
Przedszkola nr 2, Ma³gorzata Kunicka Dyrektor Przedszkola Nr 3

 Nauczyciele: Jolanta Farenholz, Ireneusz Laskowski,
Mariusz Kruk - Gimnazjum Nr1, Ma³gorzata Szuszkowska
Maria Zajdel -  SP  Nr 1, Marzena Ró¿nicka - �wiercz, Aneta
Podle�ny -  SP  Nr 2,   Agnieszka Bi�ta -  Przedszkole  Nr 1,
Izabela £ata, Urszula Wojciechowska,Dorota Walczak
Zespó³  Szkó³ w Lisiêcicach, Mariola Bedryj, Ewa Kikina,    Beata
Golanowska,  Beata Farenholz  Gruca - Zespó³ Szkó³ w Pietrowi-
cach   ( foto str.2)

Liczba przedszkolaków i  uczniów
w roku szkolnym 2012/2013

SZ. PODST.          liczba Kl/Liczba uczniów
        oddz. kl.I kl.II Kl. III Kl IV Kl V kl VI razem

Sz.P. Nr 1 18 71 80 71 70 63 72 427
Sz.P. Nr 2 18 47 57 56 68 73 65 366
 miasto 36 118 137 127 138 136 137 793
 Pietrowice 6   9 11 23 30 20 20 113
 Lisiêcice 6 14 12 12 24 23 16 101
 wie� 12 23 23 35 54 43 36 214
 Gmina 48 141 160 162 192 179 173 1007
Bogdanowice  6 5 14 12 13 15 12 71
 Grobniki 3 12 7 4 0 0 0 23
 Go³uszowice 6 14 12 10 12 16 6 70
 Klisino 3 9 8 7 0 0 0 24
 stowarzyszenia 18  40 41 33 25 31 18 188
Ogó³em 66 181 201 195 217 210 191 1195

GIMNAZJA        liczba kl/liczba uczniów
                    oddz         Kl I Kl II Kl III  razem

Gimnazjum nr 1 19 131 148 160 439
Gimnazjum nr 2 3 0 0 73 73
razem miasto 22 131 148 233 512
Gimn. Lisiêcice 3 15 25 15 55
Gimn. Pietrowice 2 24 23 0 47
razem wie� 5              39 48 15 102
razem Gmina 27 170 196 248 614
Gimn. Bogdanowice           3 12 20 11 43
razem stowarzyszenia 3 12 20 11 43
ogó³em                          30 182 216 259 657

PRZEDSZKOLA 2005     2006   2007  2008     2009      2010
                   oddz                                                                             razem
Przed 1 0 39 36 39 28 3 145 6
Przed 2 1 49 57 50 32 6 195 8
Przed 3 0 38 49 42 33 13 175 7
 miasto 1 126 142 131 93 22 515 21
Pietrowice 0 13 12 0 25 1
Zopowy 0 7 7 15 29 2
Lisiêcice 1 14 12 13 10 50 2
wie�              1           34 31 28 10 0 104 5
Gmina 2 160 173 159 103 22 619 26
 Bogdanowice 0 11 14 12 8 3 48 2
 Go³uszowice 0 4 9 6 4 2 25 1
 Grobniki 0 9 18 8 13 4 52 2
 Klisino 0 9 12 9 16 2 48 2
 stowarzyszenia 0 33 53 35 41 11 173 7
Ogó³em 2 193 226 194 144 33 792 33

aakorcz@poczta.onet.pl

Galowy program G³ubczyckich Dni Kultury przygotowany przez Miejski O�rodek Kultury, a zaprezentowany na scenie przez
dzieci przedszkolne i szkolne pod has³em "Nauczyciel to przyjaciel, który prowadzi w doros³y �wiat" dedykowany by³

nauczycielom i pracownikom o�wiaty. W tym Dniu wrêczane by³y nagrody, podziêkowania, awanse nie tylko przez gminne
w³adze samorz¹dowe, ale równie¿ przez Komendê Hufca ZHP za wspó³pracê i rozwijanie harcerstwa w naszym �rodowisku.

Redakcja otrzyma³a relacjê z wojewódzkiej uroczysto�ci  Dnia Edukacji która odby³a siê w Prószkowie k/Opola,  zamieszcza-
my j¹ obok ze zdjêciami. Wcze�niej odby³a siê taka uroczysto�æ w Kancelarii Premiera tam równie¿ by³ akcent g³ubczycki.
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POMNIK B£. JANA PAW£A II
W KRZY¯OWICACH

Inicjatywa upamiêtnienia b³. Jana Paw³a II zrodzi³a siê w�ród
parafian w 2010 roku. Pierwotnie mia³a to byæ tablica, nastêpnie
popiersie, ale w ostateczno�ci uznali�my ,¿e tylko pomnik bê-
dzie najbardziej wymownym wyrazem naszej czci i wdziêczno�ci
dla Papie¿a -Polaka.

 Pomnik usytuowany na placu ko�cielnym nieustannie bêdzie
przypomina³ nam o mi³o�ci, której b³. Jan Pawe³ II uczy³ nas przez
tyle lat i której dawa³ �wiadectwo ca³ym swoim ¿yciem. Ponadto
bêdzie czytelnym znakiem dla przysz³ych pokoleñ oraz inspi-
racj¹ do wiêkszej s³u¿by na rzecz  Ko�cio³a i naszej Ojczyzny.
Twórc¹ autorskiego projektu i wykonawca modelu figury b³.
Jana  Paw³a II jest artysta - rze�biarz Wojciech Pondel. Figura
przedstawia  papie¿a w stroju pontyfikalnym, trzymaj¹cego krzy¿
w lewej  d³oni i z praw¹ d³oni¹ wzniesion¹ w ge�cie b³ogos³a-
wieñstwa. Figura ma 190 cm i zosta³a odlana w br¹zie w pracow-
ni Wojciecha  ̄ mudzkiego. Przygotowanie coko³u i monta¿ po-
mnika na placu ko�cielnym to dzie³o  firmy kamieniarskiej Krzysz-
tofa Podstawki. Wszystkie projekty architektoniczne wykona³
Krzysztof Smoliñski. Koszty dokumentacji i pomnika w ca³o�ci
zosta³y pokryte z dobrowolnych zbiórek parafian z Krzy¿owic i
Nowych Go³uszowic przeprowadzonych w latach 2010 -2012.

Pomnik b³. Jana Paw³a II zosta³ uroczy-
�cie po�wiêcony 14 pa�dziernika 2012 roku
przez ordynariusza diecezji gliwickiej ks.  Bi-
skupa Jana Kopca. Moment po�wiêcenia po-
mnika  poprzedzi³a uroczysta msza �w. od-
prawiona przez ks. biskupa  w celebrze z go-
spodarzem parafii pw �w.  Marcina w Go³uszowicach  probosz-
czem ks. K. Ruckim, rodzimym  ks.  Jackiem  Chromniakiem  oraz
udzia³em ks. Richarda Simona - kap³ana urodzonego w Malni k.
Krapkowic a pracuj¹cego od lat  w parafii Winzer w Niemczech i
ks. Josefa  Obermeiera proboszcza s¹siedniej  parafii, która prze-
kaza³a Krzy¿owicom dzwon w 2009r. Organizatorzy uroczysto-
�ci przygotowali na tê okazjê folder "Pami¹tka z uroczysto�ci
po�wiêcenia pomnika b³. Jana Paw³a II, 115 - lecia ko�cio³a filial-
nego pw. Nawiedzenia NMP oraz 500 -lecia dzwonu" zawieraj¹-
cy historiê Krzy¿owic, ko�cio³a, szczególn¹ tragiczn¹ a szczê�li-
wie zakoñczon¹ 65-letni¹ wêdrówkê dzwonu z 1512 roku. Go�æ-
mi  uroczysto�ci byli przedwojenni mieszkañcy Krzy¿owic i oko-
lic mieszkaj¹cy w Niemczech, którzy wsparli wspóln¹ "kopert¹"
z³o¿on¹ na rêce pani Celiny Chromniak  inicjatywê postawienia
pomnika. Wspólny obiad zakoñczy³ tê historyczn¹ uroczysto�æ.

                                                                                    Jan Wac

W Sali  Konferencyjnej Urzêdu Miejskiego w G³ubczycach
odby³a siê debata publiczna na temat bezpieczeñstwa na terenie
powiatu g³ubczyckiego. W rozmowie uczestniczyli przedstawi-
ciele Starostwa Powiatowego, Urzêdu Miasta, Sanepidu, Po-
wiatowego Urzêdu Pracy, GWiK, GTBS, UK,  Stra¿y Po¿arnej i
Policji.

Zgodnie z zapowiedzi¹ Komendanta Powiatowego Policji
nadkom. Grzegorza Simona, odby³a siê  (16.10) spo³eczna deba-
ta na temat bezpieczeñstwa w powiecie g³ubczyckim. Tematami
przewodnimi spotkania by³o: bezpieczeñstwo w miejscu zamiesz-
kania, w miejscach publicznych, poprawa kontaktów w relacji
policjant - obywatel, zwiêkszenie efektywno�ci dzia³añ profilak-
tycznych w szeroko pojêtym zakresie bezpieczeñstwa.

Na zaproszenie Komendanta, który by³ inicjatorem debaty
odpowiedzieli przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Urzêdu
Miasta, Sanepidu, Powiatowego Urzêdu Pracy, ZHP, GWik i
Spó³ek dbaj¹cych o wygl¹d miasta i powiatu. W debacie wziêli
udzia³ Burmistrz G³ubczyc  Jan Krówka, Przewodnicz¹cy Rady
Gminy  Kazimierz Naumczyk oraz Przewodnicz¹cy Komisji Bez-
pieczeñstwa Publicznego  Stanis³aw Dru¿yñski, Redaktor Na-
czelny G³osu G³ubczyc  Jan Wac, Komendant Pañstwowej Stra-
¿y Po¿arnej st. bryg.Wies³aw Kopecki, Komendant Powiatowy
Policji  nadkom. Grzegorz  Simon, I Zastêpca Komendanta Po-
wiatowego Policji nadkom. Ireneusz Wêgrzyn oraz Rzecznik
KPPol. m³.asp. Wojciech Nowakowski.

   By³a to pierw-
sza tego typu
konsultacja spo-
³eczna na temat

bezpieczeñstwa i wspólnego wypracowania kierunków dzia³a-
nia na terenie powiatu. Nastêpne odbêd¹ siê jeszcze w tym mie-
si¹cu w Baborowie, Branicach i Kietrzu. Ta pierwsza debata mo-
mentami by³a wrêcz burzliwa, ale przede wszystkim rzeczowa.

Najwiêcej pytañ i pomys³ów ze strony zaproszonych go�ci
dotyczy³o prawid³owego interweniowania policjantów na zak³ó-
cenia ³adu i porz¹dku publicznego, bezpieczeñstwa w ruchu dro-
gowym oraz wiêkszego rozpowszechnienia informacji o dzielni-
cowych z danego rejonu. W obszarze bezpieczeñstwa w ruchu
drogowym problemy dotyczy³y g³ównie prawid³owego oznako-
wania i kierowców przekraczaj¹cych dopuszczalne prêdko�ci na
terenie miasta.

W trakcie debaty Przewodnicz¹cy Komisji £adu i Porz¹dku
Publicznego przedstawi³ zrêby Gminnego Programu Poprawy
Bezpieczeñstwa i Porz¹dku Publicznego na lata 2013-2014. Nad
jego ostatecznym kszta³tem pracuje teraz zespó³ roboczy wy-
brany podczas debaty.

Opracowa³: Oficer ds. Prasowo- Informacyjnych KPPol.
m³. asp. Wojciech Nowakowski Tel.798032502

BEZPIECZEÑSTWO W TERENIE
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Woda - zwi¹zek che-
miczny tlenu i wodoru,
bez którego wszystkie
organizmy ¿yj¹ce na
Ziemi nie s¹ w stanie
funkcjonowaæ d³u¿ej
ni¿ 3 -7 dni. Ka¿dy z
nas w 70 proc. sk³ada
siê w³a�nie z wody.

SZYBKIM TEMPEM PRZEZ AWARIE I INWESTYCJE�
Awarie i remonty�
Pracownicy spó³ki G³ubczyckie Wodoci¹gi sp. z o.o zmagali siê
w ostatnim czasie z awariami na sieci wodoci¹gowej.   Realizo-
wane by³y równie¿ w ostatnim miesi¹cu przedsiêwziêcia remon-
towe na sieci.
    Informacje o aktualnych wy³¹czeniach dostaw wody i prze-
rwach w odbiorze �cieków wynikaj¹cych z planowanych mo-
dernizacji oraz awarii mo¿na znale�æ na stronie internetowej:
www.wodociagi-glubczyce.pl.
Przypominamy o mo¿liwo�ci zg³aszania awarii za po�rednictwem
poczty elektronicznej na adres: awarie@wodociagi-glubczyce.pl
oraz telefonicznie 77 485 22 41 lub 791 322 153.
Inwestycje�
     W roku bie¿¹cym zakoñczono realizacjê inwestycji, w ramach
porozumienia z Gmin¹ G³ubczyce, polegaj¹cej miêdzy innymi na
budowie sieci wodoci¹gowej zasilaj¹cej budynki mieszkalne oraz
zapewniaj¹cej potrzeby przeciwpo¿arowe w miejscowo�ci No-
wosady. W ramach inwestycji zrealizowano:
a. budowê  przy³¹czy wodoci¹gowych,
b. budowê sieci wodoci¹gowej rozdzielczej,
c. sieci tranzytowej Milice - Nowosady,
d. budowê pompowni sieciowej.
  Spó³ka jest w trakcie finalizowania inwestycji polegaj¹cych na:
a. wymianie zestawu hydroforowego w miejscowo�ci Lisiêcice
b. wymianie zestawu hydroforowego t³ocz¹cego wodê z miej-
scowo�ci Równe do miejscowo�ci Go³uszowice.
iBOK i jego nowo�ci�
     G³ubczyckie Wodoci¹gi sp. z o.o. znajduj¹ siê w trakcie roz-
szerzania funkcjonalno�ci p³atno�ci online dokonywanych za
po�rednictwem Internetowego Biura Obs³ugi Klienta o mo¿li-
wo�æ dokonywania p³atno�ci za po�rednictwem Banku Spó³-
dzielczego w G³ubczycach. Aktualnie prowadzone s¹ prace ma-
j¹ce na celu �ci�lejsz¹ integracjê banku z systemem, jednak¿e
ju¿ dzisiaj istnieje mo¿liwo�æ dokonywania p³atno�ci za po�red-
nictwem BS  G³ubczyce.
Jednocze�nie maj¹c na uwadze bezpieczeñstwo swoich kontra-
hentów, spó³ka podejmuje wszelkie mo¿liwe dzia³ania maj¹ce na
celu zapewnienie najwy¿szych standardów bezpieczeñstwa przy
dokonywaniu transakcji za po�rednictwem systemu iBOK.
Przypominamy, ¿e obecnie istnieje mo¿liwo�æ dokonywania p³at-
no�ci za po�rednictwem m.in. takich banków jak: Allianz Bank,
Bank BG¯, BO� BANK, ING Bank, Millenium Bank, Multibank,
BZWBK, Euro Bank, PKO BP, Bank BPH, Polbank, Getin Bank,
FM BANK, Deutche Bank, mBank, Bank pocztowy, SKOK.
Nieczysto�ci znajduj¹ce siê w kanalizacji�
   W trakcie wykonywania czynno�ci czyszczenia sieci kanaliza-
cyjnej przez pracowników spó³ki odnajduje siê wiele zanieczysz-
czeñ sta³ych, w tym ró¿nego rodzaju puszki, butelki oraz mate-
ria³y tekstylne. W zwi¹zku z tym zwracamy siê do mieszkañców

o nieodprowadzanie do urz¹dzeñ kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej odpadów sta³ych, w szczególno�ci ¿wiru, piasku, popio-
³u, szk³a, wyt³oczyn, dro¿d¿y, szczeciny, �cinków skór, teksty-
liów, w³ókien nawet je¿eli znajduj¹ siê one w stanie rozdrobnio-
nym. Odpady sta³e znacznie zwiêkszaj¹ obci¹¿enie oczyszczalni
�cieków oraz powoduj¹ zatykanie siê sieci kanalizacyjnej co skut-
kuje wzrostem kosztów dzia³alno�ci przedsiêbiorstwa i wp³ywa
na ceny us³ug �wiadczonych przez spó³kê.
Cykl Eko - wydanie II.
Nawi¹zuj¹c do poprzedniego numeru, chcia³bym Pañstwu przed-
stawiæ wp³yw twardo�ci wody na zdrowie cz³owieka.
Obserwuj¹c kamieñ odk³adaj¹cy siê na naczyniach podczas
gotowania wody, ka¿dy z nas zastanawia siê czy taka woda na-
daje siê do picia. Odpowiedzialna za wystêpowania takiego zja-
wiska jest twardo�æ wody czyli zawarto�æ w wodzie zwi¹zków
wapnia i magnezu. Wodorowêglany wapnia i magnezu podczas
gotowania przekszta³caj¹ siê w wêglany, które osadzaj¹ siê na
�cianach naczyñ w postaci bia³ego osadu. W ten sposób twar-
do�æ zwana przemijaj¹c¹ jest usuwana z wody. Istnieje równie¿
twardo�æ wody nieprzemijaj¹ca, której nie mo¿na usun¹æ po-
przez gotowanie, gdy¿ jest ona wynikiem obecno�ci w wodzie
innych soli ni¿ wêglany. Twardo�æ wody powszechnie przez
konsumentów uwa¿ana jest za zjawisko negatywne, gdy¿ po-
woduje:
a. powstawanie kamienia w przewodach ciep³ej wody, grza³kach
i innych urz¹dzeniach grzewczych,
b. nieekonomiczne pranie i zmywanie naczyñ ze wzglêdu na
trudn¹ zwil¿alno�æ wszelkich powierzchni,
c. mo¿e powodowaæ intensywny posmak, powoduj¹c spadek
intensywno�ci zapachu gotowanych potraw.
   Tymczasem wyniki badañ prowadzone od wielu lat na ró¿nych
kontynentach udowadniaj¹, ¿e jest zupe³nie inaczej. Polskie
Towarzystwo Magnezologiczne podaje, ¿e istniej¹ dowody na
to, ¿e twarda woda, zawieraj¹ca wiêksze ilo�ci takich biopier-
wiastków jak  magnez i wapñ, mo¿e byæ zdrowsza od miêkkiej.
Dowodem na to jest ni¿sza zapadalno�æ na choroby uk³adu kr¹-
¿enia na terenie gdzie wystêpuje twarda woda. Przyk³adem s¹
mieszkañcy Gruzji, którzy pij¹c wodê tward¹, w mniejszym stop-
niu cierpi¹ na choroby mia¿d¿ycowe i do¿ywaj¹ sêdziwego wie-
ku. Inaczej jest w Finlandii, której obywatele maj¹cy do dyspo-
zycji wodê miêkk¹, polodowcow¹, czê�ciej zapadali na choroby
serca i umierali nawet w m³odym wieku.
Woda pitna powinna zawieraæ przede wszystkim magnez i wapñ,
które stanowi¹ o jej twardo�ci, ale s¹ tak¿e niezwykle istotne dla
ustroju cz³owieka. Niedobory tych pierwiastków w organizmie
mo¿na uzupe³niaæ w³a�nie poprzez spo¿ycie wody bogatej w te
substancje. Rozporz¹dzenie dotycz¹ce wody do spo¿ycia okre-
�la dolny zakres twardo�ci wody do spo¿ycia jako 60 mgCa-
CO3/l, za� magnezu na 30 mg/l. W tych dwóch przypadkach
okre�lone s¹ minimalne stê¿enia parametrów dopuszczone do
spo¿ycia. Zwi¹zki wapnia i magnezu znajduj¹ siê równie¿ w po-
¿ywieniu i s¹ ³atwo absorbowane w przewodzie pokarmowym.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e woda jest niezbêdnym elementem do prawi-
d³owego funkcjonowania organizmu, natomiast jej sk³ad mine-
ralny decyduje o w³a�ciwo�ciach zdrowotnych wody.
Reasumuj¹c, woda p³yn¹ca w naszych kranach jest stale kon-
trolowana i ca³kowicie bezpieczna dla cz³owieka.
W razie pytañ lub zainteresowania siê tematami bran¿y wodo-
ci¹gowej proszê o kontakt pod adresem email:
 marcin.grabunczyk@wodociagi-glubczyce.pl.
                             Pe³nomocnik Zarz¹du     Marcin Grabuñczyk
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OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje, ¿e:
I. w dniu 6 listopada 2012 r. odbêdzie siê V przetarg ustny

nieograniczony dotycz¹cy oddania w dzier¿awê nieruchomo�ci
zabudowanej po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Dworcowej ozna-
czonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 762/1 o po-
wierzchni 0,3067 ha. Na przedmiotowym gruncie zlokalizowane
s¹ nastêpuj¹ce obiekty:

- budynek administracyjno - warsztatowy o powierzchni u¿yt-
kowej 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 30 pa�dziernika 2012 r.

II. w dniu 13 listopada 2012 r. odbêd¹ siê:
1. I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy oddania w na-

jem nieruchomo�ci lokalowej po³o¿onej w G³ubczycach przy
ul. Rynek 3/a - 5/a mieszcz¹cej siê w budynku �ródrynkowym
g³ubczyckiego ratusza.

Lokal o pow. 145,90 m2, po³o¿ony na parterze (105,51 m2) i w
czê�ci piwnicznej (40,39 m2) oraz pomieszczenia przynale¿ne o
powierzchni 35,47 m2. Stawka wywo³awcza czynszu najmu po-
mieszczeñ  po³o¿onych na parterze  wynosi 25,00 z³/m2/m-c +
VAT 23%. Stawka czynszu najmu pomieszczenia znajduj¹cego
siê w czê�ci piwnicznej (sala sprzeda¿y o pow. 17,69 m2) ustalo-
na zostanie w wysoko�ci 50% stawki, wylicytowanej w przetar-
gu (+ VAT), je¿eli w pomieszczeniu tym prowadzona bêdzie dzia-
³alno�æ gospodarcza. W przypadku, gdy w pomieszczeniu tym
prowadzona bêdzie jedynie dzia³alno�æ sk³adowa (magazyno-
wa) stawka czynszu najmu ustalona zostanie w wysoko�ci 3,00
z³/m2/m-c + VAT. Stawka czynszu najmu pozosta³ych pomiesz-
czeñ wynosiæ bêdzie 3,00 z³/m2/m-c + VAT.

Wadium wynosi 4.000,00 z³.
2. III przetarg  ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y

nieruchomo�ci zabudowanej, po³o¿onej w G³ubczycach przy
ulicy Dworcowej nr 8b, oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów
jako dzia³ki nr 731/41, nr 731/36 i nr 731/42 o ³¹cznej powierzchni
0,3234 ha. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 205.480,00 z³
+ VAT. Wadium wynosi 30.000,00 z³.

3. III przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nie-
ruchomo�ci gruntowej, po³o¿onej w G³ubczycach przy ulicy
Dworcowej, oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka
nr 733/47 o powierzchni 0,4517 ha. Cena wywo³awcza do prze-
targu wynosi 268.704,00 z³ + VAT. Wadium wynosi 30.000,00 z³.

4. IV przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y
nieruchomo�ci lokalowej po³o¿onej w G³ubczycach przy ulicy
Koszarowej nr 12/5 wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czê�ci gruntu
oznaczonego wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 315/55 o
powierzchni 0,1265 ha. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi
33.000,00 z³. Wadium wynosi 3.300,00 z³.

5. IV przetarg ustny ograniczony do w³a�cicieli nierucho-
mo�ci przyleg³ych oznaczonych dzia³kami nr 124 i nr 123/2 do-
tycz¹cy sprzeda¿y nieruchomo�æ niezabudowanej, oznaczonej
wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 123/3 o pow. 0,0926
ha, po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Kopernika. Cena wywo-
³awcza do przetargu wynosi 21.000,00 z³ + VAT.

Wadium wynosi 2.100,00 z³.

6. IV przetarg ustny ograniczony do w³a�cicieli nierucho-
mo�ci przyleg³ych oznaczonych dzia³kami nr 122 i nr 123/2 doty-
cz¹cy sprzeda¿y nieruchomo�æ niezabudowanej, oznaczonej we-
d³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 123/1 o pow. 0,0953 ha,
po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Kopernika. Cena wywo³aw-
cza do przetargu wynosi 22.000,00 z³ + VAT.

Wadium wynosi 2.200,00 z³.
7. IV przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y

nieruchomo�æ niezabudowanej, oznaczonej wed³ug ewidencji
gruntów jako dzia³ka nr 599 o pow. 0,5500 ha, po³o¿onej w obrê-
bie gruntów wsi Klisino. Cena wywo³awcza do przetargu wyno-
si 5.000,00 z³. Wadium wynosi 500,00 z³.

Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargach jest wniesienie
wadium w pieni¹dzu. Wadium winno wp³yn¹æ na konto Urzêdu
lub byæ wp³acone w kasie Urzêdu najpó�niej w dniu 6 listopada
2012 r. w przypadku przetargów podanych w pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 6
oraz najpó�niej w dniu 8 listopada 2012 r. w przypadku przetargu
podanego w pkt 7.

III. w dniu 20 listopada 2012 r. odbêd¹ siê:
1. I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nie-

ruchomo�æ niezabudowanej, oznaczonej wed³ug ewidencji grun-
tów jako dzia³ka nr 84/2 o pow. 0,5000 ha, po³o¿onej w obrêbie
gruntów wsi Ciermiêcice. Cena wywo³awcza do przetargu wy-
nosi 10.972,00 z³. Wadium wynosi 1.100,00 z³.

2. I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nie-
ruchomo�æ niezabudowanej, oznaczonej wed³ug ewidencji grun-
tów jako dzia³ka nr 9 o pow. 0,5000 ha, po³o¿onej w obrêbie
gruntów wsi Lenarcice. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi
12.406,00 z³. Wadium wynosi 1.250,00 z³.

3. I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nie-
ruchomo�æ niezabudowanej, oznaczonej wed³ug ewidencji grun-
tów jako dzia³ka nr 294/2 o pow. 0,2791 ha, po³o¿onej w obrêbie
gruntów wsi Zawiszyce. Cena wywo³awcza do przetargu wyno-
si 10.698,00 z³ + VAT. Wadium wynosi 1.100,00 z³.

4. I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nie-
ruchomo�æ niezabudowanej, oznaczonej wed³ug ewidencji grun-
tów jako dzia³ka nr 96 o pow. 0,3271 ha, po³o¿onej w obrêbie
gruntów wsi Pomorzowiczki. Cena wywo³awcza do przetargu
wynosi 9.315,00 z³. Wadium wynosi 940,00 z³.

Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargach jest wniesienie
wadium w pieni¹dzu. Wadium winno wp³yn¹æ na konto Urzêdu
lub byæ wp³acone w kasie Urzêdu najpó�niej w dniu 15 listopada
2012 r.

IV.  w dniu 18 grudnia 2012 r. odbêdzie siê I przetarg ustny
nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nieruchomo�æ oznaczo-
nej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ki nr 504/9 i nr 504/16 o
³¹cznej powierzchni 1,0592 ha, po³o¿onej w G³ubczycach przy ul.
Kopernika nr 39. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi
500.000,00 z³. Wadium wynosi 45.000,00 z³. Warunkiem uczest-
nictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieni¹dzu. Wa-
dium winno wp³yn¹æ na konto Urzêdu lub byæ wp³acone w kasie
Urzêdu najpó�niej w dniu 11 grudnia 2012 r.

Kasa urzêdu czynna w godzinach:
 poniedzia³ek 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 77 485 30 21 wewnêtrzny 222 i 223
lub w internecie na stronie WWW.glubczyce.pl
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  INFORMACJA OFICERA
PRASOWEGO KP POLICJI
1 pa�dziernika  n/n sprawca dokona³
zniszczenia sygnalizatorów �wietlnych
w Baborowie. Straty 500 z³.
2 pa�dziernika policjanci z KPP w
G³ubczycach zatrzymali na terenie na-
szego powiatu  mê¿czyznê poszukiwa-
nego przez S¹d Rejonowy w Suchej
Beskidzkiej.
3 pa�dziernika policjanci z G³ubczyc
zatrzymali 27- letniego mieszkañca
naszego miasta celem odbycia kary
pozbawienia wolno�ci w Areszcie
�ledczym.
W dniach 30 wrze�nia - 2 pa�dzierni-
ka n/n sprawca z nagrobka na cmenta-
rzu w G³ubczycach skrad³ lampki na-
grobkowe oraz flakon na kwiaty. Straty
1,4 tys.z³
21 wrze�nia n/n sprawca z terenu
ogródka skrad³ cztery rury ze stali nie-
rdzewnej. Straty 500z³.
5 wrze�nia n/n sprawca w jednym z
g³ubczyckich sklepów skrad³ z toreb-
ki damskiej portfel z pieniêdzmi. Stra-
ty 330 z³.
10 wrze�nia n/n sprawca skrad³  w G³ub-
czycach  dwa  z³ote ³añcuszki, kartê ban-
komatow¹  i telefon  komórkowy No-
kia. Straty 1.0 tys.z³
11 wrze�nia policjanci z KPP zatrzyma-
li mê¿czyznê podejrzewanego o kradzie¿
telefonu komórkowego Nokia w dniu
18.08.2012. warto�æ 400 z³.
14 wrze�nia n/n sprawca wykorzystu-
j¹c nieuwagê pokrzywdzonego skrad³
z kieszeni kurtki portfel z dokumentami
i pieniêdzmi oraz telefon komórkowy
marki Samsun Galaxy. Straty 1,9 tys.z³.
Opracowa³:
Oficer ds. Prasowo- Informacyjnych
KPPol. m³.asp. Wojciech Nowakowski
Tel.798032502

    Z okazji dzia³añ realizowanych w ramach projektu "Kariery g³ubczyckich Hollaen-
drów" w dniach 28-30.09 2012 r. Grupa Nieformalna Agamidae  go�ci³a w G³ubczycach
potomków rodziny Hollaender. Przyjecha³a Anja Hollaender - (prapraprawnuczka Ben-
jamina Hollaendra, który w G³ubczycach za³o¿y³ fabrykê towarów we³nianych) Towa-
rzyszy³a jej mama Hildegard Hollaender, kuzyn Edgar Wieland (brat ojca Anji - Chri-
stophera Hollaender) oraz Edgara córka - Nadja Wieland.
   Grupa Nieformalna Agamidae, Stowarzyszenie Absolwentów LO oraz Powiatowe Mu-
zeum Ziemi G³ubczyckiej pieczo³owicie zadbali o to, aby go�cie mogli poznaæ miasto,
kulturê oraz  tradycje naszego regionu.

   28.09.2012 kilka minut po godzinie 18.00 utworem gra-
nym przez nauczycieli g³ubczyckiej szko³y muzycznej
rozpocz¹³ siê wernisa¿ wystawy "Kariery g³ubczyckich
Hollaendrów". W mi³ej atmosferze ws³uchuj¹c siê w
muzykê Gustava Hollaendra przywitali�my wszystkich
przyby³ych go�ci. Anja zaprezentowa³a nam dzieje swo-
ich przodków. Koordynatorka oraz Anja Hollaender ofi-
cjalnie przez przeciêcie wstêgi otworzy³y wystawê. Po
oficjalnej czê�ci wernisa¿u go�cie  przy kawie i s³odko-
�ciach ogl¹da³y wystawê i podejmowali wiele cieka-
wych tematów. Spotkanie to zakoñczy³a wspólna fo-
tografia.
     Wystawa jest dwutematyczna. Pierwsza czê�æ wy-
stawy dotyczy dziejów rodziny Hollaender. Zobaczyæ
mo¿na tablice na których wyczytaæ mo¿na dzieje cz³on-
ków rodziny Hollaender, którzy najbardziej byli zwi¹-
zani z naszym miasteczkiem oraz inne ciekawostki w tej
tematyce. Natomiast druga czê�æ wystawy pokazuje

w jaki sposób Grupa Nieformalna Agamidae realizowa³a swoje dzia³ania maj¹ce na celu
zapoznanie mieszkañców G³ubczyc z lokalna histori¹.  To wszystko zrealizowali�my dziê-
ki �rodkom unijnym w ramach projektu "M³odzie¿ w dzia³aniu".
  Sobota rozpoczê³a siê uroczyst¹ akademi¹ w  Liceum Ogólnokszta³c¹cym. Akademia
zorganizowana zosta³a z okazji 260- lecia Liceum  w  naszym mie�cie i 110- lecia istnienia
jego obecnej siedziby.  Po akademii i poczêstunku go�cie zwiedzili nasze liceum, izbê
tradycji oraz now¹ halê sportow¹. Panie  Katarzyna Maler, Stanis³awa Wiciak, Ania Li-

phardt i t³umacz Janusz  Zapotoczny oraz nasi
przemili go�cie wybrali siê na krótki spacer po
G³ubczycach �ladami  pozostawionymi przez ich
przodków. Po spacerze spotkali�my siê na kon-
cercie chóru Liceum im A. Mickiewicza  i chóru
mieszanego Capricolium  z Liceum im. Boles³awa
Chrobrego w G³ucho³azach pod dyrekcj¹  Jana
Dolnego oraz  Orkiestry Symfonicznej ze Szko³y
Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w
Opolu pod dyrekcj¹ Huberta Prochoty.  Koncert
odby³ siê w ko�ciele parafialnym pw. Narodzenia
NMP. Koncert by³ wspania³y. Wszyscy byli bar-
dzo zadowoleni.

     W niedzielê o godzinie 14.oo przy wej�ciu na cmentarz ¿ydowski w towarzystwie
burmistrza miasta,  przewodnicz¹cego Rady Miejskiej, cz³onków Grupy Nieformalnej Aga-
midae, cz³onków rodziny Hollaender i skazanych Zak³adu Karnego odby³o siê ods³oniê-
cie tablicy informacyjnej o za³o¿eniu cmentarza.  Po tym wydarzeniu zwiedzono cmentarz,
park m³odzie¿owy i miejsce pierwszego ¿ydowskiego cmentarza , który znajdowa³ siê
przy wej�ciu na stadion. Kolejnym punktem programu by³o oprowadzenie go�ci po Po-
wiatowym Muzeum Ziemi G³ubczyckiej, które profesjonalnie wykona³a dyrektor muzeum
dr Barbara Piechaczek oraz wej�cie na wie¿ê widokow¹. Weekend z rodzin¹ Hollaender
Grupa Nieformalna Agamidae  zakoñczy³a spotkaniem z udzia³em  wspania³ych opieku-
nów grupy Stanis³aw¹ Wiciak, Katarzyn¹ Maler, Janem Ba¿yñskim, t³umaczem Januszem
Zapotocznym oraz Anj¹ Hollaender i jej rodzin¹.
                                        Koordynator Grupy Nieformalnej Agamidae -Ania Liphardt

KARIERY
G£UBCZYCKICH HOLLAENDRÓW"

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.
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MAKIETA G£UBCZYC
 Z PO£OWY XVIII W.

    Stowarzyszenie Mi³o�ników Muzeum i Ziemi
G³ubczyckiej podjê³o dzia³ania w celu wykonania
makiety G³ubczyc z okresu po³owy  XVIII w.
    Wzorem do jej wykonania jest rycina Wernera z
ok. 1732r. oraz ryciny z pocz¹tku XIX w., a tak¿e
plany miast z po³owy XVIII w. (obecnie znajduj¹ siê
w Berlinie).

   Na widoku miasta autorstwa wspomnianego Wer-
nera, dostrzegamy istniej¹ce jeszcze  w tamtym cza-
sie �redniowieczne obwarowania G³ubczyc wraz z
renesansowymi szañcami.

   Makietê podj¹³ siê wykonaæ g³ubczyczanin Stani-
s³aw Liphardt. Wykonana  bêdzie z polakierowane-
go papieru w skali 1:200 (2,5m x 2,5m). Bêdzie  to
pierwsza historyczna makieta naszego miasta, co
wymaga wielu konsultacji , miêdzy innymi:
dr. mgr. in¿.  A. Legendziewiczem pracownikiem Uni-
wersytetu Wroc³awskiego, dr B. Piechaczek dyrek-
tor muzeum w G³ubczycach oraz  dr K. Maler histo-
rykiem G³ubczyc.
  Makietê  Stowarzyszenie Mi³o�ników Muzeum
i Ziemi G³ubczyckiej przeka¿e Powiatowemu
Muzeum Ziemi G³ubczyckiej, w którym bêdzie
mo¿na j¹ ogl¹daæ.
   Wszystkich, którzy chcieliby wesprzeæ finanso-
wo nasze dzia³ania i obejrzeæ niektóre budowle ma-
kiety zapraszamy do muzeum, gdzie umieszczona
jest na ten cel skarbonka.
                 Marian Masiuk  Prezes Stowarzyszenia
             Mi³o�ników Muzeum i Ziemi G³ubczyckiej

Informacje prasowe

KPP Stra¿y Po¿arnej
 Od 1 do 15 pa�dziernika 2012 r. odnotowali�my 19 zdarzeñ a by³o to 8
po¿arów, 10 miejscowych zagro¿eñ oraz 1 alarm fa³szywy w dobrej wierze.
Wiêksze zdarzenia to:
   3 pa�dziernika 2012 r. tu¿ przed godz. 14 stra-
¿acy zostali wezwani do opuszczonego budynku
w Baborowie przy ul. Wodnej, w którym m³ody
ch³opiec w wieku 15 lat zosta³ pora¿ony pr¹dem.
Pierwsze czynno�ci reanimacyjne podj¹³ Zespó³
Ratownictwa Medycznego, a nastêpnie z uwagi
na d³ugotrwa³y masa¿ serca, na pro�bê lekarza do
czynno�ci reanimacyjnych w³¹czy³ siê ratownik z
OSP Baborów. Stra¿acy w tym czasie wykonali
dostêp do poszkodowanego toruj¹c drogê przez
chaszcze. Niestety po d³ugiej akcji reanimacyjnej
lekarz stwierdzi³ zgon ch³opca.
   6 pa�dziernika 2012 r. ok. godz. 20 stra¿acy zostali wezwani do zadymie-
nia w budynku przy ul. Raciborskiej w G³ubczycach. Silny dym wydobywa³
siê z piwnicy, gdzie dosz³o do zapalenia
siê sk³adowanych tam ró¿nych materia³ów.
Dzia³ania stra¿y prowadzone by³y dwuto-
rowo. Jedna rota wesz³a w aparatach po-
wietrznych do piwnicy, by znale�æ i uga-
siæ �ród³o po¿aru, natomiast druga rota
przeprowadzi³a ewakuacjê 26 mieszkañców
zagro¿onego budynku. Po ok. 30 min. pro-
wadzonych dzia³añ, dwie z ewakuowa-
nych osób �le siê poczu³y, wykazuj¹c ob-
jawy zatrucia tlenkiem wêgla. Stra¿acy na-
tychmiast udzielili tym osobom kwalifikowanej pierwszej pomocy podaj¹c
m.in. tlen, jednocze�nie na miejsce zosta³ zadysponowany Zespó³ Ratow-
nictwa Medycznego, który po przyje�dzie na miejsce przej¹³ poszkodowa-
nych. Po dok³adnym sprawdzeniu wszystkich pomieszczeñ urz¹dzeniem do
wykrywania niebezpiecznych gazów i upewnieniu siê, ¿e nie ma ju¿  zagro¿e-
nia, o godz. 21:45 zezwolono mieszkañcom na powrót do swoich mieszkañ.
Straty oszacowano na kwotê ok 5 tys. z³.
     15 pa�dziernika 2012 r. otrzymali�my
zg³oszenie o po¿arze samochodu dostawcze-
go Renault Master w miejscowo�ci Mokre.
Przybyli na miejsce stra¿acy podali dwa pr¹-
dy wody na pal¹cy siê samochód. Po¿ar uga-
szono ratuj¹c ³adunek znajduj¹cy siê w prze-
strzeni baga¿owej, który nastêpnie zosta³ wy-
dobyty i przekazany w³a�cicielowi.

APEL
      Z uwagi na rozpoczêcie sezonu grzewcze-
go i zwi¹zane z nim zagro¿enie zatrucia tlenkiem wêgla, zwanym potocznie
czadem, przypominamy o konieczno�ci sprawdzania sprawno�ci przewo-
dów wentylacyjnych, dymowych oraz szczelno�ci instalacji i urz¹dzeñ ga-
zowych. Apelujemy, by nie zatykaæ kratek wentylacyjnych i u¿ytkowaæ tyl-
ko sprawne piecyki. Nieprzestrzeganie tych zasad stanowi wykroczenie prze-
ciwko przepisom przeciwpo¿arowym, a przede wszystkim stwarza zagro¿e-
nie dla ¿ycia i zdrowia domowników. W sytuacjach ostatecznych, nie nale¿y
bagatelizowaæ objawów duszno�ci, bólów i zawrotów g³owy, nudno�ci, wy-
miotów, oszo³omienia, os³abienia, przyspieszenia czynno�ci serca i oddy-
chania, gdy¿ mog¹ byæ sygna³em, ¿e ulegamy zatruciu czadem. W takiej
sytuacji nale¿y natychmiast przewietrzyæ pomieszczenie, w którym siê znaj-
dujemy i zasiêgn¹æ porady lekarskiej.

                                                m³. bryg. mgr in¿. Wojciech Semeniuk
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Maria Kalczyñska
Na podbój wspomnieñ.
Sentymentalna
pielgrzymka na Kresy
 13.- 19.07. 2012 r.

18.07  - �roda
Po Mszy �w. jedziemy do Kozowej. Jest to niewielka miejsco-

wo�æ, onegdaj w³asno�æ rodu Potockich, dzisiaj liczy 8 tys. w
obwodzie tarnopolskim. Z tego miasta pochodzi nasz opiekun
duchowy ks. Adam Szubka, który opowiada nam z du¿ym prze-
jêciem gdzie mieszka³, prowadzi do Ko�cio³a. Spotykamy jego
s¹siadów, jest Wo³odia, który oprowadza po cerkwi, cieszy siê
ze spotkania. Powoli odkrywamy historiê tego podolskiego mia-
steczka. Opisana zosta³a niedawno w reporta¿ach kresowych
prof. Niecieji - pisze Mieczys³aw Ko³odka - mia³o cegielniê, go-
rzelniê, rafineriê spirytusu, trzy m³yny, dwa tartaki i kilkana�cie
warsztatów rzemie�lniczych (...). Ma³a mie�cina, gdzie wszystko
by³o zakurzone, zab³ocone, domostwa pod s³omianymi strze-
chami, tylko gdzieniegdzie dachówki i blacha kry³a domy, ale
piêkne jednak by³o to, ¿e po s¹siedzku w ko�ciele, cerkwi i syna-
godze po swojemu, do swego Boga modlili siê ludzie w trzech
ró¿nych jêzykach". Nie przeszkadza³o to nikomu, a¿ przysz³a
wojna i �wiat ten utopi³a w cierpieniu i krwi.

W pobliskiej cerkwi spotykamy  ponad setkê m³odzie¿y z po-
bliskiej szko³y, przychodz¹ na wakacyjne spotkania z Bogiem,
ucz¹ siê pie�ni. M³ody duchowny pokazuje im jak maj¹ �piewaæ,
s¹   bardzo ¿ywio³owi i spontaniczni.

Zwiedzamy jeszcze jedn¹ cerkiew. Na tle b³êkitnego nieba i
poz³oconych kopu³ �wi¹tyni  góruje olbrzymi anio³ - symbol
dawnej Ukrainy�.. Cudowna kompozycja barw i �wiat³a. B³êkit
- kolor nieba i z³oto - kolor chwa³y i w³adzy.,

Istnieje równie¿ niepotwierdzona teoria, ¿e ¿ó³to-niebiesk¹ fla-
gê przywióz³ na Ru� ksi¹¿ê W³adys³aw Opolczyk, który pod
koniec XIV wieku by³ namiestnikiem na Rusi Halickiej. Faktem
jest, ¿e barwami Opola równie¿ s¹ niebieski i ¿ó³ty ( kolejno�æ
barw jest odwrotna ni¿ wspó³czesna flaga ukraiñska).   ostatecz-
nie 28 stycznia 1992 roku powrócono do niebiesko-¿ó³tego sztan-
daru.

Ksi¹dz Adam Szubka jeszcze d³ugo nie mo¿e oderwaæ siê od
swojej  rodzinnej miejscowo�ci, z lubo�ci¹ tuli do serca pêk kwia-
tów, które otrzyma³ od s¹siadów�

Kolejna stacja to Brze¿any
W Brze¿anach jeste�my po raz kolejny, wita nas u�miechniêta

Pani Halina Szatruk - Prezes tamtejszego Polskiego Stowarzy-
szenia Brze¿an. Opowiada o czekaj¹cych j¹ niebawem obowi¹z-
kach, za parê tygodni bêdzie odbywa³ siê kolejny remont Ko-
�cio³a oraz brukowanie cmentarza. Martwi siê, bo brakuje ludzi
do pomocy, z organizacji mo¿e liczyæ tylko na 20 osób, a do
parafii polskiej nale¿y 50 wiernych. Latem pomagaj¹ wolontariu-
sze z Polski, m.in. dziêki aktywno�ci pani Gra¿yny Or³owskiej-
Sondej  z TVP Wroc³aw, przyje¿d¿a m³odzie¿ z Dolnego �l¹ska i
odnawia brze¿añski cmentarz. Akcji  "Mogi³ê pradziada ocal od
zapomnienia" patronuje kardyna³ Henryk Gulbinowicz, rodem z
Wilna.

W informacji medialnej na ten temat czytamy: Przy pracach
porz¹dkowych i rekonstrukcjach pracuj¹ ka¿dego roku ucznio-
wie i nauczyciele dolno�l¹skich szkól, w ten szlachetny sposób
spêdzaj¹c wakacje. Na ratunek czeka jeszcze 46 cmentarzy na
dzisiejszej Ukrainie, udokumentowanych i opisanych. Trzeba
spieszyæ siê z ich rekonstrukcj¹. Za kilka lat czas zatrze wiele
�ladów polsko�ci na Kresach. Nie mo¿emy na to pozwoliæ. To

cz¹stka naszej ojczyzny. Bo przecie¿ OJCZYZNA TO ZIEMIA I
GROBY - NARODY, KTÓRE TRAC¥ PAMIÊÆ TRAC¥ ̄ YCIE.

Uda³o nam siê odwiedziæ brze¿añski cmentarz,  rzeczywi�cie
wiele ju¿  uporz¹dkowano, ods³oniêto zaro�niête przez lata na-
grobki, niektóre z nich odnowiono. Zapalamy znicze na grobie
matki Marsza³ka Edwarda Rydza �mig³ego - Marii.

Korzystaj¹c z dobrej  pogody, Pani Halina pokaza³ nam  miej-
scowo�æ Raj, gdzie znajdowa³a siê kiedy� posiad³o�æ letnia Sie-
nawskich, otoczona lasami i licznymi oczkami wodnymi, dzisiaj
w ogrodowym pa³acyku znajduje siê dom dla niepe³nospraw-
nych dzieci, prowadzony przez Belgów.    D³ugo zastanawiano
siê nad nazw¹ tego miejsca, a¿ do dnia, kiedy na polowanie
przyjecha³a tu m³oda para tu¿ po �lubie. By³ to ksi¹¿ê Adam
Sieniawski wraz ze swoj¹ �wie¿o po�lubion¹ ma³¿onk¹ - Ew¹.

Najwiêcej emocji wzbudzi³a w nas wyprawa do brze¿añskiego
XVI w.  zamku - dawnej posiad³o�ci rodu Sienawskich. Kiedy�
urz¹dzony by³ z wielkim przepychem, nale¿a³ do najwiêkszych
rezydencji magnackich Rzeczypospolitej, nazywany by³ Podol-
skim Wawelem. Na zamku przebywali m.in.: król August II Moc-

ny (1648), ksi¹¿ê Franciszek Rakoczy (1702) i car Piotr I Wielki
(1707). Obecnie zdewastowany. Naszym przewodnikiem po tym
miejscu by³  W³adys³aw Czajka - pasjonat dziejów Brze¿an. Z
jego to inicjatywy bardzo powoli odrestaurowuje siê kaplicê
przyzamkow¹, mozolnie zbiera wszystko co ma zwi¹zek z histo-
ri¹ tego miejsca. Mogli�my obejrzeæ pracownie oraz kilogramy
pozbieranych szcz¹tków kamieni z zabytkowych  murów. Kilka z
figur  uda³o siê ju¿  po³¹czyæ w ca³o�æ, ale to kropla w morzu
potrzeb. Szkoda, ¿e nie mo¿na cofn¹æ czasu i przyjrzeæ siê z
bliska  majestatowi tej okaza³ej budowli. Dzisiaj to ju¿ tylko ru-
iny, w�ród których przechadza siê majestatycznie  du¿y,  bia³y
kot i kr¹¿¹ podolskie soko³y.

Dobrze, ¿e niektóre z fragmentów zamkowych wspania³o�ci
ocala³y, w 1920 do Krakowa wywieziono sarkofagi Sieniawskich,
przeniesione pó�niej do Zamku w Pieskowej Skale.

Zmêczeni, ale pe³ni wra¿eñ wracamy do Bóbrki, gdzie czeka
na nas wspania³a kresowa kolacja.  >>>>>>>

>>>>>> 19.07 - czwartek
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To ju¿ ostatni dzieñ naszej pielgrzymki, rozpoczynamy od Mszy
�w. dziêkujemy za udany pobyt i modlimy siê o szczê�liw¹ drogê
powrotn¹.

Oko³o godz. 10.00  jeste�my we Lwowie, spotykamy naszego
przewodnika Jacka, który  pokazuje nam miejsce szczególne -
odwiedzamy Wzgórza Wuleckie, gdzie 4.07 1941 r. dokonano
mordu  na profesorach  lwowskich, dzisiaj ju¿ wiemy, ¿e zbrodni
dopu�ci³a siê   specjalna jednostka policyjna SD  III Rzeszy.
Palimy �wiecie, modlimy siê chwile. W ubieg³ym roku 3.07 2011 r.
zosta³ ods³oniêty tu pomnik wg projektu  krakowskiego rze�bia-
rza, prof. Aleksandra �liwy. Przedstawia on  bramê zbudowan¹ z
betonowych bloków,  symbolizuj¹cych poszczególne przykaza-
nia dekalogu,  z wysuniêtym kamieniem  przykazania nr 5 - nie
zabijaj. Za bram¹ znajduje siê przej�cie z przybit¹ do niego kartk¹,
na której widnieje odrêczny niemieckojêzyczny rozkaz "rozstrze-
laæ". Pomnik ten nie zawiera ¿adnego napisu.

Pomnik znajduje siê w miejscu rozstrzelania profesorów, w par-
ku studenckim. Na wzgórzu nad pomnikiem znajduje siê symbo-
liczny nagrobek z krzy¿em zbudowanym w 1991 roku przez rodzi-
ny zamordowanych. Jedynie na nim znajduje siê tablica z napi-
sem w jêzykach polskim i ukraiñskim "W tym miejscu 4 lipca 1941

roku hitlerowscy oprawcy rozstrzelali polskich profesorów lwow-
skich uczelni i cz³onków ich rodzin" oraz pe³n¹ imienn¹ list¹ ofiar.

Smutne to miejsce, dopiero po 60 latach doczeka³o siê nale¿y-
tego upamiêtnienia.

Zosta³o nam jeszcze parê godzin na spacer po ukochanym
Lwowie.  Wielu z naszej grupy szuka  korzeni swoich bliskich:
Maciej, Kazik, Maria, Tomek�

Z pietyzmem pochylamy siê nad mijanymi domami, ³apiemy
oddechy miasta, ca³y czas my�limy o tych, których ju¿ z nami nie
ma. O naszej babci Ziutce i dziadku Zygmusiu, wielu lwowskich
Polaków, dla których to miasto by³o  zawsze najwa¿niejsze, po-
wraca³o we wspomnieniach, snach i marzeniach. My bêdziemy
tu tak¿e  powracaæ, opowiadaæ naszym wnukom o jego �wietno-
�ci. Kultywowaæ tradycje kresowej kultury w swoich  rodzinach
i sercach. Taka jest nasza powinno�æ.

I zdali�my sobie sprawê, ¿e Lwów, Stanis³awów, Brze¿any, Krze-
mieniec� dzisiaj - pomimo, ¿e Polska  opu�ci³a te miejsca - to
trwaj¹ one wci¹¿  w naszych sercach i my�lach, s¹  zawsze blisko
i tak ju¿ pozostanie. Semper  Fidelis!

Maria Kalczyñska

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

domo�ci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ oraz umiesz-
czeniu na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego w G³ubczy-
cach w dniu:

1.  28.09.2012 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do zbycia
nieruchomo�æ niezabudowan¹, po³o¿on¹ w obrêbie wsi Pietro-
wice, oznaczon¹ wed³ug ewidencji gruntów dzia³kami nr 13/1, nr
14 i nr 18/6 o ³¹cznej powierzchni 0,9212 ha.

Z dniem 09.11.2012 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku
przez osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nieru-
chomo�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�cicielem
zbywanej nieruchomo�ci pozbawionym prawa w³asno�ci tej nie-
ruchomo�ci przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobierc¹.

2.  03.10.2012 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczony do odda-
nia w u¿ytkowanie wieczyste, udzia³ wynosz¹cy 381/1000 czê�ci
w gruncie dzia³ki nr 269/8, po³o¿onej w miejscowo�ci G³ubczyce
- Las Marysieñka (obrêb Lwowiany).

Z dniem 14.11.2012 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku
przez osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nieru-
chomo�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 grudnia 1990 r. albo jego spadko-
bierc¹.

3. 04.10.2012 r. wykazu obejmuj¹cego nieruchomo�ci przezna-
czone do zbycia:

a/ nieruchomo�æ lokalowa po³o¿ona w G³ubczycach przy ul.
Niepodleg³o�ci nr 6a/2;

b/ udzia³ w nieruchomo�ci zabudowanej budynkiem gospo-
darczym oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr
285/71 o powierzchni 0,0079 ha, po³o¿onej w G³ubczycach przy
ul. Niepodleg³o�ci;

c/ udzia³ w nieruchomo�ci oznaczonej wed³ug ewidencji grun-
tów jako dzia³ka nr 1304/5 o powierzchni 0,0714 ha, po³o¿onej
w G³ubczycach przy ul. Niepodleg³o�ci nr 6 - 6a - 6b.

Z dniem 15.11.2012 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 grudnia 1990 r. albo jego spadko-
bierc¹.

4. 10.10.2012 r. wykazów obejmuj¹cych nieruchomo�ci prze-
znaczone do zbycia:

a/ nieruchomo�æ niezabudowana, po³o¿ona w miejscowo�ci
Bogdanowice, oznaczona wed³ug ewidencji gruntów dzia³kami
nr 861/15, nr 862/8 i nr 862/39 o ³¹cznej powierzchni 0,1280 ha;

b/ nieruchomo�æ niezabudowana, po³o¿ona w miejscowo�ci
Bogdanowice, oznaczona wed³ug ewidencji gruntów dzia³k¹ nr
862/7 o powierzchni 0,0500 ha;

c/ nieruchomo�ci lokalowe po³o¿one w G³ubczycach przy uli-
cach: Sudeckiej nr 10/5, Warszawskiej nr 4/2;

Z dniem 21.11.2012 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 grudnia 1990 r. albo jego spadko-
bierc¹.

5. 16.10.2012 r. wykazu obejmuj¹cego nieruchomo�æ przezna-
czon¹ do oddania w dzier¿awê, po³o¿on¹ w G³ubczycach w rejo-
nie ul. ̄ eromskiego, oznaczon¹ wed³ug ewidencji gruntów jako
czê�æ dzia³ki nr 272/101 o powierzchni 244,80 m2.
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Spotkanie
z medalist¹ olimpijskim
     Administracja Zak³adu Karnego w G³ubczycach zor-
ganizowa³a skazanym spotkanie z Bart³omiejem Bon-
kiem, br¹zowym medalist¹ olimpijskim z Londynu.
     Sztangista Bart³omiej Bonk w reprezentacji Polski

debiutowa³ w 2000 roku
podczas Mistrzostw Euro-
py juniorów m³odszych,
zajmuj¹c 6 miejsce w kate-
gorii 70 kg. W miêdzycza-
sie wystêpowa³ wiele razy
w Mistrzostwach Polski,
Europy i �wiata z wieloma
sukcesami. W 2008 roku na

Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie w
rwaniu uzyska³ wynik 175 kg, który
dawa³ mu 8 miejsce, ale w podrzucie

spali³ wszystkie podej�cia (2 x 211 kg, 1 x 212 kg) i nie
zosta³ sklasyfikowany. 6 sierpnia 2012 roku na Igrzy-
skach Olimpijskich w Londynie prowadzi³ po rwaniu
w kategorii 105 kg wynikiem 190 kg, a ostatecznie
wywalczy³ br¹z wynikiem 410 kg (190 kg + 220 kg).

Sze�ciokrotnie zdobywa³ mi-
strzostwo Polski seniorów, w
tym trzykrotnie w kategorii 94
kg i trzykrotnie w kategorii 105
kg �   Podczas spotkania osa-
dzeni poznali historiê sporto-
wego ¿ycia olimpijczyka. Klu-
czowym tematem spotkania

okaza³a siê ciê¿ka praca i wylany pot na treningach.
     Wizyta odby³a siê w bardzo mi³ej atmosferze, a nasz
wspania³y mistrz okaza³ siê przesympatycznym,
skromnym cz³owiekiem. Bart³omiej Bonk ma na swo-
im koncie bardzo wiele sukcesów. Podczas spotka-
nia, br¹zowy medalista olimpijski apelowa³ zw³aszcza
do m³odych ludzi, by uprawiali sport. Na zakoñczenie
sportowiec rozda³ autografy, natomiast najwiêksz¹
atrakcj¹ by³o to, i¿ ka¿dy z uczestników mia³ mo¿li-
wo�æ osobi�cie ogl¹dn¹æ br¹zowy medal olimpijski.
Administracja wraz z osadzonymi  pragnie podziêko-
waæ panu Bart³omiejowi Bonkowi za przybycie i
wsparcie, dziêki czemu mo¿liwa jest realizacja naszych
celów i zamierzeñ, ¿ycz¹c jednocze�nie powodzenia
w realizacji ¿yciowych i sportowych przedsiêwziêæ.�
         Tekst i zdjêcia: m³. chor. Bart³omiej Kawulok

INFORMACJA DOTYCZ¥CA
 AFERY ALKOHOLOWEJ

    PPowiatowy Inspektor Sanitarny  informuje, ¿e w dniu
9.10. 2012r. zosta³a uchylona decyzja G³ównego Inspektora
Sanitarnego z dnia 16.09. 2012r. wstrzymuj¹ca wprowadza-
nie do obrotu na ca³ym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
napojów alkoholowych o zawarto�ci powy¿ej 20% alkoho-
lu, wyprodukowanych na terytorium Republiki Czeskiej.
     Na podstawie policyjnego �ledztwa oraz ustaleñ orga-
nów kontrolnych Republiki Czeskiej ustalono �ród³o ska-
¿enia alkoholem metylowym. S³u¿by Republiki Czeskiej
wykluczy³y mo¿liwo�æ zafa³szowania alkoholu u produ-
centów prowadz¹cych legalny eksport do Polski
PPInspektor   Sanitarny mgr Alina Mazur - Ciapa

TARGI PRACY I EDUKACJI
11 pa�dziernika  w "Sali Pod Anio³em" w Ratuszu Miejskim w G³ub-

czycach odby³y siê V Targi Pracy i Edukacji. Organizatorami byli Staro-
sta G³ubczycki i Powiatowy Urz¹d Pracy w G³ubczycach.

W targach wziê³o udzia³ ponad 40 wystawców z powiatu g³ubczyckiego
oraz powiatów o�ciennych: pracodawców, instytucji, szkó³ i uczelni.

Targi mia³y bezpo�redni zwi¹zek z realizowan¹ przez PUP w G³ubczycach
ide¹ ³¹czenia rynku pracy z rynkiem edukacyjnym.

Osoby zainteresowane ofertami pracy zyska³y podczas Targów mo¿li-
wo�æ bezpo�redniego kontaktu z przedstawicielami firm, rozmowy czy na-
wet umówienia siê na spotkanie. Umo¿liwiono zapoznanie siê z aktualnymi
wymogami europejskiego rynku pracy, a m³odzie¿y szkolnej zapoznanie siê
z ofertami edukacyjnymi w regionie oraz wymogami zwi¹zanymi z wyjaz-
dem za granicê w celach zarobkowych oraz edukacyjnych.

W�ród bardzo licznie odwiedzanych szczególnie przez m³odzie¿ stoisk
wystawowych najwiêksz¹ popularno�ci¹ cieszy³y siê przede wszystkim
oferty pracy za granic¹, które oferowa³ Powiatowy Urz¹d Pracy w ramach
sieci EURES, oraz oferty szkoleñ daj¹ce nowe umiejêtno�ci i uprawnienia.

Ka¿dego roku inicjatywa organizacji Targów Pracy i Edukacji spotyka
siê z coraz wiêkszym zainteresowaniem, zarówno ze strony wystawców, jak
i odwiedzaj¹cych

Tegoroczne "Targi Pracy i Edukacji" cieszy³y siê du¿ym zainteresowa-
niem i zapewni³y sobie miejsce w kalendarzu g³ubczyckich imprez o charak-
terze informacyjno-edukacyjnym na przysz³y rok. Nie oznacza to jednak, ¿e
trzeba czekaæ rok, aby skorzystaæ z oferty Powiatowego Urzêdu Pracy.
Urz¹d zaprasza wszystkich zainteresowanych od poniedzia³ku do pi¹tku w
godzinach 7:30-15:30, wiele informacji mo¿na znale�æ tak¿e na stronie inter-
netowej urzêdu: www.pup-glubczyce.pl    (fototeporta¿ str. 20)

Placówka Ca³odobowej Opieki dla
osób starszych jest placówk¹ budo-
wan¹ od podstaw. Obiekt umieszczony
jest na dzia³ce o powierzchni prawie 2
ha,  natomiast sam budynek znajduje
siê na odpowiednio przygotowanym
gruncie o powierzchni 0,5ha. Inwesty-
cja czê�ciowo zosta³a sfinansowana
przez Uniê Europejsk¹ z programu Na-
rodowa Strategia Spójno�ci.Projekt dotacyjny przygotowa³a firma Euro
Silesia z Opola natomiast projekt budowlany firma ADP z G³ubczyc. Termin
rozpoczêcia przedsiêwziêcia to lato 2010r , a ukoñczenie latem tego roku
2012. Placówka posiada 43 miejsca mieszkalne. Wszystkie pomieszczenia
do dyspozycji mieszkañców  znajduj¹ siê na jednej kondygnacji na parte-
rze. Pokoje s¹ 1, 2 i 3 osobowe, ka¿dy wyposa¿ony jest w wêze³ sanitarny,
instalacjê przywo³awcz¹ i podprowadzone ³¹cza telewizyjne. Posiada w³asn¹
kuchniê, salê rehabilitacyjn¹, salê terapii zajêciowej i kaplicê. Budynek przy-
gotowany jest tak aby mieszkañcom by³o ³atwo, bezproblemowo i bez-
piecznie poruszaæ siê. Mieszkañcy objêci zostan¹ ca³odobow¹ fachow¹
opiek¹ lekarsk¹,  pielêgniarsk¹ i opiekuñcz¹ . Cisza i spokój zapewni  miesz-
kañcom spokojne ¿ycie w swojej przystani.

Wiêcej informacji na
 www.dpsspokojnaprzystan.pl lub biuro @dpsspokojnaprzystan.pl
(fotoreporta¿ str. 20 u do³u)

NOWA PLACÓWKA CA£ODOBOWEJ
OPIEKI DLA OSÓB STARSZYCH,

NIEPE£NOSPRAWNYCH
 I PRZEWLEKLE CHORYCH

�SPOKOJNA PRZYSTAÑ� W CHOMI¥¯Y
 PO�WIÊCONA I OTWARTA
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II �WIATOWY  DZIEÑ
TABLICZKI MNO¯ENIA

   28 wrze�nia 2012r.
 w Zespole Szkó³ w Lisiêcicach obchodzili�my

II �WIATOWY  DZIEÑ TABLICZKI MNO¯ENIA.
     G³ównym organizatorem tego dnia na terenie Polski
i w innych krajach jest Firma WKM "Rachmistrz" ze
Szczecinka, producent i dystrybutor pomocy dydak-
tycznych oraz materia³ów wspieraj¹cych nauczanie
matematyki. W tym roku w akcji wziê³o udzia³  19  pañstw
(dane http://www.wmtday.org/). Organizatorem w  na-
szej szkole  by³ dyrektor Tadeusz Wojciechowski, a
koordynatorami nauczyciele matematyki Marta Gór-
ska-Walaszek i Andrzej Ustrzycki.

Akcja rozpoczê³a siê na terenie szko³y. Asystenci -
uczniowie  z  klas gimnazjalnych, przepytywali z ta-
bliczki mno¿enia  m³odszych kolegów, kole¿anki, na-
uczycieli i pracowników obs³ugi naszej szko³y.  Na-
stêpnie grupa uczniów wysz³a poza teren szko³y. Od-
wiedzaj¹c sklepy, zak³ady pracy oraz spotykaj¹c prze-
chodniów pytali doros³ych o znajomo�æ tabliczki mno-
¿eni. Prawid³owo odpowiadaj¹ca osoba zdobywa³a
tytu³ "MT EXPERT" (mistrz tabliczki  mno¿enia) i otrzy-
mywa³a plakietkê z tytu³em i logo mistrzostw. Akcja
spotka³a siê z ogromnym zainteresowaniem i entuzja-
zmem zarówno ze strony pytanych jak i pytaj¹cych.
    Po powrocie uczniów do szko³y zorganizowali�my
konkurs tabliczki mno¿enia z u¿yciem talii kart, w kilku
konkurencjach : "KRZY¯AK", "SZYBKI BILL", "B£Y-
SKAWICA" w trakcie, których uczniowie rywalizowa-
li miêdzy sob¹  o tytu³ MISTRZA TABLICZKI MNO-
¯ENIA. Zorganizowana akcja okaza³a siê bardzo uda-
na, sprawi³a wiele rado�ci uczniom i mieszkañcom, któ-
rym u�wiadomi³a jak wa¿na i przydatna jest tabliczka
mno¿enia w ¿yciu codziennym.
Na zakoñczenie dyrektor podziêkowa³ wszystkim za
aktywny udzia³ w II �wiatowym Dniu Tabliczki Mno-
¿enia i propagowanie wiedzy matematycznej w �rodo-
wisku lokalnym  i szkolnym.
Czekamy z niecierpliwo�ci¹ na III edycjê tego dnia w
przysz³ym roku, bogatsi o zdobyte do�wiadczenia i
pe³ni nowych pomys³ów. Szko³a otrzyma³a certyfikat z
tego dnia.
Koordynatorzy:
 Marta Górska-Walaszek, Andrzej Ustrzycki

WAKACJE Z EKSPERYMENTEM
    Pomimo wakacji, budynek szko³y w Lisiêcicach nie by³ pusty, co wa¿-
niejsze - w jednej z sal przez ponad tydzieñ odbywa³y siê zajêcia eduka-
cyjne, by³o g³o�no i weso³o  jak na przerwie miêdzy lekcjami - tak praco-
wali uczestnicy Letniej Szko³y Naukowców - ponad trzydzie�cioro dzie-
ci w wieku od 8 - 14 lat.
    "Czego ucho nie s³ysza³o?" - pod takim tytu³em zorganizowana by³a
pó³kolonia w Lisiêcicach. To ju¿ druga edycja LSN - w ramach projektu
edukacyjnego - "Z ma³ej szko³y w wielki �wiat" oraz projektu "Ka¿dy
mo¿e odkrywaæ tajemnice �wiata" który realizowany jest w ramach POKL,
a dofinansowany ze �rodków EFS. Zajêcia odbywa³y siê przez siedem
dni, od poniedzia³ku do pi¹tku przy wspó³pracy dwóch studentek Uni-
wersytetu Wroc³awskiego. Dzieci wykonywa³y powa¿ne do�wiadczenia,
ale jednocze�nie takie, które rozwijaj¹ i pozwalaj¹ na szersze poznanie
rzeczywisto�ci za pomoc¹ prostych pomocy: puszki po kukurydzy, kora-
lików, grochu, kubeczka, garnka z wod¹ itp.
   Na pocz¹tku ka¿dego spotkania by³y zabawy np. gor¹ce krzes³o, g³u-
chy telefon, a pó�niej � pó�niej mnóstwo eksperymentów. Ka¿dy dzieñ
odby³ siê pod innym has³em - Kosmos, Gdzie jest pr¹d? Czego ucho nie
s³ysza³o? - to tylko niektóre z tematów. Z zaciekawieniem zagl¹dali i ob-
serwowali co siê stanie gdy:
- na puszkê naci¹gniêto balon, naklejono foliê aluminiow¹ i krzyknêli �
- bardzo mocno uderzali w garnek ³y¿k¹ drewnian¹ i patrzyli, jak drga i
przesuwa siê ry¿ �
- ponadto samodzielnie budowali zestawy do�wiadczalne np. harmonijkê
z pude³ka i gumek recepturek, tak by "wychodzi³y z nich" fale d�wiêkowe.
W ten sposób nie tylko spêdzali czas wolny, ale przez zabawê uczyli siê
fachowego s³ownictwa i nieznanych im do tej pory w³a�ciwo�ci. Ciekawe
eksperymenty, zabawy w grupie, na przerwach drugie �niadanie, dla uroz-
maicenia wyj�cie na lody, a na zakoñczenie ognisko z kie³baskami. Najlep-
szym podsumowaniem s¹ chyba s³owa jednego z uczestników: - Szkoda,
¿e ten tydzieñ tak szybko min¹³.

 Drugi tydzieñ pó³kolonii - wyjechali�my na trzydniow¹ wycieczkê do
Warszawy. Zwiedzanie rozpoczêli�my od Pa³acu Kultury, gdzie z XXX
piêtra podziwiali�my panoramê  Warszawy. Potem nowoczesna Warsza-
wa - dworzec centralny, z³ote tarasy, metro, domy centrum. Drugi dzieñ to
najwa¿niejszy cel naszej wyprawy - CENTRUM NAUKI KOPERNIK (foto).
Rozpoczêli�my od seansu w Planetarium  gdzie obejrzeli�my film "Wszy-
scy jeste�my astronomami".  Wiêkszo�æ dnia spêdzili�my jednak na eks-
perymentach, do�wiadczeniach i zabawie z nauk¹. To niezwyk³e miejsce
by³o odpowiedzi¹ na wiele nurtuj¹cych nas pytañ i skarbnic¹ ciekawo-
stek. By³y to niezapomniane godziny dla wszystkich uczestników wy-
cieczki. Nastêpnie -  Stadion Narodowy, £azienki Królewskie, gdzie ws³u-
chiwali�my siê w muzykê Chopinowsk¹. Trzeci dzieñ to lekcja historii  na
Zamku Królewskim,  Starówce,  Krakowskim Przedmie�ciu przy Grobie
Nieznanego ̄ o³nierza.
  Ta wakacyjna przygoda w szkole, przynios³a uczniom wiele rado�ci i
wspania³¹ zabawê. Dla nauczycieli, którzy j¹ organizowali, najwiêkszym
podziêkowaniem by³y s³owa, które s³yszeli od wielu z nich: "Ju¿ czekamy
na nastêpne takie wakacje".                                      MARTA KLIMEK
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,,KONNO PO ZDROWIE"
         Dnia 29 wrze�nia 201r. Stowarzyszenie ,,ALIA", dzia³aj¹ce przy Szkole
Podstawowej nr 1 w G³ubczycach, zorganizowa³o dla uczniów i rodziców kolej-
ny rajd pod has³em ,,KONNO PO ZDROWIE". Tym razem uczestnicy spotkali

siê w ,,Stajni na Warszawskiej".
     G³ównym celem rajdu by³a in-
tegracja uczniów, rodziców i na-
uczycieli a tak¿e aktywne spêdze-
nie wolnego czasu. Ponadto mo¿-
na by³o wzi¹æ udzia³ w grach i
zabawach ruchowych, poje�dziæ
na koniu i przekonaæ siê, ¿e w
G³ubczycach s¹ ciekawe miejsca,
w których mo¿na mi³o spêdziæ
czas.    Na ulicê Warszawsk¹
uczniowie wyruszyli wraz z rodzi-
cami ze Szko³y Podstawowej nr
1, w grupach oko³o 20 osobo-

wych. Po przyj�ciu na miejsce ka¿d¹ grup¹ zaopiekowali siê czekaj¹cy ju¿ na-
uczyciele, którzy przygotowali wiele atrakcji. Na pocz¹tku by³o stanowisko do
rysowania. Dzieci mog³y przy pomocy papieru i kredek wyraziæ swoje uczucia i
spostrze¿enia z pobytu w ,,Stajni". W innym miejscu odby³ siê rzut podkow¹ do
celu. Trzeba by³o wykazaæ siê nie tylko si³¹, ale tak¿e precyzj¹ i sprytem. Du¿ym
powodzeniem cieszy³y siê te¿ sportowe wy�cigi rzêdów, w których aktywnie
bra³y udzia³ zarówno dzieci jak i ich rodzice. Natomiast ch³opcy chêtnie grali w
pi³kê no¿n¹ na piasku, w stodole. Na takim boisku, to by³a niez³a zabawa.

     Jednak najwiêksz¹ atrakcj¹ by³y
przeja¿d¿ki na koniu. Dzieciaki cier-
pliwie czeka³y na swoj¹ kolejkê i czê-
sto kilkakrotnie korzysta³y z jazdy.
Na szczê�cie konie z du¿¹ cierpli-
wo�ci¹ znosi³y tak du¿e nimi zainte-
resowanie. Oprócz tego doro�li chêt-
nie korzystali z serwowanej herba-
ty i kawy a wszyscy piekli sobie kie³-
baski na prawdziwym ognisku.
    Dodatkow¹ atrakcj¹ dla dzieci
by³o poszukiwanie ukrytych skar-
bów, którymi by³y drobne upomin-

ki przygotowane przez Stowarzyszenie ,,ALIA". M³odzi poszukiwacze przeszu-
kali ka¿dy centymetr ziemi w okolicy i zajrzeli nawet do najmniejszej dziurki.
Dziêki temu wszystkie ukryte niespodzianki zosta³y odnalezione.
      Ca³y pobyt przebiega³ w mi³ej i spokojnej atmosferze. W³a�ciciele i instrukto-
rzy przyjêli nas bardzo go�cinnie. By³o to nie lada wyzwaniem, gdy¿ w rajdzie
uczestniczy³o oko³o stu uczniów wraz z rodzicami. Ponadto w spotkaniu uczest-
niczyli te¿ je�d�cy z Czech, a dok³adniej z Indrychowa. Nie tylko chêtnie wozili
dzieci na koniach, ale równie¿ najm³odszy z nich, Petr da³ wspania³y popis jazdy
konno. Natomiast uczeñ klasy czwartej, Jakub Mielnik, pokaza³ elementy wolty-
¿erki na koniu.
    W tym miejscu chcemy bardzo gor¹co podziêkowaæ wszystkim, którzy w
mniejszym lub wiêkszym stopniu pomogli w zorganizowaniu rajdu. Szczególne
podziêkowania nale¿¹ siê w³a�cicielom ,,Stajni na Warszawskiej" za tak mi³e
ugoszczenie nas. Pani Dyrektor Jolancie Wojtu� za wsparcie, a nauczycielom za
zaanga¿owanie i pomoc przy rajdzie. Natomiast rodzicom i dzieciom za wspa-
nia³¹, wspóln¹ zabawê.
      Ten sobotni dzieñ by³ bardzo udany. Nawet pogoda dopisa³a. Mamy nadzie-
jê, ¿e udzia³ w rajdzie ,,KONNO PO ZDROWIE" pozwoli³ wszystkim  zdrowo i
aktywnie spêdziæ czas. Wielu uczestników rajdu ju¿ teraz zadeklarowa³o, ¿e na
pewno powróc¹ do ,,Stajni na Warszawskiej", aby nadal korzystaæ z uroków
jazdy konno

Zarz¹d Stowarzyszenia ,,ALIA"      Zdjêcia: Tomasz Ma³yjurek

Podczas minionego weekendu g³ubczyccy strzel-
cy z js 3009 G³ubczyce im. p³k Stanis³awa Gliñ-
skiego uczestniczyli w biwaku.
 Podczas którego utrwalali wiadomo�ci typu;
budowa bazy przej�ciowej - wi¹¿e siê ze spaniem
na wolnym powietrzu, pod improwizowanym
przykryciem - pa³atk¹, lub samodzielnie zbudo-
wanym sza³asem. Musi ona spe³niaæ kilka wa-
runków: niedostêpno�æ, trudno�æ do wykrycia,
mo¿liwo�æ obserwacji otoczenia, mo¿liwo�ci
obrony i ewakuacji.
instalacja pu³apek, jako system alarmowy - roz-
montowanie bazy- aby nie pozostawiaæ po so-
bie �ladów.
orientowanie siê wed³ug mapy w czasie marszu
- surwiwal militarny - celem jest, podobnie jak w
wojsku, nabycie i utrzymanie umiejêtno�ci po-
zwalaj¹cych na zachowanie sprawno�ci i ¿ycia
dla wykonania ustalonego zadania. Ten element
decyduje o charakterze szkolenia.

surwiwal zielony - celem jest nabycie i utrzyma-
nie umiejêtno�ci pozwalaj¹cych na samowystar-
czaln¹ egzystencjê w warunkach przebywania
poza cywilizacj¹.  Ten rodzaj surwiwalu nasta-
wiony jest silnie na rekreacjê, ale przygotowuje
te¿ do dzia³añ w warunkach zagro¿eñ, klêsk
¿ywio³owych, katastrof komunikacyjnych, itp.
Dla kandydatów chêtnych do wst¹pienia w sze-
regi JS 3009 G³ubczyce ZS STRZELEC OSW,
by³a to z ca³a pewno�ci¹ ciekawa przygoda.

    JE�LI MASZ UKOÑCZONE 16 LAT
CHCESZ W£O¯YÆ MUNDUR PRZE¯YÆ

PRAWDZIW¥ PRZYGODÊ
ZG£O� SIÊ DO NAS

 www.js3009.bo.pl
ZAPEWNIAMY SZKOLENIA

- Z MUSZTRY, SURVIVALU,  WALKI WRÊCZ,
£¥CZNO�CI, TAKTYK SPECJALNYCH,

SPRAWD� SIÊ JU¯ DZI�

JS 3009 G³ubczyce
 ZS STRZELEC OSW

OG£OSZENIE
Sprzedam mieszkanie 125m2,

5 pokoi, kuchnia, ³azienka, spi¿arka,
5 piwnic,  pomieszczenia gospodarcze,
2 szopki, 2 gara¿e,  podwórko i gród.

Miejscowo�æ po³o¿ona 7km od G³ubczyc.
Telefon  660-140-983
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STOWARZYSZENIE
LOKALNA GRUPA DZIA£ANIA
 "P£ASKOWY¯ DOBREJ ZIEMI"

       30 wrze�nia br.  w G³ubczycach przy Ratuszu odby³ siê III Jar-
mark Anielski. Zorganizowany zosta³ przez  Stowarzyszenie Lokal-
na Grupa Dzia³ania "P³askowy¿ Dobrej Ziemi" przy wspó³pracy z
Powiatowym Muzeum Ziemi G³ubczyckiej, Urzêdem Miejskim  oraz
Franciszkañskim O�rodkiem Pomocy Dzieciom.

      Uroczystego otwarcia  III
Jarmarku Anielskiego dokona-
³a Prezes Stowarzyszenia LGD
Danuta Szwiec, która przywi-
ta³a zgromadzonych na placu
mieszkañców G³ubczyc  i oko-
licznych miejscowo�ci, zapra-
szaj¹c do obejrzenia wystaw
konkursowych i udzia³u  w
Jarmarku. Tradycyjnie otwar-
cie to po³¹czone by³o z b³ogo-
s³awieñstwem �w. Franciszka,

którego udzieli³  franciszkanin ojciec Mieczys³aw, nie sk¹pi¹c �wiêco-
nej wody ¿adnemu zwierzakowi, który w towarzystwie swoich opieku-
nów znalaz³ siê przy ratuszu.

  W Sali "Pod Anio³em" w Ratu-
szu Miejskim  prezentowane
by³y prace dzieci i m³odzie¿y, lo-
kalnych wytwórców oraz Kó³ Go-
spodyñ Wiejskich i stowarzy-
szeñ w ramach nastêpuj¹cych
konkursów:
"EKO ANIO£"
"SPOTKA£EM ANIO£A MI£O�CI"
"ZE SPI¯ARNI MOJEJ BABCI"

"ZAPOMNIANY SMAK KASZY".

Podczas III Jarmarku Anielskie-
go na scenie podziwiaæ mo¿na by³o  wystêpy artystyczne dzieci i m³o-
dzie¿y szkolnej zg³oszonej do konkursu "CO KTO MO¯E NIECH PO-
KA¯E" oraz  zespo³u muzycznego PIOTR - MUSIC BOX.
Ponadto zaprezentowane zosta³y produkty twórców z obszaru "P³a-
skowy¿u Dobrej Ziemi":
- rêkodzie³o artystyczne (decoupage, wyroby z filcu, papieru i drewna)
- Aleksandry Jankowskiej, Katarzyny Arasimskiej;
- regionalne specja³y-Stowarzyszenie Przyjació³ Szk. Podstawowej z
Nasiedla; - miód, propolis, py³ek kwiatowy Gospodarstwa Pszczelar-
skiego "KWIATEK" - Ma³gorzaty Hosnowskiej; - rêkodzie³o artystycz-
ne  Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Spo³eczno - Zawodowego "Na-
przeciw"; - rêkodzie³o artystyczne - Warsztatów TZ w Branicach.
    Dziêki STAJNI "NA WARSZAWSKIEJ " mo¿liwe by³o spróbowanie
umiejêtno�ci je�dzieckich  lub te¿ przeja¿d¿ki bryczk¹. Podsumowanie Jar-
marku stanowi³ wieczorny, bogaty blok artystyczny pt. "A ja bêdê Twym
anio³em", a w nim barwny recital M. Farasiewicz z zespo³em MARIEL ( K.
£ankowski, W. Wierzba ) z udzia³em B. Krzaczkowskiej oraz program kaba-
retowo - poetycki teatru Tradycja ZSM  z M. Zaj¹cem w roli g³ównej.
     Jak co roku Jarmark cieszy³ siê sporym zainteresowaniem organiza-
cji z obszaru LGD P³askowy¿ Dobrej Ziemi oraz licznym udzia³em miesz-
kañców G³ubczyc. Dziêkujemy wszystkim wystawcom, spo³ecznikom
zaanga¿owanym w przebieg Jarmarku  oraz mieszkañcom powiatu g³ub-
czyckiego za udzia³ w tej ciekawej imprezie.  Mamy nadziejê, ¿e wspól-
nie z nami spêdzone niedzielne, s³oneczne popo³udnie by³o dla pañ-
stwa zarówno przyjemne jak i inspiruj¹ce.
       Stowarzyszenie LGD  �P³askowy¿ Dobrej Ziemi"

NIE RYZYKUJ - ZASZCZEP SIÊ!
  Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  informuje,
¿e w dniach od 8 do 19 pa�dziernika trwa³a jesienna edycja
¯ó³tego Tygodnia. To ju¿ XXV edycja ogólnopolskiej ak-
cji, której ide¹ jest edukacja na temat zagro¿eñ zwi¹za-
nych z wirusowym zapaleniem w¹troby typu A (WZW A) i
typu B (WZW B) oraz popularyzacja szczepieñ ochron-
nych, jako sprawdzonej profilaktyki tych chorób.

Wirusowe zapalenia w¹troby typu A i typu B to jed-
ne z najczê�ciej wystêpuj¹cych chorób zaka�nych na �wie-
cie. WZW typu A, zwane potocznie ¿ó³taczk¹ pokarmow¹,
to choroba, która wystêpuje praktycznie na ca³ym �wiecie.
Do zaka¿enia mo¿e doj�æ poprzez bezpo�redni kontakt z
chor¹ osob¹ lub przez spo¿ycie ska¿onej wirusem ¿ywno-
�ci lub wody. Wyje¿d¿aj¹c do krajów egzotycznych stupro-
centowej gwarancji ochrony przed zachorowaniem nie daje
nawet zakwaterowanie w ekskluzywnym hotelu i zachowa-
nie podstawowych zasad higieny. Do zaka¿enia mo¿e doj�æ
poprzez umycie zêbów zainfekowan¹ wod¹ lub spo¿ycie jej
w postaci kostek lodu dodanych do napoju b¹d� drinku.
Dlatego najskuteczniejsz¹ form¹ profilaktyki WZW typu A
s¹ szczepienia ochronne.
     Wirusowe zapalenie w¹troby typu B to niezwykle zara�-
liwa choroba. Ka¿da osoba, która ma zaplanowany zabieg, z
naruszeniem ci¹g³o�ci pow³ok skórnych powinna byæ za-
bezpieczona przeciwko WZW typu B. Do zaka¿enia WZW
B wystarczy zaledwie kropla krwi, dlatego niebezpieczne
dla naszego zdrowia mog¹ byæ zarówno zabiegi wykony-
wane  w zak³adach fryzjerskich, kosmetycznych czy salo-
nach tatua¿u. Du¿e ryzyko zaka¿enia nios¹ te¿ kontakty sek-
sualne z osob¹ zaka¿on¹ wirusem HBV.
    W ramach akcji "¯ó³ty Tydzieñ" do odwiedzenia punk-
tów szczepieñ na terenie ca³ego powiatu zapraszamy oso-
by, które rozpoczê³y cykl szczepieñ wiosn¹. Natomiast do
podjêcia profilaktyki zachêcamy szczególnie osoby dotych-
czas niezaszczepione. Wa¿n¹ rolê odgrywa wiedza na temat
choroby oraz �wiadomo�æ, w jaki sposób mo¿na jej unik-
n¹æ, a tak¿e przekonanie o zaletach skorzystania ze szcze-
pieñ, które d³ugotrwale zabezpiecz¹  i uodporni¹ organizm.
 Na rynku dostêpne s¹ dwa rodzaje szczepionek - skojarzo-
ne i monowalentne. Szczepionki skojarzone, uodparniaj¹
przeciwko obu typom wirusa zapalenia w¹troby A i B (stan-
dardowy schemat szczepienia sk³ada siê z 3 dawek - pierwsz¹
dawkê podaje siê w dowolnie wybranym terminie, drug¹
dawkê po up³ywie 1 miesi¹ca, a trzeci¹ po up³ywie 6 miesiê-
cy od podania pierwszej dawki). Szczepionki monowalent-
ne, chroni¹ tylko przed jednym z typów wirusa.
  W przypadku profilaktyki wirusowego zapalenia w¹troby
typu A, szczepionkê podaje siê w 2 dawkach w odstêpie 6-
12 miesiêcy. Natomiast w przypadku szczepienia p/WZW
typu B podstawowy schemat obejmuje podanie 3 dawek
(pierwsz¹ w dowolnym momencie, drug¹ po miesi¹cu od
szczepienia a trzeci¹ po 6 miesi¹cach od pierwszej dawki).
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e tylko przyjêcie pe³nego cyklu szczepie-
nia zapewnia d³ugotrwa³¹ ochronê przed zaka¿eniem wiru-
sem zapalenia w¹troby typu A i typu B.
Wiêcej informacji na temat profilaktyki wirusowych zapaleñ
w¹troby oraz adresy punktów szczepieñ bior¹cych udzia³ w
akcji ̄ ó³ty Tydzieñ znajduj¹ siê na stronie
 www.zoltytydzien.pl.
                 PP   Inspektor Sanitarny Alina Mazur - Ciapa
                     Informacjê przygotowa³a: mgr Marta Wanat
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      26 sierpnia 2012 roku, w wieku 66 lat, zmar³ d³ugoletni so³tys
Lisiêcic Pan Jan Roskowiñski. Odszed³ od nas wspania³y, cie-
p³y, uczynny i dobry cz³owiek. Ca³e swoje doros³e ¿ycie praco-
wa³ dla spo³eczno�ci So³ectwa Lisiêcice, równocze�nie bêd¹c
dobrym gospodarzem, kochaj¹cym mê¿em i ojcem dbaj¹cym o
swoj¹ rodzinê, a dla wnuków cudownym dziadkiem. Druh Jan
od czterdziestu lat s³u¿y³ w Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej,  pe³ni¹c
przez wiele lat funkcjê Prezesa OSP Lisiêcice. Stara³ siê o szkole-
nie m³odzie¿y stra¿ackiej, o zabezpieczenie dru¿yn w niezbêdny
sprzêt, o potrzebne inwestycje w stra¿nicy. Przez 34 lata by³
So³tysem So³ectwa Lisiêcice. So³ectwu Lisiêcice s³u¿y³ jeszcze
d³u¿ej, ucz¹c siê samorz¹dowej pracy w Radzie So³eckiej, zanim
mieszkañcy wybrali go na So³tysa.  W swojej dzia³alno�ci przede
wszystkim stara³ siê pomagaæ ka¿demu, kto zwraca³ siê do niego
z pro�b¹ o wsparcie. Zabiega³ o zbiorowe potrzeby mieszkañ-

ców Lisiêcic, o naprawê dróg, o stan lisiêcickiej �wi¹tyni, o nowe
ogrodzenie cmentarza, o remont Domu Ludowego. Potrafi³ za-
chêciæ mieszkañców swojej wsi do wspólnej pracy na rzecz so-
³ectwa i parafii. Szczególnie troszczy³ siê o potrzeby dzieci i m³o-
dzie¿y, a zw³aszcza o poprawê warunków nauki w szkole i zaple-
cze sportowe. Ostatnim jego celem i marzeniem, by³o skanalizo-
wanie Lisiêcic. Po�wiêca³ swój czas, by przyspieszyæ proces
przygotowania dokumentacji dla tej inwestycji. W uznaniu wiel-
kich zas³ug w pracy samorz¹dowej Pana Jana Roskowiñskiego
Rada Miejska w G³ubczycach uhonorowa³a  na uroczystej sesji
w grudniu 2011 roku Herbem G³ubczyc.
 Na zdjêciu:
Jan Roskowiñski pierwszy od lewej, odbiera Herb G³ubczyc

ODESZLI
JAN ROSKOWIÑSKI KRYSTYNA MICHALIK

Krystyna Michalik
(16. 03. 1957 - 12.10. 2012)
urodzi³a siê w G³ubczy-

cach i od wielu lat dzia³a³a
na rzecz rozwoju kultury
muzycznej w naszym mie-
�cie. Zwi¹zana by³a z Pañ-
stwow¹ Szko³¹ Muzyczn¹,
któr¹ ukoñczy³a w 1976
roku. Od 31 lat by³a nauczy-
cielem klasy fortepianu, a
od 2000 roku pe³ni³a rów-
nie¿ funkcjê dyrektora szko-
³y. By³a organizatorem i dy-
rektorem artystycznym Fe-
stiwalu M³odych Pianistów
(od 2000 r.). Inicjowa³a wy-
darzenia kulturalne i artystyczne zapraszaj¹c do G³ubczyc wy-
bitnych muzyków z kraju i zagranicy. Dziêki niej m³odzi adepci
sztuki pianistycznej mieli styczno�æ z najlepszymi pedagogami z
Polski, Czech, Rosji i Litwy. Wspó³pracowa³a ze szko³ami mu-
zycznymi w Opawie, Franciszkowych £a�niach oraz Haj ve Slez-
sku. Za dzia³alno�æ kulturaln¹ i o�wiatow¹ otrzyma³a liczne na-
grody, miêdzy innymi nagrodê Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Nagrodê Dyrektora Centrum Edukacji  Artystycz-
nej oraz Srebrny Krzy¿ Zas³ugi.

"PRZEP£YN¥Æ  PRZEZ GRANICÊ"
Tak brzmi tytu³ kolejnego projektu, który  Przedszkole nr 2 w G³ubczycach realizuje wraz z

przedszkolem "Kluczyk" z Krnova. Przedszkolaki z grup "Przyjaciele Krzysia"i "Kubusie Pu-
chatki"  na zmianê odwiedzaj¹ naszych czeskich przyjació³.  Co tydzieñ spotykamy siê w ich
przedszkolu, które posiada basen przystosowany na nauki p³ywania dla  ma³ych dzieci.   Pod
okiem instruktorki p³ywania nasze maluchy wraz z czeskimi przedszkolakami ucz¹ siê bez-
piecznego zachowania w wodzie, oswajaj¹ siê z ni¹. Dziêki wielu ciekawym zabawom dzieciaki
opanowuj¹ p³ywanie, s¹ coraz bardziej sprytne i samodzielne.  Nasze wyjazdy sprawiaj¹
dzieciom du¿o frajdy, s¹ radosne, otwarte, ciesz¹ siê  z ka¿dego postêpu, który czyni¹ na lub
pod wod¹. Dla niektórych z nich sukcesem jest prze³amanie  strachu przed wej�ciem do wody,
dla innych samodzielne przep³yniêcie basenu w piankowym pasie ale s¹ i takie dzieci, które
pod okiem instruktorki wykonuj¹ skoki do wody na tzw. "g³ówkê". Spotkania nasze po raz kolejny udowadniaj¹, ¿e dzieciaki
podczas zabaw ³¹czy wspólna rado�æ, �miech i serdeczno�æ, a bariera jêzykowa czy kulturowa odp³ywa gdzie� w sin¹ dal�

                                                                                                                                                 Magdalena Szafrañska

�Bóg mi³osierny daje nam zbawienie"

Wszystkim, którzy uczestniczyli
bezpo�rednio i duchowo

w pogrzebie
naszej najukochañszej

¯ONY i MAMY

�p. Krystyny MICHALIK
sk³adamy serdeczne podziêkowania

M¥¯ z CÓRK¥

Prosimy o ³¹czno�æ w tej modlitwie
 nie tylko w rozpoczêtym Roku Wiary,

a pamiêæ o Niej i o tym niech pozostanie
w naszych sercach na zawsze.
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Marian HABERSTOK (1942-2011)
   Urodzi³ siê 1. lipca 1942 r. w Nowym S¹-
czu. Wraz z matk¹ przyjecha³ do G³ubczyc
w 1952 r. W wieku 13 lat zosta³ przyjêty do
zespo³u juniorów Polonii, a jego pierw-
szym trenerem by³ Ryszard Polek. Od
pierwszego dnia pi³karskiej przygody zaj¹³
miejsce miêdzy s³upkami bramki i pozo-
sta³ tam do koñca kariery. W 1958 r. zosta³
w³¹czony do kadry seniorów. Rok pó�niej
zosta³ powo³any do m³odzie¿owej kadry
województwa opolskiego, w której wystê-
powa³ do 1963 r. (zagra³ w 18 meczach,
dwukrotnie zdobywaj¹c Puchar Micha³o-
wicza). W 1960 r. otrzyma³ propozycjê
przej�cia do II ligowej Unii Racibórz i
uczestniczy³ w meczach testowych (bro-
ni³ bramki w potyczce towarzyskiej z Odr¹
Opole i nie da³ siê pokonaæ bêd¹cemu u
szczytu s³awy Engelbertowi Jarkowi). Sta-
nowcze weto postawi³a jednak mama, a
dzia³acze czynili wszystko, aby zatrzymaæ
swego najlepszego zawodnika. W 1963
roku Polonia zmierzy³a siê w Pucharze
Polski z Legi¹ Warszawa - Marian Haber-
stok wszed³ do bramki po przerwie i pu-
�ci³ 5 bramek, ale nie skapitulowa³ przed
strza³ami s³ynnego Lucjana Brychcego
(Polonia przegra³a 1-11).
W barwach Polonii rozegra³ przesz³o 500
spotkañ a karierê sportow¹ zakoñczy³ z
powodów zdrowotnych w 1978 r. Pó�niej
zosta³ dzia³aczem Polonii: by³ kierownikiem
dru¿yny pi³karskiej przez okres 14 lat,
cz³onkiem zarz¹du klubu, wiceprezesem a
dzia³alno�æ w klubie zakoñczy³ jako p.o.
prezesa (2003 r.). W 2000 r. by³ jednym z
animatorów fuzji Polonii z Elektrometem
Go³uszowice - uratowano wówczas dla
G³ubczyc "okrêgówkê". Zdoby³ dwukrot-
nie Herb G³ubczyc w kategorii indywidu-
alnej - Srebrny (2000) i Z³oty (2004).
Zmar³ 24. stycznia 2011 r. w G³ubczycach.

PAMIÊCI TYCH CO ODESZLI
     Zaduszki. Dni pamiêci o tych, co ju¿ od nas odeszli. Tych, których ju¿ nie ma w�ród nas. Odwiedzamy groby naszych bliskich. Zapalamy
znicze, sk³adamy wieñce i kwiaty. Zastanawiamy siê nad przemijaniem. Przywo³ujemy ulotne wspomnienia. �wiêto Zmar³ych to dobry
moment na refleksje, tak¿e nad w³asnym ¿yciem, nad przesz³o�ci¹, tera�niejszo�ci¹ i przysz³o�ci¹. Jest to moment na wspomnienia.
Odwiedzaj¹c G£UBCZYCKI CMENTARZ, spotkamy na nim Tych, którzy odeszli z pi³karskiego �rodowiska, a których wci¹¿ mamy w
naszej pamiêci. Zatrzymajmy siê na chwilê przy grobach Tych Polonistów, którzy odeszli niedawno na wieczne odpoczywanie�

Tadeusz GAJOWIEC (1950-2011)
  Urodzi³ siê 3. lutego 1950 r. w G³ubczy-
cach. W 1965 r. bêd¹c uczniem technikum
rolniczego pod okiem trenera Ryszarda
Fa�ciszewskiego rozpocz¹³ treningi w ko-
szykówkê w Techniku G³ubczyce. Po kil-
ku meczach gra³ ju¿ w podstawowym sk³a-
dzie zespo³u. Wtedy te¿ zaczêli na Niego
mówiæ "Rzutoszczyk", gdy¿ z niewiary-
godn¹ precyzj¹ potrafi³ trafiaæ do kosza z
dystansu. Trzykrotnie zawodnicy techni-
kum rolniczego byli na mistrzostwach
Polski szkó³ rolniczych (w 1969 r. w Lubli-
nie zajêli 4. miejsce). Zespó³ Technika pre-
zentowa³ siê dobrze, ale by³ w cieniu lo-
kalnego rywala - Polonii. W koñcu Tade-
usz Gajowiec przeniós³ siê do mocnej Po-
lonii, gdzie trenerem by³ Bohdan Chomê-
towski. Jako mistrz Opolszczyzny w sezo-
nie 1973/1974 Poloni�ci walczyli o ligê
miêdzywojewódzk¹ - III ligê krajow¹. W
decyduj¹cym turnieju w G³ubczycach
Polonia zajê³a drugie miejsce za GKS Ty-
chy (przegrali ró¿nic¹ ma³ych punktów!).
W kolejnym sezonie sekcjê Polonii roz-
wi¹zano a Tadeusz Gajowiec przeniós³ siê
do Or³a Branice, gdzie zakoñczy³ swoj¹
sportow¹ karierê.
W latach 80-tych i 90-tych nierozerwalnie
zwi¹zany by³ z g³ubczyck¹ Poloni¹: pe³ni³
funkcjê kierownika pi³karskiej dru¿yny
seniorów i aktywnie dzia³a³ w zarz¹dzie
Polonii (1983-86, 1989-92, 1996-99). Po raz
ostatni przy ³awce rezerwowych pojawi³
siê w rundzie jesiennej sezonu 2003/2004.
Zawsze kibicowa³ Polonii, bywa³ na nie-
mal wszystkich meczach u siebie, poja-
wia³ siê na meczach wyjazdowych. W trak-
cie spotkañ Polonii gor¹co wspiera³ swo-
jego syna, wieloletniego zawodnika Polonii
- Krzysztofa, z którego by³ bardzo dumny.
Zmar³ 18. lipca 2011 r. w G³ubczycach.

Kazimierz PENDYK (1941-2012)
Karierê zawodnicz¹ w barwach niebiesko-
bia³o-czerwonych zaczyna³ w 1956 roku
jako prawy obroñca. By³ jednym z tych,
którzy w 1961 r. pod wodz¹ Karola �mi-
gowskiego uzyskali historyczny awans
do ówczesnej III ligi. Wkrótce wycofa³ siê
z udzia³u w ¿yciu Polonii. Powróci³ w se-
zonie 1975/1976 zastêpuj¹c Stefana Senia
na trenerskim stanowisku zespo³u senio-
rów Polonii ("okrêgówka") i na koniec
sezonu zaj¹³ z zespo³em 9. miejsce.  - By³
wymagaj¹cym trenerem, który nie szed³
na ¿adne ustêpstwa. Co sobie zaplano-
wa³, to konsekwentnie realizowa³ - wspo-
mina Stefan Señ. Stawia³ du¿y nacisk na
przygotowanie fizyczne. Wspominam Go
bardzo mile. Wymienia³em niejednokrot-
nie z Nim szkoleniowe do�wiadczenia -
koñczy wspomnienie o swoim koledze jed-
na z legend g³ubczyckiej Polonii. Jakim
Kazimierz Pendyk by³ trenerem? - By³ bar-
dzo surowy, wymagaj¹cy, ale uczciwy -
uwa¿a Wies³aw Mieszkalski, jeden z naj-
bardziej rozpoznawalnych zawodników
Polonii. Lubi³ tzw. "walczaków", do któ-
rych i ja nale¿a³em, wiêc nie mia³em pro-
blemów z miejscem w sk³adzie zespo³u.
Trenowa³ mnie, mojego brata Zbyszka i
mojego syna Rados³awa. Trudno pogo-
dziæ siê z jego �mierci¹.  W Polonii pojawi³
siê ponownie na krótko w rundzie jesien-
nej sezonu 1980/1981, gdy zaj¹³ siê po Ja-
nie Filarowskim zespo³em juniorów (liga
miêdzywojewódzka). Powróci³ do�æ nie-
spodziewanie dla wszystkich g³ubczyc-
kich kibiców w sezonie 2004/2005, gdy
obj¹³ seniorów Polonii w trudnym dla klu-
bu momencie - po spadku z IV ligi. Zespó³
by³ totalnie rozbity i nieprzygotowany do
sezonu. Prezes Edward Grzeczny zaufa³
jednak do�wiadczeniu trenera Pendyka,
któremu uda³o siê pouk³adaæ zespó³ na
tyle, by utrzymaæ siê w "okrêgówce" (11.
miejsce). Po sezonie zrezygnowa³ jednak
z prowadzenia zespo³u. Wiosn¹ 2006 roku
zaj¹³ siê szkoleniem trampkarzy Polonii. W
kolejnym sezonie 2006/2007 opiekowa³ siê
II dru¿yn¹ juniorów Polonii a w rundzie
wiosennej tego sezonu prowadzi³ obie
ekipy juniorów i utrzyma³ Poloniê w woje-
wódzkiej I lidze. W ¿yciu prywatnym zna-
ny by³ wszystkim w G³ubczycach jako
wieloletni dyrektor Szko³y Podstawowej
Nr 1 i wzorowy pedagog.
Zmar³ 3. sierpnia 2012 r. w G³ubczycach.

Jerzy SZUBA (1947-2012)
W barwach Polonii pojawi³ siê pod koniec lat 50-tych. Pocz¹tkowo gra³ przede wszyst-
kim w II dru¿ynie, m.in. pod trenerskim okiem Kazimierza Pendyka. Pó�niej wystêpowa³
tak¿e w pierwszym zespole Polonii prowadzonym przez trenera Stefana Senia w lidze
okrêgowej. Po zakoñczeniu przygody z Poloni¹, zwi¹za³ siê na krótk¹ chwilê z przygra-
niczn¹ Fortun¹ Chomi¹¿a. Jednak to g³ubczycki stadion by³ zawsze dla Niego drugim
domem. Przez dwa sezony pe³ni³ funkcjê kierownika dru¿yny juniorów m³odszych (1986-
1988). Wszyscy pamiêtamy Go jako wieloletniego gospodarza klubu, któr¹ to funkcjê
pe³ni³ z przerwami w latach 1989-2009. Pi³karskie tradycje w barwach Polonii kontynu-
owali Jego dwaj synowie - Bogdan i tragicznie zmar³y Dariusz. W ¿yciu zawodowym
by³ wieloletnim pracownikiem g³ubczyckich Zak³adów Przemys³u Dziewiarskiego Unia.
Zmar³ 12. pa�dziernika 2012 r.   Cze�æ Ich pamiêci!                           Robert Stebnicki
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"POLICJA W PUCHATKOWIE"
   Bezpieczeñstwo odgrywa istotn¹ rolê w ¿yciu ka¿dego
cz³owieka, a tym bardziej w  ¿yciu dziecka, w jego stopnio-
wym dochodzeniu do coraz wiêkszej samodzielno�ci, a tak-
¿e w jego uniezale¿nianiu siê od osób doros³ych.
J u ¿
dziecko
p r z e d -
szkolne
powin-
no na-
u c z y æ
siê do-
strzega-
nia nie-
bezpie-
czeñstw
i odpo-
wiedniej
na nie reakcji, powinno rozumieæ konieczno�æ wprowadzani
i stosowania okre�lonych zasad bezpieczeñstwa w otacza-
j¹cym go �wiecie.
  Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie, nasze przedszkole ju¿ od
kilku lat wspó³pracuje ze s³u¿bami mundurowymi. W ramach
tej wspó³pracy odbywaj¹ siê spotkania s³u¿b mundurowych
z naszymi wychowankami.
  Kontynuuj¹c program "Bezpieczny Przedszkolak", dnia 18
wrze�nia 2012 roku odwiedzi³y nas funkcjonariuszki policji
Katarzyna Ratuszniak i Sylwia Pochwa³a. Na spotkaniu z
dzieæmi zosta³y poruszone ró¿ne tematy, miêdzy innymi te
dotycz¹ce prawid³owego zachowania siê na drodze, znajo-
mo�ci podstawowych zasad ruchu drogowego i umiejêtno-
�ci korzystania z telefonów alarmowych, a tak¿e zachowania
siê wobec nieznajomych.
   Zainteresowanie dzieci spotkaniem by³o ogromnie, ¿ywo
dyskutowa³y  i zadawa³y mnóstwo pytañ. Na koniec dzieci
podziêkowa³y policjantkom za przybycie.
                                      Olga Wiercioch  Przedszkole Nr 2

OBÓZ SPORTOWO-REKREACYJNY TEAKWONDO
 JAROS£AWIEC 2012

         W dniach 1-10 sierpnia odby³ siê letni obóz Taekwon-do w
Jaros³awcu w malowniczej okolicy wybrze¿a ba³tyckiego. Wziê³o
w nim udzia³ 20 osobowa grupa zawodników z KST Sparta G³ub-
czyce z trenerem Danielem Jano na czele. O�rodek, w którym
mieszkali�my by³ oddalony 200m od pla¿y.

 Do
dyspo-
zycji w
r a z i e
niepo-
g o d y
m i e l i -
� m y
sale do
æwiczeñ
i �wie-
tlice. Na
szczê -
�cie po-
g o d a
dopisa-

³a i treningi odbywa³y siê g³ównie na �wie¿ym powietrzu lub na
pla¿y. Uczestnicy podzieleni na dwie grupy wiekowe brali udzia³ w
rozruchu porannym i dwóch treningach dziennie. Ale obóz to nie
tylko treningi Taekwon-do, wielokrotnie grali�my w pi³kê no¿na,
siatkówkê pla¿owa i tenisa sto³owego. Codziennie korzystali�my z
uroków nadmorskiej pla¿y i k¹pieli w Ba³tyku. Przed ostatni wie-
czór spêdzili�my zajadaj¹c kie³baski upieczone na ognisku. Pod
koniec obozu najm³odsi uczestnicy wziêli udzia³ w "chrzcie" zorga-
nizowanym przez starszych kolegów.
    Po dziesiêciu dniach z ¿alem opu�cili�my Jaros³awiec, ¿eby cali
i zdrowi z mi³ymi wspomnieniami wróciæ do domu. Obóz by³ jed-
nocze�nie wstêpnym przygotowaniem do Pucharu �wiata, który
odbêdzie siê na pocz¹tku pa�dziernika w Brighton. We wrze�niu
wypoczêci i pe³ni zapa³u do pracy rozpoczniemy nowy sezon tre-
ningowy.                                                                                                                                BB

KOMITET NA RZECZ INTEGRACJI MIESZKAÑCÓW
 DOMU POMOCY SPO£ECZNEJ KLISINO Z ICH RODZINAMI

       na podstawie §  12 Rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003r. w sprawie
sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad zbiórkami Dz. U. Nr 199 poz. 1947,

og³asza do publicznej wiadomo�ci wyniki zbiórki publicznej:
1. Zbiórkê publiczn¹ przeprowadzi³: Komitet na rzecz Integracji Mieszkañców Domu Pomocy Spo³ecznej Klisino
 z ich rodzinami DPS Klisino Klisino 100 48-118 Lisiêcice
2. Decyzjê na zbiórkê publiczn¹ wydal: Starosta G³ubczycki decyzja Nr OR.5311.1.2012 z dnia 12.03.2012r.
3. Zebrano ofiary pieniê¿ne w wysoko�ci 17.177,15z³. s³ownie: siedemna�cie tysiêcy sto siedemdziesi¹t siedem z³otych 15/100
 z przeznaczeniem na organizacjê imprez integracyjnych "nawi¹zanie kontaktów z rodzin¹ i �rodowiskiem"
4. Zebrano ofiary w naturze: chleb- 15 szt.,chleb - 27 kg,  bu³ki-250 szt. baton - 5 szt. kie³basa - 72,03 kg, kie³basa �l¹ska - 400 szt.
³opatka- 18,95 kg, pachwina wêdzona - 4,53 kg,  przyprawa do miêsa - 10 szt., dro¿d¿e - 10 szt., cukier - 6 kg, cukier puder - 5 szt.na-
poje gazowane - 200 szt.budyñ �mietankowy - 5 szt. ciasto - 3 blachy ciastka - 2 op. proszek do pieczenia - 20 szt. lody-130 szt.
musztarda - 7 szt. cukier waniliowy - 20 szt.kakao - 1 szt.  ketchup - 7 szt. majonez -3 szt. groch - 10 kg papryka - 3 kg,  pieczarki - 5
kg, margaryna Palma - 10 szt. m¹ka ziemniaczana - 1 kg, m¹ka - 26 kg, makaron- 12 szt. cynamon - 10 szt. przyprawa do piernika - 10
szt. wiórki kokosowe - 4 op. 'sos sa³atkowy - 1 szt.komplet do przypraw - 1 komp. cebula- 15 kg czosnek - 5 g³ówek  , jaja- 120 szt.
kapusta kiszona - 50 kg, kapusta bia³a - 60 kg, ogórki kwaszone 0,91-16 szt. seler - 2 kg, marchew - 8 kg, pietruszka - 2 kg, ziemniaki
- 60 kg, olej - 2 szt., koncentrat pomidorowy - 20 szt., kawa mielona - 2 szt. herbata - 2 szt. �cierki do pod³ogi - 2 szt. �ciereczki - 2
szt. zmywak stalowy - 3 szt. ³y¿ki i ³y¿eczki jednorazowe - 100 szt., no¿e jednorazowe - 200 szt.,g¹bka do naczyñ - 5 szt.,widelce
jednorazowe - 100 szt., tacki - 500 szt., bibu³a - 4 szt. folia do ¿ywno�ci - 1 szt. korektor w pisaku - lszt.
                                                                                                                                                                                                 Za komitet
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OKNA energooszczêdne, z drewna

klejonego, sosnowego, mahoniowego

TARCICÊ
surow¹, suszon¹ i impregnowan¹

nieobrzynan¹ i obrzynan¹,

krawêdziaki, belki,
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 Dok³adnie 17. listopada 1963 r. na trybunach stadionu miejskie-
go w G³ubczycach zasiad³o 2 tysi¹ce widzów. Wszak w kolejnej
fazie Pucharu Polski nasza Polonia trafi³a na warszawsk¹ Legiê
- jedn¹ z ówczesnych pi³karskich potêg w Polsce.
      To by³o wydarzenie, które do dnia dzisiejszego wszyscy w G³ub-
czycach wspominaj¹. Ówczesna Legia to by³a wspania³a dru¿yna,
naszpikowana samymi pi³karskimi s³awami. Przy niej Polonia to...
prowincjonalny kopciuszek, który dziêki rozgrywkom Pucharu Pol-
ski mia³ swoje "piêæ minut".
- To by³ dobry pucharowy sezon dla Polonii. Po zwyciêstwach ze
�l¹skiem Wroc³aw i Ursusem Warszawa przysz³o nam siê zmierzyæ
z naszpikowan¹ reprezentantami Polski warszawsk¹ Legi¹ - wspo-
mina Ludwik "Ludu" Or³owski. - Nazwiska ̄ mijewski, Gmoch, Brych-
czy robi³y na nas olbrzymie wra¿enie. Niestety nie powiod³o siê
nam, byli�my s³absi, ale zagrali�my dla naszych wiernych kibiców
tak, jak umieli�my wtedy najlepiej. Za to licznie zgromadzeni g³ub-
czyccy kibice nagrodzili nas gromkimi brawami. I to by³o dla nas
piêkne.
- Prze¿ycie by³o ogromne - opowiada inny uczestnik tego meczu
Stefan Señ - Naprzeciw nas same s³awy, a my z prowincjonalnego
miasta, ma³ego klubu. Ró¿nice na boisku widaæ by³o go³ym okiem.
Na pocz¹tku trochê nas sparali¿owa³a trema. Pó�niej by³o ju¿
³atwiej, walczyli�my jak potrafili�my w tym momencie najlepiej. Po
meczu pozosta³a nam wszystkim wielka satysfakcja i strzelona przez
Jurka Sztera honorowa bramka.
POLONIA - Legia Warszawa 1-11 (0-6)
bramki: Szter - Korzeniowski 2., 85., Blaut 13., Apostel 27., 50., 89.,
Brychczy 34., 36., 44., ̄ mijewski 51., Biernacki 53.
Polonia: Józef Grzeczny (46. Marian Haberstok) - Antoni Wypiór-
czyk, Pawe³ Kozibroda, W³adys³aw S³ocki, Zbigniew Olszewski,
Stefan Señ, Leszek Kolb, Jerzy Szter, Werner Thinel, Ludwik Or-
³owski, Józef Nowak oraz Józef Pacyga, Zbigniew Skoczylas, Sta-
nis³aw Wiecha. Trener: Zbigniew S³ocki.
Legia: Stanis³aw Fo³tyn (46. Ignacy Penconek) - Horst Mahseli,
Jacek Gmoch, Henryk Grzybowski, Antoni Piechniczek, Wies³aw
Korzeniowski, Bernard Blaut, Janusz ̄ mijewski, Lucjan Brychczy,
Henryk Apostel, Jan Boguszewski (46. Tomasz Biernacki).
Polonia w anna³ach warszawskiej Legii
Otó¿, mimo wysokiej pora¿ki Polonia G³ubczyce na sta³e zapisa³a siê
w opracowaniach statystycznych warszawskiej Legii. Mecz sto-
³ecznej dru¿yny w G³ubczycach przeszed³ do historii z kilku powo-
dów. Po pierwsze: Legia zdoby³a Puchar Polski w tej w³a�nie edycji
1963/64 (w finale pokona³a po dogrywce Poloniê Bytom 2-1).

Po drugie: bramki Lucjana Brychczego w 34., 36. i 44. minucie to
pierwszy klasyczny hat-trick zawodnika Legii w meczu wyjazdo-
wym. Po trzecie: by³o to najwy¿sze w historii zwyciêstwo Legii
na wyje�dzie.
Gdzie s¹ zawodnicy z tamtych lat?
Od historycznego spotkania Polonia G³ubczyce - Legia Warsza-
wa minê³o ju¿ 49 lat. Niektórzy graj¹cy w tym meczu g³ubczyccy
zawodnicy odeszli na zawsze, niektórzy opu�cili G³ubczyce a
inni nadal w tym mie�cie mieszkaj¹:
Józef Grzeczny - zmar³ w 1965 r., pochowany na g³ubczyckim
cmentarzu; Marian Haberstok - zmar³ w 2011 r., pochowany na
g³ubczyckim cmentarzu; Antoni Wypiórczyk - emeryt, mieszka
w G³ubczycach; Pawe³ Kozibroda - emeryt, mieszka w G³ubczy-
cach; W³adys³aw S³ocki - zmar³ w 2004 r., pochowany na g³ub-
czyckim cmentarzu; Zbigniew Olszewski - emeryt, mieszka w
G³ubczycach; Stefan Señ - do 2010 r. zajmowa³ siê prac¹ szkole-
niow¹ w Polonii, emeryt, mieszka w G³ubczycach; Leszek Kolb -
emeryt, mieszka w Raciborzu; Jerzy Szter - emeryt, mieszka w
G³ubczycach; Werner Thinel - zmar³ w 1999 r., pochowany na
g³ubczyckim cmentarzu; Ludwik Or³owski - emeryt, mieszka w
G³ubczycach; Józef Nowak - mieszka na sta³e w Niemczech; Jó-
zef Pacyga - emeryt, mieszka w Raciborzu; Zbigniew Skoczylas
- emeryt, mieszka w G³ubczycach; Stanis³aw Wiecha - radny
miejski, mieszka w G³ubczycach; Zbigniew S³ocki - zmar³ w 1994
r., pochowany na g³ubczyckim cmentarzu.
Dzisiaj g³ubczyccy kibice z nostalgi¹ wspominaj¹ czasy �wiet-
no�ci Polonii. Czy nawi¹¿¹ do nich pi³karze dzisiejszej Polonii
wystêpuj¹cy w III lidze? Czas poka¿e�
                                                                            Robert Stebnicki
    Tekst pochodzi z przygotowywanego opracowania "Dzieje
Polonii G³ubczyce". Wszystkich chêtnych, którzy chc¹ podzie-
liæ siê wiedz¹ o historii g³ubczyckiego klubu zapraszam do
wspó³pracy. Kontakt: tel. kom. 600040004.

KARTKA Z KALENDARZA �POLONII�
17.11.1963: MECZ STULECIA

Mieszkanie w pobli¿u szpitala w spokojnej kamienicy (Ip.)
do wynajêcia od grudnia.

Kuchnia, przedpokój, ³azienka - wyposa¿one komfortowo,
 2 pokoje wolne, piwnica    Tel. 691516102
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Serdecznie Witamy 31

Nowych Mieszkañców

Ziemi G³ubczyckiej,

urodzonych we wrze�niu 2012

w Szpitalu Powiatowym w G³ubczycach,

Rodzicom  -  Gratulujemy!

Fotografie
noworodków:
 KADR Studio

Fotograficzno -
Filmowe

Janusz Baczkur,
G³ubczyce,

 Grunwaldzka 2,
77 485 31 07,
662 065 354

Bawer Oliwier
s.Sandry Baborów
13.09 3.55 3800-57

Borkowska Maria
c.Anny G³ubczyce
14.09 8.00 2700-53

Borkowski Piotr
s.Anny G³ubczyce

14.09 8.03 2750 -51

Bujak £ucja
c.Magdaleny Debrzyca

03.09 8.25 3550-57

Czarnecka Oliwia
c.Joanny G³ubczyce
11.09 16.40 3000-54

Furmañska Maja
c.Katarzyny G³ubczyce

27.09 20.15 3500-60

Garbacz Alan
s.Krystyny Lubotyñ
11.09 18.05 3000-55

G³owacz Amelia
c. Anety Zopowy O�.
04.09 13.05 3.900 -58

Konrad Julia
c.Anny Zubrzyce 19.09

20.55 4400-60

Ksobiech Emilia
c.Patrycji G³ubczyce
12.09 23.35  3200-52

£acek Maria
c.Anny G³ubczyce

13.09 20.15 3600-56

Matoga Maja c.Aliny
G³ubczyce Sady

24.09 17.15 2950-52

Nêdza Tymoteusz
s.Anny G³ubczyce

13.09 8.15  3200-52

Pach Agata
c.Katarzyny Kietrz
25.09 8.35 3700-57

Przychodzka Amelia c.
Magdaleny Krasne Pole

06.09 3.45 3500-56

Przysiê¿niuk Lena
c.Teresy Zawiszyce
05.09 5.10 3000-54

Rajsz Kacper
s.Wies³awy Kietrz
27.09 8.00 3900-56

Szpunar Marcin
s.Doroty Zubrzyce
07.09 0.50 3770-57

Trzonkowska Julia
c. Magdaleny Opole
12.09 8.35 3500-55

Wysoczañska Liliana
c.Doroty G³ubczyce
20.09 0.45 2750-51

Wysoczañski Dominik
s.Doroty G³ubczyce
20.09 0.50 2650-52

Zwarycz Maciej
s.Jadwigi G³ubczyce
06.09 8.20 3900-60
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