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MAMY ZASZCZYT ZAPROSIÆ PAÑSTWA
NA

DO¯YNKI POWIATOWO-GMINNE
NOWA WIE� G£UBCZYCKA 2011

UROCZYSTO�CI DO¯YNKOWE ODBÊD¥ SIÊ
W DNIU 11 WRZE�NIA 2011 R. (NIEDZIELA)

W  NOWEJ WSI G£UBCZYCKIEJ OD GODZ. 10.00
       Starosta G³ubczycki  Józef Kozina
       Burmistrz G³ubczyc    Jan Krówka

So³tys Nowej Wsi G³ubczyckiej   Adam Buchaniec

Program uroczysto�ci:
10:00 - zbiórka korowodu do¿ynkowego
             przy wje�dzie do wsi od strony Bogdanowic
10:40 - przemarsz korowodu
11:00 - uroczysta Msza �w.
12:30 - wystêp chóru z Katedry Lwowskiej
13:00 - przemarsz korowodu  na boisko sportowe
            -  przywitanie go�ci przez Burmistrza G³ubczyc
             oraz Starostê G³ubczyckiego
13:20 - wspólny obiad zaproszonych go�ci w �wietlicy
14:00 - blok artystyczny, wystêpy: dzieci ze Szko³y
            Podstawowej i Gimnazjum w Bogdanowicach,
            chóru Feniks, laureatów XI Festiwalu Kultury
             Powiatowej, pokaz Karate Doo
15:30 - og³oszenie wyników konkursów: na najpiêk
           niejsz¹ koronê ¿niwn¹ gminy G³ubczyce, Powiatu
           G³ubczyckiego, na scenkê rodzajow¹ do ¿ynek
          - wrêczenie odznaczeñ "Zas³u¿ony dla rolnictwa"
17:20 - wystêp chóru z Katedry Lwowskiej
18:00 - wystêp zespo³u "Lwowska Fala" z Lwowa
19:00 - wystêp gwiazdy wieczoru - legendy rocka
          "SMOKIE & ANIMALS" prosto z Londynu
21-24.00  zabawa taneczna - zespó³ "SWEET COMBO"
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10 lipca nad G³ubczycami przesz³a ogromna burza, która wyrz¹dzi³a znaczne
szkody. Straty ponios³a tak¿e nasza komenda PPS Po¿arna.

Tego dnia ok. godz. 6:00 rano, piorun uderzy³ w nasz masz radiowy, powoduj¹c
znaczne straty. Zniszczeniu uleg³y telefony i centrala telefoniczna, radiostacje,
monitoring przemys³owy, sterowanie elektroniczne urz¹dzeniami, a tak¿e sieæ tele-
informatyczna. Szacowane straty uszkodzonego sprzêtu to ok. 25 tys.z³

                                                                m³. bryg. mgr in¿. Wojciech Semeniuk
Redakcja G³osu G³ubczyc poprosi³a rzecznika PPS Po¿arnej o komentarz do tego

zdarzenia i odpowied� na pytania:
 Jak zachowaæ siê i co nale¿y robiæ w czasie burzy  w domu, (te¿ s¹ czêsto na

dachu anteny), aby zabezpieczyæ  sprzêt domowy (telewizory, komputery, telefony
i komórki, elektronika pralki, pieca gazowego c.o.) itp, Czy wystarczy wykrêciæ
bezpieczniki. Czy  biegaæ od gniazdka do gniazdka i po kolei wyci¹gaæ wtyczki,
je�li jest siê w domu. A jak siê zabezpieczyæ na czas wyjazdu  z domu na d³u¿ej, bo
nie mo¿na wy³¹czyæ bezpiecznika (lodówka, zamra¿arka).  Po tych do�wiadcze-
niach, jeste�cie jak� Polak po szkodzie. Czy mo¿na unikn¹æ tzw przepiêæ, a przy-
najmiej szkody? Czy mo¿na siê ubezpieczyæ, je�li  nie zabezpieczyæ.

Odp. W.S. Pioruny mog¹ mieæ dwojaki charakter. Wystêpuj¹ miêdzy s¹siednimi
warstwami chmur i nie s¹ wtedy gro�ne dla obiektów naziemnych oraz miêdzy chmu-
rami a ziemi¹. W tym drugim przypadku przebywanie na otwartym terenie w czasie
burzy wi¹¿e siê z niebezpieczeñstwem bezpo�redniego pora¿enia.

Wy³adowania atmosferyczne powstaj¹ na skutek gromadzenia siê ³adunków elek-
trycznych w chmurach burzowych i w zwi¹zku z powsta³¹ ró¿nic¹ potencja³ów miê-
dzy nimi a ziemi¹.

Wy³adowania elektryczne miêdzy chmur¹ a powierzchni¹ ziemi stanowi¹ istotne zagro¿e-
nie dla ludzi i zwierz¹t, a tak¿e urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych oraz budynków.
Warto�ci szczytowe pr¹du wy³adowañ atmosferycznych s¹ bardzo du¿e. Ponad po³owa
wszystkich wy³adowañ osi¹ga warto�ci 30 kA, a najwiêksze siêgaj¹ nawet ponad 100 kA.

Przepiêcia powstaj¹ce w sieci energetycznej, spowodowane wy³adowaniami at-
mosferycznymi, maj¹ bardzo niszcz¹cy wp³yw na urz¹dzenia elektryczne i elektro-
niczne. Obiekt, w który uderzy piorun, mo¿e ulec znacznym uszkodzeniom,a w skraj-
nych przypadkach mo¿e tak¿e doj�æ do powstania po¿aru. W wyniku wy³adowañ
atmosferycznych nara¿one na uderzenia s¹ przede wszystkim obiekty najwy¿sze na
danym terenie. Uderzenie pioruna w drzewa powoduj¹ ich rozerwanie i pêkniêcie, meta-
lowe przedmioty, przewody ulegaj¹ stopieniu, a uderzenie pioruna w przewody linii
elektrycznej mo¿e spowodowaæ w s¹siednich transformatorach, generatorach i odbior-
nikach przebicie izolacji, powstanie ³uków elektrycznych i w konsekwencji po¿ar.

Zagro¿enie po¿arowe od wy³adowañ atmosferycznych mo¿e powstaæ bezpo�red-
nio od pr¹du pioruna trafiaj¹cego w obiekt budowlany, od wy³adowañ w pobliskie
obiekty jak np. komin, drzewo, elektroenergetyczna linia napowietrznych itp. oraz na
skutek wspomnianych ju¿ przepiêæ wystêpuj¹cych w instalacjach elektrycznych, a
tak¿e wskutek indukcji elektrostatycznej, gdzie mo¿e dochodziæ do iskrzenia urz¹-
dzeñ. Szczególnie zagro¿one s¹ obiekty nie posiadaj¹ce odpowiednich instalacji za-
bezpieczaj¹cych. Ochrony odgromowej nie wymagaj¹ obiekty budowlane o wyso-
ko�ci mniejszej ni¿ 25 m, usytuowane w strefie ochronnej s¹siaduj¹cych obiektów w
zwartej zabudowie, a tak¿e obiekty, dla których tzw. wska�nik zagro¿enia piorunowe-
go jest odpowiednio ma³y.

Podczas burzy, najczê�ciej dochodzi do uszkodzeñ sprzêtu domowego. Najwra¿-
liwsze na wy³adowania s¹ urz¹dzenia, które zawieraj¹ podzespo³y elektroniki precy-
zyjnej np. telewizor, komputer, radio, monitoring przemys³owy, telefon stacjonarny
pod³¹czony do sieci 230 V i wiele innych. Powstanie przepiêcia w sieci czêsto prowa-
dzi do powa¿nych uszkodzeñ drogiego sprzêtu. W wiêkszo�ci tych przypadków, to
my, u¿ytkownicy zap³acimy za powsta³e straty. S¹ urz¹dzenia, filtry zabezpieczaj¹ce
przed przepiêciami, jednak¿e jak  na bud¿et domowy jest to do�æ spory wydatek. Ze
wzglêdów ekonomicznych najlepiej jest przed burz¹ wyci¹gn¹æ wtyczkê z gniazda, a
w przypadku sprzêtu RTV dodatkowo wyj¹æ antenê z odbiornika. Dodatkow¹ form¹
zabezpieczenia jest ubezpieczenie konkretnego sprzêtu od mo¿liwego uszkodzenia,
powsta³ego w wyniku przepiêcia w sieci.

                                      Z powa¿aniem. m³. bryg. mgr in¿. Wojciech Semeniuk

WA¯NA INFORMACJA
 KPP STRA¯Y PO¯ARNEJ

DNI G£UBCZYC 2012
 - ZACZYNAMY JU¯ DZI�!

Urz¹d Miejski
 Miejski O�rodek Kultury

zapraszaj¹
mieszkañców G³ubczyc i okolic

do wspó³organizacji
Dni G³ubczyc 2012
Je�li chc¹ Pañstwo

pomóc organizatorom
 w wyborze przysz³orocznej

 "Gwiazdy Wieczoru"
prosimy o odpowied�

na jedno pytanie:
JAKIEGO ARTYSTÊ LUB

 ZESPÓ£* CHCIA£BY PAN/
PANI ZOBACZYÆ

W RAMACH
 DNI G£UBCZYC 2012?

Sobota
______________________________________

Niedziela
_______________________________________

Propozycje prosimy dostarczyæ do
sekretariatu Urzêdu Miejskiego
lub przes³aæ na adres mailowy:

um@glubczyce.pl
z dopiskiem Dni G³ubczyc 2012
Propozycje prosimy dostarczyæ
do 31 pa�dziernika 2011 roku
*z wy³¹czeniem zespo³ów lub

artystów, którzy wyst¹pili w ra-
mach poprzednich edycjach

Dni G³ubczyc
(Ma³gorzata Ostrowska, £zy, Szymon
Wydra, UK LEGENDS, SUMPTU-
ASTIC, £ukasz Zagrobelny, GOYA,

Krzysztof Krawczyk, Kabaret pod
Wyrwigroszem, PRINCESS, BLACK

AND WHITE, Czerwone Gitary,
Norbi, Urszula, Bayer Full, Telewi-
zyjne Spotkania z Ballad¹, MEZO,

"KOWALSKI", "TABU",  "AVOCA-
DO", "VOX", "BLUE CAFE",

BATIARSKIEGO "FIDELIS`A",
"TURNIOKI", "SKALDOWIE",
TSA, BIG DAY, donGuraLesko,

Edyta "Edi" Strzycka).
(mo¿na wykorzystaæ kupon z G³osu)
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W³adys³aw Zaremba
MOJE WSPOMNIENIA [fragmenty]

Redakcja naukowa, wstêp i opracowanie
Dariusz Misiejuk (dok.)

LISTOPAD DWUDZIESTY PIERWSZY
Zawezwano mnie jak zwykle noc¹. By³em ju¿ powa¿nie os³a-

biony, poprosi³em najpierw o otwarcie okna i usiêdniêcie przy
oknie. Kapitan z miejsca wyrazi³ zgodê. Widz¹c mój stan, ¿e je-
stem os³abiony nie spieszy³ siê do rozmowy ze mn¹. Po chwili
rozpocz¹³ do mnie mówiæ. Jak siê pan czuje? Tak, jak w M. Bez-
pieczeñstwa mo¿na siê czuæ. Resztê to chyba odpowie mój wy-
gl¹d panu. No a czy pan namy�la³ siê i jak? Odpowiadam: nie tyle
ju¿ ¿e siê namy�li³em, ale i postanowi³em.

Kapitan: ciekawym jak siê pan namy�li³? Pan kapitan wie, ¿e
jestem cz³owiekiem religijnym, wiêc poproszê o ksiêdza - pragnê
siê wyspowiadaæ i przyj¹æ komuniê. Trzeba siê zabieraæ za inn¹
posadê ni¿ tu u was w ministerstwie.. ̄ ycie moje obliczam ju¿ na
godziny. Kapitan powiedzia³ do mnie, ¿e zakomunikuje to swemu
prze³o¿onemu. Czy pan naprawdê tak �le siê czuje? To ju¿ nie jest
dla mnie wa¿ne - to ju¿ nied³ugo.

Jak wynika³o ze s³ów kapitana, ¿e mia³ tê sam¹ rolê powierzon¹
co i 10 listopada. Zacz¹³ stawiaæ mi pytania, ale ju¿ nie odpowia-
da³em na nie, by³em wystarczaj¹co wykoñczony. Sprowadzono
mnie z powrotem do celi na drugi dzieñ, gdzie� oko³o po³udnia
dwóch stra¿ników wynios³o mnie z celi. Ca³¹ noc by³y drzwi nie
zamykane, co chwilê zagl¹dano ca³¹ noc do mnie. Zawezwano po
raz drugi lekarza. Da³ zastrzyk i tabletki do za¿ywania. By³o to
drugie moje os³abienie.

WEZWANIE NA ROZMOWY
Po siedmiu tygodniach zostajê zawezwany na rozmowy z kapi-

tanem, ten fakt �wiadczy, ¿e nie maj¹ ¿adnych zarzutów przeciw-
ko mnie. Chodzi jedynie o to, a¿ebym siê spodli³ i poszed³ na
wspó³pracê z komunizmem.

 I za� w ko³o Macieju, te same stawia pytania,  co od wielu ju¿
dni, nas³ucha³em siê a¿ do obrzydzenia. Po kilku postawionych
pytaniach i moich odpowiedziach, nie bêdê siê rozpisywa³ bo
one t¹ sam¹ maj¹ postawê co poprzednio.

(Ja równie¿ pozwoli³em sobie  przeskoczyæ kilka stron dalej JW)

DNIA 22 MARCA
Kolejna rozmowa z kapitanem, jak zwykle zaczyna siê, jak siê

pan czuje? Tak ja siê w wiêzieniu jak ka¿dy czuje. Zaczyna siê te¿
od wiosny i siewów, podobnie do poprzedniej rozmowy. Czy wie
pan, ¿e wiosna na ca³ego i ju¿ wiele jest pozasiewane, a pana
gospodarka nieruszana, nikt nie obsiewa j¹. Trzeba przyznaæ siê
do winy i wyj�æ z wiêzienia, trzeba wracaæ na gospodarkê i zasie-
waæ zbo¿e. Wszystko ju¿ tylko od pana zale¿y. Odk¹d ju¿ pan
siedzi u nas? Odpowiadam: blisko piêæ miesiêcy,

SPANIE NA PRYCZY
W dniu 25 kwietnia, by³ to wielki pi¹tek, zaraz z rana wezwano

mnie na rozmowy. Kapitan zaczyna: co siê panu �ni³o dobrego?
No co dogadamy siê dzisiaj z panem czy nie? �wiêta, �wiêta,
powtarza trzeba i�æ na �wiêcone jajko. Panie kapitanie ja takich
s³owom nigdy nie odmawia³em, nie odmawiam i nie odmówiê
panu te¿. Odmówiæ mog¹ tylko moje si³y, które nawet mnie odpo-
wiadaj¹ pos³uszeñstwa. Tak panie Zaremba, trzeba i�æ do domu -
�wiêta i wiosna, a co panu jest potrzebne? Jest tu o³ówek i papier,
niech pan napisze krótko o postêpowaniu Miko³ajczyka  w Lon-
dynie i po przyje�dzie do kraju, wedle pañskiego zdania.

(Nieco dalej W. Zaremba wspomina)

My co�my pozostali na celi we dwójkê z ¯ydem Dudeckiem
czujemy siê z ka¿dym dniem coraz gorzej. Ko�ci ju¿ tylko skóra
trzyma, do jedzenia nie ma ju¿ ¿adnego smaku, u mnie jest opuch-
niêcie brzucha. Jeszcze pozosta³ nam smak z rana do napicia siê
co� ciep³ego. Kawa³ki chleba rzucane nam na prycze nie zjadamy
ju¿, le¿¹ na pryczy. Ja ju¿ nie trzymaj¹c siê �ciany nie mogê i�æ.
Równie¿ os³abiony do ostatniego. Nikt siê ju¿ nami nie interesu-
je. Ró¿nie rozwa¿amy nasz¹ sytuacjê. Dudecki nie traci jeszcze
nadziei na wyj�cie z wiêzienia.. choæ w ostatnich ju¿ dniach po-
pada w beznadziejno�æ. Mimo ju¿ os³abienia rozmawiamy jesz-
cze miedzy sob¹, gdy siê pobudzimy, bo ju¿ wiêcej �pimy jak
¿yjemy jeszcze �wiatem. Na wypadek �mierci którego z nas poda-
li�my sobie adresy do rodzin. Ale tylko w pamiêciach, bo ani
papieru, ani o³ówka nie by³o. Dudecki mimo wszystko czu³ siê
wysoce zadowolony, ¿e uda³o mu siê wywie�æ z Polski 640 ̄ ydów,
a w tem i kilka Polaków. Wspomnienia o Dudeckim sta³y siê ni-
gdy nie zapomniane, tak szlachetnego cz³owieka, ̄ yda Polskie-
go, a bodaj  dla mnie najlepszego, najbardziej ¿yczliwego, jakiego
w ¿yciu spotka³em.

ZWOLNIENIE Z WIÊZIENIA
W dniu 3 czerwca 1948 r. z rana wchodzi do celi stra¿nik, Za-

remba jest wezwany na przes³uchanie, ubieraæ siê, wstawaæ z
pryczy. S³abym g³osem odpowiadam, ¿e ja ju¿ nie mam si³y i nie
bêdê wstawa³, ani na przes³uchania nie pójdê, bo nie mam ju¿
si³y. Stra¿nik wykrzykuje ubieraæ siê, a ja ani s³owa nie odzywam
siê, niech sobie robi co chce. Wyszed³ z celi, za chwilê przycho-
dzi porucznik,  bym wsta³ a on mi pomo¿e siê ubraæ i zaj�æ do
windy. Wsta³em, ubra³ mnie, zawo³a³ stra¿nika. Wynie�li mnie po
schodach z piwnicy i wywie�li mnie a¿ do kapitana. Gdy wsze-
d³em wo³am powietrza, powietrza dajcie mi, bo nie mogê oddy-
chaæ i s³abo mi siê robi. Posadzono mnie przy otwartym oknie,
rzucam oczyma na �wiat, ludzie chodz¹ po mie�cie, widzê zieleñ,
kwiaty, s³oñce przy�wieca. My�lê Bo¿e, jak piêkny ten �wiat, a ja
koñczê moje ¿ycie, ³zy sp³ynê³y po mojej twarzy.

 Kapitan: panie Zaremba, pan wychodzi dzisiaj na wolno�æ.
Mówiê jemu, ¿e ja nie pójdê. Wy mnie zawie�cie do szpitala, wziê-
li�cie mnie zdrowego, wiêc oddajcie mnie �wiatu takiego jakie-
go� cie mnie zabrali. Kapitan wychodzi na chwilê, zostawia mnie
samego w pokoju. Wracaj¹c powiada do mnie, pan wychodzi
dzisiaj na wolno�æ. Do szpitala nie oddamy pana, bo minister-
stwo nie ma szpitali. Pan dostaje auto z szoferem i zawiezie pana
tam, gdzie pan zechce. Broniê siê od wyjazdu, nie chcê siê ju¿
ruszaæ z takimi si³ami, jestem przygotowany ju¿ do �mierci.

Wynosz¹ mnie po schodach, nawet nie mog³em siê po¿egnaæ z
¯ydem Dudeckim, z cz³owiekiem jednakowej doli. Gdy siê znala-
z³em na powietrzu dozna³em omdlenia. Usiad³em nie pamiêtam na
czym, oblano mnie trochê wod¹. Siedzê i widzê auto, które ma
mnie odwie�æ, ale gdzie - mo¿e w lasy i tam mnie dobij¹ - ró¿nie
siê my�la³o. Kapitan ca³y czas asystuje, nie odchodzi ode mnie.
Zamawia od czasu do czasu kilka s³ów do mnie. Wsadza mnie do
auta, za¿¹da³em dokumentu, ¿e jestem zwolniony z wiêzienia.
Kapitan mówi: jest panu niepotrzebny, my zawiadomimy w³adze
sami. U�cisn¹³ mi czule rêkê i odje¿d¿amy. Szofer zapytuje mnie
czy ja chcê jechaæ autem a¿ do mego domu w G³ubczycach? Mam
rozkaz odwie�æ tam pana, gdzie pan zechce. Panie ja ju¿ nie mam
si³y, bym jecha³ a¿ do swego domu, niech mnie pan zawiezie na
Aleje Jerozolimskie - do PSL-u. Dowióz³ mnie gdzie chcia³em,
pomóg³ mi przej�æ pod ten budynek. Zosta³em na ulicy, opar³em
siê o �cianê muru.

                                  (wyboru fragmentów dokona³ Jan Wac)
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Sztandar jest znakiem oddzia³ów wojskowych, stowarzyszeñ,
miast, organizacji, szkó³  i innych. Sztandar sk³ada siê z dwóch
czê�ci: z p³ata i drzewca. W górnej czê�ci drzewca umieszczano
tak zwane gwo�dzie, blaszki z nazwiskami lub ca³ymi sentencja-
mi fundatorów.

Utrata sztandaru, na przyk³ad w czasie bitwy, oznacza³a wyklu-
czenie danego oddzia³u ze struktur wojskowych. Aby tego unik-
n¹æ  sztandary czêsto by³y ukrywane lub dzielone na czê�ci pomiê-
dzy jego opiekunów.

Sztandar Polskiego Stronnictwa Ludowego Powiatu G³ubczyc-
kiego zamówiono u sióstr zakonnych w Czêstochowie w 1946r.
Ca³kowity koszt sztandaru wyniós³ 60 000z³. W�ród dzia³aczy ze-
brano jedynie 45 000 z³., a brakuj¹ce 15 000 z³. przekaza³ W³adys³aw
Zaremba ze sprzeda¿y w³asnego konia. Sztandar uroczy�cie po-
�wiêci³ w dniu �wiêta Ludowego  6 maja 1946r. ks. A.Adamiuk

P³at sztandaru wykonano z zielonego jedwabnego adamaszku
zdobionego obustronnie. Z jednej strony w centralnej czê�ci p³ata
sztandaru  umieszczono god³o Polski z or³em w koronie, wykona-
nym haftem wypuk³ym. Ponad nim wyhaftowano napis �Polskie
Stronnictwo Ludowe", a poni¿ej �Zarz¹d Powiatowy, G³¹bczyce,
1946r.� Z drugiej strony p³ata po ukosie naszyto prostok¹tny ob-
raz malowany farbami olejnymi na p³ótnie z wizerunkiem Matki
Boskiej Czêstochowskiej, a ponad nim wyhaftowano  czê�æ modli-
twy: �Królowo Korony Polskiej.�..; drug¹ poni¿ej: ...�b³ogos³aw
pracy ludu.�.. Pod obrazem wyszyto na tle skrzy¿owanych symbo-
li ch³opskich ( kosy i grabi) snop zbo¿a, a pod nim napis nawi¹zu-
j¹cy do poprzedniego �¯ywi¹ i broni¹.�

 W 1947 r. nasili³y siê represje S³u¿b Bezpieczeñstwa wzglêdem
cz³onków PSL. Ówczesnym w³adzom  nie podoba³ siê równie¿ sztan-
dar, poniewa¿  odwo³ywa³ siê do religii , a orze³ mia³ koronê.

W sierpniu 1947r. w g³ubczyckiej siedzibie PSL przy ul. Niepod-
leg³o�ci 17 odby³o siê spotkanie Zarz¹du PSL, na które przyby³
Stanis³aw Miko³ajczyk oraz ks. Antoni Adamiuk i gwardian Florian
Potocki. W trakcie rozmów Miko³ajczyk przekaza³ informacje o pa-
nuj¹cych niekorzystnych nastrojach politycznych oraz braku mo¿-
liwo�ci kontynuowania pracy ludowców na dotychczasowych za-
sadach. W reakcji na zas³yszane informacje W³. Zaremba wsta³ i

zakomunikowa³ " ...z t¹ chwil¹ wchodzimy do podziemia razem
ze sztandarem...". Nastêpnie wsta³ zwin¹³ sztandar i wyszed³.
Nikt ju¿ wiêcej nie ujrza³ tego sztandaru, a sam Zaremba po
powrocie do Polski w 1967r. miejsca jego ukrycia nie zdradzi³.

Z powodu niebezpiecznych okliczno�ci politycznych Zarem-
ba ukry³ sztandar w klasztorze o.o. franciszkanów w G³ubczy-
cach w tajemnicy przed wszystkimi.  To by³ czas, gdy sztandar
tak¿e by³ wrogiem ludu i ustroju. Odnaleziono go przypadkiem

podczas remontu, dopiero pod koniec lat 80. XXw.
Nieoczekiwanie w trakcie przygotowañ do otwarcia wysta-

wy w muzeum "65 lat PSL na ziemi g³ubczyckiej" w siedzibie
PSL w Opolu znaleziono podobny do opisanego powy¿ej sztan-
daru. Jego wcze�niejsza identyfikacja nie by³a ³atwa, poniewa¿
nie mia³ daty. Sygnatura wskazywa³a, ¿e  wpisano go do inwen-
tarza w 1972r. Zainteresowa³a nas miejscowo�æ Podhajce. I wte-
dy otwar³a siê kolejna niezbadana stronica naszej historii ( naj-
przyjemniejszy moment dla badacza).  Po krótkich badaniach
okaza³o siê, ¿e jest to historyczny sztandar Stronnictwa Ludo-
wego z Podhajec ( Kresy) z 1932r. Do jego powstania przyczy-
ni³ siê równie¿ W³adys³aw Zaremba. By³ wzorem dla sztandaru
PSL w G³¹bczycach z 1947r. W tych okoliczno�ciach wyja�ni³
siê tak¿e jeden z powodów naj�æ zakonspirowanych funkcjo-
nariuszy S³u¿b Bezpieczeñstwa Polski Ludowej u Zaremby w
USA ( poprzez ambasadê PL) w latach 60. XX w. Zaremba wspo-
mina³ w swoich pamiêtnikach czêste pytania o stary sztandar i
s¹dzili�my, ¿e temat ten by³ pretekstem do nawi¹zania kontaktu
z Zaremb¹ lub zdobycia tropu miejsca ukrywania sztandaru z
1947r. Dlaczego historia pozwoli³a dopiero teraz rozpl¹taæ jedn¹
ze swoich zagadek, tego nie mo¿emy wiedzieæ. Ustalili�my je-
dynie ¿e na pocz¹tku lat 70. XX w. Kto� z rodziny Zaremby
przywióz³ do G³ubczyc zabytkowy sztandar i po kilku dniach
przekazano go do zarz¹du PSL do Opola. My�lê ¿e przed znisz-
czeniem uchroni³o go miejsce gdzie go "ukryto" ( sprawdzi³o
siê powiedzenie "... pod latarni¹ najciemniej") i brak daty jego
wykonania. Obydwa sztandary zosta³y przekazane i s¹ ekspo-
nowane  w Powiatowym Muzeum Ziemi G³ubczyckiej

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili siê do
odkrycia kawa³ka historii ziemi g³ubczyckiej serdecznie dziêkujê.

                                                            Barbara Piechaczek

POD OPIEK¥ CZARNEJ MADONNY I Z OR£EM W KORONIE
DZIEJE DWÓCH  SZTANDARÓW PSL W G£UBCZYCACH

ANIO£  Lokalna Grupa Dzia³ania "P³askowy¿ Dobrej Ziemi"  w Kietrzu,
Powiatowe Muzeum Ziemi G³ubczyckiej w G³ubczycach zapraszaj¹ na "II JARMARK ANIELSKI",
który odbêdzie siê 2 pa�dziernika 2011r. (niedziela) przy ratuszu w G³ubczycach
Ramowy program: - B³ogos³awieñstwo zwierz¹t, - Prezentacje wyrobów lokalnych, - Prezentacje dzieci
 i m³odzie¿y,- Rozstrzygniêcie i wrêczenie nagród wcze�niej zapowiedzianych konkursów
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Tradycja kulturowa Kresowiaków mieszkaj¹cych na Opolszczy�nie do tej
pory nie by³a badana. Obecnie przesiedleñcy z Kresów Wschodnich s¹ jedyny-
mi spadkobiercami tradycji i jest to ostatni moment, by móc zebraæ materia³
badawczy w subregionie g³ubczyckim. Badania nad tradycj¹ kulturow¹ Kreso-
wiaków g³ubczyckich rozpoczê³am w roku 2009, a ich efektem jest praca magister-
ska napisana pod kierunkiem Prof. Teresy Smoliñskiej w Katedrze Kulturoznaw-
stwa i Folklorystyki Uniwersytetu Opolskiego, któr¹ obroni³am w 2011 roku.

G³ównym celem mojej pracy sta³a siê analiza procesu przemian tradycji
kulturowej Kresowiaków g³ubczyckich oraz ich stosunku do w³asnego dzie-
dzictwa, funkcjonuj¹cego w nowych realiach geograficznych i spo³eczno-
obyczajowych na Górnym �l¹sku po 1945 r., a wiêc uzyskanie odpowiedzi
na pytanie: czy Kresowiacy kultywowali swoj¹ tradycjê po przyje�dzie ze
Wschodu na �l¹sk; które zwyczaje odrzucili a które zachowali.

W swych badaniach stosowa³am wiele metod: kwerendê archiwaln¹,
kwerendê biblioteczn¹, wywiady  (swobodny i kierowany) oraz obserwacjê
uczestnicz¹c¹. Jako badacz bra³am równie¿ udzia³ w ró¿nego rodzaju pra-
cach i inicjatywach Towarzystwa Mi³o�ników Lwowa i Kresów Po³udnio-
wo-Wschodnich, które znalaz³o siê w centrum mojego zainteresowania i
którego cz³onków pozyska³am jako moich informatorów. Wybór tego towa-
rzystwa nie by³ przypadkowy. �wiadomo�æ kulturowa i chêæ zwerbalizowania
wspomnieñ nak³oni³ mnie, aby to w³a�nie tu nawi¹zaæ kontakt z tymi osobami,
które nie tylko zachowa³y pamiêæ, ale s¹ tak¿e nosicielami tradycji i jej czynny-
mi wykonawcami (oczywi�cie, tylko w pewnym stopniu). Bez nich nie powsta-
³aby ta praca i w tym miejscu serdecznie im dziêkujê. W�ród informatorów byli
ludzie, którzy wyjechali z Kresów, maj¹c kilka lub nawet kilkana�cie lat. Byli
tak¿e i tacy, którzy ca³¹ wiedzê o Kresach nabyli poprzez przekaz ustny dziêki
swym przodkom - rodzicom, dziadkom lub innym krewnym i równie¿ chcieli siê
sw¹ potoczn¹ wiedz¹ podzieliæ.

Podczas przeprowadzanych wywiadów interesowa³y mnie cztery zagad-
nienia: warunki ¿ycia na Kresach, stan rodziny; wybuch II wojny �wiato-
wej, okres okupacji radzieckiej i niemieckiej, okoliczno�ci wyjazdu i "wê-
drówka"; przyjazd do G³ubczyc, stosunki Kresowiaków z Niemcami, ada-
ptacja nowego miejsca zamieszkania; wierzenia, zwyczaje i obrzêdy dorocz-
ne oraz rodzinne od lat 30. XX wieku do dnia dzisiejszego. Rozmówcy mogli
przytaczaæ osobiste wspomnienia dotycz¹ce rodziny, informacje o miej-
scowo�ci zamieszkania (na Kresach), czy ocenê przemian spo³eczno-kultu-
rowych, dziêki czemu ich wypowied� by³a bardziej naturalna, swobodna.
Po³¹czenie aspektu historycznego, który g³ównie czytelny jest w opowie-
�ciach wspomnieniowych Kresowiaków o II wojnie �wiatowej, z kulturo-
wym pozwoli³o zobaczyæ zjawiska dziedzictwa kulturowego w szerszym
kontek�cie. Nie mo¿na bowiem rozpatrywaæ procesu przemian w izolacji od
zagadnieñ historycznych, politycznych i spo³eczno-obyczajowych. Dlate-
go materia³ badawczy uzupe³niaj¹ opracowania dotycz¹ce poszczególnych
zagadnieñ. Ponadto wzbogaci³am pracê obszernym zbiorem materia³u ilu-
stracyjnego (fotografie i schematy), do³¹czy³am mapy i bibliografiê.

Jak wynika z przeprowadzonych przeze mnie badañ na zmianê tradycji
kresowej wp³yw mia³o opuszczenie Kresów Wschodnich. W wyniku oswa-
jania nowego, czyli g³ubczyckiego krajobrazu, z up³ywem lat dochodzi³o do
spo³eczno-kulturowej adaptacji i integracji, a co za tym idzie wyboru tych
form kulturowych, które by³y nadal aktualne na nowym terenie i przyjmo-
wania nowych zwyczajów kosztem redukcji w³asnych. Nadto, za spraw¹
postêpu technicznego, rozwoju o�wiaty i upowszechnienia siê kultury ma-
sowej dosz³o do unifikacji wielu form obrzêdowo�ci dorocznej i rodzinnej
Kresowiaków. Nie ma wiêc w¹tpliwo�ci, ¿e w tradycji kulturowej zasz³y
nieodwracalne zmiany - na skutek tych wszystkich przemian zmieni³ siê
system nakazów i zakazów dotycz¹cych poszczególnych obrzêdów oraz
formy �wiêtowania. Obecnie ju¿ tylko niektóre z pierwotnych zjawisk s¹
kontynuowane.                                                            Barbara Górnicka

Z BADAÑ NAD TRADYCJ¥ KULTUROW¥
 KRESOWIAKÓW

SUBREGIONU G£UBCZYCKIEGO

 PRZEMIANY W TRADYCJI
KULTUROWEJ  KRESOWIAKÓW

 NA PRZYK£ADZIE DO¯YNEK
Ka¿dy z obrzêdów dorocznych jest reaktualizacj¹

wydarzeñ i zaspokaja ludzk¹ potrzebê, aby - jak pisze
Mircea  Eliade - "okresowo rozpoczynaæ ¿ycie od nowa
z wszelkimi mo¿liwymi szansami ". Ich powtarzalno�æ
�ci�le zwi¹zana jest ze zjawiskami zachodz¹cymi w przy-
rodzie. ̄ ycie cz³owieka wyra¿a siê bowiem w kontak-
tach ze swoim otoczeniem, a wiêc z przyrod¹ oraz z
drugim cz³owiekiem, i uosabia zwi¹zek cz³owieka z
wszech�wiatem. Jak wa¿ny by³  dawniej zwi¹zek cz³o-
wieka ze wszech�wiatem w ka¿dej kulturze, przekonu-
je Dorota Simonides:  �wiat pojmowany by³ poziomo i
pionowo. Obok ³¹k, pól, drzew, zwierz¹t, domów ist-
nia³o daleko niebo, gwiazdy i ksiê¿yc. A ca³y ten
wszech�wiat musia³ byæ w wyobra�ni cz³owieka i w
jego �wiadomo�ci dobrze uporz¹dkowany, u³o¿ony,
sensowny i zagospodarowany. Wynika³o to z jednej
strony z g³êboko zakorzenionej potrzeby psychicznej
cz³owieka, a z drugiej - z przekazanej mu tradycji, z
do�wiadczenia wielopokoleniowego. To w³a�nie prze-
kaz pokoleñ utrwala³ te najró¿niejsze obrazy i wizje
�wiata, nakazy i zakazy oraz sposoby postêpowania,
które w sumie u³atwia³y wspomniane zagospodarowa-
nie przestrzeni i dawa³y pewn¹ wiedzê, wyra�nie u³a-
twiaj¹c¹ ¿ycie . Obrzêdowo�æ doroczna zwi¹zana jest
tak¿e z okresem liturgicznym w Ko�ciele katolickim [...].

Wa¿ne miejsce w obrzêdowo�ci dorocznej okresu
wiosenno-letniego zajmuj¹ dzi� do¿ynki. Na podsta-
wie materia³u badawczego, jaki zebra³am dotychczas,
mogê stwierdziæ, ¿e na Kresach przed 1945 rokiem nie
by³y tak uroczy�cie obchodzone w ko�ciele, jak ma to
miejsce aktualnie. Informatorzy podaj¹, ¿e po ¿niwach
odbywa³a siê jedynie dziêkczynna msza �wiêta, na któ-
rej dziêkowano Bogu za udane zbiory, a ¿e pracy w
polu ju¿ nie by³o, organizowano zabawy. Mo¿na nato-
miast stwierdziæ, ¿e istnia³y do¿ynki o "charakterze"
�wieckim. Stanowi³y one rodzaj podziêkowania i by³y
przyjêciem organizowanym dla wszystkich, którzy pra-
cowali w polu. "�wiêto plonów" odbywa³o siê najczê-
�ciej u dziedzica lub bogatego gospodarza. Ostatni
snop zbo¿a uk³adano w krzy¿ na znak podziêkowania
Bogu za zbiory. Tak t³umaczy to informator:

�Jak mia³ gospodarz wiêcej pola, to robi³ do¿ynki
tym robotnikom, tym ¿eñcom. Po ukoszeniu ostatni
snop zwi¹zali, uciêli zbo¿e i tak zwi¹zali, ¿e taki krzy¿
wyszed³ i pare k³osów zwi¹zanych, taka kita zbo¿a. I
wtedy posi³ek jaki� by³ i by³o po do¿ynkach. Nie pa-
miêtam, czy by³y ko�cielne�.

Po 1945 roku do¿ynki zaczêto obchodziæ bardzo uro-
czy�cie. "Kita zbo¿a", o której wspomina informator,
szybko zamieni³a siê w koronê ¿niwn¹, któr¹ wykonu-
je siê do dzi� nie tylko ze zbo¿a, ale tak¿e z nasion,
warzyw, owoców i kwiatów. Dziêkczynn¹ mszê �wiêt¹
zaczêto odprawiaæ w niedzielê, co równie¿ podnios³o
rangê tego �wiêta. Dopiero na �l¹sku (po 1945 r.) w�ród
Kresowiaków pojawi³ siê zwyczaj wybierania starosty
i staro�ciny do¿ynek oraz przynoszenia przez nich do
ko�cio³a chleba z tegorocznych zbiorów, oraz  uroczy-
stego przemarszu z koron¹ ¿niwn¹.       B. Górnicka
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SPRZEDAM NIERUCHOMO�Æ
PO£O¯ON¥ W ATRAKCYJNEJ OKOLICY

W MIEJSCOWO�CI BABORÓW.
 (EWENTUALNIE WYDZIER¯AWIÊ)

W sk³ad nieruchomo�ci wchodzi dzia³ka o powierzchni 32 ar,
budynek o powierzchni 250m2  z mo¿liwym przeznaczeniem
na dzia³alno�æ gospodarcz¹, lokal mieszkaniowy
czê�ciowo zaadaptowany o powierzchni 70 m2

oraz pomieszczenia dodatkowe
 Dzia³ka ogrodzona, utwardzona, w pe³ni uzbrojona w ener-

giê elektryczn¹,wodê,kanalizacjê i sieægazow¹. Na dzia³ce za-
sadzone drzewa owocowe, du¿o terenu zielonego.

Istnieje mo¿liwo�æ dokupienia s¹siedniej dzia³ki o porów-
nywalnej  wielko�ci. W s¹siedztwie dzia³ki znajduje siê kom-
pleks rekreacyjno-sportowy, szko³a, ko�ció³.

Zapraszam do obejrzenia.
 Cena: 280000 z³    Telefon: 695 929 482

OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje o podaniu do pu-

blicznej wiadomo�ci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ oraz
umieszczeniu na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego w G³ub-
czycach w dniu:

1/ 02.08.2011r. wykazów obejmuj¹cych przeznaczone do zby-
cia nieruchomo�ci lokalowe po³o¿one w G³ubczycach przy ul.
Wiejskiej nr 2/12, ul. Boñczyka nr 4/4, ul. Sobieskiego nr 15/5, ul.
Sobieskiego nr 17/8, ul. Staszica nr 7/2, ul. Staszica nr 9/5.

Z dniem 13.09.2011 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez
osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nierucho-
mo�ci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2  ustawy   z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami (jednolity tekst
Dz. U. nr 102   z 2010 r., poz. 651 z pó�niejszymi zmianami) t.j.
osobie, której przys³uguje roszczenie  o nabycie nieruchomo�ci z
mocy cytowanej ustawy lub odrêbnych przepisów albo osoba ta
jest poprzednim w³a�cicielem zbywanej nieruchomo�ci pozba-
wionym prawa w³asno�ci.

2/ 04.08.2011r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do zbycia
nieruchomo�æ gruntow¹ po³o¿on¹ w G³ubczycach przy ul. Olim-
pijskiej, obejmuj¹c¹ dzia³kê nr 272/100   o powierzchni 0,0147 ha.

Z dniem 15.09.2011 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez
osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nierucho-
mo�ci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2  ustawy   z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami (jednolity tekst
Dz. U. nr 102   z 2010 r., poz. 651 z pó�niejszymi zmianami) t.j.
osobie, której przys³uguje roszczenie  o nabycie nieruchomo�ci z
mocy cytowanej ustawy lub odrêbnych przepisów albo osoba ta
jest poprzednim w³a�cicielem zbywanej nieruchomo�ci pozba-
wionym prawa w³asno�ci.

3/ 18.08.2011r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do zbycia
nieruchomo�æ lokalow¹ po³o¿on¹ w G³ubczycach przy ul. Kra-
kowskiej nr 12/5.

Z dniem 29.09.2011 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez
osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nierucho-
mo�ci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2  ustawy   z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami (jednolity tekst
Dz. U. nr 102   z 2010 r., poz. 651 z pó�niejszymi zmianami) t.j.
osobie, której przys³uguje roszczenie   o nabycie nieruchomo�ci
z mocy cytowanej ustawy lub odrêbnych przepisów albo osoba
ta jest poprzednim w³a�cicielem zbywanej nieruchomo�ci pozba-
wionym prawa w³asno�ci.

OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje, ¿e:

1. w dniu 13 wrze�nia 2011 r. odbêd¹ siê:
a/ I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y

nieruchomo�ci niezabudowanej, oznaczonej wed³ug ewidencji
gruntów jako dzia³ki nr 661/43, 661/45, 661/47, 661/44 o ³¹cznej
powierzchni 0,1316 ha, po³o¿onej w G³ubczycach ul. Ko³³¹taja.
Cena wywo³awcza netto do przetargu wynosi 94.000,00 z³. Wa-
dium wynosi 9.400,00 z³.

b/I przetarg pisemny ograniczony do wspólników Przedsiê-
biorstwa Us³ugowego OPUS Spó³ki z o.o. w Opolu w sprawie
zbycia jednego udzia³u Gminy G³ubczyce w Przedsiêbiorstwie
Us³ugowym OPUS Sp. z o.o. Cena wywo³awcza wynosi 250,00 z³.
Wadium wynosi 25,00 z³.

Warunkiem uczestnictwa w przetargach podanych w pkt 2 lit.
"a" i "b" jest wniesienie wadium w pieni¹dzu. Wadium winno
wp³yn¹æ na konto Urzêdu lub byæ wp³acone w kasie Urzêdu naj-
pó�niej w dniu 8 wrze�nia 2011 r. (kasa czynna w godzinach: pon.
8.00 - 14.45, wtorek - pi¹tek   8.00 - 14.15).

2. w dniu 20 wrze�nia 2011 r. odbêdzie siê I przetarg ustny
nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nieruchomo�ci niezabu-
dowanej, oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr
285/27 o powierzchni 0,1178 ha, po³o¿onej w G³ubczycach przy
ul. Kochanowskiego. Cena wywo³awcza netto do przetargu wy-
nosi 84.533,50 z³. Wadium wynosi 8.500,00 z³.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium
w pieni¹dzu. Wadium winno wp³yn¹æ na konto Urzêdu lub byæ
wp³acone w kasie Urzêdu najpó�niej w dniu  15 wrze�nia 2011 r.
(kasa czynna w godz. pon. 8.00 - 14.45, wtorek - pi¹tek   8.00 - 14.15).

Szczegó³owe informacje nale¿y uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim
w G³ubczycach ul.Niepodleg³o�ci nr 14 (p. nr 20) -

 tel.(77) 4853021 wewnêtrzny 222, 223 i 224
 lub w internecie na stronie WWW.glubczyce.pl

CZESKO - POLSKO - NIEMIECKIE   DNI
"KRNOV-G£UBCZYCE 2011"

Po raz kolejny w dniach 3.-11.09 2011 odbywaæ siê bêd¹
"Dni czesko - niemieckie", tym razem  w trójk¹cie czesko -
niemiecko - polskim.

Ze strony niemieckiej uczestniczyæ bêd¹ byli mieszkañcy po-
granicza z obu stron. Go�æmi Krnova bêd¹ jego i okolicy dawni
mieszkañcy, a  G³ubczyc przedwojenni mieszkañcy Ziemi G³ub-
czyckiej. Do wspólnych spotkañ dojdzie kilkakrotnie:

- podczas liturgii ewangelickiej w Krnovie,
-mszy koncelebrowanej w jêzyku polskim i niemieckim przez

ks. pra³ata  W. Grochola i ks. proboszcza A. Nowaka w Branicach,
- oficjalnego spotkania w Krnovie go�ci ze stowarzyszeñ Ja-

gendorf i Leobschutz z w³adzami Krnova i G³ubczyc,
- na koncercie  chórów m³odzie¿y Gimnazjum we Friedbergu,

Krnovie i Liceum g³ubczyckiego w Teatrze Miejskim w Krnovie.
Po naszej stronie go�cie wys³uchaj¹ koncertu w Sali pod Anio-

³em w Ratuszu, zwiedz¹ Powiatowe Muzeum Ziemi G³ubczyckiej,
MOK, ko�ció³ parafialny, odbêd¹ spacer po mie�cie, pojad¹ na
wycieczkê po Ziemi G³ubczyckiej (Baborów, Kietrz, Nowe Go³u-
szowice �DS, Klisino, Opawica) przez  Linhartovy, Osoblahê
wróc¹ do Krnova.



Wrzesieñ 2011 nr 9/2198

DOFINANSOWANIE   NARODOWEGO  FUNDUSZU  OCHRONY
�RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

DO PRZYDOMOWYCH  OCZYSZCZALNI �CIEKÓW ORAZ  POD£¥CZEÑ
BUDYNKÓW DO ZBIORCZEGO SYSTEMU KANALIZACYJNEGO

W drugiej po³owie lipca 2011 Narodowy  Fundusz Ochrony
�rodowiska i Gospodarki Wodnej og³osi³ program  wsparcia
budowy przydomowych oczyszczalni �cieków oraz pod³¹czenia
budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

Przygotowany przez Fundusz program ma na celu poprawê
jako�ci wód powierzchniowych i podziemnych, podniesienie
poziomu ¿ycia mieszkañców oraz wywi¹zanie siê z przyjêtych
przez Polskê zobowi¹zañ wzglêdem Unii Europejskiej.

Wsparcie finansowe przeznaczone jest na zagospodarowanie
�cieków bytowo-gospodarczych powstaj¹cych w gospodar-
stwach domowych (w tym równie¿ zarz¹dzanych przez wspólno-
ty i spó³dzielnie mieszkaniowe), w gospodarstwach agrotury-
stycznych oraz w obiektach u¿yteczno�ci publicznej.

Dofinansowanie uzyskaj¹ przydomowe oczyszczalnie obs³u-
guj¹ce maksymalnie 50 u¿ytkowników. Instytucjami po�redni-
cz¹cymi i jednocze�nie beneficjentami programu s¹ jednostki sa-
morz¹du terytorialnego i ich zwi¹zki lub podmioty �wiadcz¹ce
us³ugi publiczne w ramach realizacji zadañ w³asnych jednostek
samorz¹du terytorialnego.

Pomoc¹ nie s¹ objête niezabudowane dzia³ki oraz budynki, które
nie s¹ u¿ytkowane.

  £¹czny bud¿et programu, którego realizacjê zaplanowano do
koñca 2015 roku wynosi 300 mln z³, przy czym 150 mln z³ zostanie
przeznaczonych na pod³¹czenia, a 150 mln z³ na oczyszczalnie
�cieków.

NFO�iGW gwarantuje dofinansowanie do 90% kosztów kwa-
lifikowanych poniesionych na realizacjê inwestycji.  Kwota dofi-
nansowania podzielona zosta³a w równym stopniu (po 45%) na
formê bezzwrotn¹ - dotacjê jak i preferencyjn¹ po¿yczkê z opro-
centowaniem 3,5% w skali roku.

Zainteresowani mog¹ korzystaæ z jednej wybranej formy dofi-
nansowania lub obu jednocze�nie, korzystaj¹c z maksymalnego
dofinansowania.

Program obejmuje tylko te urz¹dzenia, w których oczyszczanie
�cieków zachodzi na drodze biologicznej. Z tego powodu na po-
trzeby programu wprowadzono pojêcie przydomowej biologicznej
oczyszczalni �cieków (PBO�), od której producentów wymagany
jest certyfikat zgodno�ci ze zharmonizowan¹ norm¹ europejsk¹
EN 12566-3:2005+A1:2009, wydawan¹ przez laboratorium notyfi-
kowane przez Komisjê Europejsk¹. W zakresie budowy pod³¹czeñ

do sieci kanalizacyjnej Program dotyczy obszarów, na których ist-
nieje mo¿liwo�æ pod³¹czenia siê do ju¿ istniej¹cego lub bêd¹cego
w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

Koszty podlegaj¹ce refundacji ze �rodków NFO�iGW
- Dostawy i zakup urz¹dzeñ, które decyduj¹ o efekcie ekolo
gicznym zak³adanym w dofinansowywanym przedsiêwziêciu.
- Przygotowanie terenu.
- Roboty demonta¿owe i rozbiórkowe obiektów koliduj¹cych
   z planowanymi urz¹dzeniami i ruroci¹gami.
- Roboty ziemne i budowlano-monta¿owe.
- Monta¿ urz¹dzeñ.
- Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.
- Rozruch urz¹dzeñ i instalacji.
- Instalacje doprowadzaj¹ce media do obiektów technologicznych.
- Pod³¹czenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.
- Prze³o¿enie sieci i obiektów sieciowych koliduj¹cych z plano
  wanymi urz¹dzeniami i ruroci¹gami.
- Wykonanie dokumentacji projektowej.
- Zap³acony podatek od towarów i us³ug (VAT) wykazany
   w fakturach rozliczanych przez NFO�iGW, je¿eli Beneficjen
   towi nie przys³uguje prawo do obni¿enia kwoty podatku
   nale¿nego o kwotê podatku naliczonego lub ubieganie siê
    o zwrot VAT.
- Koszty us³ug niezbêdnych do realizacji inwestycji tj. koszty
    nadzoru inwestorskiego.
Szczegó³owe informacje na stronie internetowej
 www.nfosigw.gov.pl .   Tekst �ród³owy: www.nfosigw.gov.pl
Reasumuj¹c powy¿sze z dofinansowania do budowy przy-

domowych biologicznych oczyszczalni �cieków lub pod³¹czeñ ka-
nalizacyjnych  skorzystaæ mog¹ w w³a�ciciele nieruchomo�ci,  wspól-
noty mieszkaniowe, zarz¹dcy   obiektów  u¿yteczno�ci publicznej.

Warunkiem wyst¹pienia Gminy o �rodki  do NFO�iGW jest zg³o-
szenie siê minimum 50 gospodarstw chêtnych wybudowaæ przydo-
mow¹ oczyszczalniê lub 50 szt. pod³¹czeñ do sieci kanalizacyjnej.

Wszyscy chêtni i zainteresowani skorzystaniem
 z powy¿szej formy  dofinansowania mog¹ zg³aszaæ  siê do
Urzêdu Miejskiego w G³ubczycach
ul. Niepodleg³o�ci 14,  I - piêtro, pokój nr 15
lub G³ubczyckich Wodoci¹gów i Kanalizacja Sp. z o.o.
 w G³ubczycach ul. Powstañców 2, 48-100 G³ubczyce

PAÑSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY   INFORMUJE,
i¿ w dniach 21- 27 sierpnia 2011 obchodzony jest �wiatowy Tydzieñ Wody. Jest to akcja organizowana od 1991 roku przez

Sztokholmski Miêdzynarodowy Instytut Wodny. W bie¿¹cym roku obchodzony jest pod has³em "W reakcji na globalne zmiany:
woda w urbanizuj¹cym siê �wiecie".

Na terenie powiatu g³ubczyckiego zlokalizowanych jest 35 wodoci¹gów. �ród³em wody s¹ studnie g³êbinowe, nie posiadamy ujêæ
powierzchniowych. Stacje uzdatniania wody pracuj¹ w 12 wodoci¹gach. Oczyszczaj¹ one wodê surow¹ g³ównie z du¿ych ilo�ci
jonów ¿elaza, manganu lub azotanów. Z pozosta³ych ujêæ rozprowadzana jest do sieci bez konieczno�ci jej uzdatniania.

W 2 wodoci¹gach prowadzony jest sta³y proces dezynfekcji wody. W pozosta³ych dezynfekcja jest przeprowadzana okresowo
lub w sytuacjach zagra¿aj¹cych jako�ci wody. W ramach monitoringu jako�ci sanitarnej wody prowadzonego przez PSSE sk³ad
wody pitnej jest stale kontrolowany zgodnie z obowi¹zuj¹cymi wymogami prawnymi. Woda  charakteryzuje siê bardzo dobr¹
jako�ci¹. Spe³nia  wszystkie wymogi rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.09.2007r. w sprawie jako�ci wody przeznaczonej do
spo¿ycia przez ludzi (Dz. U. 2007r. nr 61, poz. 417). Wobec czego nie ma potrzeby jej uzdatniania poprzez instalowanie tzw. "domo-
wych filtrów do oczyszczenia wody". Zawarto�æ m. in. jonów ¿elaza, manganu, azotanów, chlorków, metali ciê¿kich utrzymuje siê na
poziomie odpowiednim dla zdrowia cz³owieka. Nie jest zanieczyszczona pestycydami ani mikroorganizmami. Alina Mazur-Ciapa
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Nigdy dot¹d w swojej karierze chóralnej nie wi¹za³am warto-
�ci przygody z warto�ci¹ nagrody z wiadomej przyczyny - te

dwie warto�ci s¹ nieporówny-
walne.  Z takim samym za³o-
¿eniem  za�piewali�my dwa
koncerty konkursowe na Miê-
dzynarodowym Festiwalu Pie-
�ni Chóralnej im. Jana Szy-
rockiego w Miêdzyzdrojach 28
i 29 czerwca 2011 roku.

G³ówny konkurs odby³ siê w
sali koncertowej miejskiego
Domu Kultury, a drugi koncert
dotycz¹cy konkursu Musica

Sacra, towarzysz¹cemu g³ównemu konkursowi festiwalu mia³
miejsce w ko�ciele p.w. �w. Piotra  Aposto³a w Miêdzyzdrojach.
Konkursy mia³y miejsce dzieñ po dniu, a poza konkursami brali-
�my udzia³ w koncertach towarzysz¹cych festiwalowi, np. w
koncercie chóru uniwersyteckiego z Ekwadoru, który zapad³
w pamiêæ wielu z nas.

Wykonanie naszego programu na obydwu konkursach by³o
znakomite w naszym odczuciu. Zw³aszcza po pierwszym, g³ów-
nym konkursie festiwalu ka¿dy chórzysta wiedzia³, ¿e to by³o
naprawdê co� wielkiego. Widocznie nie by³o to tylko nasze su-
biektywne odczucie, gdy¿ publiczno�æ entuzjastycznie oklaski-
wa³a nas po ka¿dym utworze, a po od�piewanym programie i
zej�ciu ze sceny gratulacje z ust osób z widowni sypa³y siê gar-
�ciami, trafiaj¹c na rêce nasze i przede wszystkim naszego wspa-
nia³ego dyrygenta. Czuli�my wewnêtrzn¹ rado�æ i byli�my ogrom-
nie dumni z efektu naszej pracy. Stwierdzali�my zgodnie,  ¿e nie
s¹ nam potrzebne ¿adne nagrody, gdy¿ wystarczy ogromna sa-
tysfakcja w sercach po tak wspania³ym wystêpie. Z takim prze-
konaniem pozostali�my do momentu og³oszenia wyników.

1-go lipca, ca³y dzieñ trwali�my w ogromnym napiêciu i pod-
ekscytowaniu, którym towarzyszy³y równie¿ daj¹ce do my�lenia
sygna³y od organizatorów festiwalu np. to, ¿e nasz dyrygent
zosta³ poproszony o poprowadzenie uroczystego "Gaude Mater
Polonia" na wieczornej gali. Kiedy nadszed³ moment og³oszenia
wyników nasz chór sta³ ju¿ na �rodku sceny, wyczekuj¹c na wer-
dykt jurorów, którym przewodniczy³, odczytuj¹cy protokó³, Prof.
Ryszard Zimak z Uniwersytetu Muzycznego im. Fr. Chopina w
Warszawie. Pierwsza nagroda wrêczana by³a przez przedstawi-
cielkê tzw. nieoficjalnego jury, w którego sk³ad wchodzili dyry-
genci bior¹cy udzia³ w seminarium dyrygenckim towarzysz¹cym
festiwalowi. Dostali za zadanie przyznaæ tylko jedyn¹ nagrodê -
Grand Prix - chórowi, który ich zdaniem by³ najlepszy. Ku zdzi-
wieniu nas wszystkich, owa nagroda trafi³a w nasze rêce! Ra-
do�æ by³a ogromna, bo nagroda ta by³a wyrazem uznania wielu
praktyków sztuki chóralnej, poza tym czêsto wysoka ocena jury
nieoficjalnego, pokrywa siê z wysokimi notami jury oficjalne-
go� Nadzieje w naszych sercach jeszcze bardziej wzros³y! Prze-
wodnicz¹cy jury powróci³ do odczytywania  oficjalnego wer-
dyktu, odczekawszy a¿ nieco ucichnie. Znów w napiêciu czeka-
li�my co jeszcze wydarzy siê tego wieczoru. Werdykt konkursu
Musica Sacra. Z wielk¹ uwag¹ przys³uchiwali�my siê nazwom
nagradzanych chórów. Ka¿da nastêpna sekunda bardziej ni¿ po-
przednia wprawia³a nas w dr¿enie z emocji.  A¿ w koñcu ulga,
oddech, rado�æ, ³zy, bo nasz chór wyczytany zosta³ w�ród naj-

wy¿ej punktowanych zespo³ów nagrodzonych Z³otym Dyplo-
mem. Z£OTO! Pomy�la³am sobie "wracamy do formy". To by³a
ju¿ druga znacz¹ca nagroda tego wieczoru.  Ale to bynajmniej nie
by³ koniec wielkich emocji.  Przed nami jeszcze jeden werdykt  -
przyznanie nagród g³ównego festiwalu, tych najwa¿niejszych.
Rozpoczê³o siê od wyró¿nieñ , w�ród których nie pad³a nazwa
naszego chóru. Chórzy�ci siedz¹cy obok mnie �ciskali siê za rêce.
Emocje ros³y z chwili na chwilê. Nie wyczytano nas tak¿e w�ród
zespo³ów nagrodzonych br¹zowym dyplomem, srebrnym, ani z³o-
tym... Nast¹pi³a chwila niepewno�ci.  Popatrzy³am na dyrygenta,
który siê do nas u�miechn¹³. "Muszê wzi¹æ teraz g³êbszy wdech"
- powiedzia³ pan przewodnicz¹cy, po czym og³osi³, i¿ Grand Prix
46. Miêdzynarodowego Festiwalu Pie�ni Chóralnej w Miêdzyz-
drojach zdobywa� Chór I LO im. Adama Mickiewicza w G³ub-
czycach! Nie us³ysza³am nawet nazwy naszego chóru do koñca.
Wszystkie dziewczyny zerwa³y siê z miejsc, piszcz¹c ze szczê-
�cia. Ch³opcy skakali po praktykablach, rzucaj¹c siê jeden na
drugiego. £zy p³ynê³y mi z oczu. £zy szczê�cia. Odwróci³am g³o-
wê i wtedy ujrza³am, ¿e wszyscy p³acz¹. Kto� w sopranach zacz¹³
�piewaæ "Vivat" na cze�æ naszego dyrygenta, który w³a�nie od-
biera³ nagrodê, jednak z zaci�niêtym od p³aczu gard³em nie da³o
siê nic powiedzieæ, a co dopiero �piewaæ, wiêc nasze "Vivat"
brzmia³o trochê niepewnie i dr¿¹co. Ale nikt siê ju¿ tym nie przej-
mowa³!  Kiedy tylko dyrygent przesta³ odbieraæ gratulacje rzuci-
li�my siê na niego i w u�cisku, i w s³odkich ³zach prze¿ywali�my
to co jeszcze do nas w pe³ni nie dotar³o. Serca bi³y nam jak szalo-
ne, w koñcu dla wszystkich tam obecnych by³ to pierwszy kon-
kurs, w którym tak wysoko nas nagrodzono, najwiêkszy sukces,
jaki mogli�my sobie wymarzyæ.  Zaraz po tym zaczê³y siê sesje
zdjêciowe z nagrodami i organizatorami festiwalu, telefony do
znajomych, rodziców, a nawet nieobecnych na gali chórzystów,
którzy nie mogli byæ z nami, bo wcze�niej opu�cili festiwal. Wszy-
scy krzyczeli do s³uchawki "Wygrali�my! Wygrali�my!"  To wspa-
nia³e odczucie.  Byli�my dumni z efektu naszej pracy, po�wiêce-
nia i d³ugotrwa³ych przygotowañ.  Jednak najwiêksz¹ dum¹ dla
nas nie by³a sama nagroda, lecz sposób w jaki siê zaprezentowa-
li�my i to, ¿e zosta³o to przez wszystkich s³uchaczy docenione.
W koñcu, podczas wystêpu konkursowego uda³o nam siê po-
rwaæ i poruszyæ ca³¹ widowniê, która prze¿ywa³a to co my. To jest
w³a�nie magia chóru, �piewu zespo³owego i muzyki, która wy-
twarza miêdzy lud�mi wiê� nie do opisania i potrafi wci¹gn¹æ w te
emocje równie¿ publiczno�æ.   To po prostu trzeba prze¿yæ!

                Sara �niatowska - alt, Natalia Eckert - sopran.

NAJWIÊKSZY SUKCES CHÓRU MIESZANEGO  LO
W 23-LETNIEJ HISTORII PRACY ARTYSTYCZNEJ

Grand Prix - nagrodê g³ówn¹, dla najlepszego zespo³u;
Grand Prix - nagrodê nieoficjalnego jury, z³o¿onego
                      z dyrygentów seminarium chórmistrzowskiego;
Z³oty Dyplom w konkursie "Musica sacra";
Puchar ZG Polskiego Zwi¹zku Chórów i Orkiestr;
Zaproszenie do wspó³pracy z francusk¹ innowacyjn¹ szko³¹
                          w Saint Etienne;
Zaproszenie do wspó³pracy z zespo³em chóralnym
                      "Cor  Montserrat" z Terrassa w Barcelonie;
Wielkie uznanie publiczno�ci i znawców sztuki chóralnej.

W zespole wyst¹pi³o 38 chórzystów z I Liceum Ogólnokszta³-
c¹cego, I i II Gimnazjum oraz z grona absolwentów chóru.

                                                                                  (foto str.20)
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   G£UBCZYCKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA  SPO£ECZNEGO

 SP.Z O.O 48-100 G£UBCZYCE,
UL. POCZTOWA NR 8

OG£ASZA   II  PRZETARG USTNY
NIEOGRANICZONY

W SPRAWIE ODDANIA W NAJEM
WYMIENIONYCH NIERUCHOMO�CI:

Lp.1 Oznaczenie nieruchomo�ci wed³ug:
KW 28852 - tereny zabudowane inne
Ewidencji gruntów Czê�ædzia³kiNr 429/44
Powierzchnia  w m2 38,70
Po³o¿enie nieruchomo�ci G³ubczyce,
ul. Gdañska 28/4
Stawka czynszu  ( w z³./m2 )
 miesiêcznie 7,00 z³. + VAT 23%
Przeznaczenie nieruchomo�ci - dzia³al
no�æ biurowa. Okres zawarcia umowy -
na czas  nieokre�lony
Przetarg dotycz¹cy oddania w najem

przedmiotowej nieruchomo�ci odbêdzie siê
w dniu 14 wrze�nia 2011r. o godz. 11:00 w
siedzibie G³ubczyckiego Towarzystwa Bu-
downictwa Spo³ecznego Sp.zoo w G³ubczy-
cach ul. Pocztowa 8, parter - �wietlica.

Warunki przyst¹pienia do przetargu:
1. Wp³ata wadium w wysoko�ci 812,70 z³.

w terminie do dnia 09 wrze�nia 2011r. w ka-
sie lub na konto G³ubczyckiego Towarzy-
stwa Budownictwa Spo³ecznego  w G³ub-
czycach ul. Pocztowa 8.

Bank Spó³dzielczy
 40 8868 0004 1000 0000 1007 0001
Bank Zachodni WBK
 62 10902154 0000 0005 6000 7786.
Na dowodzie wp³aty wadium nale¿y umie-

�ciæ dane dotycz¹ce po³o¿enia nierucho-
mo�ci (wadium - dzia³ka nr.-, adres lokalu
Gdañska 28/4 Na przetarg nale¿y przynie�æ
potwierdzenie wp³aty wadium

Lp.2  Oznaczenie nieruchomo�ci wed³ug
KW 28852 - tereny zabudowane inne
Ewidencji gruntów -czê�æ dzia³ki
 Nr 429/44
Powierzchnia  w m2 36,50
Po³o¿enie nieruchomo�ci G³ubczyce,
 ul. Gdañska 28/12
Stawka czynszu najmu ( w z³/m2 )
 miesiêcznie 14,00z³+vat 23%
Przeznaczenie nieruchomo�ci - dzia³al-

no�æ handlowa. Okres zawarcia umowy- na
czas nieokre�lony

Przetarg dotycz¹cy oddania w najem
przedmiotowej nieruchomo�ci odbêdzie
siê w dniu 14 wrze�nia 2011r. o godz.
9:00 w siedzibie G³ubczyckiego Towa-
rzystwa Budownictwa Spo³ecznego Sp.
z o.o. w G³ubczycach ul. Pocztowa 8, par-
ter - �wietlica.

Warunki przyst¹pienia do przetargu:
1.Wp³ata wadium w wysoko�ci

1.533,00 z³. w terminie do dnia 09 wrze-
�nia 2011r. w kasie lub na konto G³ub-
czyckiego Towarzystwa Budownictwa
Spo³ecznego  w G³ubczycach ul. Pocz-
towa 8.   Bank Spó³dzielczy  40 8868 0004
1000 0000 1007 0001 Bank Zachodni
WBK  62 10902154 0000 0005 6000 7786.

 Na dowodzie wp³aty wadium  umie-
�ciæ dane dotycz¹ce po³o¿enia nieru-
chomo�ci (wadium-dzia³ka nr.-, adres
lokalu Gdañska 28/12 Na przetarg  nale-
¿y przynie�æ  potwierdzenie wp³aty

Informacje ogólne:
1. Zwyciêzca przetargu jest zobowi¹-

zany do podpisania umowy najmu po
up³ywie 5 dni roboczych od dnia og³o-
szenia informacji o wynikach przetargu
lecz nie pó�niej ni¿ po up³ywie 10 dni
roboczych.

2. Najemca z tytu³u najmu lokalu op³a-
caæ bêdzie czynsz najmu, podatek od
towarów i us³ug VAT oraz op³aty za
�CO�, energiê elektryczn¹, wodê, kana-
lizacjê i wywóz nieczysto�ci sta³ych.

3. Termin wnoszenia op³at o których
mowa w pkt 2 ustala siê do  dnia 10 ka¿-
dego miesi¹ca bez wezwania.

4. Wadium wp³acone przez uczestnika,
który wygra³ przetarg zostanie zaliczone
w poczet czynszu, za� pozosta³ym uczest-
nikom przetargu zwrócone zostanie nie-
zw³ocznie po jego zakoñczeniu, jednak nie
pó�niej ni¿ przed up³ywem 3 dni od dnia
odwo³ania lub zamkniêcia  przetargu na
wskazane konto bankowe.

5. Wadium wp³acone przez wygrywa-
j¹cego przetarg, który uchyli³  siê od
zawarcia umowy w terminie i miejscu
wskazanym przez wynajmuj¹cego nie
podlega zwrotowi.

GTBS zastrzega sobie prawo odwo³a-
nia przetargu z wa¿nych powodów.

W dniach od 18 -24.07.2011 w miejsco-
wo�ci Krasne Pole odby³ siê obóz szkole-
niowy Jednostki Strzeleckiej 3009 G³ub-
czyce. W obozie wziê³o udzia³ 26 strzel-
ców i kadetów. Komendantem obozu by³
z-ca dow. JS 3009 ds/logistyki dru¿. ZS
Pawe³ Przysiê¿niuk. Tematami przeprowa-

dzanych zajêæ by³o m.in. przemieszczanie
siê sekcji i dru¿yny w szyku, topografia i
terenoznawstwo, postawy strzeleckie
statyczne i dynamiczne, elementy maskowa-
nia i kamufla¿u, zachowanie siê na polu wal-
ki,elementy musztry, zajêcia przeciwchemicz-
ne, udzielanie pierwszej pomocy przedme-
dycznej, transport rannego i opatrywanie.

15.08.2011 w �wiêto Wojska Polskiego
przy Pomniku ̄ o³nierza Polskiego odby³
sie uroczysty Apel (foto str.2) podczas
którego na wniosek Zwi¹zku Inwalidów
Wojennych zosta³y przyznane przez Za-
rz¹d G³ówny w Warszawie a wrêczone
przez  Burmistrza  Jana Krówkê i prezes
ZIW Bronis³awê Olczak medale pami¹t-
kowe �NIKE� panom Andrzejowi Kocia-
kowi i Grzegorzowi Tobiasiñskiemu

�STRZELCY�
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    Pan Józef Mielnik urodzi³ siê w 1920 roku w Majdanie woj.
Tarnopol.  Podczas okupacji Niemieckiej pracowa³ w rolnym go-
spodarstwie Pañstwowym (Ligenszaft) aby unikn¹æ ³apanek i
wywiezienia na przymusowe roboty do Niemiec.

W styczniu 1943 roku wst¹pi³ do Armii Krajowej. W sierpniu
1943 zosta³ zatrzymany przez Policjê Ukraiñsk¹ i przetrzymywany
przez 8 dni w wiêzieniu za to, ¿e wstawi³ siê  za koleg¹ w celu
po�wiadczenia, ¿e nie jest ̄ ydem.

W  kwietniu 1944 roku, w trakcie mobilizacji zosta³ wcielony do II Bryga-
dy Wojska Polskiego i bra³ czynny udzia³ w walkach od Kowla do Berlina.
W Berlinie w kwietniu 1945 roku podczas walk ulicznych zosta³ ciê¿ko
ranny i do  lutego 1946 roku przebywa³ w wielu szpitalach.

Po zdemobilizowaniu zamieszka³ na terenie powiatu g³ubczyckie-
go w Jakubowicach Gmina Branice, tam zorganizowa³ Zwi¹zek Osadni-
ków Wojskowych i by³ jego Prezesem. Pracowa³ w POM przy GS Brani-
ce, POM Nasiedle - G³ubczyce i PKR  G³ubczyce.  W 1966 roku zosta³
wybrany na Przewodnicz¹cego Gromadzkiej Rady Narodowej. Pod-
czas jego kadencji zbudowano w czynie spo³ecznym Wiejski Dom Kul-
tury, remizê stra¿ack¹ . W roku 1980 przeszed³ na emeryturê.

Jest kombatantem zweryfikowanym przez Urz¹d ds. Komba-
tantów i Osób Represjonowanych oraz ma status Inwalidy Wo-
jennego. Pe³ni³ obowi¹zki Prezes Oddzia³u w G³ubczycach i by³
cz³onkiem Zarz¹du Okrêgu ZIW  w Opolu.

W roku 2004 otrzyma³ awans na stopieñ porucznika.
W czasie pracy zawodowej oraz po przej�ciu na emeryturê pe³ni³

wiele funkcji spo³ecznych - za pracê zawodow¹, spo³eczn¹ oraz obro-
nê Pañstwa Polskiego otrzyma³ wiele odznaczeñ i wyró¿nieñ min.:

- w 1989 roku: Krzy¿ Oficerski Orderu Odrodzenia Polski,
- w 1969 roku: Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
- w 1946 roku: Srebrny Krzy¿ Zas³ugi,
- za udzia³ w wojnie otrzyma³ kilka odznaczeñ od Ministra Obro-

ny Narodowej,
- w 1983 roku: Zas³u¿ony Opolszczy�nie.
Pan Józef Mielnik pomimo tak dostojnego wieku czêsto bierze

udzia³ w uroczysto�ciach �rodowiskowych  i pañstwowych.
Jestem przekonany, ¿e Pan Józef Mielnik w pe³ni zas³uguje na

uhonorowanie t¹ presti¿ow¹ nagrod¹.
Proszê Wysok¹ Kapitu³ê o pozytywne za³atwienie mego wniosku
                                              Z wyrazami  szacunku (foto str.2)

Pan Józef Maæków urodzi³ siê w 1919 roku w Majdanie woj.
Tarnopol. W czasie wybuchu wojny w 1939 roku mia³ 20 lat. Nie
podlega³ jeszcze s³u¿bie wojskowej lecz z uwagi na przynale¿-
no�æ do Zwi¹zku Strzeleckiego zosta³ dnia 1 wrze�nia 1939 roku
zmobilizowany przez Wojskow¹ Komendê i wcielony do Korpu-
su Ochrony Pogranicza.  Do zadañ KOP nale¿a³o zabezpieczenie
granicy Pañstwa Polskiego, ochrona dworców i torów kolejo-
wych, mostów i wiaduktów. W kwietniu 1944 roku zosta³ ponow-
nie zmobilizowany i skierowany do miejscowo�ci Sumy na Ukra-
inie tam zosta³ wcielony do 6 pu³ku artylerii lekkiej 4-tej Dywizji
Piechoty I Armii Wojska Polskiego. Z 4 Dywizj¹ przeszed³ szlak
bojowy pocz¹wszy od walk o Warszawê przez ciê¿kie walki o Wa³
Pomorski, port Ko³obrzeg (zwany twierdz¹ �mierci), forsowanie
rzeki Odry i dalej we wszystkich walkach a¿ do zakoñczenia woj-
ny nad rzeka £ab¹. Po zdemobilizowaniu zamieszka³ na terenie
powiatu g³ubczyckiego a nastêpnie w samych G³ubczycach. Pra-
cowa³ w Gminie Zubrzyce, w Wydziale Finansowym Prezydium
Powiatowej Rady Narodowej w G³ubczycach, nastêpnie w zwi¹z-
ku z likwidacj¹ powiatu zosta³ przeniesiony do Okrêgowego Za-
rz¹du Dochodów Pañstwa i Kontroli Finansowej w Opolu, prze-
kszta³conego pó�niej w Izbê Skarbow¹ w Opolu z tego zak³adu
przeszed³ na emeryturê. W czasie pracy zawodowej oraz po przej-
�ciu na emeryturê pe³ni³ wiele funkcji spo³ecznych - za pracê
zawodow¹, spo³eczn¹ oraz obronê Pañstwa Polskiego otrzyma³
wiele odznaczeñ i wyró¿nieñ min.:

- w 1990 roku: Krzy¿ Oficerski Orderu Odrodzenia Polski,
- w 1975 roku: Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
- w 1969 roku odznaczenie: Z³oty Krzy¿ Zas³ugi,
- za udzia³ w wojnie otrzyma³ kilka odznaczeñ od Ministra
   Obrony Narodowej,
- w 1978 roku odznaczenie: Zas³u¿ony Opolszczy�nie,
- w 2006 roku: Za Zas³ugi dla Województwa Opolskiego.
Pan Józef Maæków pomimo tak dostojnego wieku czêsto bie-

rze udzia³ w uroczysto�ciach �rodowiskowych  i pañstwowych,
uczestniczy³ czêsto w spotkaniach z m³odzie¿¹ szkoln¹

Jestem przekonany, ¿e Pan Józef Maæków w pe³ni zas³uguje na
uhonorowanie t¹ presti¿ow¹ nagrod¹.

Proszê Wysok¹ Kapitu³ê o pozytywne za³atwienie mego wniosku.
                                                       Z wyrazami  szacunku (foto str.2)

HONOROWE  HERBY G£UBCZYC
Wnioskujê o przyznanie "HONOROWEGO Herbu G³ubczyc"

 dla Panów Józefa Maæków i Józefa Mielnika  z G³ubczyc - burmistrz Jan Krówka
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RUSÍNSKÁ POU� 2011
Rusínský pan faráø P. Marian Nowak, kterému stál po boku

dlouholetý vìrný host rusínských poutí P. Grabowski z polských
Pomorzowic pøedlo�il ve své homilii poutníkùm z Èech a Polska
my�lenku, proè je tøeba budovat chrámy. Jednak chrámy kamenné
a pøedev�ím ty v lidském srdci. Pùsobivá slova podtrhla atmosféru
duchovního spøíznìní v�ech pøítomných. Jak rusínských rodákù,
kteøí se sem pravidelnì pøi této pøíle�itosti sjí�dìjí z okolí,ale i z

rùzných koncù republiky a také
polských sousedù, kteøí se za tìch
19 let stali u� pravidlenými
náv�tìvníky a pøáteli. Pravi-
delnými hosty jsou té� vá�ení
starostové a radní z okolních
polských obcí od Rowna, Go-
luszowic,  Gadzowic,  a
pøedev�ím z Glubczyc.

Pøicházející poutníci jsou ji� tradiènì vítáni tóny dechové hud-
by Jistebnické tøináctky.Liturgii tentokrát obohatil svým zpìvem
pan �tìpán Harasim, èlen brnìnské opery.

Pamìtníkùm neuniklo, �e se na této kaplièce koná právì 19.
spoleèná m�e pøipomínající posvìcení chrámu. Rodáky z nìmec-
ka jsme tentokrát postrádali, vìk a zdraví jim stále více brání v
cestování. Máme v�ak zprávu, �e u� se tì�í na spoleèné setkání
s èeskými a polskými poutníky v pøí�tím roce, kdy se bude slavit
750. jubilem Rusína a zároveò témìø 20 let trvání nové rusínské
kaplièky.  (foto str. 20)                                             L. Èajanová

100 MLADÝCH HUDEBNÍKÙ
TØÍ GYMNÁZIÍ

Z KRNOVA,  GLUBCZYC A FRIEDBERGU
 NA SPOLEÈNÉM KONCERTU

Mladí hudebníci ze tøí zemí podpoøí program èesko-polsko-
nìmeckého týdne v Krnovì svým vystoupením ve støedu
 dne 7. 09.  2011 v 18.30 hodin v Mìstském divadle v Krnovì.
Dlouholeté partnerství Gymnázia Krnov a Gymnázia Augusti-

nerschule Friedberg vyvrcholí velkolepým setkáním mladých hu-
debníkù v Krnovì. Padesátièlenný �ákovský symfonický orchestr
z Friedbergu, sólisté z krnovského gymnázia - �áci ZU� Krnov -
a �ákovský dixieland Jazzsle budou tentokrát obohaceni o smí�ený
pìvecký soubor Lycea  z Glubczyc , který vystoupí v Krnovì
poprvé. Jeho vedoucí a zároveò øeditel �koly, pan Tadeusz Ec-
kert, øekl, �e chápe svou úèast jako gesto pøátelství na podporu
èesko-polsko-nìmeckého týdne.

Organizátorem této kulturní akce je Gymnázium Krnov, jeho�
studenti, �áci ZU� Krnov, se v bøeznu leto�ního roku zúèastnili
podobné úspì�né akce v hlavním mìstì partnerského okresu
Wetterau, ve Friedbergu, jeho� gymnázium nav�tìvují i �áci z
Karbenu.

Reciproèní náv�tìva �ákù Augustinerschule potrvá od 5 - 9.
záøí a kromì spoleèného koncertu je pro nìmecké hosty pøipra-
ven bohatý kulturní program.

Bez vstøícnosti èeských rodièù, kteøí ubytují nìmecké �áky ve
svých rodinách a obìtavých sponzorù, by nebylo mo�né ta-
kovýto projekt uskuteènit.

Na koncertu zazní díla klasikù i populární skladby a zpìvy pøátel-
ství. V závìru v�ichni spoleènì zazpívají latinský kánon s pros-
bou o mír "Da pacem Domine". Po koncertu bude pro mladé
hudebníky pøipraveno pøátelské setkání u spoleèné veèeøe.

                                                            Mgr. Ludmila Èajanová

W okresie od 25. do 31. 07. 2011r. w Krnovie odby³ siê obóz
integracyjny dzieci czeskich  i polskich. Organizatorem tego
przedsiêwziêcia by³a Policja Miejska Krnov. G³ównym has³em
tego spotkania by³a" prewencja kryminalna".

 Polsk¹ stronê reprezen-
towa³ LZS Karate - Do
G³ubczyce. Opiekunami
polskiej grupy byli:trener
Janusz Ho³da oraz v-ce
prezes Joanna Cie�lik.
Koszt obozu w ca³o�ci po-
nios³a strona Czeska. Po-
byt dzieci na obozie by³
bardzo atrakcyjny. Wiêk-
szo�æ uczestników spa³a w
namiotach. Dzieci uczestniczy³y w nastêpuj¹cych zajêciach: -
pogadanka prowadzona przez funkcjonariuszkê Policji Pañstwo-
wej w Bruntalu na temat
przepisów ruchu drogo-
wego, - pokaz technika
kryminalistycznego z Po-
licji w Krnovie, dzieci mia-
³y okazjê ujawniaæ i zabez-
pieczaæ �lady linii papilar-
nych,  - pokaz funkcjona-
riuszy grupy szturmowej
Policji w Krnovie, dzieci
ogl¹da³y broñ, kamizelkê
kuloodporn¹, kajdanki, oraz  strzela³y z pistoletu do tarczy a
wyniki wy�wietlane by³y na komputerze, - pogadanka z dr. psy-
chologii na temat za-
gro¿eñ i ochrony
przed pedofilami, -
pokazy stra¿y po¿ar-
nej w formie zabawy
z dzieæmi, - wycieczki
autokarowe w góry i
zwiedzanie zamków,
Sankturium Maryjne,
4 wie¿e widokowe,
kopalniê  z³ota, cho-
dzenie po górach,
zwiedzanie kilku muzeów,

 - pobyt w aquaparku w Bruntalu,  - gry i zabawy o charakterze
sportowym na terenie obozu, nocna zabawa w terenie polegaj¹ca
na szukaniu �ladów, wykazanie siê odwag¹ przed straszyd³ami,

-warta nocna po 2 godz, - ogniska i pieczenie kie³basek, -goto-
wanie gularzu w warunkach polowych,trening karate oraz tre-
ningi Taijiauan/ Taj czi/.

Atmosfera by³a na obozie bardzo serdeczna i przyjacielska.
Wszyscy czuli siê bezpiecznie.Dzieci mia³y zapewnion¹ profe-
sionaln¹ opiekê. Ka¿dy uczestnik otrzyma³ upominek i dyplomy
ukoñczenia obozu. Prze¿ycia i nawi¹zane przyja�nie z dzieæmi
czeskimi napewno zostan¹ zapamiêtane na bardzo d³ugo a w
szczególno�ci opiekunów:  1.Pawe³ Zonek, 2. Pawe³ Kavicky,
3.Rostislav Balner,  4.Roberty Pesat, 5. Jana Fajkusowa,  6. D.Vi-
tek oraz t³umacza Ryszarda Wêgrzyna

                                               Janusz Ho³da, Rostislav Balner

OBÓZ  INTEGRACYJNY DZIECI
CZESKICH I POLSKICH
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Top Farms Agro jest du¿ym i renomowanym pro-
ducentem kwalifikowanego materia³u siewnego na
polskim rynku. Wychodz¹c naprzeciw oczekiwa-
niom wielu rolników, firma uruchomi³a now¹ li-
niê produkcyjn¹ w gminie G³ubczyce.

Zak³ad produkcyjny
Oficjalne otwarcie nowej linii produkcyjnej odby³o siê

29 lipca 2011 w miejscowo�ci Widok, nale¿¹cej do gminy
G³ubczyce. Zak³ad produkcyjny jest najwiêkszym i najno-
wocze�niejszym tego typu obiektem w Polsce. Nale¿y do
przedsiêbiorstwa Top Farms Agro, którego prezesem jest
pan Leszek Lipski.

- "Jest to bardzo wa¿ny moment w dzia³alno�ci firmy -
mówi pan Leszek Lipski - Dziêki nowoczesnej technologii,
linia przygotowywania ziarna, jest bardziej wydajna, jej wy-
dajno�æ wynosi 26 ton/godzinê, co daje mo¿liwo�æ uzyska-
nia rocznej produkcji w wysoko�ci  25 tys. ton. Dla porówna-
nia ca³a produkcja w Polsce wynosi ok. 130-150 tys. ton".

Obiekt powsta³ na terenie gospodarstwa Top Farms
G³ubczyce, której prezesem jest pan Krzysztof Gawêcki.
St¹d uzyskuje firma surowiec, który przetwarzany bêdzie
w nowym zak³adzie. Wysoka jako�æ tego surowca, zdecy-
dowanie przyczynia siê do tego, ¿e produkt czyli materia³

siewny sprzedawany pod markami Top Farms Nasiona -
Nasiona Premium, znalaz³y du¿e uznanie na rynku.

Top Farms G³ubczyce jest czê�ci¹ europejskiej organi-
zacji farmerskiej Spearhaed i ma swoich odpowiedników
w S³owacji i Czechach. - "Z tymi krajami zwi¹zane s¹ du¿e
nadzieje - podkre�la prezes Leszek Lipski - zamierzamy
wykorzystywaæ do przerobu materia³ nasienny  z planta-
cji, z tych krajów, jak równie¿ chcemy sprzedawaæ materia³
siewny, który tutaj bêdziemy produkowaæ".

Na otwarciu nowej linii produkcyjnej, go�cili przedsta-
wiciele obu tych krajów, ze S³owacji pani Lilian Soto oraz
z Czech pan Jaroslav Hampel.

Niemiecka precyzja
Nowoczesna linia technologiczna do przygotowywa-

nia wysokiej jako�ci materia³u siewnego, zosta³a zapro-
jektowana przez  pana Josefa Conradsa z Hamburga, któ-
ry wykorzysta³ technologiê firmy Damas. Materia³ siewny
na linii technologicznej przechodzi przez 7 etapów, pod-
czas których ziarno poddawane jest wieloetapowemu
czyszczeniu, selekcjonowaniu, zaprawianiu i pakowaniu.
Dziêki nowoczesnej linii pakowania, firma ma mo¿liwo�æ
przygotowania du¿ej ilo�ci materia³u siewnego, w najbar-
dziej optymalnym terminie siewów.

Firma Top Farms Agro zdobywaj¹c do�wiadczenie, w tego typu inwe-
stycjach, planuje ju¿ kolejne. Prezes Leszek Lipski s¹dzi, ¿e linia ta przy-
czyni siê do podniesienia kultury produkcji nasiennej w Polsce.

Sukces Top Farms Agro
Prezes firmy  podkre�la³, ¿e otwarcie zak³adu jest du¿ym sukcesem -
"Z roku na rok

zwiêkszamy produk-
cjê kwalifikowanego
materia³u siewnego.
W tym roku, co pi¹ty
hektar obsiany kwali-
fikowanym materia-
³em siewnym, bêdzie
pochodzi³ z produkcji
TFA. Sukces ten jest
mo¿liwy dlatego, ¿e
znale�li�my du¿e uzna-
nie w�ród rolników".

Misj¹ firmy Top Farms Nasiona jest dostarczaæ jak najlepszej jako�ci mate-
ria³ siewny, temu ma s³u¿yæ powsta³a linia produkcyjna.

Zdaniem Pana Leszka Lipskiego - "W rozpowszechnianiu materia³u siew-
nego s¹ najistotniejsze
trzy elementy: pierw-
szy hodowcy, którzy
kreuj¹ nowe odmiany
- tak jak firma Danko,
drugim ogniwem s¹
firmy nasienne, ta-
kie jak my, trzecim
firmy handlowe,
które doradzaj¹ i in-
formuj¹".

Nowo powsta³y za-
k³ad to nie tylko pro-
dukcja, to równie¿
rozwój dla ludzi, którzy znajd¹ tutaj zatrudnienie. Firma proponuje sze-
rok¹ wspó³pracê, daje mo¿liwo�æ kontraktowania plantacji pod potrze-
by zak³adu dla rolników, oferuje kupowanie towarów, us³ug np. serwi-
sowych, transportowych,

Powstanie zak³adu produkcyjnego by³o mo¿liwe dziêki pomocy mia-
sta G³ubczyc, a w szczególno�ci pana burmistrza Jana Krówki.

Jak podkre�la³ pan burmistrz - "Dla miasta i gminy G³ubczyce zak³ad
ten jest warto�ci¹ dodan¹, zale¿y nam na tym, ¿eby nasi rolnicy korzy-
stali i wysiewali swoje pola  kwalifikowanym  materia³em  siewnym,
który pochodzi od nas, od Top Farms  G³ubczyce.

Na otwarciu nowoczesnej linii produkcyjnej Top Farms G³ubczyce
go�cili przedstawiciele firm hodowlanych: prezes firmy Danko, pan Ka-
rol Marciniak i pan Uwe Diebel z firmy IG Pflanzenzucht. Przedstawiciele
agencji rolniczych, firm doradczych i mediów rolniczych. Liczn¹ grupê
stanowili rolnicy, zw³aszcza z województwa opolskiego.

Na zdjêciach:
- po oficjalnym otwarciu wszyscy udali siê zwiedzaæ nowoczesn¹
  liniê produkcyjn¹
- si³a sukcesu firmy Top Farms Agro tkwi w jej zespole
  (pierwszy z prawej dyrektor handlowy £ukasz Kostyk)
- w nowo powsta³ej hali produkcyjnej toczy³y siê liczne rozmowy
   (pierwszy z prawej Uwe Diebel z firmy IG Pflanzenzucht, Josef
    Conrads - projektant linii technologicznej)

NOWOCZESNA  LINIA TECHNOLOGICZNA
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TAK D£UGO LATO TRWA£O �
 Taki tytu³ nosi 100-stronicowe dzie³ko (Tarnów, maj 2010)
- warte gratulacji - autorstwa  Zygmunta Szycha  po�wiêcone

"Dziejom  Rodu Zaprzalskich spod Miechowa", które trafi³o do
redakcji GG.  Autor wyra¿a nadziejê, "¿e lektura ksi¹¿eczki prze-
niesie wszystkich w tamte lata, stanie siê okazj¹ do poznania
naszych korzeni i pobudzi do refleksji". Poniewa¿ czê�æ rodu

Zaprzalskich  zwi¹za³a
swoje losy z  G³ubczyca-
mi pozwolili�my sobie na
przedruk fragmentu
"pachn¹cego" G³ubczy-
cami. Na ok³adce - Naj-
starszy z rodu  Jan Za-
przalski z najm³odsz¹ pra-
wnuczk¹ Marzenk¹ Paw-
lak. Park w G³ubczycach,
rok 1975

G³ubczyce
Wyprawa do G³ubczyc

by³a, mimo odleg³o�ci,
znacznie ³atwiejsza; kiedy
wystawali�my na przy-
stanku na Redenie w D¹-
browie, czasem bywa³o, ¿e
autobus mia³ karteczkê:
"Miejsc wolnych brak".
Czekali�my znowu, nie-

rzadko od szóstej rano i dostawali�my siê do pojazdu w rodzinne
strony Zaprzalskich dopiero pó�nym popo³udniem . Piêæ godzin
stania na przystanku i godzina jazdy od Miechowa! Takie by³y
czasy!

Podró¿owanie do G³ubczyc by³o znacznie prostsze. Wystar-
czy³o doj�æ pieszo-autobusy tam nie je�dzi³y- do dworca PKP w
D¹browie. Niedaleko, raptem cztery kilometry. Potem jazda po-
ci¹giem do Katowic. W Kêdzierzynie - Ko�lu przymusowy, pó³-
godzinny postój: poci¹g elektryczny zamieniany by³ na parow¹
ciuchciê. Przesiadka w Rac³awicach �l¹skich. St¹d ju¿ lokalnym
poci¹giem do G³ubczyc. Tam by³ inny �wiat.Wakacyjne G³ubczy-
ce jak¿e inne by³y od wakacyjnego Miechowa.

Rac³awice �l¹skie. Z jednej strony dworca poci¹gi dalekobie¿-
ne. Przyjechali�my jednym z nich. Na rozk³adzie jazdy, czerwony
napis: "Pary¿, godz.1.02". Jecha³ têdy poci¹g do Pary¿a! Wtedy,
w latach 60-tych!

Po drugiej stronie lokalna "piêtrówka" Za stacyjk¹ "G³ubczyce
las" wypatrywa³o siê Wie¿y, bo ko³o tej wie¿y ci�nieñ znajdowa-
³o siê miejsce docelowe. Adres: S³owackiego 24. Tam mieszkali-
�my, u Cioci Zochy. Przez ca³e wakacje.

Miasto pachnia³o inaczej ni¿ Miechów i okolice. By³o �cis³e,
zorganizowane, wybrukowane, akuratne. Poniemieckie. Z balko-
nu widzieli�my �wiat³a zagranicznego miasteczka, w którym nikt
nigdy nie by³ w tamtych latach. To by³ Krnov  w Czechach. By-
³em tam dopiero w 1995 roku. Ledwie kilkana�cie kilometrów od

G³ubczyc. Tu, w G³ubczycach, te¿ mieli�my miejsce do buszo-
wania: g³êboki lej po bombie, gdzie znale�æ mo¿na by³o rozmaite
cuda. Na podwórku rz¹dzi³a niepodzielnie Pani Roza (pani Ró¿a
jak s¹dzê) z miot³¹ i niemieckim krzykiem "raus!" kiedy zanadto
ha³asowali�my, co zreszt¹ zdarza³o nam siê nader czêsto. Tutej-
sza, �l¹zaczka, chadzaj¹ca w niedziele w swoim "stroju ludowym":
d³ugiej, pasiastej spódnicy,.. Szczerze nas nie lubi³a (nas: Wald-
ka, Panka, Andrzeja Adamowicza, mnie i paru innych, zreszt¹,
prawdê mówi¹c, nas nie da³o siê lubiæ byli�my zanadto krzykliwi)

za to za Bogusiem Pawlakiem wrêcz przepada³a. To jemu przyno-
si³a z apteki rozmaite flakoniki, budz¹ce w nas zazdro�æ. Bywali-
�my przeganiani przez pani¹ Ró¿ê miot³¹, uciekali�my przed ni¹
potulnie, choæ zawsze, zw³aszcza w niedziele, mówili�my jej grzecz-
nie "dzieñ dobry". Nie lubi³a, kiedy kto� z³o�liwie wo³a³ "guten
morgen", choæ chyba nie by³o w tym nic z³ego. Ale i tak tylko
Bogu� by³ jej ulubieñcem.

Na parterze poniemieckiej kamienicy mieszka³ pan Tomasze-
wicz, weterynarz. Babcia Zaprzalska mówi³a o jego ¿onie: "kapi-
tonowa", wiêc s¹dzi³em, ¿e on takie w³a�nie ma nazwisko: "Kapi-
tonow" i ¿e w zwi¹zku z tym jest Rosjaninem. Chodzi³o o to, ¿e
babcia moja mówi³a "kapitonowa" o niej jako o ¿onie kapitana.
Bo weterynarz Tomaszewicz by³ kapitanem z wojska.

Chadzali�my w niedziele z wujkiem Staszkiem Pawlakiem na
basen. Zbudowali go Niemcy jeszcze przed olimpiad¹ w 1936
roku. By³ dum¹ Leubschitz.

Nie lubi³em tego miejsca, zw³aszcza w niedziele, kiedy by³a
upalna pogoda i wujek Staszek zarz¹dza³ wymarsz na basen. Bo
nie do�æ, ¿e by³em chudy, to jeszcze p³ywa³em w specyficzny
sposób. Im bardziej oddala³em siê od brzegu, tym bardziej ton¹-
³em. Zostawa³em zatem na brzegu, trzês¹c siê z zimna.

W tak zwanej Fabryczce pracowa³a wtedy ca³a rodzina Za-
przalskich z okolic Miechowa. Wujek Zdzichu mieszka³ nawet na
terenie nale¿¹cym do jednego z zak³adów.

Przyje¿d¿anie nasze, z D¹browy do G³ubczyc mia³o swój ry-
tua³: w domu w D¹browie pouczany by³em przez moj¹ Mamê, ¿e
mam najpierw "i�æ do Dziadziusia".

Dziadziu� mieszka³ u wujka Zdzicha. Tam wys³uchiwa³em obo-
wi¹zkowo opowie�ci o wojnie japoñskiej i innych, odleg³ych hi-
storiach. Niezbyt pilnie ich wys³uchiwa³em, chcia³em jak najszyb-
ciej na S³owackiego, bo tam ju¿ czekali Waldek i Bogdan. Ciocia
Aniela, ¿ona wujka Zdzicha mia³a nawet delikatne pretensje, ¿e
"nie bawiê siê z Mareczkiem i Jacusiem" tylko lecê do Waldka i
Bogdana". Ale jej synowie byli wtedy dla nas za mali, ¿eby siê z
nimi bawiæ.

S³owackiego 24. Namioty w ogrodach. I spanie tam przez ca³¹
noc, a nocami wyprawy na czere�nie, do s¹siednich ogrodów. W
ogrodach nale¿¹cych do lokatorów S³owackiego 24 mia³ wielk¹,
dorodn¹ czere�niê pan Olczyk.

Zrujnowali�my mu j¹ pewnej nocy, obrywaj¹c czubek z wielo-
ma owocami. Zjedli�my je noc¹, przy namiotach, a resztê spalili-
�my. Pan Olczyk nie by³ z tego powodu zadowolony. Interwenio-
wa³ u wujka Staszka Pawlaka, milicjanta z miejscowej komendy.
Jako� ten spór uda³o siê wtedy za³agodziæ...

No i te polowania na dzikie kaczki i dzikie go³êbie! Rano wujek nas
budzi³ ju¿ o czwartej, szli�my ze s³ynnym psem Tilem do autobusu i
doje¿d¿ali�my na stawy we W³odzieninie. Na ca³y dzieñ.

Kiedy wraca³em do D¹browy, wra¿enia z polowañ potêgowa³y
siê do tego stopnia, ¿e opowiada³em kolegom z podwórka, jak
polowa³em na nied�wiedzie. By³em najwa¿niejszy: oni wracali z
wakacji ze wsi, gdzie co najwy¿ej widzieli kury na podwórku.

A ja walczy³em z nied�wiedziem, który o ma³o co mnie nie po-
¿ar³, gdyby nie to, ¿e go zabi³em, i to w ostatniej chwili....

Namiotów w G³ubczycach czasami mia³ pilnowaæ Panek - Ja-
nusz Adamowicz, który ca³e dnie spêdza³ przy naprawianiu mo-
tocykla poniemieckiego marki zundappe, a mo¿e by³ to radziecki
"I¿" znalezionego pewnie w lasach Marysieñki, kiedy cofali siê
przed Armi¹ Czerwon¹ Niemcy. Zw³aszcza ten Panek potrafi³ go-
dzinami naprawiaæ motor przy pomocy ma³ej �rubki: napisa³em o
tym krótki poemat, zaczynaj¹cy siê od s³ów:

"�rubko z punkowego motoru
Wie¿a patrzy na ciebie, gdy tak swój motor naprawiasz..."
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Reszty poematu, niestety, nie pamiêtam. Za to do dzi�, a dobie-
gam (maj 2010) sze�ædziesi¹tki, kiedy pytam Waldka albo Bogu-
sia Pawlaków, kto dzi� jeszcze pilnuje namiotów, zawsze s³yszê,
¿e Panek. To dobrze. Tak powinno byæ. Musi byæ co� sta³ego na
tym stale zmieniaj¹cym siê �wiecie...

G³ubczyce to tak¿e odwiedziny u cioci Jani, pierwszej z nasze-
go Rodu która przyjecha³a na Ziemie Zachodnie, zwane Odzy-
skanymi, do G³ubczyc.

Mieszka³ u niej  jej wnuk Andrzej, "niez³y wisus", jak siê ma-
wia³o, choæ przecie¿ ch³opak sympatyczny. Z punktu widzenia
Zaprzalskich by³ naszym wujkiem, czego nie mog³em poj¹æ, i na
co nie chcieli�my siê zgodziæ, bo by³em od niego starszy. Lubili-
�my go, choæ niestety, nie nale¿a³ do naszej bandy. Wmawia³ mi,
¿e G³ubczyce te¿ maj¹ tramwaje, tyle, ¿e szyny s¹ zdejmowane na
niedziele. Ma³o brakowa³o, a by³bym w to uwierzy³, bo pokazy-
wa³ mi Andrzej bardzo regularne linie na ulicy Kochanowskiego
w G³ubczycach. Takie jak po szynach tramwajowych, tyle, ¿e
wykonane przez.. .wóz konny.

No i te niedzielne obiady u cioci Zosi! Niewiele wtedy jada³em,
trzymaj¹c liniê, ale pamiêtam zapach pieczonych dzikich kaczek i
dzikich go³êbi, kompoty z ogrodowych porzeczek i agrestu sma-
¿onej �wie¿ej ryby. I wujka Staszka, który lubi³ krêciæ siê przy
kuchni, przyrz¹dzaj¹c to i owo. "Niech mamusia wyjdzie teraz, bo
ja mamusi co� specjalnego przyrz¹dzê"- mawia³ gdy nasza Bab-
cia Zaprzalska krêci³a siê przy tej samej kuchence.

W pewnym sensie to po nim odziedziczy³em kulinarne umiejêt-
no�ci. A ta kuchnia przy S³owackiego w tamtych latach! Palniki z
gazem i niemieckimi jeszcze napisami, podczas gdy u nas w D¹-
browie ci¹gle jeszcze pali³o siê w piecach kaflowych na wêgiel...

I ta mowa. Nasi ludzie z okolic Miechowa, z centralnej Polski
wtopili siê w ¿ywio³ wschodni. Przesiedleñcy zza Buga. S¹siada-
mi ze S³owackiego byli Bejnarowicze i Adamowicze. A po�rodku
nich - Zaprzalscy.

Istnieje co� takiego jak zapach miasta. Otoczony wioskami
Miechów pachnia³ zupe³nie inaczej. Czarnoziemem. Jako� tak
swojsko. W zapachu G³ubczyc by³o co� innego. By³o to pewnie
zwi¹zane z p³yn¹c¹ têdy rzeczk¹ Cyn¹ (Psin¹?) i biegn¹cym wzd³u¿
jej brzegów parkiem z piêknym drzewostanem. Tu¿ przy domu
wujka Zdzicha zbierali�my grzyby, rosn¹ce tu obficie rozmaite
gatunki go³¹bków. W centrum czystego, zadbanego miasteczka !
Rzeczka by³a bardzo czysta, o czym �wiadczy wystêpowanie w
niej ma³¿y - skójki per³orodnej. Jedyne takie stanowisko w Pol-
sce! No i na ten zapach G³ubczyc mia³a pewnie wp³yw blisko�æ
Sudetów i przyp³ywaj¹cego stamt¹d rze�kiego powietrza.....

                                                                          Zygmunt Szych

LATO W DOMU DZIENNEGO POBYTU
Miesi¹ce letnie wszystkim kojarz¹ siê ze s³oñcem i odpoczyn-

kiem. Pogoda niezbyt nas rozpieszcza³a wysokimi temperatura-
mi, ale seniorzy Domu Dziennego Pobytu nie mogli narzekaæ.
Nasz piêkniej¹cy soczysto-zielony ogród têtni³ ¿yciem: grillowa-
nie, gimnastyka na �wie¿ym powietrzu, zawody sprawno�ciowe,
letnie biesiady, to wszystko mia³o miejsce w czerwcu i lipcu. Chwy-
tali�my pogodne dni, aby posiedzieæ pod roz³o¿yst¹ lip¹ w gro-
nie kole¿eñskim. Pieczona kie³baska, szasz³yki, ma³osolne ogó-
reczki, mase³ko czosnkowe, smakowa³y na �wie¿ym powietrzu,
jak nigdy dot¹d.

Przygoda z deszczem podczas letniej imprezy "Przywitanie lata
2011"29 czerwca  zapad³a w naszych pamiêciach. Nagle spad³y
wielkie krople deszczu, niby ostrze¿enie dla biesiadników. Czas
nale¿a³ do najwytrwalszych - biesiadny �piew  rozleg³ siê po ca³ej
okolicy i to on rozgoni³ szare chmurzyska. ,, Gdzie s³yszysz �piew
tam wchod�, tam dobre serca maj¹, �li ludzie wierzaj mi, nigdy nie
�piewaj¹" . Seniorzy DDP bardzo lubi¹ �piewaæ, wszêdzie nas
pe³no. Na VIII  Pielgrzymce autobusowej na Dzieñ Skupienia w
Bryksach 28.06.2011r.  dali�my siê we znaki innym emerytom.
Przychodzili do nas po teksty piosenek i z podziwem mówili, ¿e
³adnie �piewamy. �piewali�my, �piewamy i bêdziemy �piewaæ z
mniejszym lub wiêkszym sukcesem. ,,�piewaæ ka¿dy mo¿e, jeden
lepiej drugi gorzej".

     W dniu 06.07.2011r. na terenie ogrodu DDP w pogodny dzieñ
odby³y siê egzaminy sprawno�ciowe. Uczestniczki gimnastyki
losowa³y æwiczenia i wykonywa³y je na miarê swoich mo¿liwo-
�ci. Egzaminy sprawno�ciowe gwarantowa³y otrzymanie dyplo-
mu mistrzyni gimnastyki, podczas spotkania 13.07.2011r. - Zakoñczenie
roku sprawno�ciowego 2010/2011. W �wietlicy DDP panie emerytki
zgromadzi³y
siê w galo-
wych strojach
z wypiekami na
twarzach, aby
otrzymaæ dy-
plom. A oto
rady dla mi-
strzyni gimna-
styki;

 ,,Gdy chcesz byæ silna, nie chcesz chorowaæ,
musisz siê czêsto gimnastykowaæ.
Wstawaj wiêc wcze�nie, otwieraj okno,nawet,
gdy drzewa na dworze mokn¹.
Stañ w pó³rozkroku, zacznij od sk³onów
 w przód, w ty³, na boki, trzy razy ponów.
 Wymachy ramion wzmacniaj¹ rêce,
tym s¹ sprawniejsze, im æwiczysz wiêcej.
Teraz przysiady, potem podskoki,
hop, hop, jak zaj¹c w przód, w ty³, na boki.
 Bardzo s¹ wa¿ne tu³owia skrêty,
 pod�piewuj sobie co� dla zachêty.
A kiedy bêdziesz w æwiczeniach pilna,
 jak ma³pa zwinna, jak tygrys silna,
 zostaniesz mistrzem, wiêc æwicz wytrwale.
 Gimnastykowaæ siê jest wspaniale !!!"
Nasza zmagania gimnastyczne id¹ w dobrym kierunku. Planu-

jemy ,,co�" po wakacjach. W miesi¹cu wrze�niu czeka nas du¿o
pracy, po letnim odpoczynku jeste�my ,,spragnieni" nowych
wyzwañ. Przed nami 1 wrze�nia- rozpoczêcie roku sprawno�cio-
wego 2011/2012, ale o tym nie pora jeszcze pisaæ.

                                           Ma³gorzata Góralska (foto str.20)
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Ju¿ we wrze�niu 2011 roku rusza trzeci nabór wniosków w ra-
mach dzia³ania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw" w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z którego mo¿-
na pozyskaæ nawet do 300 tys. z³ na za³o¿enie lub rozwój firmy na
wsi lub w ma³ych miasteczkach (do 5 tys. mieszkañców). Jest to
wiêc idealne dzia³anie, aby otrzymaæ dotacjê na za³o¿enie lub
rozwój np. sali weselnej, restauracji, zajazdu, przedszkola i wielu
innych dzia³alno�ci �wietnie sprawdzaj¹cych siê na terenach
wiejskich. Centrum Doradztwa Finansowego dla Firm" Euro Sup-
port" Sp. j. z Opola,  organizuje bezp³atne konsultacje, w ramach
których mo¿na uzyskaæ dok³adne informacje nt. sposobu uzy-
skania dotacji.

Dotacja ma formê refundacji 50% poniesionych kosztów kwa-
lifikowanych operacji i mo¿e wynie�æ do 300 000 PLN. Maksy-
malna kwota dotacji uzale¿niona jest równie¿ od ilo�ci miejsc
pracy jakie zostan¹ utworzone po realizacji inwestycji (mowa tu
o pe³nych etatach, zatrudnieniu na umowê o pracê). Aby otrzy-
maæ maksymaln¹ kwotê dotacji konieczne jest powstanie 3 no-
wych stanowisk pracy- etatów (utworzone stanowiska pracy trze-
ba utrzymaæ przez dwa lata od momentu zakoñczenia inwestycji).

Limity pomocy w stosunku do nowoutworzonych miejsc pra-
cy, przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co.

1. 100 000 z³ - je�li chcesz utworzyæ 1 miejsce pracy;
2. 200 000 z³ - je�li chcesz utworzyæ 2 miejsca pracy;
3. 300 000 z³ - je�li chcesz utworzyæ 3 miejsca pracy
Oznacza to, ¿e je�li chcesz otrzymaæ dotacjê na wybudowanie

i wyposa¿enie sali weselnej i ca³a inwestycja bêdzie Ciê koszto-
waæ ³¹cznie 600 ty� z³ netto (a tak¿e chcesz zatrudniæ na pe³en
etat minimum 3 osoby), to w ramach tego dzia³ania bêdziesz móg³
otrzymaæ do 300 tys. z³ bezzwrotnej dotacji. Musisz jednak pa-
miêtaæ, ¿e ta dotacja przyznawana jest w formie refundacji, co
oznacza, i¿ najpierw trzeba zrealizowaæ inwestycje za w³asne pie-
ni¹dze lub z kredytu, a dopiero po jej zrealizowaniu zwraca 50%
poniesionych kosztów kwalifikowanych w formie dotacji.

Aby uzyskaæ dotacjê Twoja inwestycja musi byæ uzasadnio-
na pod wzglêdem ekonomicznym oraz powinna spe³niaæ wyma-
gania wynikaj¹ce z obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, które maj¹
dla niej zastosowanie (np. je�li chcesz co� budowaæ, konieczne
bêdzie pozwolenie na budowê).

Ponadto Twoje miejsce zamieszkania (mo¿e to byæ zameldo-
wanie tymczasowe lub sta³e), siedziba firmy oraz w przypadku
inwestycji budowlanych - miejsce budowy, musz¹ znajdowaæ
siê na wsi lub w mie�cie do 5 tys. mieszkañców.

Miejsce zamieszkania wa¿ne jest tylko w przypadku osób fi-
zycznych ( czyli tylko w sytuacji, gdy chcesz za³o¿yæ lub pro-
wadzisz indywidualn¹ dzia³alno�æ gospodarcz¹ lub spó³kê cy-
wiln¹). W przypadku osób prawnych (czyli np. sp. z o.o.) lub
jednostek nieposiadaj¹cych osobowo�ci prawnej (np. spó³ka
jawna), miejsce zamieszkania wspólników nie ma znaczenia, zna-
czenie ma jedynie siedziba lub oddzia³ firmy, a przede wszystkim

DO 300 TYS. Z£ DOTACJI NA ZA£O¯ENIE  I ROZWÓJ
 FIRM Z TERENÓW WIEJSKICH

miejsce przeprowadzenia inwestycji w przypadku operacji zwi¹-
zanych z budow¹, przebudow¹, remontem po³¹czonym z mo-
dernizacj¹, wyposa¿eniem lub zagospodarowaniem nierucho-
mo�ci.

W ramach dotacji mo¿na refundowaæ koszty kwalifikowane
obejmuj¹ce m.in. koszty:

o) budowy, przebudowy lub remontu po³¹czonego z moder-
nizacj¹ niemieszkalnych obiektów budowlanych oraz nadbu-
dowy, przebudowy lub remontu po³¹czonego z modernizacj¹-
istniej¹cych budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji
technicznej oraz kosztyrozbiórki i utylizacji materia³ów szkodli-
wych pochodz¹cych z rozbiórki;

o) zagospodarowania terenu;
o) zakup maszyn, urz¹dzeñ, narzêdzi, wyposa¿enia i sprzêtu;
o) zakupu sprzêtu komputerowego i oprogramowania

s³u¿¹cego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej dzia³al-
no�ci nierolniczej;

o) zakupu �rodków transportu, z wy³¹czeniem zakupu samo-
chodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej ni¿ 8
osób (³¹cznie z kierowc¹).

W jednym naborze mo¿na z³o¿yæ tylko jeden wniosek o przy-
znanie dotacji. Data rozpoczêcia naboru zbli¿a siê wielkimi kro-
kami, dlatego te¿ w tej chwili jest ju¿ ostatnia szansa, aby zde-
cydowaæ siê na wziêcie udzia³u w tegorocznej edycji.

Firma Euro Support Sp. j. jako do�wiadczona firma na rynku
pozyskiwania dotacji prowadzi bezp³atne konsultacje, w ramach
których mo¿na uzyskaæ dodatkowe informacje nt. sposobu
pozyskania dotacji. Zapraszamy codziennie od poniedzia³ku do
pi¹tku w godzinach od 8.00 do 16.00 na ul. Wiejsk¹ 122a.w
Opolu  kontakt telefoniczny pod numerem 774425330.

Mo¿liwy jest równie¿ dojazd do Klienta.
Przedsiêbiorco spiesz siê i z³ó¿ wniosek
- to ju¿ jedna z ostatnich szans na pozyskanie dotacji!

Sprzedam dzia³kê roln¹ 37 arów  w Lisiêcicach
 (gm.G³ubczyce), mo¿liwo�æ przekszta³cenia

na dzia³kê budowlan¹, dobra lokalizacja,
 tel. 509 404 493

Sprzedam (tanio) dom do remontu w Lisiêcicach, 100m2,

, dzia³ka 7ar, dobra lokalizacja, tel. 509 404 493
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RETROSPEKCJE NA TEMAT
CZERWCOWEGO
PLENERU MALARSKIEGO
�G£UBCZYCE 2011�

ENTUZJA�CI I JAB£OÑ

Entuzja�ci zaró¿owieni podró¿¹ spadaj¹ na miasto
Spragnieni spijaj¹ jego kolory.
Znu¿eni, leniwie
Tworz¹ z nich gobeliny snów,
W których kryj¹ siê plotki, skazy
I mroki pochylonych g³ów.
Przez w¹skie od ¿alu ulice przebiegaj¹ psy
Bia³e i ¿ó³te z niebieskimi �lepiami
Wpatrzonymi w b³êkit pochylonego nieba.
Do ziemi przytykaj¹ nosy, ch³odne, wra¿liwe
I wêsz¹
Wêsz¹ ......
Entuzja�ci budz¹ siê jednak z tej bajki
Wo³aj¹c z czterech stron miasta :
Niech nas wch³onie szczê�liwe ¿ycie kwiatów
Ogrodów i ga³êzi zielonych
Jaskó³ek wiruj¹cych po lazurach nieba
I czerwieniach dachów.
Entuzja�ci szepcz¹ krótko z ptakami
Po¿yczaj¹ od nich skrzyd³a
Strun¹ wpijaj¹ siê w per³owe przestworza
I wy³awiaj¹ takie piêkna miasta,
Których nie s³ychaæ nawet w rozkwitaniu ró¿
K³ad¹ je na bia³e p³ótna, usypiaj¹
Uto¿samiaj¹ i daj¹ obywatelstwo.
Entuzja�ci rok w rok
Zamieniaj¹ miasto w �wie¿y oddech wspomnieñ
Jednakowe bicie serc
I woale liliowych hortensji.
Zakre�laj¹ ko³o nieprawdopodobnych oczywisto�ci
O których warto pamiêtaæ
I trzymaæ w kieszeniach jak wa¿ne dokumenty.
Ich wyobra�nia niesiona przez wiatr
Da siê s³yszeæ d³ugo po ich odje�dzie
To tu, to tam ......
Odt¹d nie umyka nic co ¿ycie powtarza.
Entuzja�ci zagarniaj¹ te¿ macierzyñskim gestem
Bujn¹ latoro�l miasta
Mieszaj¹ sw¹ wiedzê
Z zielon¹ ciekawo�ci¹ wieloga³êzistej jab³oni
Rozdmuchuj¹ j¹ na cztery wiatry
I mieszaj¹ z powietrzem �wiata.
Niech jab³oñ patrzy
Jak entuzja�ci mieszcz¹ to miasto
Miêdzy mrugniêciem powiek
By wyrwane od szaro�ci jutra
Piêknie tam pomiêdzy nimi �wieci³o
Jab³oñ niech ogrzewa je kwietnymi ga³êziami
I sprawia by nie by³o bose i nieme
W swej architekturze ¿ycia.
                                                                   EWA i EDEK
                                                                    (foto Jan Wac)
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OKNA energooszczêdne, z drewna
klejonego, sosnowego, mahoniowego
TARCICÊ
surow¹, suszon¹ i impregnowan¹
nieobrzynan¹ i obrzynan¹,
krawêdziaki, belki,
 deski pod³ogowe,

G£UBCZYCKIE
RZEDSIÊBIORSTWO
 BUDOWLANE
 48-100 G³ubczyce ul. Raciborska20
tel. (77) 485-30-41/ 3
fax (77) 485-25-21
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G³os G³ubczyc - bezp³atny informator samorzadowy
 Wydawca - Urz¹d Miejski w G³ubczycach. (ISSN 1234-0890)

nak³ad 1200 egz.  Red. naczelny - Jan Wac,
Adres Redakcji: 48-100 G³ubczyce, ul. Niepodleg³o�ci 14,

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

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

w sekretariacie Urzêdu Miejskiego.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialno�ci za nades³ane

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

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

wszystkie GG oraz Kalendarze G³ubczyckie na

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

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

 BIBLIOTEKA MIEJSKA I GMINNA
 W G£UBCZYCACH  RATUSZ IIP

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

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

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

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

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

INFORMACJA
DLA OSÓB W KRYZYSIE EMOCJONALNYM

 TELEFON  ZAUFANIA  DLA DZIECI I M£ODZIE¯Y

TEL. 116 111 pon. - pi¹tek godz.16.00-20.00
TELEFON ZAUFANIA DLA  DOROS£YCH

TEL. 116 123  pon. - pi¹tek godz. 14.00 - 22.00
 Telefony s¹ bezp³atne ze wszystkich sieci telefonów

 komórkowych i stacjonarnych.
Pod wymienionymi numerami mo¿na uzyskaæ dora�n¹

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

 i inne emocjonalnie trudne sytuacje ¿yciowe.

Nouzová èísla / Numery alarmowe Èíslo / Numer Èesko / Czechy Polsko / Polska
Evropské èíslo tísòového volání / Europejski numer alarmow          112            112
Hasièi / Pañstwowa Stra¿ Po¿arna                                                         150            998
Záchranná sluzba / Pogotowie ratunkowe                                            155            999
Mìstská policie / Stra¿ miejska                                                            156            986
Policie / Policja                                                                                          158            997

WA¯NE DLA WYJE¯D¯AJ¥CYCH  DO CZECH

ZDJÊCIA NOWORODKÓW (str. 19): KADR
Studio Fotograficzno - Filmowe Janusz Baczkur,

G³ubczyce, Grunwaldzka 2, 77/485-31-07,  662 065 354

HUFIEC PRACY 8-1 w G³ubczycach
OFERTA  EDUKACYJNA

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

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

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

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

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

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 se-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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Serdecznie Witamy Nowych Mieszkañców Ziemi G³ubczyckiej,

urodzonych w lipcu w Szpitalu Powiatowym w G³ubczycach, Rodzicom  -  Gratulujemy!

Besz Natalia c.Anny
Nowa Cerekwia

08.07.11 7.50 3650-58

Bociek Bartosz
s.Anny G³-ce

30.07.11 11,45 3700-58

Buczek Katarzyna
c.Lucyny Grobniki

09.07.11 21.20 2970-50

Buczek Zofia c.Lucy-
ny Grobniki

2800-49 09.07.11 21.17

Chwa³czyñska Martyna
c.Katarzyny Baborów
28.07.11 18,35 3650-58

Dachton Kacper
s.Barbary Wiechowice
09.07.11 12.30 4000-58

Dudar Kamila
c.Ma³gorzaty Kietrz

15.07.11 11.50 2900-55

Gaczkowska Martyna
c.Marzeny G³-ce

12.07.11 15.45 3550-58

Gasek Piotr s.Doroty
Czerwonków

30.07.11 21,40 2930-55

Knihinicka Anna
c.El¿biety Kietlice

09.07.11 8.25 3150-55

Kralka Alicja c.Magda-
leny G³-ce

13.07.11 18.50 3350-58

Krechowiecki Jakub
s.Katarzyny Kietrz

31.07.11 20,20 3400-58

Leszczyñski Karol
s.Sylwii Baborów

27.07.11 7,00 3700-60

£ach Marek
s.Krystyny Lubrza

01.07.11 6.05 3210-55

£uczyszyn Karolina
c.Ireny G³-ce

25.07.11 8,30 3150-56

Mikler Paulina
c.Ma³gorzaty G³-ce

06.07.11 14.25 3150-57

Myga Rafa³
s.Anety G³-ce

04.07.11 1.15 4550-61

Opolony Karol
s.Sylwii G³-ce

18.07.11 17.55 3650-59

Pawêska Lena
c.Wiolety N.Cerekwia
13.07.11 22.30 3800-54

Pruszowska Maja c.
Gracjany N.Go³uszowice
31.07.11 18,35 3250-57

Szmit Marcel
s.Jolanty Branice

06.07.11 7.25 3750-58

Tynda Karol
s.Agnieszki G³-ce

15.07.11 17.50 3750-57

Tyszkowski Maciej
s.Natalii G³-ce

18.07.11 10.40 3000-53

Wo³oszyn Krzysztof
s.Joanny Ciermiêcice
28.07.11 8,30 3700-55

Zarêba Milena
c.Sylwii Kietrz

21.07.11 12.40 3050-54
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NAJWIÊKSZY SUKCES
 CHÓRU MIESZANEGO  LO

(STR.9)

LATO W DOMU
 DZIENNEGO POBYTU

(STR.15)

RUSÍNSKÁ POU� 2011
PIELGRZYMOWANIE

DO RUSINA
(STR.12)


