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W plebiscycie na NPP zwyciê¿y³y: kie³basa �l¹ska w kategorii przetwór-
stwo rolno-spo¿ywcze oraz meble ogrodowe Ja�ko w kategorii dzia³al-
no�æ produkcyjna

Tradycyjnie ju¿ podsumowanie konkursu i og³oszenie jego wyników odby-
wa siê w trakcie Wiedeñskiej Gali, orkiestr¹ Filharmoników Gliwickich
dyrygowa³ Piotr Baron.

wiecej czytaj na str 4

Kaszl¹cych i prychaj¹cych jest co-
raz wiêcej w naszym otoczeniu.To
�tylko� przeziêbienie, czy ju¿ grypa?
- z takim pytaniem zwróci³am siê do
Katarzyny Kanozy, szefowej strze-
leckiej Stacji Sanitarno�Epidemiolo-
gicznej.
- Monitrujemy na bie¿¹co sytuacjê
na podstawie raportów tygodnio-
wych i faktycznie muszê przyznaæ,
¿e na Opolszczy�nie ju¿ od grudnia
notowana jest wiêksza ni¿ w skali
kraju ilo�æ zachorowañ na grypê. Wy-
ra�nie wska�nik zapadalno�ci (liczo-
ny na sto tysiêcy mieszkañców)
zwiêkszy³ siê w ostatnim tygodniu
stycznia: z 12,8 i 12,5 w drugim i
trzecim tygodniu tego miesi¹ca do 19
w ostatnim tygodniu! To ponad trzy-
krotnie wiêcej ni¿ w tym samym okre-
sie �rednia dzienna ilo�æ zachorowañ
w kraju, która wynosi³a 5,6 na sto
tysiêcy mieszkañców.
- Kto choruje najczê�ciej?
- Zachorowalno�æ badana jest w
czterech grupach wiekowych: pierw-
sza to dzieci w wieku 0 - 4 lata, na-
stêpna to grupa dzieciaków nieco star-
szych � 5 � 14 lat; trzecia to ludzie w
wieku 15 - 64 lata, ostatnia � powy-
¿ej 65 lat.  W naszym województwie
najczê�ciej choruj¹ dzieci: w pierw-

Idzie grypa?
Ju¿ jest

dok. na str 2

Jak co roku po �l¹skich wsiach w okresie karnawa³u grasuje grupa przebie-
rañców. ¯andarm, le�niczy, cyganka, diabe³, lekarz, kominiarz, kapelonek
[ksi¹dz] czy feuerman [stra¿ak], muzykant, no i oczywi�cie nied�wied� to
podstawowy sk³ad ekipy. Bery [niem. Bär to nied�wied�] to stara �l¹ska tra-
dycja, w której grupa przebierañców na czele z nied�wiedziem odwiedza wszyst-
kie domy w wiosce, zbieraj¹c datki na bie¿¹ce potrzeby spo³eczno�ci wiejskiej.
¯andarm wlepia surowe mandaty, kominiarz smaruje mieszkañców domu sadz¹
a obowi¹zkiem ka¿dej gospodyni jest zatañczyæ z berem i w³o¿yæ cygance do
wózka jaki� datek.

Koniec karnawa³u
Mi³o�ników historii lokalnej jest w naszym powiecie niema³o. To

dziêki nim powstaj¹ du¿e monografie i skromne opracowania przyczyn-
karskie. Dziêki nim wszelakiej ma�ci �izby tradycji� bogac¹ siê ekspo-
natami. Dziêki nim odkrywamy mniejsze i wiêksze tajemnice naszych
dziejów. Niewiele znacz¹cych w historii �wiata, ale jak¿e istotnych dla
nas samych i naszych rodzin.

O tym, jak to odkrywanie czy przypominanie wa¿ne jest dla poszcze-
gólnych �rodowisk, �wiadczy wielo�æ miejsc przechowywania pami¹tek z
przesz³o�ci i pieczo³owito�æ ich gromadzenia.

W starej chacie w Kolonowskiem, któr¹ opiekuje siê tamtejsze Stowarzy-
szenie Rodzina Kolpinga, zebrano ich prawie tysi¹c. Czas zbierania � ponad 10
lat.
- Pocz¹tek by³ bardzo obiecuj¹cy � wspomina Gerard Mañczyk ze Stowarzy-
szenia � mieszkañcy
¿ywo zareagowali na
wie�æ o tworzeniu w³asne-
go lokalnego muzeum. Po-
tem jako� sprawa przyci-
ch³a, a z kolejn¹ fal¹ ofiar-
no�ci spotkali�my siê
przy realizacji zesz³orocz-
nego projektu ��wiadko-
wie historii mówi¹ do
nas�: przyby³o kolejne
300 eksponatów.
Nawiasem mówi¹c o two-
rzeniu tej izby regionalnej
pracê magistersk¹ napisa-
³a Anna Mañczyk (�Po-
wstanie i dzia³alno�æ ko-
lonowskiej izby regional-
nej 1993/2004�)

W gminie Zawadzkie
najbogatsz¹ ekspozycj¹

�ladami historii

wiecej czytaj na str 5
Strzelecki bank mia³ w³asne talerze do wydawa-
nia pieniêdzydok. na str 8


