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 19 czerwca 2011 prze¿ywali�my w G³ubczycach Ogólnopol-
skie �wiêto Ludowe. W 2011 mija 65 lat od powo³ania przez
W³adys³awa Zarembê, dzia³acza ludowego w Polsce i na emi-
gracji, struktur  Polskiego Stronnictwa Ludowego na Ziemi
G³ubczyckiej.

Z tej to okazji postanowiono:
- przywróciæ  pamiêæ i uczciæ tego wielkiego cz³owieka wyda-

niem publikacji  "65 LAT POLSKIEGO STRONNICTWA LUDO-
WEGO NA ZIEMI G£UBCZYCKIEJ"  a tym samym  spe³niæ Jego
¿yczenie: "by historia nie zapomnia³a o mej pracy  i wysi³ku
dla Ojczyzny od najm³odszych lat"

- ods³oniæ i  po�wiêciæ na placu bp. Antoniego Adamiuka  Ka-
mieñ Pamiêci z tablic¹:

W³adys³awowi Zarembie (1902-1972)
G³ubczyckiemu i podolskiemu dzia³aczowi Stronnictwa
Ludowego i Polskiego Stronnictwa Ludowego, Sybirakowi,
 bliskiemu wspó³pracownikowi Stanis³awa Miko³ajczyka
 Premiera Rz¹du Rzeczypospolitej  na emigracji,
 z którym po II wojnie �wiatowej dzieli³ los uciekiniera
 przed prze�ladowaniami  Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego
- przekazaæ Powiatowemu Muzeum Ziemi G³ubczyckiej histo-

rycznego, pochodz¹cego z 1946r.  sztandaru  Polskiego Stronnic-
twa Ludowego po�wiêconego przez ks. Antoniego Adamiuka z
odniesieniem:

Królowo Korony Polskiej,
B³ogos³aw Pracy Ludu,
¯ywi¹ i Broni¹
Na uroczysto�æ z³o¿y³y siê ponadto  Msza �w. w ko�ciele para-

fialnym celebrowana przez ks. infu³ata Edmunda  Podzielnego,
gwardiana klasztoru franciszkanów o. Eligiusza  Sinkowskiego,
ks. proboszcza Micha³a �lêczka oraz czê�æ oficjalna na estradzie
przed Ratuszem Miejskim  i z³o¿enie kwiatów na grobie  W. Za-
remby  na cmentarzu w Boguchwa³owie.

Po uroczystej Mszy �w. liczni go�cie i delegacje PSL  z poczta-
mi sztandarowymi z ca³ego kraju prowadzeni przez G³ubczyck¹
Orkiestrê Dêt¹, Chór Mieszany Liceum Ogólnokszta³c¹cego i
harcerzy przeszli przed klasztor oo. franciszkanów. Tê czê�æ uro-
czysto�ci po�wiecono  uczczeniu  i upamiêtnieniu postaci W³a-
dys³awa Zaremby.

W tragiczn¹, ponur¹ powojenn¹ historiê i Jego  bohaterstwo
wtajemniczy³ zebranych ni¿ej podpisany,  przybli¿y³ te¿  historiê
tego miejsca.

Szanowni Pañstwo, Mili Go�cie PLENO TITULO,
którzy�cie przybyli dzi� z ró¿nych stron Polski do G³ubczyc,
 by uczciæ pamiêæ W³adys³awa Zaremby.
  Nie przypadkowo nasza droga z ko�cio³a parafialnego do

Rynku, przed ratusz  gdzie  odbêd¹ siê zasadnicze uroczysto�ci
prowadzi, ulic¹ a w³a�ciwie uliczk¹ Zakonn¹. Nie przypadko-
wo zatrzymali�my siê w tym miejscu   przy placu bp. Antoniego
Adamiuka. Na tym placu stoi ju¿ kamieñ z tablic¹ upamiêtnia-
j¹c¹ postaæ ksiêdza Adamiuka  który w 1945 roku po przyje�-
dzie do G³ubczyc znalaz³ schronienie w tym klasztorze -  przed
którym stoimy. Organizowa³ ¿ycie religijne w powojennych G³ub-
czycach i dekanacie, by³ dziekanem, katechet¹ m.in. w Liceum
Ogólnokszta³c¹cym.  Jemu najstarsi absolwenci ufundowali tê
tablicê z inskrypcj¹,

G³osi³em prawdê, chcia³em wolno�ci.
Tak rozumia³em swoj¹ rolê.
 To ks. Adamiuk pó�niejszy biskup Opolski  po�wiêci³ ten

pierwszy powojenny sztandar PSL, ukryty pó�niej na  wiele lat
w tym klasztorze, przez W³adys³awa Zarembê.

  Na tym  placu po jego rewitalizacji stawiane  bêd¹  w przy-
sz³o�ci nastêpne kamienie pamiêci, powstanie tu  taki ma³y
g³ubczycki Panteon upamiêtniaj¹cy osoby  wielce zas³u¿one
dla ziemi g³ubczyckiej, nie tylko w okresie powojennym

Wróæmy jednak my�lami do tego, drugiego  kamienia pamiê-
ci, przed którym stoimy jak przed drug¹ stacj¹ drogi mêczeñ-
stwa narodu Polskiego  do wolno�ci . Kamienia który ma upa-
miêtniaæ postaæ W³adys³awa Zaremby organizatora struktur
Polskiego Stronnictwa Ludowego na Ziemi G³ubczyckiej..

  Nie sposób przedstawiæ w takiej  chwili    szczegó³owo biogra-
fii i dzia³alno�ci W³adys³awa Zaremby dlatego przygotowali�my
na dzisiejsz¹ uroczysto�æ publikacjê ksi¹¿kow¹ pt. "65 LAT Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego na Ziemi G³ubczyckiej"  autorstwa
Katarzyny Maler historyka G³ubczyc i Dariusza Misiejuka  pra-
cownika Instytutu Pamiêci Narodowej  we Wroc³awiu

Pozwoli³em sobie przygotowaæ z tej publikacji,  na ten mo-
ment kilka fragmentów ze wspomnieñ Zaremby i to tylko z okresu
g³ubczyckiego, a dok³adnie pobytu w wiêzieniu bez wyroku.
Uwa¿a³em,  ¿e wystarczaj¹co charakteryzuj¹ ideowo�æ i stosu-
nek naszego bohatera do siebie i do Boga. (tekst na str. 4)

Szanowni  Pañstwo,
koñcz¹c pozwolê sobie na ma³¹ retrospekcjê.
Gdyby moja mowa mia³a miejsce nad grobem W³adys³awa

Zaremby w tym momencie powiedzia³bym.
Ty  W³adys³awie  NON OMNIS MORIAR - nie wszystek umar-

³e�, a Twoje jedyne pragnienie, jakie wyrazi³e� w li�cie do nie-
znanego nam adresata  spe³ni³o siê i  stanowi inskrypcjê na tej
kamiennej tablicy przed któr¹ stoimy, a brzmi ona.

 PRAGNIENIEM MOIM JEST JEDYNIE,
 BY KIEDY� NAWET PO MOJEJ �MIERCI,
 NIKT NIE SPLUWA£ NA MOJE NAZWISKO
Zapewniam Ciê, W³adys³awie, ¿e tak siê stanie,  wiêcej,  za

chwilê, na twoje s³owa  padn¹ krople wody �wiêconej  (foto)
Wcze�niej proszê Pani¹ wicemarsza³ek Sejmu RP, wiceprezes

PSL Ewê Kierzkowsk¹ w towarzystwie Panów Stanis³awa Ra-
koczego pos³a na Sejm RP jednocze�nie prezesa Zarz¹du Woje-
wódzkiego PSL oraz  prezesa Zarz¹du  Powiatowego  Kazimie-
rza Pyziaka o ods³oniêcie tablicy

Po po�wiêceniu tablicy przez o. gwardiana i  z³o¿eniu kwiatów,
go�cie przeszli na czê�æ oficjaln¹ prowadzon¹ na estradzie przez
red. Radia Opole
Halinê Nabrdalik. Po
Hymnie Pañstwo-
wym zaintonowa-
nym przez chór  Li-
ceum Ogólnokszta³-
c¹cego Prezesi -ZW
Stanis³aw Rakoczy i
ZP PSL Kazimierz
Pyziak - podziêko-
wali w³adzom samo-
rz¹dowym za udzia³
i pomoc w organizo-
waniu �wiêta i powitali go�ci w�ród których byli min. wiceprezes
PSL jednocze�nie wicemarsza³ek Sejmu RP  Ewa Kierzkowska,
wicewojewoda Antoni Jastrzêbski, wiceminister Rolnictwa i Roz-
woju Wsi  Andrzej Butra, gospodarz opolszczyzny marsza³ek
Józef Sebesta, senator Norbert Krajczy, pose³ Ziemi G³ubczyckiej

 OGÓLNOPOLSKIE �WIÊTO LUDOWE
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Adam Krupa, w³o-
darze gminy G³ub-
czyce, delegacje i
poczty sztandaro-
we z województw
o�ciennych. Pod-
czas tej gali wrê-
czono osobom za-
s³u¿onym dla PSL
odznaczenia (m.in.
po�miertne dla ojca
odebra³ burmistrz

Jan Krówka) oraz wrêczono legitymacje partyjne nowym cz³on-
kom (foto str. 20). Po czym estradê opano-
wa³y zespo³y muzyczne, a go�cie przeszli do
Powiatowego Muzeum Ziemi G³ubczyckiej,
gdzie obejrzeli ekspozycjê dokumentów i
zdjêæ ilustruj¹cych losy W³adys³awa Zarem-
by jako polityka wielkiego ducha i formatu
oraz jego rodziny (foto ni¿ej), otrzymali rów-
nie¿ wydawnictwo "65 Lat PSL na Ziemi G³ub-
czyckiej" pod redakcj¹  Jana Waca (foto str.
6). ̄ ycie i dzia³alno�æ bohatera �wiêta  Lu-
dowców  przy pomocy prezentacji multime-
dialnej przedstawi³ Dariusz Misiejuk na pod-

stawie dokumentów Instytutu Pamiêci Narodowej we Wroc³a-
wiu, którego jest pracownikiem. Dyrektor Muzeum dr Barbara

Piechaczek przedstawi³a niezwyk³e losy
pierwszego powojennego g³ubczyckie-
go sztandaru PSL.  Wzrost zaintereso-
wania powojenn¹ histori¹ PSL podczas
przygotowañ uroczysto�ci sprawi³, ¿e
odnalaz³ siê równie¿ przedwojenny
sztandar pochodz¹cy z Podhajec na
Kresach Wschodnich. Obydwa sztan-
dary zosta³y przekazane Powiatowemu
Muzeum Ziemi G³ubczyckiej gdzie s¹
eksponowane. �wiêto Ludowców za-
koñczy³o z³o¿enie kwiatów na grobie
W³adys³awa Zaremby w Boguchwa³o-
wie w którym uczestniczy³y najwy¿sze
w³adze PSL, w³adze samorz¹dowe, de-
legacje, mieszkañcy Boguchwa³owa.

Oprawê patriotyczn¹ przygotowali harcerze KH ZHP z komen-
dantem phm. Ryszardem Kañtochem za co otrzymali s³owa uzna-

nia i podziêkowania od  pani wice-
marsza³ek Ewy Kierzkowskiej  i pre-
zesa ZW PSL pos³a Stanis³awa Ra-
koczego.

Zdjêcia  na str. 2  upamiêtniaj¹
 ten dzieñ - 19 czerwca 2011
 Ogólnopolskie �wiêto Ludowe
w G³ubczycach.
                                   Jan Wac

CIEMNA I PONURA NOC
W dniu 28 pa�dziernika 1947 r. w nocy, gdy spa³em g³êbokim

snem, pod opiek¹ dwóch ubeków z karabinami, przyjecha³o po
mnie autem trzech ubeków przewo¿¹c mnie do  powiatowego
Urzêdu Bezpieczeñstwa. w G³ubczycach przy ul. Stalina. Tam
spêdzi³em pó³ nocy, wcze�nie rano, jeszcze by³o ciemno, zaje¿d¿a
auto z trzema oficerami U.B., ka¿¹ mi siê szybko ubieraæ. Ubieram
siê w zimowe buty i futro, by siê na wszelki wypadek zabezpie-
czyæ, na zimê, je�li siê bêdzie jeszcze ¿y³o. Nie wiem nic gdzie
powioz¹. Jedziemy przez wie� mego zamieszkania. (chodzi o Bo-
guchwa³ów, gdzie na cmentarzu spoczywa W³adys³aw Zaremba)
Mam uczucie i czujê siê osamotniony, nie wiem gdzie mnie bêd¹
wywoziæ i na jak d³ugo, czy  ¿ycia mi nie odbior¹. Przeje¿d¿aj¹c
ko³o domów moich Siostrzyczek my�lami ju¿ tylko ¿egnam siê z
nimi. Rzuci³em my�lami tak¿e na moje gospodarstwo, w które to
tyle pracy w³o¿y³em, a pracowa³em dzieñ i noc. Gdzie w pierw-
szych dniach [za] moje ³ó¿ko by³a pod³oga w m³ynnicy. ̄ egnam
my�lami ludzi ze wsi, z którymi tak mi³o i przyjemnie spêdzi³em ten
czas. Przeje¿d¿aj¹c wie� jako� dziwnie i smutno mi w oczach wy-
gl¹da³a, gdy patrzy³em przez okno auta. A dzi� w otoczeniu ofice-
rów bezpieki jedzie siê do wiêzienia, a mo¿e i w las, by zamordo-
waæ mnie. Jak zwykle na jesieni ranek by³ smutny, tumany chmur
zwisaj¹ nad wsi¹, która by³a jeszcze bez ¿ycia, zapracowani ludzi-
ska odpoczywaj¹ snem.

My�li nie opuszczaj¹ mnie, biegn¹ szybko z miejsca na miej-
sce, co bêdzie z moj¹ gospodark¹, je�li Pan Bóg pozwoli wróciæ.
Chocia¿ nadzieji na powrót, prawie ¿e  nie by³o. Przypomnia³ mi
siê smutny dzieñ 10 lutego i zsy³ka nas na Sybir. Dziesi¹tego
lutego 1939 roku, ¿egna³em zagony w powiecie podhajeckim, dzi�
¿egna³em siê z zagonami w powiecie g³ubczyckim, my�li ¿egnaj¹
lud �l¹ski, który 600 lat oczekiwa³ i walczy³ o wyzwolenie i przy³¹-
czenie �l¹ska do Polski.

 PRZES£UCHANIA
29 pa�dziernika przed po³udniem jestem ju¿ w Wojewódzkim

Urzêdzie Bezpieczeñstwa w Katowicach Wprowadzono mnie na
4 piêtro. Kapitan: niech mi pan powie co bêdzie z PSLem  po
ucieczce Miko³ajczyka Odpowiadam: nasze Stronnictwo ma wy-
tyczon¹ drogê polityczn¹ [przez] 52 lata, droga ta s³u¿y³a tylko
sprawie polskiej. Stronnictwo ma przecie¿ swoje w³adze, a pre-
zesurê w miejsce Miko³ajczyka obejmie wice Prezes Bañczyk.

Po tych krótkich rozmowach przeprowadzono mnie do innego
pokoju i powiedziano mi, je�li siê pan bêdzie zachowywa³ �le, to
dla takich mamy piwnice. ����..

Po godzinie czasu wchodzi do tego pokoju pan w starszym ju¿
wieku. Usiad³ przy stoliku i przerzuca jakie� papiery, po chwili
zapyta³ - Panie Zaremba, to pan Zaremba? Odpowiadam: tak jest,
jestem we w³asnej osobie.: ten pan zapytuje mnie, czy by pan
Zaremba  nie by³ sk³onny zrewidowaæ swoje stanowisko i przej�æ
do Str[onnictwa] Ludowego? (czytaj do komunistycznego), w³a-
�nie teraz ma pan okazjê, po ucieczce Miko³ajczyka.

Odpowiadam: nigdy w mym ¿yciu nie zmieni³em swoich prze-
konañ politycznych, nie mam te¿ zamiaru i obecnie zmieniæ siê
w przekupkê na straganach. Ja kierowa³em siê zawsze ideolo-
gi¹, a nigdy jakim� wodzostwem, tak by³o w 1931 roku po opusz-
czeniu [przez] Witosa Polski. Nie inaczej te¿ bêdzie po uciecz-
ce Miko³ajczyka.

W³adys³aw Zaremba
MOJE WSPOMNIENIA [fragmenty]

Redakcja naukowa, wstêp i opracowanie
Dariusz Misiejuk

(zdjêcia ze zb. PMZG
 W³adys³aw  Zaremba,

 z ¿on¹ i synami w Podhajcach
pow. Brze¿any,

 z siostrami w Wierzbnie
k/ Boguchwa³owa po1945r.)
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Starszy pan zapytuje mnie: Czy pan wie co siê mo¿e staæ z
panem? Odpowiadam: nic nie wiem, sk¹d mam wiedzieæ. Zreszt¹
dla mnie jest obojêtne gdzie mnie powieziecie i co ze mn¹
zrobicie. Handlowaæ Stronnictwem i w³asn¹ moj¹ osob¹, tego
nie uczyniê. Po tych moich s³owach starszy pan wychodzi,
zostajê sam w pokoju.

DALSZY WYJAZD W NIEZNANE
O godzinie 12 w nocy wchodzi do pokoju trzech ubeków z

karabinami i zabieraj¹ mnie ze sob¹. Gdy�my zeszli ju¿ na dó³
oczekuje jeszcze dwóch z karabinami w rêku. A wiêc piêciu od-
prowadza mnie na stacjê kolejow¹, mnie jednego cz³owieka. Roz-
kaz: patrzyæ oczyma tylko pod nogi. Gdzie pojedziemy, nie wia-
domo. Poprosi³em czyby nie pozwolono [mi] chocia¿ jakiej zupy
na stacji kolejowej kupiæ. Pozwolili mi, kupi³em sobie dwie porcje
zupy, by³em g³odny na ca³ego. Wsiadamy do poci¹gu, ale teraz
pytanie, czy jeszcze raz na Syberiê?

O godzinie 9 rano jeste�my na stacji kolejowej w Warszawie,
wyszli�my na ulicê. Towarzysze moi nie wiedz¹ jak doj�æ do miej-
sca przeznaczenia. Zapytujê ich, ¿e je�li powiedz¹, gdzie maj¹
przeznaczenie mnie doprowadzenia to ja ich zaprowadzê, bo znam
Warszawê na wylot. Dali mi adres i zamiast oni mnie prowadziæ
prowadzê ja m³odych ubeczków. Przed godzin¹ 10 byli�my ju¿ w
Ministerstwie Bezpieczeñstwa. Zjawia siê po mnie podporucznik,
zabiera mnie ze sob¹,  Gdy�my weszli do pokoju p. podporucznik z
uniesionym g³osem [wo³a] "rozbieraæ siê do naga i to szybko".
Zabrano ode mnie wszystko co mia³em. Szczegó³owa rewizja. Po
chwili - "ubieraæ siê szybko" pada po wojskowemu��..

W tem momencie wesz³o dwóch m³odych podoficerów, silnych,
wysokich - wygl¹d na bandytów. Co on siê rzuca na ciebie?
Podporucznik: tak jest, nie du¿o ju¿ brakowa³o. Mierz¹ mnie wszy-
scy trzej zbójeckimi wzrokami, zgrzytaj¹ zêbami, z ust ich padaj¹
s³owa obrzydliwe, których jest niemo¿liwe po³o¿yæ na papier. Z
prawej strony, przez �cianê w drugim pokoju, s³yszê jêki kobiety od
bicia jej i prosz¹cej, ¿e ju¿ bêdzie mówiæ prawdê i by przestano biæ i
torturowaæ j¹. � Z drugiej strony, po lewej, s³ychaæ jêki mê¿czyzny,
który prosi by go zastrzelono, albo powieszono, i ¿e on wiêcej tego
nie wytrzyma i stale krzyczy i jêczy "zabijcie mnie�

Liczba przes³uchuj¹cych mnie zwiêkszy³a siê do sze�ciu osób.
Bior¹c mnie w krzy¿owy sposób przes³uchiwania i stawianych
pytañ, jedno za drugim. ̄ ¹dano natychmiastowych odpowiedzi.
Na stole po³o¿ono bochenek chleba, mój tytoñ i zapa³ki, stale siê
mówi do mnie je�li bêdê mówi³ prawdê to wszystko mogê od nich
otrzymaæ, co tylko zechcê.

Trwa³o to do godziny 5-tej wieczorem. Daj¹ mi protokó³ do
podpisania, który to ca³y dzieñ podporucznik spisywa³. Zarz¹-
dzi³em by mnie dali przeczytaæ, bo w przeciwnym razie nie podpi-
szê. Nast¹pi³o wielkie oburzenie, ¿e ja nie mam do nikogo zaufa-
nia. Zabiera mi siê krzes³o, stawia mnie siê na stoj¹co pod �cian¹
drzwi, które stale siê otwieraj¹ i z ca³¹ si³¹ uderza siê drzwiami we
mnie. Jedni wychodz¹, a drudzy by we mnie uderzyæ wchodz¹ i
drzwiami uderzaj¹. Po godzinie szóstej wieczór odczytuje siê na
g³os spisany protokó³. Mimo tego odmawiam podpisu i o�wiad-
czam, ¿e dopóki sam nie przeczytam, to nie podpiszê. ��

Znam takie chwyty by pó�niej wykazaæ, ¿e ja nie zeznawa³em
prawdy, a tylko fa³szem siê pos³ugiwa³em. Co mog³o staæ siê
oskar¿eniem, ¿e w³adze wprowadza³em w b³¹d.

Kiedy odmówi³em podpisania protoko³u na pocz¹tku zosta³em
pobity kolanem w brzuch, a ku³akami w okolice serca, pod drzwia-
mi, jak ju¿ wspomnia³em, kazano mi staæ na baczno�æ [przy
drzwiach], którymi mnie uderzano. Po podpisaniu protoko³u na-
stêpuje  zmiana. Ci co mnie mêczyli od rana wychodz¹, a w ich
miejsce przychodz¹ inni. ��.. Do ustêpu za potrzeb¹ ludzka nie

puszczaj¹ jednak tak jedni, jak i drudzy. Mija 14 godzin jak by³em
w ustêpie. Dobiega 24 godziny jak zjad³em zupê w Katowicach.
Wody jak siê napi³em w domu jeszcze u siebie, tak jej w ustach
nie mia³em, a pragnienie do wody sta³o siê wielkie,.

USTNE ZA¯ALENIE
O�wiadczam p. majorowi, ¿e jestem niewinnym cz³owiekiem, nie mam

nic wspólnego z ucieczk¹ Miko³ajczyka. Jestem zatrzymany tutaj wbrew
przepisom prawnym, minê³o ju¿ 24 godziny, jak mnie pozbawiono wol-
no�ci. Wobec tego zwracam siê do p. majora o zwolnienie mnie lub o
sankcje prokuratora, proszê zastosowaæ do mnie przepisy prawa.

�.Nast¹pi³a cisza i milczenie. Po czym da³ rozkaz by mnie wy-
prowadzono na celê wiêzienn¹. Wiêzienie by³o w tem samym bu-
dynku, w  piwnicach. Otwieraj¹ siê drzwi, kto� mnie z ty³u pchn¹³,
upad³em na kamienne schody, pobi³em sobie g³owê, rêce i kolana.
Krew siê leje, wpadam w rêce oprawców, rozkaz rozebrania siê do
naga, rewizja wszystkiego co mia³em. Z rewizj¹ nie spieszono siê, a
zimno tu by³o. By³o to przy ul. Koszykowej nr 4-6,

PRZYGNÊBIENIE I PONURE WRA¯ENIE
Daj¹ mi ubranie i szybko ka¿¹ siê ubieraæ, spisuj¹ personalia i

wtr¹caj¹ mnie do lochu. Wielko�æ tego lochu równa siê z sienni-
kiem. Pod³ogi betonowe, mokro, wilgoæ, zimno, smród, ha³asy,
by wiê�niom nie daæ spaæ. Otrzyma³em kawa³ek lichego koca,
ubranie zabrano ode mnie na korytarzu. Po³o¿y³em siê i zaraz
zasn¹³em. Pobudka, ubieram siê, stra¿nik wywo³uje do mycia siê
i do ustêpu, czas tylko dwie minuty. Z powrotem do lochu, ciem-
no bo okna w ogóle nie ma. O siódmej �niadanie, sto gram tylko
daj¹ chleba i trochê wody. Otwieraj¹ siê drzwi, zabieraæ swoje
rzeczy, przeprowadza siê mnie na celê nr 19.

DRUGI DZIEÑ PRZES£UCHAÑ
Panie Zaremba, mo¿e by pan zmieni³ swoje zdanie i przeszed³ do

Str[onnictwa] Ludowego, które jest rzeczywi�cie stronnictwem
ch³opskim, a nie tak jak PSL Miko³ajczyka, do którego skupi³ obszar-
ników, kupców i ksiê¿y, a o ch³opach zapomnia³. Panie Zaremba
niech siê pan zastanowi i da mi odpowied�, s³ucham pana�..

Mój rozmówca, inteligentny kapitan stawia mi propozycjê. Wiêc
nie s¹ tu ¿adne przes³uchania dotycz¹ce  moich przewinieñ, a
przekonywanie mnie do przej�cia do partii komunistycznych. �

WYWIAD I LONDYN
Po kilku dniach w celi naprzeciwko mojej s³yszê g³osy Kuler-

skiego, ¿e siê wykañcza z braku powietrza w jego celi. Zmieniaj¹
mu celê, a w miejsce jego przerzucaj¹ mnie. Jeszcze gorsza od tej,
z której mnie przerzucono. Przetrzyma³em tam zaledwie 10 dni,
czujê siê wysoce os³abiony, upad³em na celi, my�lê o �mierci i ¿e
jestem na to aresztowany. Uderzy³em butem w drzwi,�. Przycho-
dzi wysoki mê¿czyzna w mundurze wojskowym - angielskim. Sta-
wia mi pytanie, na które ju¿ nie mogê odpowiedzieæ. Wynosz¹
mnie z lochu do ryzyjerki, gdzie jest powietrze. Ten wysoki mê¿-
czyzna okaza³o siê ¿e jest lekarzem, zbada³ mnie i da³ zastrzyk.

WIELKIE ZMIANY I PROPOZYCJE
Czwartego listopada wzywa siê mnie na rozmowy z kapitanem,

by³o to ju¿ 3 raz. Kapitan rozpocz¹³ od takich s³ów: Panie Zarem-
ba gospodarka pañska potrzebuje gospodarza, pan w³o¿y³ tyle
pracy w tê gospodarkê, wiêc nale¿y wracaæ do gospodarki. Ra-
dzê panu szczerze, niech siê pan zastanowi i rozwa¿y to co ja
mówiê i radzê panu. Przejd� pan do PPR odpowiadam: nigdy ani
Stronnictwem, ani ch³opami nie handlowa³em i teraz te¿ nie
bêdê, nawet gdyby tu chodzi³o o moje ¿ycie, to te¿ tego nie uczy-
niê.  W moim pojêciu i ocenie, nie by³y tu ¿adne przes³uchania,
natury jakiejkolwiek pope³nionej zbrodni przeze mnie wobec Pañ-
stwa polskiego i Narodu. Trzymanie mnie w wiêzieniu jedynie
by³o powodem, ¿e siê nie zaprzeda³em komunistycznym w³adzom,
a pozosta³em wiernym ludowi i idei Polskiego Stronnictwa
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Wielu g³ubczyckich strzelców zasila szeregi S³u¿by
W i ê z i e n n e j
Rozpoczêc ie
wakacji, jest
przerw¹ w na-
uce szkolnej, ale
nie w æwicze-
niach g³ubczyc-
kiej Jednostki
Strzeleckiej, któ-
re trwaj¹ syste-
matycznie ca³y rok. G³ubczyccy strzelcy wziêli udzia³ w zajê-
ciach z technik interwencyjnych s³u¿by wiêziennej  28 czerw-
ca w zak³adzie karnym w Nysie. W tym miejscu nale¿y pod-
kre�liæ, i¿  strzelcy niezmiernie sobie ceni¹ i chwal¹ wspó³-
pracê z Okrêgowym Inspektoratem S³u¿by Wiêziennej w Opo-
lu. G³ubczycka jednostka  jest najprawdopodobniej jedyn¹
w kraju, która promuje w�ród m³odych strzelców pozytywny
wizerunek tej formacji mundurowej

 Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej  3009 ju¿ od wielu lat
wspó³pracuj¹ z 10 BLog.  Na zaproszenie dowódcy 10 Opol-
skiej Brygady Logistycznej im. p³k. Piotra Wysockiego,  g³ub-
czyccy STRZELCY wziêli udzia³ w uroczystych obchodach
�wiêta 10 Opolskiej Brygady Logistycznej, które mia³y miej-
sce w kompleksie koszarowym w Opolu w dniu 30 czerwca.Pro-
gram obchodów obejmowa³: Mszê �wiêt¹ polow¹,  uroczyst¹
zbiórkê na placu apelowym,  pokaz wyposa¿enia i sprzêtu
wojskowego,  spotkanie zaproszonych go�ci z dowództwem

 12 lipca strzelcy  uczestniczyli  w kontroli drogowej
przeprowadzonej przez Inspekcjê Transportu Drogowego
na terenie powiatu g³ubczyckiego. Strzelcy mogli zapoznaæ
siê z procedur¹ kontroli
drogowej autokarów  i
samochodów ciê¿aro-
wych. Dziêki takim zajê-
ciom strzelcy podnosz¹
swoj¹ wiedzê z zakresu
prawa o ruchu drogo-
wym.Podnosz¹c tym sa-
mym bezpieczeñstwo w
¿yciu codziennym swo-
je  i innych u¿ytkowników dróg

Dnia 12 lipca  uroczy�cie podpisano POROZUMIENIE O
WSPÓ£PRACY  Wy¿szej Szko³y Oficerskiej Wojsk L¹do-
wych im.  gen. Tadeusza Ko�ciuszki  we Wroc³awiu z Jed-
nostk¹ Strzeleck¹ 3009  im. p³k. Stanis³awa Gliñskiego.

W imieniu uczelni porozumienie podpisa³ z-ca rektora -
komendanta p³k Piotr Pertek, natomiast w imieniu g³ubczyc-
kiej Jednostki  Strzeleckiej dowódca  m³. insp. ZS Grzegorz
Tobiasiñski. Podpisanie porozumienia ma na celu min. kre-
owanie pozytywnego wizerunku  si³ zbrojnych RP oraz pro-
mocjê Wy¿szej Szko³y Oficerskiej w�ród m³odzie¿y strzelec-
kiej, jak i integracjê obydwu �rodowisk podpisuj¹cych poro-
zumienie. Tego typu wsparcie ze strony resortu obrony na-
rodowej w sposób znacz¹cy podnosi presti¿ Jednostki Strze-
leckiej a wsparcie  dzia³alno�ci odczuje ca³y Zwi¹zek Strze-
lecki "Strzelec" Organizacja Spo³eczno- Wychowawcza.

Na zakoñczenie uroczysto�ci g³ubczyccy strzelcy otrzy-
mali pami¹tkowy ryngraf WSO Wojsk L¹dowych.

                                                                     (foto str. 20)

 ROZMOWY Z KAPITANEM
Dziesi¹tego listopada w nocy wezwano mnie �na rozmowy. Kapi-

tan: no co s³ychaæ u pana? Odpowiadam: �le jest, zimno w celi, smród,
wilgoæ, od betonu przeci¹gi, niemo¿liwym jest spanie, g³ód, do ustêpu
nie wypuszczaj¹. �wiat chyba co� podobnego nie zna, nigdy nie s³y-
sza³em a¿eby w taki w taki sposób traktowa³o siê wiê�nia. Co� z prakty-
ki wiêziennej jest mi znane, ale tego co tu jest, to siê nie spotka³em.

..Panie kapitanie by³em zes³any na Sybir, by³em jako niewolnik,
otrzymywa³em kilo chleba dziennie, do tego by³ jeszcze makaron,
pêcak, mas³o, a czasami nawet miêso. Jak panu wiadomo, ¿e nie pierw-
szy raz siedzê w wiêzieniu, ale g³odnym nie by³em. Wówczas by³y to rz¹dy
reakcyjne, a dzisiaj mówi siê i g³osi, ¿e mamy rz¹dy ludowe.  Zwraca³em siê
ju¿ kilka razy o sankcje prokuratorsk¹, ¿¹da³em w imieniu przepisów praw-
nych. Minê³o ju¿ 10 dni, nie otrzyma³em. Nie wiem tez dlaczego zosta³em
uwiêziony, mo¿e by mi pan kapitan odpowiedzia³ na to pytanie?...

Kapitan: Przed panem jest tylko jedno wyj�cie niech pan potêpi
Miko³ajczyka jako zdrajcê Polski i sprawy ludowej. Niech siê pan
odetnie od niego i niech okre�li jak omota³ pana i w b³¹d wprowadzi³
wys³ugiwania siê reakcji. Przed wojna by³ pan naprawdê demokrat¹,
walczy³ o sprawê ch³opsk¹. Je�li chce pan wyj�æ st¹d to niech naj-
przód potêpi dzia³alno�æ miko³ajczykowskiego PSL, jak te¿ skrytyku-
je swoj¹ dzia³alno�æ, tak w Londynie, jak i w Polsce�� Je�li siê pan
do wszystkiego przyzna, poczuwaj¹c siê do winy, to pan wyjdzie na
wolno�æ i bêdzie przyjêty do wielkiej rodziny demokracji ludowej, na
czele ze Zwi¹zkiem Radzieckim. Panie Zaremba, najwy¿szy ju¿ czas
zrozumieæ i postanowiæ sam o sobie

Kapitan zapytuje: no jakie jest stanowisko pana do tego co przed-
³o¿y³em panu, to co by³o mo¿liwe? Odpowiadam:

 panie kapitanie nie wiem czy warte jeszcze jest by siê wysilaæ i
dawaæ panu odpowied�. Kapitan: dlaczego? Odpowiadam: czujê siê
niedobrze, w tych warunkach ju¿ d³ugo nie wytrzymam. My�lê ju¿ o
Chrystusie i przeniesieniu siê do Niego

Panie kapitanie ja z tego wiêzienia wyjdê na nogach, czy na marach,
ale wyjdê z godno�ci¹ ch³opa polskiego i Polaka. Mawia³ kiedy� do
nas ch³opów Witos, ¿e "gdzie siê koñczy honor i godno�æ ch³opska,
tam siê koñczy Polska". Te s³owa wypowiedziane przez Witosa, wiel-
kiego patriotê polskiego, obowi¹zuj¹ mnie nawet w wiêzieniu.

PROPOZYCJA I PISANIE
Kapitan po moich wypowiedziach zaniemówi³, argumenty wypowie-

dziane przeze mnie spowodowa³y  milczenie kapitana. A co równa³o siê
zaprowadzenie mnie do lochu, bo trudno nazwaæ to cel¹. Proszê Boga
o rych³¹ �mieræ, by siê nie mêczyæ i ¿ywcem gniæ w lochu

                                                               (dok.  w nastêpnym GG)

JS 3009 �STRZELEC�

Zdjêcia na ok³adce publikacji, gospodarstwo W. Zaremby, stan w 1922
i obecny ze zb. M. Gajdzika, sztandar PSL z 1946r. foto Szymon Popczyk,

publikacja dostêpna w Bibliotece Miejskiej
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UROCZYSTO�CI
 W 10 OPOLSKIEJ
BRYGADZIE
LOGISTYCZNEJ
30 czerwca 2011 roku

Komenda Hufca Zwi¹zku
HarcerstPolskiego  wziê-
³a udzia³ w uroczysto-
�ciach z okazji �wiêta 10

Opolskiej Brygady Logistycznej. "Jak co roku w czerwcu Brygada
obchodzi swoje �wiêto na pami¹tkê wydarzenia, które mia³o miejsce
11 lat temu. 30 czerwca 1999 roku nowo sformowana Brygada po raz
pierwszy wykona³a zadanie bojowe, które by³o testem dla nowej
jednostki. Stworzono, wyszkolono i przygotowano w naszej Bryga-
dzie oraz pó�niej wys³ano Narodowy Element Wsparcia Logistycz-
nego (NSE). ̄ o³nierze z Opola pojechali do Macedonii, aby zapew-
niæ wsparcie logistyczne dla 18 Batalionu Desantowo - Szturmowe-
go  z Bielska Bia³ej, operuj¹cego w ramach misji pokojowej NATO".

Podczas obchodów odprawiono na terenie Brygady uroczyst¹
mszê polow¹,  brali w niej  udzia³  zaproszeni go�cie i ¿o³nierze
Brygady, która ze wzglêdu na niesprzyjaj¹ce warunki pogodowe
zosta³a przeniesiona do hali sportowej. Podczas uroczystej zbiórki
kolejna grupa uczestników misji w Iraku otrzyma³a "Gwiazdê Ira-
ku�. Wyró¿niaj¹cy siê ¿o³nierze Brygady zostali wyró¿nieni od-
znakami Brygadowymi. W trakcie uroczysto�ci harcerze z Ko-
mendantem Hufca ZHP hm.Ryszard Kañtoch wrêczyli statuetkê
"Dar Serca"  dowódcy 10 Opolskiej Brygady Logistycznej  p³k.
Adamowi S³odczykowi.(foto str.20)

POWIATOWE MUZEUM
ZIEMI G£UBCZYCKIEJ

zaprasza od wtorku do pt.
w godz.10.00 -15.30

oraz w 2. i 4. niedzielê m-ca 12.00-15.30
AKTUALNE   WYSTAWY:

�ARCHEOLOGIA ZIEMI G£UBCZYCKIEJ�
�65 LAT POLSKIEGO STRONNICTWA

LUDOWEGO NA ZIEMI G£UBCZYCKIEJ�
�PLENER I WARSZTATY ARTYSTYCZNE

G£UBCZYCE 2011�

                                  ZAPRASZAMY

ZASADY
 KORZYSTANIA

z obiektów sportowo  -
rekreacyjnych

BOISKO ORLIK
Gimnazjum nr 1,

ul. Kochanowskiego 31
Korzystanie z boiska jest bezp³atne
Planowane zajêcia dla uczniów
Od poniedzia³ku do pi¹tku  od 8.oo do 15.3o
Boisko dostêpne dla wszystkich
Poniedzia³ek - pi¹tek                od 15.3o do 21.oo.
Sobota                                       od 10.oo  do 21.oo.
Niedziele, �wiêta                        od 12.oo  do 21.oo.
Mo¿liwo�æ rezerwacji boiska  u instruktora
sportu na obiekcie.

KORTY TENISOWE
  ul. Parkowa

 Czynne  codziennie  od 8.oo   -  do  zmroku.
Op³ata za u¿ytkowanie kortów nale¿y uiszczaæ
- u obs³ugi kortów
-  na basenie przy ul. Powstañców2
od 10.oo do 18.oo
 - w kasie ZOKIS ul. Olimpijska 1
od 7.oo do 15.oo
Op³ata za 1 godzinê najmu -5 z³ dla doros³ych,

  3 z³ dla m³odzie¿y szkolnej.
Pierwszeñstwo korzystania z kortów maja osoby,
które dokona³y wcze�niej rezerwacji  i op³aty.

BASEN MIEJSKI  ul. Powstañców 2
 K¥PIELISKO NA O�RODKU

 REKREACYJNO  WYPOCZYNKOWYM
W PIETROWICACH
Obiekty czynne codziennie od 23.06.2011
do 31.08.2011 w godzinach od 10.oo do 18.oo
Op³ata za  jeden dzieñ 5 z³ dla doros³ych,
3 z³ dla m³odzie¿y szkolnej.

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 energiê

elektryczn¹,wodê,kanalizacjê i sieægazow¹. Na dzia³ce zasadzo-
ne drzewa owocowe, du¿o terenu zielonego.

Istnieje mo¿liwo�æ dokupienia s¹siedniej dzia³ki o porówny-
walnej  wielko�ci. W s¹siedztwie dzia³ki znajduje siê kompleks
rekreacyjno-sportowy, szko³a, ko�ció³.

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

OG£OSZENIE
BURMISTRZ G£UBCZYC INFORMUJE
o podaniu do publicznej wiadomo�ci wykazu nieruchomo�ci

przeznaczonych do oddania w najem z przeznaczeniem na pro-
wadzenie dzia³alno�ci gospodarczej, zawieraj¹cego lokal o
innym przeznaczeniu ni¿ mieszkaniowy o powierzchni 52,23
m2 wraz z pomieszczeniem gospodarczym (piwnica) o po-
wierzchni u¿ytkowej 17,63 m2, mieszcz¹cych siê przy ulicy
Rynek nr 11 w G³ubczycach.

Wykaz wywieszony zosta³ do dnia 12 sierpnia 2011 roku na
tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w G³ubczycach oraz opu-
blikowany na stronie internetowej Gminy G³ubczyce. Przetarg
og³oszony zostanie po up³ywie podanego wy¿ej terminu.
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G³ubczyckie Wodoci¹gi i Kanalizacja Spó³ka z oo
 og³asza zakoñczenie realizacji projektu  pn.

"Internetowe Biuro Obs³ugi Klienta
 w G³ubczyckich Wodoci¹gach i Kanalizacji"

GWiK  Spó³ka z oo otrzyma³a dofinansowanie na realizacjê projektu w ramach
dzia³ania 2.2 Modu³y informacyjne, platformy e-us³ug i bazy danych

Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Informacje o projekcie
Ca³kowita warto�æ projektu 292 604,91 PLN

£¹czna kwota dofinansowania 214 837,47 PLN

Zapraszamy na nasz¹ stronê internetow¹
 www.wodociagi-glubczyce.pl  lub  www.ibok.wodociagi-glubczyce.pl

Zintegrowany System Informatyczny Internetowe Biuro Obs³ugi Klienta zapewnia:
-    przy�pieszenie i uporz¹dkowanie za³atwianych spraw;
- mo¿liwo�æ ³atwej i szybkiej publikacji wa¿nych informacji dot. wykonywa
   nych    przez Spó³kê us³ug;
-  wzrost efektywno�ci pracy;
-  podniesienie poziomu �wiadczonych przez Spó³kê us³ug;
-  publikowanie i prezentacjê dokumentów ksiêgowych;
-  gospodarkê licznikami;
-  fakturowanie i  rozliczenia;
-  zg³aszanie awarii i reklamacji;
-  zarz¹dzanie w³asnymi danymi teleadresowymi;
- zarz¹dzanie odpowiednimi dokumentami i formularzami udostêpnianymi przez Sp.
 - zarz¹dzanie procesami sprzeda¿y i produkcji wody oraz odprowadzaniem �cieków.
Internetowe Biuro Obs³ugi Klienta, dziêki bezp³atnemu, multimedialnemu serwiso-
wi zapewni klientom Spó³ki �wiadczenie us³ug, dziêki którym w ka¿dej chwili bêd¹

mogli za pomoc¹ po³¹czenia z Internetem zalogowaæ siê do swojego konta,
 by sprawdziæ stan nale¿no�ci, faktur i rozliczeñ oraz wyraziæ swoj¹ opiniê.

Projekt zosta³ oparty na najnowszych technologiach i narzêdziach informatycznych.

Zapraszamy wszystkich naszych klientów do korzystania z ZSI iBOK
Projekt  wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze �rodków Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

"inwestujemy w Twoj¹ przysz³o�æ"
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Organizatorami tego wydarzenia artystycznego by³y Pañstwo-
wa Szko³a Muzyczna I st. im. I. J. Paderewskiego, Miejski O�ro-
dek Kultury, Muzeum Regionalne w G³ogówku oraz Powiatowe
Muzeum Ziemi G³ubczyckiej. Natomiast patronat nad imprez¹ ob-

jêli pose³ na sejm RP Adam Kru-
pa, Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, Marsza-
³ek Województwa Opolskiego,
Starosta Powiatu G³ubczyckie-
go i Burmistrz G³ubczyc.

Do tegorocznego festiwalu swój udzia³ zg³osi³o 41 m³odych,
zdolnych artystów. Podczas przes³uchañ konkursowych oprócz
najliczniejszej grupy  z Polski us³yszeli�my tak¿e pianistów z Li-
twy, Rosji, Ukrainy oraz z Chin.

Zmagania konkursowe ocenia³o miêdzynarodowe jury sk³ada-
j¹ce siê z wybitnych muzyków co równie¿ wp³ynê³o na wysoki
poziom i presti¿ ca³ego wydarzenia. Przewodnicz¹c¹   VIII Festi-
walu by³a prof. Alicja Paleta - Bugaj  z Uniwersytetu Muzyczne-
go w Warszawie, obok niej w komisji zasiedli: prof. Monika Si-
korska - Wojtacha z Akademii Muzycznej w Katowicach, prof.
Wiera Borisowna - Nosina z  Rosji, prof. Eleonora Tkacz z Ukra-
iny,  prof. Aleksandra Vlasakova z Czech, prof. Waldemar Wojtal
z Akademii Muzycznej w Gdañsku oraz prof. Aleksandra Zvir-
blyte z Litwy. Sekretarzem festiwalu by³a Agnieszka Hautz - na-
uczyciel fortepianu PSM w G³ubczycach.

Swoje umiejêtno�ci podczas konkursu zaprezentowali muzycy
w wieku od 7 do 14 lat, a rywalizowali w trzech grupach wieko-
wych: do 10 lat, do 12 lat i do 14 lat. Przes³uchania odby³y siê  w
sali kinowej Miejskiego O�rodka Kultury.

Uroczystego otwarcia imprezy dokona³a dyrektor festiwalu pani
Krystyna Michalik podczas koncertu inauguracyjnego, który
odby³ siê w MOK. W tym dniu licznie zgromadzona publiczno�æ
wys³ucha³a koncertu w wykonaniu Laureatów VII Miêdzynaro-
dowego Festiwalu M³odych Pianistów. Na scenie wyst¹pili: Ma-
ria Viola Mojzesova ( Czechy ), Matyas Novak (Czechy ), Rozalia
Kierc ( Polska ), Natalia Karolina Zaleska ( Polska ) oraz go�æ
specjalny  - Marek Bracha - student roku dyplomowego Uniwer-
sytetu Muzycznego w Warszawie, laureat wielu miêdzynarodo-
wych konkursów pianistycznych.

Festiwalowi obok zmagañ konkursowych towarzyszy³y liczne
imprezy: koncerty, wystawa �Muzyka widziana oczami dziecka�
(foto) w Powiatowym Muzeum Ziemi G³ubczyckiej, wyk³ady i
dyskusje. Wieloletni¹ ju¿ tradycj¹ festiwalu jest wystêp artysty
z Opolszczyzny, dlatego drugiego dnia, tu¿ po og³oszeniu wyni-

ków  I etapu przes³uchañ przed g³ubczyck¹ publiczno�ci¹ zapre-
zentowa³ siê znakomity pianista oraz pedagog PSM w Nysie i
G³ucho³azach -  Dominik Zab³ocki. Nastêpnego dnia, w ponie-
dzia³ek odby³ siê kolejny koncert, ale tym razem muzyka fortepia-
nowa zago�ci³a w sali balowej hotelu Salve w G³ogówku. Przed
g³ogóweck¹ publiczno�ci¹ wyst¹pili najlepsi piani�ci tegorocz-
nego festiwalu, którzy zaledwie kilka godzin wcze�niej poznali
werdykt jury. Po koncercie arty�ci zostali nagrodzeni gromkimi
brawami, a nastêpnie udali siê na krótki, w pe³ni zas³u¿ony spacer
po malowniczym G³ogówku. Podczas zwiedzania miasta m³odzi

piani�ci mieli okazjê poznaæ historiê tego miejsca,
któr¹ przedstawi³ im dyrektor Muzeum Regionalne-
go  w G³ogówku - Aleksander Cuber.

Oprócz koncertów festiwalowi towarzyszy³a wy-
stawa zatytu³owana " Muzyka widziana oczami
dziecka ", któr¹ mo¿na by³o ogl¹daæ  w Powiatowym
Muzeum Ziemi G³ubczyckiej. Do konkursu zosta³o
zg³oszonych kilkadziesi¹t prac plastycznych dzieci
z g³ubczyckich szkó³ podstawowych i gimnazjalnych.

Rankiem ostatniego dnia festiwalu w sali koncer-
towej Pañstwowej Szko³y Muzycznej  tradycyjnie
odby³y siê wyk³ady. Pierwszy zatytu³owany  : "Mu-
zyka przy fortepianie - inspiracje artystyczne dziec-

ka" doskonale poprowadzi³a prof. Alena Vlasakova z Akademii
Muzycznej w Pradze. Drugi "Praca nad d�wiêkiem i pedalizacj¹ "
po³¹czony by³ z lekcjami mistrzowskimi prof. Wiery Borisownej
Nosiny ze Szko³y Talentów w Moskwie.

Ostatniego dnia popo³udniu w MOK  podczas koncertu laure-
atów og³oszono wyniki festiwalu. Przyznano nastêpuj¹ce nagro-
dy i wyró¿nienia: w kategorii do lat 10 :  I nagrodê zdobyli ex equo
- Mateusz Konieczka  i  Antoni Kawecki, II nagrodê - Aleksandra
Kapczuk, Ziemowit �witalski i Patrycja Gacek, III nagrodê - Wik-
tor Kazubiñski. Wyró¿nienia: Jêdrzej Tondera, Agata Ksi¹¿ek,
Piotr Lara, Julia £ozowska i  Dominika Sozañska. Dyplom dla
najm³odszego uczestnika festiwalu odebra³a Aleksandra Kapczuk,
a dla najlepszego uczestnika z G³ubczyc - Patrycja Gacek.

W kategorii do lat 12 : I nagrodê zdoby³ Jan Bieniasz, II nagro-
dê - Piotr Alexewicz,   a III nagrodê - Micha³ Oleszak. Wyró¿nienia
- Alisa Popowa, Karol Demel, Karolina Ka³u¿a.

W kategorii do lat 14: I nagrodê zdoby³ Piotr Pawlak, II nagrodê
- Wang Xiaoxiao,   a III nagrodê - Taisija Kuscenko. Wyró¿nienia:
I stopnia - Maria Zdziebkowska i Mateusz Tomica, II stopnia  -
Antane Guskaite  i Alicja Ksi¹¿ek.

Specjaln¹ nagrodê za najlepsze wykonanie sonaty Beethove-
na otrzyma³ Piotr Pawlak.

Ponadto prof. Eleonora Tkacz, jako Prezydent Miêdzynarodo-
wego Stowarzyszenia  �Art. and Education in the XXI century "
ufundowa³a udzia³ w Miêdzynarodowym Forum " Musical Per-
formance and Pedagogics " w Wiedniu piêciu wybranym laure-
atom festiwalu. S¹ nimi: Mateusz Tomica, Piotr Pawlak, Jan Bie-
niasz, Michal Oleszak i Piotr Alexewicz.

G³ubczycki Festiwal M³odych Pianistów by³ niezwyk³ym wy-
darzeniem dla wielu melomanów, pedagogów oraz samych uczest-
ników konkursu. Przez te parê dni g³ubczycka publiczno�æ mia³a
niezwyk³¹ okazjê, by delektowaæ siê gr¹ �wietnie zapowiadaj¹-
cych siê, m³odych pianistów.

                                                               Aleksandra Waltar

VIII MIÊDZYNARODOWY FESTIWAL
M£ODYCH PIANISTÓW W G£UBCZYCACH
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Z£OTY JUBILEUSZ
KAP£AÑSTWA
KS. EDWARDA DOMAÑSKIEGO
W ko�ciele parafialnym pw. Sw. Trójcy w �ciborzycach

Ma³ych 26.06.2011  odprawiona zosta³a uroczysta suma
dziêkczynna za 50 lat pos³ugi kap³añskiej ks. Edwarda
Domañskiego -  proboszcza parafii obejmuj¹cej równie¿
Kietlice. Ksi¹dz Jubilat �wiêcenia kap³añskie  otrzyma³ z
r¹k bpa Franciszka Jopa 25.06 1961 w katedrze opolskiej.
Funkcje wikariusza pe³ni³ kolejno w parafiach �w. Jerzego
w Gliwicach £abêdach, Chrystusa Króla w Bytomiu Stola-
rzowicach, potem w Bytomiu Szombierkach i Opolu Gro-
szowicach.W 1973 otrzyma³ dekret na parafiê w �ciborzy-

cach Ma³ych, gdzie obj¹³ funkcjê proboszcza, któr¹ spra-
wuje do dnia dzisiejszego tj. przez  38 lat W tym czasie jak
policzono - w wydanej na tê okazjê biografii " 50 lat s³u¿by

Bogu i bli�nim" opr. przez Urszulê i Tadeusza Wojciechow-
skich - udzieli³ 281 sakramentów chrztu sw.,195 sakramen-
tów I Komunii �w. , 141 sakramentów ma³¿eñstwa, przygo-
towa³ do sakramentu bierzmowania 227 m³odych parafian.
Odprowadzi³ na miejsce wiecznego spoczynku 232 osoby.
Liczny udzia³ ksiê¿y wspó³braci równie¿ spoza dekanatu,
w³adz samorz¹dowych powiatu i gminy,  pos³a Adama
Krupy, delegacji z rodzinnych stron, Komendy Hufca ZHP
i innych instytucji oraz parafian z gratulacjami i ¿yczeniami
�wiadczy³y o wielkim uznaniu, autorytecie i zas³ugach Jubila-
ta dla naszej spo³eczno�ci.  Równie¿ zmiana krajobrazu �ci-
borzyc w okolicy ko�cio³a i �wietlicy �wiadcz¹ o du¿ym zaan-
ga¿owaniu parafian w przygotowanie uroczysto�ci.

                                                                          Jan Wac

100 LAT PANI FRANCISZKI
Pani Franciszka Faszladyn urodzi³a siê kilka lat  przed Rewolucj¹ Pa�-

dziernikow¹ - pozostaniemy dyskretni co do daty urodzin  Jubilatki -
prze¿y³a dwie wojny �wiatowe, czas okropnych rzezi i  mordów, wypê-
dzenie ze stron rodzinnych, zagospodarowywanie siê od  nowa na nie-
znanych "ziemiach zachodnich"w Zubrzycach. Pochowa³a dwóch mê-
¿ów i syna. Jubileuszu setnej rocznicy urodzin doczeka³a w gronie nie
tylko najbli¿szych, ale i ca³ej wsi  ze Msz¹ �w. w Jej intencji..  Wizytê
Jubilatce z³o¿yli przedstawiciele w³adz samorz¹dowych. Burmistrz Jan
Krówka "Pani Franciszko proszê
przyj¹æ te kwiaty i najserdeczniej-
sze ¿yczenia z okazji tak piêkne-
go Jubileuszu. Dziêki Bogu za
taki dar, oby ¿y³a Pani jeszcze
d³ugo otoczona mi³o�ci¹ najbli¿-
szych, niech Pani jeszcze ¿yje dla
wnuków i prawnuków." Prze-
wodnicz¹cy Rady Miejskiej Kazi-
mierz Naumczyk do³¹czy³ do
¿yczeñ piêkny Dyplom Pami¹tko-
wy. Kierownik Urzêdu Stanu Cy-
wilnego Beata Grochalska

"Z wielkim szacunkiem �ci-
skam d³oñ najstarszej mieszkanki, ¿yczê równie¿ du¿o zdrowia, proszê
przyj¹æ ten ciep³y kocyk". O!!! sk¹d Pani wiedzia³a, ¿e przyda mi siê na
moje kolana - skwitowa³a roze�miana Jubilatka.  Kasê Rolniczego Ubez-
pieczenia Spo³ecznego  reprezentowali dyr. Oddz. Wojewódzkiego z
kwiatami i listem gratulacyjnym  oraz  Placówki Terenowej w G³ubczy-
cach Józef Ma³ek z decyzj¹ dotycz¹c¹ rzeczywi�cie "kasy" bo dodatku
do emerytury.   Go�cie od�piewali "200 lat, 200 lat" a Jubilatka jednym
tchem zdmuchnê³a co prawda, nie 100, ale jedn¹ wielk¹ strzelaj¹c¹ iskra-
mi �wiecê na torcie i zaprosi³a go�ci do uczty. �Tu musimy podporz¹d-
kowywaæ siê babci� - skomentowa³ kto� z domowników. Jubilatka w
�wietnej kondycji i humorze zdominowa³a go�ci. Chêtnie udzieli³a ni¿ej
podpisanemu obszernego wywiadu dla G³ubczyckiej Telewizji Kablo-
wej rozbawiaj¹c przy tym go�ci. Równie chêtnie pozowa³a  do zdjêæ

Do ¿yczeñ do³¹czaj¹ siê redakcje TVG  i  GG  (foto str. 20)  Jan Wac

OG£OSZENIE (skrót)

Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w G³ubczycach
og³asza nabór na 2 stra¿aków  do s³u¿by przygotowawczej w charakte-
rze stra¿aka - docelowe  stanowisko starszy  ratownik � kierowca.
Rekrutacjê przeprowadzi powo³ana Komisja Kwalifikacyjna.

Postêpowanie kwalifikacyjne bêdzie sk³ada³o siê z czterech etapów:
I Etap - weryfikacja z³o¿onych dokumentów w dniu 17 sierpnia 2011r.
II Etap - testy sprawno�ci fizycznej w dniu 18 sierpnia  2011r.
III Etap - rozmowa kwalifikacyjna po³¹czona z ostateczn¹ weryfi-

kacj¹ z³o¿onych dokumentów i naliczeniem gratyfikacji punktowych
w dniu  19 sierpnia  2011r .

IV Etap - badania psychologiczne i lekarskie zakoñczone orzecze-
niem przydatno�ci do s³u¿by przez Wojewódzk¹ Komisjê Lekarsk¹
MSWiA w Opolu  Dodatkowe informacje:

 strona internetowa  www.psp.obip.pl � zak³adka KP PSP G³ubczyce-
�Informacje, og³oszenia, przetargi�
strona internetowa www.strazglubczyce.pl
informacje telefoniczne � nr tel. (77) 4710853    ...........
Dokumenty nale¿y sk³adaæ w terminie od 10.08.2011r. do

17.08.2011r. do godziny 10.00 osobi�cie w zaklejonej kopercie lub
drog¹ pocztow¹ pod adresem:  Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra-
¿y Po¿arnej,  48 - 100 G³ubczyce ul. Ko³³¹taja 4 z dopiskiem �REKRUTA-
CJA" (decyduje data wp³ywu do KP PSP)  Na kopercie zamie�ciæ rów-
nie¿ nale¿y dane teleadresowe kandydata.
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ØÍMSKOKATOLICKÁ
FARNOST

HROZOVÁ - RUSÍN,
OBEC RUSÍN

vás srdeènì zvou
na Èesko-polskou pou�

v rusínské kapli
Nav�tívení Panny Marie

M�e sv. se koná v nedìli
dne 7. srpna. 2011 ve 12.00 hodin

Varhany: Eduard Müller
doprovodné akce:
sobota 6.8. 2011

Memoriál Pavla Vendolského
Taneèní zábava

s �ivou hudbou od 20.00 hod

Z iniciativy pana Andrzeje Rolinského z Gadzo-
wic se konalo setkání na hranici mezi sousedními
obcemi - èeským Rusínem a polskými Gadzowice-
mi. Vedle køí�e, který obyvatelé obou obcí spoleènì
posvìtili nedávno, nechal pan Andrzej Rolinsky,
bývalý �oltys Gadzowic, vybudovat pomník vìno-
vaný na poèest blahoslavení Jana Pavla II. Obyva-
telé obou obcí, spoleènì se svými duchovními, ks.
Kazimierzem Ruckym a o. Mariannem Nowakem,
se modlili litanie a zpívali písnì.Pak následovalo
slavnostní po�ehnání pomníku. Slavnosti se
zúèastnil také burmistrz Glubczyc, pan Jan Krówka
a starosta obce Rusína Jaroslav Kubánek. Bývalí
starostové Rusína, Jan Krnáè a Eduard Ivanický
obdr�eli od pana Rolinského obraz Jana Pavla II.
Za pomoc pøi budování pomníku. V�ichni se pak
se�li k pøíjemnému posezení na zahradì u Ro-
linských, kde bylo pøipraveno obèerstvení. Èeské
pivo a polská peèenì.                           Lidia Czajanova

NAJWIÊKSZY SUKCES   G£UBCZYCKIEGO
CHÓRU MIESZANEGO

LO IM. A. MICKIEWICZA
W  23-LETNIEJ KARIERZE ARTYSTYCZNEJ!
Uczestnicz¹c w 46 Miêdzynarodowym Festiwalu Pie�ni Chóralnej

w Miêdzyzdrojach w dniach 26 czerwca - 1 lipca 2011 r., zespó³
kierowany przez dyrektora szko³y Tadeusza Eckerta zdoby³:

Grand Prix-nagrodê g³ówn¹, dla najlepszego zespo³u festiwalu;
Grand Prix - nagrodê nieoficjalnego jury, z³o¿onego z dyry
     gentów seminarium chórmistrzowskiego;
Z³oty Dyplom w konkursie "Musica sacra";
Puchar Zarz¹du G³ównego Polskiego Zwi¹zku Chórów i Orkiestr
       w Warszawie;
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 Ogólnokszta³c¹ce-
go, I i II Gimnazjum oraz z grona absolwentów chóru.

                                                                                  (foto str.20)

CZESKO-POLSKIE POGRANICZE Z PTASIEJ PERSPEKTYWY - WIOSNA
Jest to tytu³ drugiego numeru kwartalnika, który w tych dniach wyda³o miasto Krnov. Jego trzydzie�ci dwie strony po�wiêcone

s¹ zdjêciom lotniczym, które przybli¿aj¹ atrakcje turystyczne i przyrodê pogranicza regionu krnowsko-g³ubczyckiego jak równie¿
dalszym terenom Euroregionu Pradziad w okresie wiosennym. Wiêcej zdjêæ i krótkie filmy zosta³y zamieszczone na do³¹czonej do
po³owy nak³adu wydawnictwa p³ycie DVD.

Kwartalnik jest czê�ci¹ projektu "Czesko-polskie pogranicze z ptasiej perspektywy", który dziêki wsparciu finansowemu Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w tym roku realizuje miasto Krnov, przy wspó³pracy z miastem partnerskim G³ubczyce.
Oprócz czasopisma projekt sk³ada siê z bazy danych zawieraj¹cej zdjêcia cyfrowe i filmy lotnicze, które przeznaczone s¹ do promocji
poszczególnych gmin oraz w celu organizacji wystawy zdjêæ lotniczych pogranicza czesko-polskiego w Krnovie i w G³ubczycach.
Nak³ad wydawnictwa podzielony jest na poszczególne gminy i miasta, a kilkadziesi¹t egzemplarzy otrzyma³o te¿ Turystyczne
Centrum Informacyjne zlokalizowane przy g³ównym rynku (Hlavní námìstí) w Krnovie, gdzie jest do dyspozycji wszystkich zainte-
resowanych bez op³at. Kolejny numer czasopisma - Lato - uka¿e siê w sierpniu.

                                                                                                                                                                             Pawe³ Maleñczyk

KRZY¯  I TABLICA  JANA  PAW£A  II
  NA  GRANICY

GMIN G£UBCZYCE - RUSIN  (PL-CZ)
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BEZPIECZNE WAKACJE -
SZCZEPIENIA PRZED PODRÓ¯¥

Sezon wakacyjny w pe³ni. Coraz chêtniej decydujemy
siê na egzotyczne podró¿e. Wielu z nas odwiedzi³o takie
kraje jak Egipt, Tunezja, Turcja, Kenia, Indie czy Meksyk.
Wakacyjny odpoczynek kojarzy siê nam z beztrosk¹ i przy-
jemnym spêdzaniem wolnego czasu. Jednak dalekie pod-
ró¿e wi¹¿¹ siê równie¿ z du¿ym ryzykiem nara¿enia na cho-
roby zaka�ne. Zagro¿enie dla turystów stanowi¹ takie
choroby jak: tê¿ec, b³onica, poliomyelitis, ¿ó³ta febra, dur
brzuszny, WZW A, WZW B, zaka¿enia meningokokowe,
cholera,  czy te¿ w�cieklizna. Najczê�ciej wystêpuj¹ one w
krajach tropikalnych i rozwijaj¹cych siê. Mog¹ one byæ
gro�ne dla ¿ycia i zdrowia ze wzglêdu na brak odporno�ci
na te choroby u osób z naszej strefy klimatycznej. Zaka¿e-
niom sprzyja tak¿e niski poziom higieny i warunków sani-
tarnych w krajach rozwijaj¹cych siê, a powik³aniom - ni-
skie standardy w lokalnych o�rodkach s³u¿by zdrowia.
Aby móc w pe³ni cieszyæ siê egzotyczn¹ podró¿¹, warto
podj¹æ dzia³ania profilaktyczne, które zminimalizuj¹ ryzy-
ko zachorowania podczas egzotycznego wyjazdu.

Niezbêdna jest wizyta u lekarza medycyny podró¿y.
Tylko specjalista udzieli pe³nej i rzetelnej informacji na
temat bezpieczeñstwa podró¿y i zaleci odpowiednie szcze-
pienia ochronne. W Polsce dostêpne s¹ szczepionki
ochronne przeciwko wielu chorobom wystêpuj¹cym w tro-
pikach.  Niekiedy pe³n¹ ochronê przeciw danej chorobie
uzyskuje siê dopiero po podaniu dwóch, a nawet trzech
dawek szczepionki, dlatego do lekarza medycyny podró-
¿y najlepiej udaæ siê co najmniej na 4-6 tygodni przed
wyjazdem.

Warto jednak skorzystaæ z takiej konsultacji nawet, gdy
do podró¿y zosta³o tylko kilka dni. Wyje¿d¿aj¹c do krajów
tropikalnych nale¿y tak¿e dowiedzieæ siê, czy kraj który
chcemy odwiedziæ nie jest zagro¿ony malarycznie. Je¿eli
tak, ju¿ klika dni przed wylotem nale¿y rozpocz¹æ chemio-
profilaktykê antymalaryczn¹.

Na terenie województwa opolskiego informacjê na te-
mat szczepieñ w podró¿y mo¿na uzyskaæ w Poradni Me-
dycyny Tropikalnej z Punktem Szczepieñ przy ZOZ
MSWiA w Opolu przy ul. Krakowskiej 44, tel. 77 4011100.

                    PP Inspektor Sanitarny w G³ubczycach
                                             mgr Alina Mazur - Ciapa

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

poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ oraz umieszczeniu na stronie
internetowej Urzêdu Miejskiego  w G³ubczycach w dniu:

1/24.06.2011r. wykazów obejmuj¹cych przeznaczone do zbycia nie-
ruchomo�ci gruntowe po³o¿one w G³ubczycach w rejonie ul. Sudeckiej,

a/ dzia³kê nr 683/17 o powierzchni 0,0182 ha;
b/ dzia³kê nr 683/18 o powierzchni 0,0175 ha;
c/ dzia³kê nr 683/19 o powierzchni 0,0169 ha;
d/ dzia³kê nr 683/20 o powierzchni 0,0164 ha;
e/ dzia³kê nr 683/21 o powierzchni 0,0160 ha;
f/ dzia³kê nr 683/22 o powierzchni 0,0127 ha;
Z dniem 05.08.2011 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez oso-

bê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nieruchomo�ci na pod-
stawie 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 roszcze-
nie  o nabycie nieruchomo�ci z mocy cytowanej ustawy lub odrêbnych
przepisów albo osoba ta jest poprzednim w³a�cicielem zbywanej nieru-
chomo�ci pozbawionym prawa w³asno�ci.

2/ 29.06.2011r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do oddania w
u¿ytkowanie wieczyste nieruchomo�æ gruntow¹ po³o¿on¹ w G³ubczy-
cach- ul. Kopernika nr 2, obejmuj¹c¹ dzia³kê nr 335/2 o pow. 0,2136 ha.

3/ 30.06.2011r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do zbycia nie-
ruchomo�æ gruntow¹ po³o¿on¹ w G³ubczycach przy ul. Kochanowskie-
go, obejmuj¹c¹ dzia³kê nr 285/27 o powierzchni 0,1178 ha.

Z dniem 11.08.2011 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez oso-
bê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nieruchomo�ci na pod-
stawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2  ustawy  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 roszcze-
nie o nabycie nieruchomo�ci z mocy cytowanej ustawy lub odrêbnych
przepisów albo osoba ta jest poprzednim w³a�cicielem zbywanej nieru-
chomo�ci pozbawionym prawa w³asno�ci.

4/ 04.07.2011r. wykazów obejmuj¹cych nieruchomo�ci przeznaczo-
ne do oddania  w dzier¿awê, po³o¿one w G³ubczycach przy:

- ul. Plater, oznaczon¹ wg ewidencji gruntów jako czê�æ dzia³ki nr 373/6;
- ul. Rynek, oznaczon¹ wg ewidencji gruntów jako czê�æ dzia³ki nr 373/3;
- ul. Klasztornej nr 7, oznaczon¹ wg ewidencji gruntów jako czê�æ
   dzia³ki nr 478/6.
5/ 06.07.2011r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczone do zbycia nie-

ruchomo�ci lokalowe po³o¿one w G³ubczycach przy ul. Ko³³¹taja nr 2/8,
nr Kozielskiej nr 1/1, nr Niepodleg³o�ci nr 30/2.

Z dniem 17.08.2011 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez osobê,
której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nieruchomo�ci na podsta-
wie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce 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 prze-
pisów albo osoba ta jest poprzednim w³a�cicielem zbywanej nierucho-
mo�ci pozbawionym prawa w³asno�ci.

6/ 08.07.2011r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do zbycia nieru-
chomo�æ lokalow¹ po³o¿on¹ w G³ubczycach przy ul. Sudeckiej nr 18/1.

Z dniem 19.08.2011 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez oso-
bê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nieruchomo�ci na pod-
stawie 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 roszcze-
nie o nabycie nieruchomo�ci z mocy cytowanej ustawy lub odrêbnych
przepisów albo osoba ta jest poprzednim w³a�cicielem zbywanej nieru-
chomo�ci pozbawionym prawa w³asno�ci.

� C I T O R  2 0 11
Komenda Hufca ZHP w G³ubczycach

serdecznie zaprasza na:
HARCERSKI PIKNIK

KOLEJOWY
14.08.2011r.

o godz. 15:00 na
Stacji Kolejowej

w �ciborzycach Ma³ych.
W programie:

- Prezentacja piosenek kolejowych.
- Spotkanie z przedstawicielami kolei.

- Harcerski poczêstunek.
- Tañce, gry, zabawy, konkursy.

Z A P R A S Z A M Y !!!
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OGÓLNOKRAJOWY KONKURS
BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE
W ramach promocji zdrowia i ¿ycia w gospodar-

stwach rolnych Oddzia³ Regionalny KRUS w Opolu
przeprowadzi³ etap wojewódzki IX Ogólnokrajowe-
go Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne".
Do konkursu zg³osi³o siê 20 gospodarstw rolnych,
które oceniane by³y po k¹tem wystêpuj¹cych zagro-
¿eñ wypadkowych.

Przy ocenie cz³onkowie Komisji zwracali uwagê na:
- ³ad i porz¹dek w obrêbie podwórza, zabudowañ,
- stan budynków inwentarskich i gospodarczych,

stan  schodów i u¿ywanych drabin oraz instalacji elek-
trycznych, - wyposa¿enie maszyn i urz¹dzeñ u¿ywa-
nych w gospodarstwie  w os³ony ruchomych czê�ci,
podpory i inne  zapieczenia,

- stan techniczny pilarek tarczowych i ³añcucho-
wych, - warunki obs³ugi i bytowania zwierz¹t gospo-
darskich,  - stosowanie, stan i jako�æ �rodków ochro-
ny osobistej i odzie ¿y roboczej,

- przechowywanie i jako�æ nawozów chemicznych,
 - wyposa¿enie w sprzêt p.po¿,
 - ogóln¹ estetykê gospodarstwa,
 - praktyczn¹ znajomo�æ zasad bhp.
W pracach Komisji Konkursowej, której przewod-

niczy³ Dyrektor OR KRUS w Opolu uczestniczyli
przedstawiciele ANR, ARiMR, ARR, PIP, ZOS Po¿ar-
nych RP oraz OO Doradztwa Rolniczego w £osiowie.

Za najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w wo-
jewództwie opolskim w 2011 roku Komisja Konkur-
sowa uzna³a gospodarstwo Pañstwa Ireny i Romana
Wiesio³ek z Kotorza Ma³ego. W³a�ciciele gospodar-
stwa otrzymali w nagrodê kosiarkê spalinow¹. Go-
spodarstwo nagrodzonych rolników bêdzie tak¿e re-
prezentowaæ województwo opolskie w centralnym
etapie Konkursu.

Drugie miejsce oraz nagrodê w postaci pilarki spa-
linowej otrzyma³o gospodarstwo  Beaty i Antoniego
Nocon z Rozmierzy.

Trzecie miejsce zajê³o gospodarstwo Pañstwa Ma-
rioli i Janusza Szewczyk z Kuniowa,  w nagrodê
otrzymali wykaszarkê spalinow¹.

Uroczyste podsumowanie Konkursu oraz wrêcze-
nie nagród laureatom odby³o siê 12 czerwca 2011r. pod-
czas wystawy rolniczej Opolagra w Kamieniu �l¹skim.

W�ród zaproszonych go�ci byli: Pose³ na Sejm RP
Stanis³aw Rakoczy, Wiceminister Rolnictwa  Andrzej
Butra, Wicewojewoda Opolski Antoni Jastrzembski,
Naczelny Lekarz KRUS Jan Kopczyk oraz Wicemar-
sza³ek województwa opolskiego Antoni Konop-
ka.Dodatkowo organizatorzy Opolagry  ufundowali
laureatom I miejsca nagrodê w postaci wyjazdu na
wystawê Agritechnica 2011 do Hanoweru. Nagrodê
wrêczy³ Prezes Zarz¹du AgroFood Pan Ludwik Apo-
linarski.

Dziêkujê wspó³organizatorom oraz wszystkim rol-
nikom za udzia³ w konkursie i serdecznie zapraszam
do udzia³u w przysz³orocznej X edycji Ogólnokrajo-
wego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
     Dyrektor OR KRUS w Opolu    Jan Krzesiñski

"BEZPIECZNE WAKACJE"
Wakacje to czas wypoczynku dla wszystkich dzieci. Czê�æ z nich wy-

je¿d¿a na kolonie, obozy czy turnusy rehabilitacyjne, organizowane przez
KRUS. Jednak spora grupa naszych dzieci spêdza wakacje w domu, poma-
gaj¹c przy drobnych pracach gospodarskich. Dla rolników to czas wytê¿o-
nej pracy ¿niwnej. Pamiêtajmy o bezpieczeñstwie  dzieci.

Poni¿ej podajemy wykaz prac zabronionych dzieciom:
1. Kierowanie ci¹gnikami rolniczymi i innymi maszynami samobie¿nymi. Samo-

dzielne kierowanie ci¹gnikami i samobie¿nymi maszynami wymaga kwalifikacji i
do�wiadczenia. Przy wykonywaniu tej czynno�ci wystêpuje du¿e zagro¿enie na-
jechania, wywrócenia, a tak¿e wyrz¹dzenia krzywdy innym osobom.

2. Obs³ugiwanie kombajnu do zbioru zbó¿, zielonek i okopowych, maszyn ¿niw-
nych, kosiarek rolniczych, pras do s³omy i siana, kopaczek do zbioru okopowych.

S¹ to maszyny z urz¹dzeniami tn¹cymi lub gniot¹cymi, z wieloma wiruj¹-
cymi czê�ciami, przewa¿nie o du¿ej masie. Ich bezpo�rednia obs³uga w wa-
runkach polowych stwarza wiele zagro¿eñ przejechania, przewrócenia ma-
szyny, przygniecenia, pochwycenia przez pracuj¹ce mechanizmy, skalecze-
nia, obciêcia koñczyn - tak osób obs³uguj¹cych, jak i postronnych.

3. Sprzêganie i rozprzêganie maszyn i narzêdzi rolniczych, przyczep i
wozów z ci¹gnikami rolniczymi, a tak¿e pomaganie przy tych czynno�ciach.
Przy tych pracach wystêpuje wysokie zagro¿enie przygniecenia i przejecha-
nia, urazów r¹k i nóg.

4. Obs³ugiwanie m³ocarni, a zw³aszcza niebezpieczna jest praca na gór-
nym pomo�cie m³ocarni oraz przy wspó³pracuj¹cej prasie do s³omy. Pracy
towarzyszy du¿e zapylenie i ha³as. Wystêpuje du¿e zagro¿enie pochwyce-
nia i uderzenia pasami transmisyjnymi, niebezpieczeñstwo pochwycenia rêki,
zagro¿enie upadkiem z pomostu, pochwycenia przez elementy prasy.

5. Przerzynanie drewna przy u¿yciu pilarki tarczowej ("krajzegi", "cyrku-
larki") oraz wykonywanie czynno�ci pomocniczych przy tej pracy: podawa-
nie i odbieranie materia³u, usuwanie trocin i inne prace porz¹dkowe.

Pilarka tarczowa to jedna z najniebezpieczniejszych maszyn, przy której
wystêpuje najwiêcej okaleczeñ, amputacji oraz wypadków �miertelnych.
Ka¿dy kontakt z tarcz¹ pi³y koñczy siê powa¿nym urazem. Wystêpuje czêsto
odrzut materia³u, zakleszczenia, odpryski. Zagro¿enie wzrasta, gdy pilarka
nie ma os³on, klina rozszczepiaj¹cego, urz¹dzenia podaj¹cego materia³ do
ciêcia poprzecznego.

6. Obs³ugiwanie maszyn do przygotowywania pasz - sieczkarni, �rutowni-
ków, gniotowników, mieszalników, rozdrabniaczy. Wystêpuje wysokie za-
gro¿enie urazów d³oni przez wiruj¹ce no¿e, topory, walce i bêbny, pochwy-
cenia przez wa³y napêdowe i pasy transmisyjne.

7. Wykonywanie wszelkich prac przy u¿yciu pi³ ³añcuchowych (przeci-
nanie pni, okrzesywanie ga³êzi, prze�wietlanie drzew itp.)

8. Obs³uga dmuchaw, przeno�ników ta�mowych i �limakowych.
Wystêpuje du¿e zagro¿enie pochwycenia przez wiruj¹ce lub przesuwaj¹-

ce siê elementy oraz znaczne zapylenie przy odbiorze s³omy i siana transpor-
towanego dmuchaw¹.

9. Za³adunek, wy³adunek i wysiew tlenkowego wapna nawozowego (wap-
na palonego).Jest to substancja o silnych w³a�ciwo�ciach pyl¹cych, ¿r¹-
cych i parz¹cych, powoduj¹ca poparzenia b³on �luzowych, oczu i skóry.
Wszelkie prace z chemicznymi �rodkami ochrony ro�lin. Prace z u¿yciem
rozpuszczalników organicznych. Rozpuszczalniki organiczne (benzyny, roz-
puszczalniki nitro, chlorokauczukowe i inne) - sk³adniki farb, lakierów, kle-
jów - s¹ szkodliwe dla zdrowia, niektóre s¹ rakotwórcze, maj¹ w³a�ciwo�ci
narkotyczne, ulegaj¹ rozpuszczeniu w tkance mózgowej, powoduj¹c trwa³e
szkody. Ich opary tworz¹ z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Wszelkie
prace na wysoko�ci ponad 3 metry na pomostach, drabinach, drzewach,
dachach itp. Wystêpuje zagro¿enie upadkiem

Apelujê do wszystkich rodziców. Pracujmy bezpiecznie i zwracajmy uwa-
gê na bezpieczeñstwo naszych pociech.

Z wyrazami szacunku
                                              Dyrektor OR KRUS w Opolu Jan Krzesiñski
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UCHWA£A IX/67/11
 RADY MIEJSKIEJ

   z dnia 27. 04. 2011r. w sprawie przyjêcia  zasad udzielenia
dotacji celowej na realizacjê zadañ zwi¹zanych  z wymian¹ po-
kryæ dachowych zawieraj¹cych  azbest  z terenu Gminy G³ub-
czyce. (skrót)

§ 1  Przyjmuje siê, zasady udzielenia dotacji celowej na reali-
zacjê zadañ zwi¹zanych z wymian¹ pokryæ dachowych zawiera-
j¹cych  azbest  z terenu Gminy G³ubczyce,    ze �rodków  pocho-
dz¹cych z op³at za korzystanie ze �rodowiska i  kar  pieniê¿nych
wyznaczonych na podstawie ustawy Prawo ochrony �rodowi-
ska i o ochronie przyrody.

§ 2  Okre�la siê  kryteria wyboru, tryb postêpowania oraz
sposób rozliczania dotacji celowej do inwestycji z zakresu  go-
spodarki odpadami   i ochrony powierzchni ziemi,  na terenie
Gminy G³ubczyce tj. na zadania  zwi¹zane  z wymian¹ pokryæ
dachowych zawieraj¹cych azbest.

§ 3  1. Do otrzymania  dotacji uprawnione  s¹:
a. osoby fizyczne bêd¹ce w³a�cicielami lub wspó³w³a�cicielami

obiektów budowlanych,  lub najemcami lokali
b. wspólnoty mieszkaniowe bêd¹ce w³a�cicielami lub wspó³-

w³a�cicielami obiektów budowlanych,  lub najemcami lokali
2. Kosztami kwalifikowanymi s¹ wydatki na: demonta¿  po-

krycia dachowego zawieraj¹cego azbest tj.  materia³ów budowla-
nych w postaci p³yt azbestowo-cementowych p³askich i falistych
stanowi¹cych pokrycie dachowe, obiektów budowlanych i ich
unieszkodliwienie.

3. Kwota dotacji wyliczana jest na podstawie przedstawionych
przez wnioskodawcê faktur/ rachunków za  demonta¿  pokrycia
dachowego i utylizacjê odpadów niebezpiecznych zawieraj¹cych
azbest,  i stanowi 50 % ich ³¹cznej warto�ci, jednak nie wiêcej ni¿

1 000 ,00 z³ (s³ownie jeden tysi¹c zero groszy ).
4. Dotacja nie obejmuje wnioskodawców, którzy we w³asnym

zakresie dokonali demonta¿u,  utylizacji i transportu  odpadów
zawieraj¹cych azbest pochodz¹cych z wymiany pokryæ dacho-
wych obiektów, do których posiadaj¹ tytu³ prawny.

§ 4 1. Warunkiem udzielenia dotacji jest:
a.  przed dokonaniem prac w³a�ciciel, u¿ytkownik  lub zarz¹dca

nieruchomo�ci, na których znajduje siê azbest, winien z³o¿yæ
wojewodzie lub burmistrzowi  zaktualizowan¹ "Informacjê o wy-
robach zawieraj¹cych azbest" zgodnie  z rozporz¹dzeniem Mini-
stra Gospodarki z 13.12.2010r. w sprawie wymagañ  w zakresie
wykorzystywania wyrobów zawieraj¹cych azbest  oraz wykorzy-
stywania i oczyszczania instalacji lub urz¹dzeñ, w których by³
lub s¹ wykorzystywane wyroby zawieraj¹ce  azbest  ( Dz.U. z
2011r. Nr 8, poz.31);

b. przed wykonaniem prac w³a�ciciel, u¿ytkownik wieczysty
lub zarz¹dca nieruchomo�ci winien dokonaæ zg³oszenia do Sta-
rostwa Powiatowego  w G³ubczycach do Wydzia³u  Budownic-
twa i Architektury  prac polegaj¹cych na usuwaniu azbestu i
wyrobów zawieraj¹cych azbest;

c. wykonanie prac zwi¹zanych z demonta¿em, transportem i
unieszkodliwieniem odpadów niebezpiecznych zawieraj¹cych
azbest winno byæ realizowane przez jednostki posiadaj¹ce odpo-
wiednie pozwolenia. (...)

Szczegó³owe informacje w Urzêdzie Miejskim
Wydzia³ Komunalno Inwestycyjny .
 Ca³o�æ uchwa³y na stronie www.glubczyce.pl

UCHWA£A IX/68/11
  RADY MIEJSKIEJ
 z dnia 27. 04. 2011r. w sprawie przyjêcia  zasad udzielenia

dotacji celowej na budowê  oczyszczalni �cieków lub szczelnego
zbiornika bezodp³ywowego na terenie Gminy G³ubczyce. (skrót)

§ 1 Przyjmuje siê, zasady udzielenia dotacji celowej na budo-
wê  oczyszczalni �cieków lub szczelnego zbiornika bezodp³ywo-
wego na terenie Gminy G³ubczyce,  ze �rodków  pochodz¹cych z
op³at za korzystanie ze �rodowiska i  kar  pieniê¿nych wyznaczo-
nych na podstawie ustawy Prawo ochrony �rodowiska i o ochro-
nie przyrody.

§ 2 1. Okre�la siê kryteria wyboru, tryb postêpowania oraz
sposób rozliczania dotacji celowej do inwestycji z zakresu  ochro-
ny wód    i ochrony powierzchni ziemi,  na terenie Gminy G³ubczy-
ce tj. do budowy oczyszczalni �cieków lub szczelnego zbiornika
bezodp³ywowego na terenie Gminy G³ubczyce.

2. Celem dzia³ania jest ograniczanie ilo�ci odprowadzanych nie-
oczyszczonych �cieków socjalno-bytowych do gleby i wód po-
przez budowê oczyszczalni �cieków lub szczelnego zbiornika
bezodp³ywowego do obiektów budowlanych,   w efekcie prowa-
dz¹c do  przerwania procesów degradacji �rodowiska naturalne-
go.  Jest to alternatywa dla zagospodarowania �cieków na ob-
szarach, dla których budowa kanalizacji sanitarnej sieciowej jest
niemo¿liwa lub ekonomicznie nieuzasadniona, poza miejscowo-
�ciami, gdzie zosta³a wyznaczona budowa kanalizacji sanitarnej
ujêta w Krajowym Programie Oczyszczania �cieków Komunalnych.

§ 3 1. Do otrzymania  dotacji uprawnione  s¹:
a.  osoby fizyczne bêd¹ce w³a�cicielami lub wspó³w³a�cicielami

nieruchomo�ci zabudowanych budynkami mieszkalnymi ( jed-
norodzinnymi i wielorodzinnymi) lub najemcami lokali mieszkal-
nych ( za zgod¹ w³a�ciciela), w których nie prowadzi siê dzia³al-
no�ci gospodarczej;

b. wspólnoty mieszkaniowe bêd¹ce w³a�cicielami lub wspó³-
w³a�cicielami nieruchomo�ci zabudowanych budynkami miesz-
kalnymi ( jednorodzinnymi i wielorodzinnymi) lub najemcami lo-
kali mieszkalnych ( za zgod¹ w³a�ciciela), w których nie prowadzi
siê dzia³alno�ci gospodarczej.

2. Dotacja udzielana jest wy³¹cznie wytwarzaj¹cym �cieki by-
towo-gospodarcze, pochodz¹ce z obiektów budowlanych na te-
renie Gminy G³ubczyce, którzy ponie�li wydatki na budowê
oczyszczalni �cieków oraz szczelnych zbiorników bezodp³ywo-
wych s³u¿¹cych do odprowadzenia �cieków.

§ 4 1. Dotacji nie podlegaj¹:
a. oczyszczalnie �cieków lub szczelne zbiorniki bezodp³ywowe

zlokalizowane na obszarach, gdzie istnieje mo¿liwo�æ techniczna
przy³¹czenia posesji do istniej¹cej i projektowanej sieci kanaliza-
cji sanitarnej oraz na terenach, gdzie planowana jest budowa
kanalizacji sanitarnej lub zosta³a wyznaczona budowa kanalizacji
sanitarnej ujêta w Krajowym Programie Oczyszczania �cieków
Komunalnych;

b. zadania zrealizowane  przed wej�ciem  w ¿ycie niniejszego
regulaminu, zwi¹zane  z budow¹   oczyszczalni �cieków lub zbior-
nika bezodp³ywowego;

c. pojedyncze elementy (urz¹dzeñ) sk³adaj¹cych siê na oczysz-
czalniê �cieków i zbiornika bezodp³ywowego;

d. koszty robót wykonanych we w³asnym zakresie;
e. eksploatacja i konserwacja oczyszczalni �cieków lub  zbior
nika bezodp³ywowego.
Szczegó³owe informacje w Urzêdzie Miejskim
 Wydzia³ Komunalno Inwestycyjny .
 Ca³o�æ uchwa³y na stronie www.glubczyce.pl
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INFORMACJE PP STRA¯Y PO¯ARNEJ INFORMACJA DLA ROLNIKÓW
Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubez-

pieczeniach upraw rolnych i zwierz¹t gospodarskich (Dz. U. Nr
150, poz. 1249, z pó�ñ. zm.) Rolnik, który ubiega siê o przyznanie
p³atno�ci bezpo�rednie do gruntów rolnych i oddzielnej p³atno-
�ci cukrowej jest zobligowany do ubezpieczenia minimum 50%
swoich zasiewów. Rolnik, który nie ubezpieczy co najmniej po³o-
wy swoich upraw, obowi¹zany bêdzie do zap³aty kary 2 Euro od
1 ha, na rzecz urzêdu gminy ze wzglêdu za miejsce zamieszkania.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawar³ z czterema zak³adami
ubezpieczeñ umowy w sprawie dop³at ze �rodków z bud¿etu pañ-
stwa. Jedn¹ z firm ubezpieczeniowych, która ubezpiecza uprawy
z dop³at¹ z bud¿etu pañstwa jest min. Towarzystwo Ubezpieczeñ
Wzajemnych "TUW".

Jak pisze miesiêcznik �top agrar� w nr 1/2011 "Ministerstwo,
pocz¹wszy od 2012 roku, planuje w³¹czyæ pieni¹dze z dop³at bez-
po�rednich w mechanizm wsparcia sk³adki. Mamy mo¿liwo�æ
wydzielenia 10% z puli na jednolit¹ p³atno�æ, przeznaczyæ to na
tzw. wsparcie specjalne, w tym wsparcie ubezpieczeñ upraw".
Ponadto dalej pisze, ¿e "W praktyce bêdzie wygl¹da³o to tak, ¿e
rolnik wraz z wnioskiem o dop³aty bezpo�rednie bêdzie wystê-
powa³ o wsparcie sk³adki ubezpieczeniowej. Nastêpnie bêdzie
musia³ przedstawiæ w BP ARiMR wykupione polisy, po czym
otrzyma z ARiMR dotacjê do sk³adki ubezpieczeniowej. Ta bê-
dzie mog³a wynosiæ maks. 65% zap³aconej stawki".

Rolnicy mog¹ ubezpieczyæ swoje uprawy od nastêpuj¹cych
ryzyk: gradu, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków
wiosennych, suszy, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego,
pioruna, lawiny, obsuniêcie siê ziemi oraz od dodatkowego ryzy-
ka ognia.

W razie jakichkolwiek niejasno�ci odno�nie obowi¹zkowe-
go ubezpieczenia 50% upraw zapraszam do biur lub kontakto-
wania siê pod nr tel. 885 427 456 , 77 485 16 80

Siedziba biur:  Budynek Banku Zachodniego II piêtro
pokój 35, ul. Powstañców 4, 48-100 G³ubczyce oraz
Pilszcz, ul. Pszenna 16, 48-130 Kietrz.
              Zapraszam Jolanta �wiês z Biura "Professional"

W okresie od 13 czerwca do 3 lipca 2011 r. Komenda Powia-
towa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w G³ubczycach zanotowa³a
ogó³em 43 zdarzenia w tym 39 miejscowych zagro¿eñ oraz 4
ma³e po¿ary.

Z powodu ostatnio silnych
opadów deszczu, a tak¿e wia-
trów stra¿acy 16 razy wy-
je¿d¿ali do powalonych drzew
oraz 7 razy wypompowywali
wodê z zalanych pomieszczeñ.
W jednym ze zdarzeñ na ul.
Dworcowej w G³ubczycach
z³amane drzewo upad³o na za-
parkowany samochód osobo-
wy marki Peugeot 206. Na

szczê�cie w ¿adnym z tych zdarzeñ nikt nie odniós³ obra¿eñ.
Dodatkowo w minionym okresie stra¿acy dwukrotnie wy-

je¿d¿ali do pal¹cej siê suchej trawy, tak¿e dwukrotnie zabezpie-
czali imprezê masow¹, 3 razy byli wzywani do usuwania gniazda
os i 3 razy udzielali pomocy ratownikom z karetki pogotowia
przy transporcie pacjentki.

18 czerwca  o godz. 18:57 na ogródkach dzia³kowych w G³ub-
czycach przy Alei Lipowej stra¿acy gasili po¿ar altanki. Spaleniu
uleg³a czê�æ �ciany altanki oraz deski sk³adowane przy budynku.

19 czerwca o godz. 18:06 na trasie Kietrz - Racibórz z nieusta-
lonych przyczyn samochód osobowy VW Golf zjecha³ z drogi i
dachowa³. Samochodem podró¿owa³o 5 osób, 2 z nich w wyniku
wypadku zosta³y przewiezione do szpitala.  Dzia³ania stra¿y po-
lega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, od³¹czeniu akumu-
latora oraz usuniêciu skutków wypadku.

24 czerwca w �ciborzy-
cach Wielkich stra¿acy ga-
sili po¿ar dachu budynku.
Dziêki szybkiej i sprawnej
akcji stra¿aków z OSP spa-
leniu uleg³o tylko 6 m2 wiê�-
by dachowej.

30 czerwca o godz. 9:18
dy¿urny policji poinformo-
wa³ o niewybuchu na ulicy
Dworcowej, który zosta³

odkopany podczas prac ziemnych. Niewybuch zosta³ zabrany
przez przyby³ych saperów. Do czasu zakoñczenia akcji stra¿acy
zabezpieczali okoliczny teren.

30 czerwca o godz. 17:18 w miejscowo�ci G³ubczyce Sady
stra¿acy zostali wezwani do samochodu osobowego marki Re-
nault, który dachowa³ na zakrêcie drogi nr 416. Poszkodowana w
wypadku kierowca auta znajdowa³a siê ju¿ pod opiek¹ medyczn¹.

Stra¿acy przy u¿yciu wyci¹garki po-
stawili samochód na ko³a, a nastêp-
nie zneutralizowali wyciek³e paliwo.

2 lipca  o godz. 15:06 w G³ubczy-
cach na ul. Powstañców dosz³o do
wypadku z udzia³em motocykla
Honda i samochodu osobowego
Opel Omega. Poszkodowany kierow-

ca motocykla zosta³ zabrany przez zespó³ pogotowia do szpitala.
Dzia³ania stra¿y polega³y na neutralizacji p³ynów eksploatacyj-
nych i usuniêciu skutków wypadku.                                                   >>>>>

                                                                                                                                                                  >>>>

>>>>> 15 czerwca w na-
szej komendzie go�cili-
�my cz³onków G³ubczyc-
kiej Jednostki Strzeleckiej
(foto). Po raz kolejny, jak
w ubieg³ym roku, mieli oni
okazjê poznaæ szczegó³y
pracy w stra¿y po¿arnej.
Tym razem æwiczenia w
ubraniach gazoszczel-
nych, z pe³n¹ asekuracj¹
zawodowego stra¿aka,
pozwoli³y odczuæ jak bardzo ciê¿ko wykonuje siê w nim najprost-
sze czynno�ci. Nie oby³o siê tak¿e bez pokazu gaszenia po¿aru
przy u¿yciu ga�nicy proszkowej. Spotkanie ze strzelcami popro-
wadzi³ dowódca Jednostki Ratowniczo - Ga�niczej m³. kpt. in¿.
Waldemar Ho³ownia.

Od 1 lipca funkcjê zastêpcy dowódcy Jednostki Ratowniczo
- Ga�niczej pe³ni m³. kpt. in¿. Krzysztof Wiciak.

W zwi¹zku z awansem, ¿yczymy sukcesów na nowym stano-
wisku oraz podejmowania trafnych decyzji.

            Sporz¹dzi³: m³. bryg. mgr in¿. Wojciech Semeniuk
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�RODOWISKOWY
 DOM SAMOPOMOCY

  w Nowych Go³uszowicach chcia³by przekazaæ szczególne po-
dziêkowania,  wszystkim sponsorom, darczyñcom, firmom, in-
stytucjom które przyczyni³y siê do wsparcia Turnieju Sporto-
wego �rodowiskowych Domów Samopomocy,  w formie finanso-
wej jak i rzeczowej.

 S³owa uznania nale¿¹ siê uczniom i wychowawcy z klasy I
Technikum krajobrazu i ¿ywienia ZSCKU za bezinteresown¹ po-
moc, zaanga¿owanie w sprawy osób niepe³nosprawnych.

 Na szczególne uznanie zas³uguj¹  firmy :
Habitus, Asa, sklep Mega, Kamieniarstwo-Krzysztof Góral,

sklep Avita G³ubczyce, Zak³ad pogrzebowy Cheops, Odnowa,
Elektromet, PKS, Bank PKO BP, Góran, Vincent, Immet, Zak³ad
fotograficzny J. Baczkur, Auto-compleks Czerepak, Hurtownia
wód Zbigniew Bubiak, pose³ Adam Krupa,  Krzysztof Banach,
Marek Blukacz, Apteka Renaty Krupniewskiej, sklep Zoologicz-
ny G³ubczyce, MET-KOL Mariusz Niemirowski,  firma BET-BRUK
Daniel Macko, Apteka Jana Paw³a II, Warsztat samochodowy
�rutwy, Warsztat lakierniczy Jaros³aw Cie�lak, Elektro-czê�ci Jo-
anna Rychlik, Kosmed, Bronis³awa Mruk, Firma Rogula, ubez-
pieczenia Krzysztof Jarosz, sklep NOVEX, Kazimierz Gu¿da, Ja-
dwiga Kurek, Maria i Tomasz Schmidt, TOP FARMS, LIDL G³ubcz-
cyce, Tomasz Kopciuch, Zbigniew Nasienniak, Zak³ad optyczny
Monika Smyczek, Rafa³ Malik, Farmer, Turek, sklep chemiczny
Kaczor, Okrêgowa Spó³dzielnia Mleczarska, cukiernia-piekarnia
PLON  Agnieszka Hejmanowska,  Bank Spó³dzielczy, sklep EKO.

"ZIELONA NOC SZE�CIOLATKA"
Po¿egnanie 6-latków  PRZEDSZKOLA NR 3 to czas niezwy-

k³y i niezapomniany, zarówno dla dzieci, rodziców, jak i pañ
nauczycielek. Koñczy siê bowiem 4-letni okres przyja�ni, wspól-
nych zabaw i spotkañ, wspólnej pracy.

 Dzieci,  z maluszków, zagubionych i nie�mia³ych, staj¹ siê sa-
modzielnymi, odwa¿nymi starszakami, pe³nymi pomys³ów, cieka-
wymi �wiata, chêtnymi do podejmowania nowych, coraz trud-
niejszych zadañ.  Aby jak najpe³niej, jak najmilej wspomina³y
dzieci ostatnie dni w przedszkolu postanowi³y�my po¿egnanie
6-latków przeprowadziæ w do�æ szczególny i nietypowy sposób
--jako "zielon¹ noc". Pojêcie "Zielona noc" kojarzy siê nam z
dzieciñstwa z zakoñczeniem pobytu na obozie czy kolonii letniej.
Tej ostatniej nocy dzieci robi¹ swoim wychowawcom oraz sobie
nawzajem dowcipy: smarowanie past¹ do zêbów, zamiana odzie-
¿y, zawi¹zywanie lub usuwanie sznurowade³, umieszczanie w po-
�cieli ¿ab, mrówek czy jaszczurek i wiele innych. Niektóre z tych
pomys³ów trudno czasami nazwaæ ma³ymi psikusami.

Na szczê�cie organizowana przez nasze przedszkole "Zielona noc"
z tego rodzajem dzia³aniami nie ma nic wspólnego, a z jej nazw¹ ³¹czy
j¹ tylko fakt spêdzenia przez sze�ciolatki i ich nauczycieli ostatniego
dnia i nocy w przedszkolu oraz wspania³a zabawa.

   Piêknego czerwcowego po-
po³udnia, w pi¹tek, oko³o go-
dziny 18.00, zaczêli przychodziæ
pierwsi odwa¿ni. Z plecakami,
�piworami, wyposa¿eni jak na
wycieczkê. Gdy wszyscy dotarli
odby³o siê wspólne grillowanie
oraz tañce integracyjne z rodzi-
cami. Du¿¹ atrakcj¹ by³a dmu-
chana �lizgawka, która sprawi-
³a dzieciom wiele rado�ci i przy-
jemno�ci.

Po¿egnanie z rodzicami trwa-
³o krótko. Dzieci by³y podeks-
cytowane i czeka³y niecierpliwie
na niespodzianki jakie mia³ przy-
nie�æ wieczór. Obawia³y�my siê,
¿e dzieci mog¹ �le znosiæ roz³¹kê
z bliskimi, dlatego rodzice zobowi¹zali siê do pobytu w domu w
zasiêgu telefonu. ̄ adne dziecko nie p³aka³o, przebywa³o przecie¿ w
dobrze mu znanym przedszkolu i pod opiek¹ znanych mu osób.

                                                                    Bogumi³a Krówka

ORTOGRAFICZNE  ZMAGANIA
"Ortografii siê uczymy, ortografi¹ siê bawimy"-

pod takim  has³em dnia 16 czerwca 2011 r odby³y siê w naszej
szkole rozgrywki polonistyczne dla uczniów klas 4 - 6.

Pomys³odawczyni¹ i organizatork¹ ca³ej imprezy by³a pani
Ma³gorzata  Szymczyna - nauczycielka jêzyka polskiego w naszej
szkole.   Impreza ta by³a zakoñczeniem realizacji programu inno-
wacji pedagogicznej,( autorstwa pani Ma³gosi), pod tym samym
tytu³em.By³o to wydarzenie podsumowuj¹ce ca³y rok ciê¿kiej nauki
ortografii. Ciê¿kiej, bo systematycznej. Co miesi¹c, poczynaj¹c
od pa�dziernika, wszyscy uczniowie klas  4 - 6 pisali dyktanda
sprawdzaj¹ce opanowanie regu³ ortograficznych.

Te comiesiêczne dyktanda wy³oni³y  "or³ów", czyli uczniów,
którzy bezproblemowo przyswajali sobie wiedzê ortograficzn¹.

I uda³o siê! �mia³kowie zostali ocenieni a jury z³o¿one z fa-
chowców, przyzna³o zaszczytne tytu³y:

�MISTRZEM ORTOGRAFII� zostali:  Julia Kamiñska z kl.4 b,
Alicja �wiercz z kl. 5 c, Grzegorz �wiêtojañski z kl. 6 c.

Laureaci zostali oficjalnie odznaczeni piêknymi, kolorowymi
szarfami , otrzymali dyplomy i nagrody ksi¹¿kowe.

Ale na tym nie koniec zabaw z ortografi¹.
Ka¿da z klas  czwartych, pi¹tych i szóstych wy³oni³a ze swoich

szeregów sze�ciu naj, naj,  najlepszych zawodników, którzy re-
prezentowali w zawodach ca³¹ klasê.

W kat. klas czwartych najlepiej pracowa³a klasa 4 c
W kat. klas pi¹tych najlepsza okaza³a siê klasa 5 c
W kat. klas szóstych przodowa³a klasa 6 a
Na zakoñczenie  wszyscy uczniowie ortograficznej zabawy

zostali poczêstowani s³odko�ciami, a zespo³y klasowe otrzyma³y
dyplomy.   A laureaci wraz ze swoimi trofeami, u�miechniêci i
szczê�liwi  pozowali  fotoreporterom do pami¹tkowych zdjêæ.

                                           Marzena Ró¿nicka - �wiercz

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
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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

US£
UGA

KOM
PLEKSO

W
A

pom
iar

, p
ro

dukcja
, d

os
ta

wa

i m
on

ta
¿ o

kien

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.

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.

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

Kurier Galicyjski niezale¿ne pismo Polaków na
Ukrainie, pe³ne wydanie w pdf na:

www.lwow.com.pl          www.duszki.pl
www.pogranicze.eu         www.kresy24.pl

CIEKAWE STRONY O KRESACH:
www.kresy.pl

www.kresy24.pl
www.wspolnota-polska.org.pl

www.kresy.najlepsze.net
www.stanislawow.net

www.kresy.co.uk
www.kresy2000.pl

www.wycieczki.pl.ua
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Serdecznie Witamy 25  Nowych Mieszkañców Ziemi G³ubczyckiej,

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

KADR  Studio Fotograficzno - Filmowe  Janusz Baczkur, G³ubczyce, Grunwaldzka 2, 77/485-31-07,  662 065 354

Barañski s.Krystyny
Królowe 15.06.11

14,00 3340-57

Be³kot Julia c.Marty
G³ubczyce 14.06.11

8,00 3600-58

Cichocki Karol
Angeliki Chomi¹¿a
7.06.11 2,20 3450-55

Gorzko Miko³aj
s.Barbary Kietrz

8.06.11 11,15 3450-54

Gramatyka Agata
c.Karoliny G³ubczyce

4.06.11 9,20 3750-5

Jacków Karol s.Ewy
Kietrz 5.06.11
7,30 3000-51

Janikowska Hania
c.Marty Czerwonków
 17.06.11 4,45 4130-59

Kudzia Oliwier
s.Angeliny Kietrz

11.06.11 10,40 3700-54

£ada Jakub
s.Katarzyny Kietrz

10.06.11 12,50 3700-60

Moryc s. Wioletty
Ksiê¿e Pole

17.06.11 13,40 3950-62

Mo¿ejko Wiktoria
c.Barbary G³ubczyce
29.06.11 10.30 2600-52

Nowak Magdalena
c.Anny Debrzyca

11.06.11 16,20 3050-52

Puzio Magdalena
c.Aleksandry G³-ce

29.06.11 8.00 3300-52

Rudzki Mateusz
s.Doroty Lisiêcice

20.06.11 9,00 3450-56

Sak Stanis³aw
s.Bogus³awy Lewice
21.06.11 14,05 3850-56

Smo³ka Oliwier
s.Justyny Wojnowice
10.06.11 23,30 2550-52

So³tys Jan s.Justyny
Baborów 4.06.011

20,10 3500-58

Szkudlarek Magdalena
c.Joanny Kietrz

29.06.11 4.30 4100-58

Timer Mi³osz
s.Eweliny Kietrz

1.06.11 22,10 3100-56

Wegrzyn Kacper
s.Wiktori Kietrz

4.06.11 13,10 3850-58
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SUKCES CHÓRU LO STR.12

100 LAT PANI FRANCISZKI STR.11

W 10.OPOLSKIEJ  BRYGADZIE  LOG.  STR. 7

<<<<    POROZUMIENIE STR. 6

Z£OTY  JUBILEUSZ  STR. 11

OSP W KLISINIE STR. 10


