
Luty  2011  nr 2/212 1

  W NUMERZE:
FOTO ORKIESTRA ... 1
KONKURS  ... 2
BUD¯ET GMINY ... 3
ROZMOWA Z ... 4
OŒWIATA ...5
KONGRES PSL ...7
10 LAT TVG ... 8
SENTYMENTA ... 9 - 11
GRYPA  A/H1N1 ...12
SMUTNA ... 13
OG£OSZENIA ... 14
 LIST ... 15
GTBS OG£ASZA ... 17
PPS PO¯ARNA ... 18
DZIECI ... 19
FOTO JASE£KA ... 20
>>> wiêcej na stronach

www.glubczyce.pl
www.tvgglubczyce
www.zslisiecice.com.pl
www.spbogdanowice.neostrada.pl
www.sp2glubczyce.wodip.opole.pl
www.g2_glubczyce.wodip.opole.pl
www.sp1glubczyce.wodip.opole.pl
www.g1glubczyce.wodip.opole.pl
www.spzopowy.republika.pl
www.klisino.strefa.pl
www.parafia.glubczyce.pl
www.glubczyce.e-bp.pl
www.opawica.pl
www.danuta19580.fotosik.pl
www.sbc.org.pl
www.glubczyce.policja.gov.pl
www.glubczyce.zhp.pl
www.skauting.pl
www.bogdanowice.cba.pl
www.dobryczyn.pl.tl
www.lo.glubczyce.pl
www.zsmglubczyce.pl
cku_zsr_glubczyce.wodip.opole.pl
www.mok.glubczyce.pl
www.glubczyce24.pl

9.01.2011

WOŒP
WIELKIE LICZENIE

44 575,93 z³
+ z³oty pierœcionek i z³ota zawieszka



Luty 2011 nr2/2122



Luty  2011  nr 2/212 3

Uchwa³a Nr V/34/11 Rady Miejskiej w G³ubczycach z dnia 12 stycznia 2011 r.

 BUD¯ET GMINY NA 2011R
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", pkt 9 lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z póŸn. zm.), art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy

wprowadzaj¹ce ustawê o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 1241 z póŸn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.
222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr
157, póz. 1240 z póŸn. zm.)

Rada Miejska w G³ubczycach uchwala, co nastêpuje:
§ 1    Ustala siê dochody bud¿etu w ³¹cznej wysokoœci 62 618 310 z³, w tym:
1) dochody bie¿¹ce w wysokoœci 55 465 310 z³,
2) dochody maj¹tkowe w wysokoœci 7 153 000 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 2
§ 2  Ustala siê wydatki bud¿etu w ³¹cznej wysokoœci 65 364 625 z³, w tym:
1) wydatki bie¿¹ce w wysokoœci 54 555 625 z³,
2) wydatki maj¹tkowe w wysokoœci 10 809 000 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 3.
§ 3 Deficyt bud¿etu w wysokoœci 2 746 315 z³, zostanie pokryty przychodami pochodz¹cymi:
    z kredytów i po¿yczek w wysokoœci  2 746 315 z³,
§ 4 Ustala siê:
1) przychody bud¿etu w ³¹cznej kwocie 4 626 217 z³, - za³¹cznik  nr 2
2) rozchody bud¿etu w ³¹cznej kwocie  1 879 902 z³,  - za³¹cznik nr 3
§ 5 Tworzy siê rezerwê w ogólnej kwocie  310 000 z³, w tym :
1. Tworzy siê rezerwê ogóln¹ w wysokoœci 175.000 z³.
2. Tworzy siê rezerwê celow¹ w ³¹cznej wysokoœci 135 000 z³, w tym na  zarz¹dzanie kryzysowe - 135 000 z³.
§ 6 Ustala siê limit zobowi¹zañ z tytu³u zaci¹ganych kredytów i po¿yczek, emitowanych papierów -wartoœciowych
     do wysokoœci  9.626.217 z³.
§ 7 Ustala siê dochody z op³at za korzystanie z zezwoleñ / wydawanie zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholo
     wych w kwocie 380 000. z³, które przeznacza siê na wydatki na realizacjê zadañ okreœlonych w gminnym
     programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w kwocie 355 940. z³ oraz na realizacjê
     zadañ okreœlonych w gminnym programie przeciwdzia³ania narkomanii w kwocie 24 060 z³.
§ 8 Wydatki bud¿etu obejmuj¹ planowane kwoty dotacji udzielane w 2011 roku.
     Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z bud¿etu, zgodnie z za³¹cznikiem nr 6.
§ 9  Wyodrêbnia siê w bud¿ecie kwotê 420 509 z³ stanowi¹c¹ fundusz so³ecki, zgodnie z za³¹cznikiem nr 7.
§ 10 Ustala siê plan dochodów i wydatków dla wyodrêbnionego rachunku dochodów oœwiatowych jednostek
       bud¿etowych, zgodnie z Za³¹cznikiem nr 5.
§ 11 Ustala siê plan wydatków na projekty realizowane z Funduszu Spójnoœci oraz z Funduszy strukturalnych
          zgodnie z za³¹cznikiem nr 9.
§ 12  Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ administracji rz¹dowej i innych zleconych   odrêbnymi  ustawami,
         zgodnie z Za³¹cznikiem nr 4.
§ 13  Dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ w drodze umów lub porozumieñ miêdzy jednostki samorz¹du terytorialnego,
         zgodnie z za³¹cznikiem nr 6
§ 14 Upowa¿nia siê Burmistrza do:
1) zaci¹gania kredytów i po¿yczek oraz emisji papierów wartoœciowych:
-   na pokrycie wystêpuj¹cego w trakcie roku przejœciowego deficytu bud¿etu w wysokoœci    3.000.000 z³.
-   na sfinansowanie planowanego deficytu bud¿etu w wysokoœci 2 746 315 z³,
-  sp³atê wczeœniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ z tytu³u emisji papierów wartoœciowych oraz  po¿yczek i kredytów w wys. 1 879 902  z³,
-   wyprzedzaj¹ce finansowanie dzia³añ finansowanych ze œrodków pochodz¹cych  z bud¿etu UE w wysokoœci 2.000.000 z³,
2)  do dokonywania zmian w ramach dzia³u w planie wydatków bie¿¹cych na uposa¿enia i wynagrodzenia  ze  stosunku pracy,
3)  do dokonywania zmian w ramach dzia³u w planie wydatków maj¹tkowych ,
4)  przekazania  swoich  uprawnieñ   innym   jednostkom   organizacyjnym   jednostki    samorz¹du terytorialnego  do zaci¹gania

zobowi¹zañ z tytu³u umów, których   realizacja w roku bud¿etowym i w latach nastêpnych jest   niezbêdna do zapewnienia    ci¹g³oœci
dzia³ania jednostki i z których wynikaj¹ce p³atnoœci wykraczaj¹ poza rok   bud¿etowy.

5)  przekazania   kierownikom   jednostek   organizacyjnych swoich  uprawnieñ do  dokonywania przeniesieñ w
       planie wydatków bud¿etu za wyj¹tkiem uprawnieñ  do dokonywania zmian w planie wydatków na uposa¿enia
       i wynagrodzenia ze stosunku pracy  oraz wydatków maj¹tkowych,
6)  lokowania wolnych œrodków bud¿etowych na rachunkach w innych bankach  ni¿  bank prowadz¹cy obs³ugê bud¿etu.
§ 15 Ustala siê wydatki inwestycyjne zgodnie z za³¹cznikiem nr 8.
§ 16  Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§ 17 Uchwala wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od l stycznia 2011 roku i podlega   publikacji
         w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.
                                                                                                                                             Przewodnicz¹cy  Rady  Miejskiej
                                                                                                                                                                Kazimierz Naumczyk
                                                                                       Ca³oœæ Uchwa³y z za³¹cznikami  dostêpna na stronie  www.glubczyce.pl
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ROZMOWA Z BURMISTRZEM

Jan Wac:  Panie Burmistrzu!  Nasze rozmowy staj¹ siê powo-
li tradycj¹.  Skoñczy³a siê V kadencja samorz¹du, rozpoczê³a
kolejna, skoñczy³ siê rok 2010 rozpoczyna nastêpny…….

M. Mróz: Rzeczywiœcie to ju¿ nasza kolejna rozmowa na ³amach
G³osu G³ubczyc, myœlê, ¿e to chyba dobrze bo czytelnicy maj¹
informacjê z pierwszej rêki i nie musz¹ siê niczego domyœlaæ, ani
s³uchaæ jak to siê mówi "ulicy ''  sk¹d wiadomoœci nie zawsze do
koñca  s¹ prawdziwe. Jeœli chodzi o wydarzenia ostatnich tygo-
dni to  pokoñczy³y siê kolejne etapy naszego ¿ycia zawodowego
(koniec kadencji i wybory listopadowe 2010 r.) skoñczy³ siê te¿
kolejny rok i o który jesteœmy starsi….,  takim okazjom towa-
rzysz¹  refleksje, podziêkowania, podsumowania  i wizje dalsze-
go ¿ycia, plany pracy, dzia³ania i rozwi¹zywania nowych proble-
mów  i na tym chcia³bym siê skupiæ.

 O tym jednak za chwilê, bo chcia³bym wróciæ na moment do
poprzedniego w¹tku, a mianowicie dziêki wyborcom - mieszkañ-
com G³ubczyc którzy w wyborach oddali g³os na Jana Krówkê i
na mnie ( M.Mróz kandydowa³ do Rady Miejskiej - przyp. Red. )
pozostajê na stanowisku z-cy Burmistrza i bêdê móg³ dalej za
poœrednictwem GG przekazywaæ mieszkañcom najwa¿niejsze in-
formacje. Poniewa¿ w dniu 6.12.2010 r. uleg³em ma³emu wypad-
kowi i trochê czasu przebywa³em na zwolnieniu lekarskim, nie
mia³em okazji podziêkowaæ  za wszystkie oddane g³osy (zebra³em
ich 281, co by³o drugim wynikiem wœród kandydatów do Rady
Miejskiej) za co chcia³bym bardzo serdecznie podziêkowaæ
wszystkim którzy na mnie g³osowali, a przede wszystkim wybor-
com okrêgu Nr 2 z którego startowa³em i jednoczeœnie zapewniæ
wszystkich, ¿e zrobiê wszystko ¿eby nie zawieœæ zaufania miesz-
kañców G³ubczyc .

Jan Wac: ….. mandatu musia³ siê Pan jednak zrzec ….?
M. Mróz: Tak pomimo wyboru mnie na radnego nie mo¿na

pe³niæ funkcji radnego i z-cy Burmistrza jednoczeœnie, dlatego
te¿ z mandatu radnego by³em zmuszony zrezygnowaæ. Nie ma
jednak tego z³ego co by na dobre nie wysz³o i moje miejsce w
Radzie zaj¹³ Pan Tomasz Czy¿owicz, który mia³ drugi wynik na
liœcie Platformy Obywatelskiej z której startowaliœmy . Dla pe³ne-
go obrazu dodam, ¿e drugim radnym z list PO jest Pan Adam
Jakubowski i równie¿ w imieniu wymienionych jak i innych kan-
dydatów startuj¹cych z list PO chcia³bym wszystkim którzy od-
dali swój g³os na ni¹  serdecznie podziêkowaæ .

Jan Wac:  Sprawy z przesz³oœci mamy ju¿ za sob¹, co bêdzie
najwa¿niejsze w 2011 r ?

M.Mróz - Tematów jak zawsze i problemów bêdzie du¿o. Rok
2011 bêdzie up³ywa³ pod k¹tem du¿ych oszczêdnoœci finanso-

wych, zakoñczenia prac rozpoczêtych w 2010r. ( budowa kanali-
zacji sanitarnych w Pomorzowicach oraz dorzeczu rzeki Troi, za-
koñczeniu remontu ulicy Sk³odowskiej) a tak¿e przygotowania
odpowiednich dokumentacji do inwestycji które planujemy wy-
konaæ w kolejnych latach. Takim priorytetem bêdzie budowa 2
budynków mieszalnych z liczb¹ ok. 40 lokali. Termomodernizacji
zostanie poddany Miejski Oœrodek Kultury, rewitalizacji ma zo-
staæ poddane zabytkowe stare centrum G³ubczyc. Z  robót dro-
gowych planujemy zmodernizowaæ ulicê Koœciuszki i Gdañsk¹
oraz plac przy ulicy Gdañskiej (obok weterynarii). Najwiêksz¹
drogow¹ inwestycjê planujemy w Zubrzycach - budowa obwod-
nicy jak i drogi z Lewic do Zubrzyc na terenie Gminy G³ubczyce (
Gmina Branice swój odcinek ju¿ zrealizowa³a). Planujemy przy-
st¹piæ do opracowania PT (projekt techniczny) modernizacji ulic
Kolejowej-Krnovskiej oraz PT przebudowy Targowiska Miejskie-
go. Bêdziemy kontynuowaæ uzbrojenie i pozyskanie  terenów
pod budownictwo jednorodzinne, a tak¿e pomyœlimy o dalszej
sanitacji terenów wiejskich, myœlê o Lisiêcicach. Wiêkszoœæ wy-
mienionych dzia³añ bêdzie oparta o wspó³finansowanie ze œrod-
ków Unii Europejskiej, albo z wykorzystaniem innych Ÿróde³ lub
form finansowania, bo trzeba dodaæ ¿e bez tych œrodków nie
by³o by nas staæ na te inwestycje .

Jan Wac: Bardzo ambitne plany, a i zakres bardzo szeroki, co
                  mo¿e wp³yn¹æ ¿e planów nie uda siê zrealizowaæ ?
M. Mróz: Wymieni³em te najwiêksze zadania,  bêdzie te¿ i tro-

chê mniejszych ale realizacja wszystkich  zale¿y  mówi¹c popu-
larnie od " kasy". Zmieni³y siê przepisy ustawy o finansach pu-
blicznych i musimy wprowadzaæ oszczêdnoœci na wszystkich
p³aszczyznach. Powodzenie planów bêdzie zale¿ne w du¿ej mie-
rze od zrealizowania zamierzeñ zwi¹zanych z redukcj¹  kosztów i
wydatków, których bêdziemy szukaæ wszêdzie . Planowana jest
reforma w oœwiacie ³¹cznie z ZOKISEM, przyjrzymy siê ponow-
nie naszym spó³kom i ju¿ w I pó³roczu ponownie zostan¹ podda-
ne audytom w³aœcicielskim i na podstawie uzyskanych danych
podejmiemy dalsze dzia³ania w II pó³roczu 2011r. Równie¿ w sa-
mym Urzêdzie dojdzie do zmian organizacyjnych, skutkuj¹cych
obni¿eniem kosztów jego funkcjonowania. Racjonalizowana bê-
dzie  pomoc Gminy w zakresie Opieki Spo³ecznej. Panie redakto-
rze to na razie tyle. O wszystkim bêdê stara³ siê na bie¿¹co infor-
mowaæ, a na koniec korzystaj¹c z okazji, bo do tej pory tego nie
uczyni³em,  ( w styczniu mo¿na jeszcze sk³adaæ ¿yczenia ) Z okazji
Nowego 2011 Roku wszystkim mieszkañcom, sk³adam najlepsze
¿yczenia, zdrowia, spe³nienia marzeñ i zrealizowania planów oso-
bistych i zawodowych.

                                                                 Dziêkujê za rozmowê

I N F O R M A C J A
G£UBCZYCKIE TOWARZYSTWO  BUDOWNICTWA SPO£ECZNEGO Sp. z o.o

  z siedzib¹ przy ul. Pocztowej nr 8 w G³ubczycach
 informuje, ¿e posiada  do wynajêcia na  na czas nieokreœlony lokal u¿ytkowy z przeznaczeniem na dzia³alnoœæ

biurow¹ lub us³ugow¹, po³o¿ony  na I piêtrze w budynku   przy ul. Gdañskiej 28/4  w G³ubczycach .
Lokal sk³ada siê z dwóch pomieszczeñ o ³¹cznej pow. u¿ytkowej  38,70 m2. Lokal wyposa¿ony  jest w co.

Proponowana stawka czynszu wynosi 9,00 z³./ m2 w stosunku miesiêcznym ( + VAT 23 % ).
Oprócz czynszu najmu najemca ponosiæ bêdzie op³aty za dostawê ciep³a oraz op³aty niezale¿ne od Wynajmuj¹cego
 tj.op³atê z tytu³u odbioru nieczystoœci sta³ych, op³atê z tytu³u  dostawy zimnej wody i odbioru nieczystoœci p³ynnych

                                                                                                                      G³ubczyce,   2011-01-17
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Zadaniem w³asnym gminy jest utrzymywanie takiej sieci pla-
cówek oœwiatowych, by zapewniæ dzieciom piêcioletnim i sze-
œcioletnim dostêp do wychowania przedszkolnego, uczniom szkó³
podstawowych i gimnazjów dostêp do kszta³cenia w szkole.
Gminy w miarê mo¿liwoœci finansowych staraj¹ siê obj¹æ wy-
chowaniem przedszkolnym dzieci m³odsze.

Œrodki na zadania oœwiatowe musz¹ byæ zagwarantowane
 przez radê  w bud¿ecie gminy.
Do pokrycia kosztów funkcjonowania szkó³ podstawowych,

gimnazjów, œwietlic szkolnych  i doskonalenia nauczycieli do-
k³ada siê rz¹d, przyznaj¹c tzw. subwencjê oœwiatow¹, która jest
naliczana  na tzw. ucznia przeliczeniowego. Tak liczona  subwen-
cja powoduje, ¿e rady poszczególnych gmin, by jak najmniej
dop³acaæ z w³asnych dochodów, w obliczu spadku liczby
uczniów w szko³ach, podejmuj¹ uchwa³y o zmianie sieci szkó³.

Uchwa³y o likwidacji szkó³ i dostosowaniu sieci szkó³ do mo¿-
liwoœci samorz¹du lokalnego by³y podejmowane te¿ w Gminie
G³ubczyce w latach 1990-2002. Od roku 2002 Rada Miejska w
G³ubczycach nie zdecydowa³a siê na ¿adne zmiany w sieci szkó³,
pomimo znacznego spadku liczby dzieci w naszych szko³ach.

Widzimy, ¿e w roku 2002/2003 do naszych szkó³ uczêszcza-
³o 2835 uczniów, w roku 2010/2011- 2025 uczniów czyli uby³o
810 uczniów, zaœ w ostatnim roku uby³o 94 uczniów.

Dla gminy najwa¿niejszym ( najwiêkszym )kosztem jest utrzy-
manie oddzia³u klasowego w szkole.

W szko³ach miejskich, podstawowych i gimnazjalnych, wraz
ze zmniejszeniem siê liczby uczniów zmniejsza³a  siê liczba od-
dzia³ów. Szko³y podstawowe jeszcze kilka lat temu mia³y po czte-
ry klasy A,B,C,D w ka¿dym roczniku obecnie ju¿ tylko po trzy,
Gimnazjum nr 1 mia³o 32 oddzia³y w roku 2002 przy 18 oddzia³ach
obecnie, Gimnazjum nr 2 mia³o 12 oddzia³ów przy 9 oddzia³ach
obecnie. W szko³ach wiejskich w danym roczniku jest jeden
oddzia³ i przy rosn¹cych kosztach utrzymania subwencja otrzy-
mywana od rz¹du w coraz mniejszym stopniu wspomaga gminê
w utrzymaniu szko³y.

Podobny problem maj¹ wszystkie samorz¹dy i ró¿nie z nim
sobie radzi³y. Samorz¹d Baborowa w tym roku likwiduje ostatni¹
szko³ê wiejsk¹, pozostawiaj¹c tylko zespó³ szkó³ w mieœcie Ba-
borów. Samorz¹dy G³ucho³az i Kietrza zaproponowa³y spo³ecz-
noœciom, w których by³y ma³e szko³y, by zawi¹za³y stowarzy-

szenia i przejê³y  szko³y, by  za cenê utraty przez nauczycieli
przywilejów wynikaj¹cych z "Karty nauczyciela", szko³y mog³y
funkcjonowaæ przy zachowaniu wiêkszoœci miejsc pracy.

Kolejni burmistrzowie G³ubczyc zwracali uwagê Radzie Miej-
skiej na to, ¿e prognozy demograficzne dotycz¹ce liczby dzieci
w szko³ach bêd¹ rodziæ coraz wiêksze koszty dla samorz¹du
gminnego.

 W roku 2003 proponowano zmniejszenie stopnia organiza-
cji najmniejszych szkó³ do klas jeden-trzy z oddzia³em przed-
szkolnym.  Rada Miejska nie zdecydowa³a siê jednak na zmiany.

W roku 2007 zaproponowano zmniejszenie stopnia organi-
zacji najmniejszych szkó³ do klas jeden-trzy z oddzia³em przed-
szkolnym oraz likwidacjê Szko³y Podstawowej w Go³uszowicach.
Rada Miejska zdecydowa³a tylko o likwidacji szko³y w Go³uszo-
wicach. Opolski Kurator Oœwiaty zgodzi³ siê na likwidacjê celem
przekazania szko³y stowarzyszeniu.

Od roku 2009 zgoda kuratora oœwiaty na zmiany w sieci szkó³
w gminie nie jest wymagana. Po bardzo pozytywnych doœwiad-

czeniach Szko³y Podstawowej w Go³uszowicach, prowadzonej
przez stowarzyszenie, w roku 2010 burmistrz zaproponowa³,
wzorem G³ucho³az i Kietrza, by ma³e szko³y przejê³y stowarzyszenia.
Rodzice i nauczyciele zwi¹zani  ze Szko³¹ Podstawow¹ w Bogdano-
wicach zdecydowali siê na takie dzia³anie, w pozosta³ych szko³ach
propozycja ta wywo³a³a gwa³towne protesty nauczycieli i rodziców.

O jakich kwotach wyp³acanych z pieniêdzy
 podatników mówimy?

W roku 2008 ca³kowity koszt funkcjonowania szkó³
 i gimnazjów wyniós³ 14 773 761 z³, przy wydatkach
z dochodów w³asnych samorz¹du 3 431 842 z³,
w roku 2009  16 044 298 z³ przy w³asnych 3 812 347 z³,
w roku 2010  17 468 213 z³ przy w³asnych 4 597 073 z³,
 w roku 2011  18 187 690 z³ przy w³asnych 5 554 679 z³.
- (rok 2011- planuje siê)

 Istniej¹ca sieæ szkó³ generuje coraz wiêksze koszty. W poprzed-
niej ca³ej  kadencji by³a to kwota 15 396 875 z³ wyp³acana z docho-
dów w³asnych samorz¹du. Obecnie  tylko na rok 2011 na funkcjo-
nowanie oœwiaty zaplanowano 24 931 761 z³, w tym wydatki na
szko³y podstawowe i gimnazja to 18 187 590 z³, przy subwencji
rz¹dowej  w kwocie 12 632 911 z³  na funkcjonowanie szkó³ podsta-
wowych i gimnazjów jest potrzebna kwota 5 554 679 z³.

 Rada Miejska G³ubczyc  w rozpoczêtej kadencji stoi przed
wyborem, czy w kolejnych latach decydowaæ siê na  zmiany
sieci szkó³, by obni¿yæ ci¹gle rosn¹ce wydatki  pokrywane z
kieszeni obywateli, czy, jak proponuj¹ œrodowiska zwi¹zane ze
szko³ami w Grobnikach, Klisinie i Zopowych, wydaæ w tej ka-
dencji na szko³y i gimnazja kwotê grubo ponad 20 milionów
z³otych.

Z wykazów uczniów  wynika, ¿e bez wzrostu liczby oddzia³ów
uczniowie szkó³ w Grobnikach, Klisinie i Zopowych, mog¹ po-
bieraæ naukê w Lisiêcicach (obwód Klisina), Pietrowicach (ob-
wód Zopowych) i G³ubczycach (obwód Grobnik). Obecna sytu-
acja gdyby nie wprowadzono zmian na rok szkolny 2011/2012
przedstawia³aby  siê nastêpuj¹co:

FINANSOWANIE ZADAÑ OŒWIATOWYCH
W GMINIE G£UBCZYCE
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- w Szkole Podstawowej w Grobnikach uczy³oby  siê
58 uczniów, w tym 22 uczniów z Grobnik, 36 dowo¿onych:
w klasie pierwszej 10 uczniów,
w klasie drugiej 7 uczniów,
w klasie trzeciej 10 uczniów,
w klasie czwartej 12 uczniów,
w klasie pi¹tej 11 uczniów,
 w klasie szóstej 8 uczniów.
Wydatki zaplanowane na rok 2011 to kwota 823 162 z³,
subwencja otrzymana od rz¹du 502 059 z³,
 wydatki z dochodów w³asnych gminy 321 103 z³;
- w Szkole Podstawowej w Klisinie uczy³oby siê 50 uczniów,
w tym 23 uczniów z Klisina, 27 dowo¿onych:
 w klasie pierwszej 12 uczniów,
w klasie drugiej 8 uczniów,
w klasie trzeciej 8 uczniów,
w klasie czwartej 9 uczniów,
w klasie pi¹tej 11 uczniów,
w klasie szóstej 2 uczniów.
Wydatki zaplanowane na rok 2011 to kwota 817 590 z³,
subwencja otrzymana od rz¹du 369647 z³,
 wydatki z dochodów w³asnych gminy  447 943 z³;
- w Szkole Podstawowej w Zopowych uczy³oby siê  73
uczniów, w tym 17 uczniów z  Zopowych, 56 dowo¿onych:
w klasie pierwszej 9 uczniów,
w klasie drugiej 13 uczniów,
w klasie trzeciej 12 uczniów,
w klasie czwartej 13 uczniów,
w klasie pi¹tej 9  uczniów,
w klasie szóstej 17 uczniów.
 Wydatki zaplanowane na rok 2011 to kwota 865 572 z³,
subwencja otrzymana od rz¹du 513 897 z³,
wydatki z dochodów w³asnych gminy  351 675 z³.
Rada Miejska mog³aby zmieniæ sieæ szkó³ prowadzonych przez
Gminê G³ubczyce, w której g³ównymi szko³ami, ze wzglêdu
 na warunki i bazê, by³yby:
- Zespó³ Szkó³ w Lisiêcicach,  gdzie z obwodu szko³y w Klisi-

nie doje¿d¿a³yby dzieci z Pomorzowic, Œciborzyc Ma³ych, Pomo-
rzowiczek i Starej Wsi. Po zmianie sieci uczy³oby siê tam 129
uczniów,  w tym 41 uczniów z  Lisiêcic, 87 dowo¿onych:

 w klasie pierwszej 21 uczniów,
w klasie drugiej 19 uczniów,
w klasie trzeciej 19 uczniów,
w klasie czwartej 28 uczniów,
 w klasie pi¹tej 25  uczniów,
 w klasie szóstej 17 uczniów;
- Zespó³ Szkó³ w Piotrowicach, gdzie z obwodu szko³y w Zo-

powych doje¿d¿a³yby dzieci z Zubrzyc, Zopowych i Zopowe
Osiedle. Po zmianie sieci uczy³oby siê tam 136 uczniów, w tym 6
uczniów z  Pietrowic, 130 dowo¿onych:

w klasie pierwszej 15 uczniów,
 w klasie drugiej 24 uczniów,
w klasie trzeciej 28 uczniów,
 w klasie czwartej 21 uczniów,
w klasie pi¹tej 21  uczniów,
 w klasie szóstej 27 uczniów.
Funkcjonowaæ  b¹d¹  równie¿ dwie szko³y stowarzyszeniowe
w Bogdanowicach SP i Gimnazjum oraz w Go³uszowicach SP
Uczniowie z Grobnik, Debrzyc, Widoku, Kietlic, Klisina i No-

wych Go³uszowic mogliby uczêszczaæ do szkó³ w G³ubczycach
lub  jednej ze szkó³ stowarzyszeniowych w Go³uszowicach lub

w Bogdanowicach.

Rozwa¿ane jest te¿ utworzenie Gimnazjum w Zespole Szkó³
w Pietrowicach, tak by podobnie jak w Lisiêcicach, dzieci z
pogranicza i obwodu szko³y w Zopowych nie musia³y zmie-
niaæ œrodowiska, do którego uczêszcza³y w dzieciñstwie i do-
je¿d¿aæ do G³ubczyc.

 Przy takich zmianach dzieci pozostaj¹cych w obwodzie gim-
nazjów miejskich by³oby mniej ni¿ obecnie uczy siê w Gimnazjum
nr 1. Dlatego te¿ jest rozwa¿ane wygaszenie do roku 2013 Gimna-
zjum nr 2. Obecnie prowadzone s¹  konsultacje ze zwi¹zkami za-
wodowymi, dyrekcjami szkó³ oraz przedstawicielami rodziców i
nauczycieli co do zakresu zmian.

Zwa¿aj¹c na racjonalne  wydawanie publicznych pieniêdzy,
utrzymywanie dwóch du¿ych zespo³ów szkó³ gminnych w Pie-
trowicach i Lisiêcicach, dwóch szkó³ podstawowych w mieœcie i
jednego gimnazjum miejskiego jest rozwi¹zaniem najbardziej eko-
nomicznym, w którym dzieci wiejskie i miejskie uczy³yby  siê w
podobnych warunkach lokalowych i w oddzia³ach  o podobnej
liczebnoœci dzieci. W budynkach poszkolnych musia³yby funk-
cjonowaæ oddzia³y przedszkolne, ale koszty utrzymania poszcze-
gólnych budynków nie przekraczaj¹ 65 tys. z³ oraz dodatkowo
p³acy obs³ugi. Dla dzieci, które Ÿle siê czuj¹ w du¿ej szkole znajd¹
siê miejsca w szko³ach prowadzonych przez stowarzyszenia w
Go³uszowicach i Bogdanowicach. Koszt obecny dowo¿enia dzieci
do szkó³ to 760 tys. z³. D³ugoœæ tras nie powinna znacz¹co wzro-
sn¹æ, bo wiêkszoœæ dzieci doje¿d¿a obecnie, a skróci siê odle-
g³oœæ dla dzieci z Opawicy i okolicy z kilometrów 30 do 12.

Dyskutowana jest koncepcja zmniejszenia organizacyjne-
go ma³ych szkó³ z klas jeden-szeœæ z oddzia³ami przedszkol-
nymi do klas jeden-trzy z oddzia³ami przedszkolnymi. Wy-
datki z kasy gminnej na funkcjonowanie takich szkó³ zmniej-
szy³yby siê o oko³o po³owê.

 Zrozumia³y jest opór spo³eczny w œrodowiskach szkó³ w Zo-
powych, Grobnikach, Klisinie i Gimnazjum nr 2,  bo rodzice s¹
zwi¹zani emocjonalnie ze swoimi szko³ami. Ma³e szko³y i ma³o
liczne oddzia³y s¹ przyjazne dla ucznia i rodzica, a o atmosferze
tam panuj¹cej mówi siê, ¿e jest rodzinna. Nie s¹ prawdziwe infor-
macje, ¿e w takich warunkach osi¹ga siê wy¿sze wyniki, bo nie
potwierdzaj¹ tego wyniki sprawdzianów po klasie szóstej. Nie
jest prawd¹ te¿, ¿e najbezpieczniej jest w ma³ym Gimnazjum nr 2-
statystki uzyskane z Komendy Powiatowej Policji wykazuj¹, ¿e w
ostatnich dwóch latach liczba wykroczeñ wœród nieletnich
uczniów Gimnazjum nr 2 jest wiêksza, ni¿  liczba wykroczeñ
uczniów pozosta³ych szkó³ podstawowych i gimnazjalnych w
Gminie G³ubczyce razem wziêtych.

 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 dzia³alnoœci Biblioteki

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

Mo¿na znaleŸæ tam katalogi online, aktualnoœci,
wydarzenia, opinie, statystyki itp.
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KONGRES PSL 19-21 STYCZNIA 1946 R.
19 stycznia 1946 r. rozpocz¹³ siê w Warszawie Kongres Polskiego Stronnictwa Ludowego. W trakcie trzydniowych obrad

uchwalono program oraz Statut partii, wybrano nowe w³adze z Stanis³awem Miko³ajczykiem jako prezesem. Kongres PSL

skupia³ kontynuatorów pó³wiekowej tradycji ruchu ludowego na ziemiach polskich. Obradom towarzyszy³o ogromne zainte-

resowanie. Wœród przyby³ych goœci byli m.in.: prezydent Boles³aw Bierut, premier Edward Osóbka-Morawski oraz sekretarz

generalny KC PPR W³adys³aw Gomu³ka. Województwo œl¹sko-d¹browskie na Kongresie reprezentowa³ m.in. W³adys³aw

Zaremba, który zosta³ wybrany do Prezydium Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL. Równoczeœnie zosta³ on wybrany

przewodnicz¹cym podkomisji Ziem Odzyskanych dzia³aj¹cej w ramach Kongresu. Podkomisja opracowa³a 31 tez, których

realizacja mia³a doprowadziæ do pe³nego zespolenia Ziem Odzyskanych z Macierz¹. Równoczeœnie W³adys³aw Zaremba

postulowa³, aby otoczyæ opiek¹ spo³eczn¹ masê ludzi, którzy na Ziemie Odzyskane "przyje¿d¿aj¹ nieraz wynêdzniali i bez

œrodków do ¿ycia".                                                                                                                                                          Dariusz Misiejuk

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
W POWIECIE G£UBCZYCKIM (1945-1947/1948)
 Ruch ludowy stanowi³ wa¿ne ogniwo polskiego ¿ycia poli-

tycznego w okresie wojny - kiedy to by³ oparciem dla polskiego
pañstwa podziemnego w kraju i Rz¹du RP na emigracji  - oraz w
pierwszych latach powojennych. Wraz z zakoñczeniem dzia³añ
wojennych na ziemiach polskich wielu ludzi zaanga¿owa³o siê w
odbudowê kraju ze zniszczeñ. Wielu wierzy³o w mo¿liwoœæ wspó³-
uczestniczenia w tworzeniu nowego powojennego ustroju, w
demokracjê, wolne wybory itp. Ta wiara by³a przyczyn¹ zaanga-
¿owania siê setek tysiêcy ludzi w dzia³alnoœæ polityczn¹ w ró¿-
nych obszarach ideowych, m.in. w ruchu ludowym.

W lipcu 1945 roku zainicjowano dzia³alnoœæ niezale¿nego Stron-
nictwa Ludowego. Wprawdzie istnia³y ju¿ struktury Stronnictwa
Ludowego "Wola Ludu" - œciœle powi¹zanego z komunistyczny-
mi w³adzami lubelskimi (PKWN) - jednak¿e zdecydowana wiêk-
szoœæ ch³opów zdystansowa³a siê wobec tego¿ ugrupowania.
Powrót Stanis³awa Miko³ajczyka, premiera Rz¹du RP na emigra-
cji, i ujawnienie siê zwi¹zanego z polskim pañstwem podziemnym
Stronnictwa Ludowego wywo³a³y falê entuzjazmu w spo³eczeñ-
stwie. ...

 W niektórych rejonach kraju ca³e struktury terenowe dotych-
czasowego prokomunistycznego SL przechodzi³y do stronnic-
twa zwi¹zanego z Stanis³awem Miko³ajczykiem. Mimo szykan
Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego i represji politycznych w
ci¹gu kilku miesiêcy do PSL wst¹pi³o ponad pó³ miliona cz³on-
ków. Pod koniec 1945 r. nowo powsta³a partia mia³a wiêksze po-
parcie ni¿ wszystkie prokomunistyczne partie razem wziête.

Podstaw¹ przy opracowywaniu niniejszego zagadnienia by³y
akta organów bezpieczeñstwa pañstwa na terenie powiatu g³ub-
czyckiego. W aktach tych systematycznie gromadzono informa-
cje o wszelkich przejawach ¿ycia politycznego i dzia³alnoœci po-
szczególnych partii. Przede wszystkim wykorzystano raporty
sytuacyjne i sprawozdania okresowe przesy³ane przez szefa PUBP
w G³ubczycach do szefa WUBP w Katowicach , raporty sytu-
acyjne i sprawozdania komendanta powiatowego Milicji Oby-
watelskiej w G³ubczycach do komendanta wojewódzkiego MO w
Katowicach , a tak¿e materia³y Ministerstwa Bezpieczeñstwa
Publicznego dotycz¹ce sytuacji spo³eczno-politycznej w woje-
wództwie œl¹sko-d¹browskim .

Literatura przedmiotu dotycz¹ca tytu³owego zagadnienia przed-
stawia siê nader skromnie. ....

Dzieje i dzia³alnoœæ Polskiego Stronnictwa Ludowego na tere-
nie powiatu g³ubczyckiego s¹ niemal nieznane w szerszych krê-
gach spo³eczeñstwa. Walka, nieraz tragiczna, lokalnych dzia³a-
czy ruchu ludowego o niepodleg³y byt pañstwa polskiego pozo-
staje wci¹¿ wœród postulatów badawczych na przysz³oœæ .......

 Pocz¹tki ruchu ludowego na ziemi g³ubczyckiej i powstanie
PSL Wraz z rozpoczêciem dzia³alnoœci polskiej administracji na
terenie powiatu g³ubczyckiego przyst¹piono równie¿ do organi-
zowania partii politycznych.

Jako pierwsza zosta³a powo³ana Polska Partia Robotnicza.
Formalnie jej powstanie nast¹pi³o w maju 1945 r., ....
Sytuacja w ruchu ludowym uleg³a zmianie na pocz¹tku wrze-

œnia 1945 r. z chwil¹ powo³ania pierwszych kó³ Polskiego Stron-
nictwa Ludowego w województwie œl¹sko-d¹browskim. Inten-
sywny rozwój partii nast¹pi³ m.in. w G³ubczyckiem, gdzie doko-
nywa³ siê on kosztem istniej¹cych ju¿ struktur SL. Wed³ug usta-
leñ B. Bidziñskiej-Jakubowskiej ju¿ w paŸdzierniku 1945 r. PSL na
obszarze powiatu g³ubczyckiego zdystansowa³o SL i uzyska³o
znacz¹cy wp³yw w terenie..... .

W³adys³aw Zaremba
Rozwój i wzrost liczebny PSL by³ mo¿liwy dziêki dzia³alnoœci

W³adys³awa Zaremby , by³ego prezesa Zarz¹du Powiatowego
PSL "Piast" w Podhajcach w latach dwudziestych i wiceprezesa
Zarz¹du Okrêgowego Stronnictwa Ludowego we Lwowie w la-
tach trzydziestych XX wieku. W latach 1936-1937 zorganizowa³
on ch³opów z Podola do udzia³u w najwiêkszym w dziejach ruchu
ludowego strajku ch³opskim . Sta³ siê niekwestionowanym przy-
wódc¹ ludowym w swoim okrêgu. Aresztowany przez w³adze
sanacyjne i brutalnie pobity spêdzi³ w wiêzieniu niemal dziewiêæ
miesiêcy . Pozycja niekwestionowanego przywódcy ruchu ludo-
wego w powiecie podhajeckim po raz kolejny niekorzystnie od-
bi³a siê na losach W³adys³awa Zaremby w lutym 1940 r. W³adze
radzieckie, które na mocy paktu Ribbentrop-Mo³otow zajê³y
wschodnie kresy II Rzeczpospolitej, rozpoczê³y wówczas proces
oczyszczania rejonu z "wrogiego elementu". Rodzina Zaremby w
pierwszej kolejnoœci zosta³a zes³ana na Syberiê. Kontakty nawi¹-
zane przez W³adys³awa Zarembê w okresie czynnej dzia³alnoœci
w ruchu ludowym pomog³y mu wydostaæ siê z ZSRR. Kana³ami
dyplomatycznymi, m.in. dziêki pomocy ambasadora Stanis³awa
Kota, wyjecha³ do Londynu. Tam podj¹³ œcis³¹ wspó³pracê z Sta-
nis³awem Miko³ajczykiem. Uczestniczy³ w pracach rz¹du emigra-
cyjnego. W latach 1942-1945 zasiada³ w Radzie Narodowej - na-
miastce polskiego parlamentu na emigracji . Do Polski powró-
ci³ w czerwcu 1945 r. razem z Miko³ajczykiem .

W paŸdzierniku 1945 r. Zaremba stan¹³ na czele Sekretariatu
Wojewódzkiego PSL w Katowicach (od lipca 1946 r. by³ wicepre-
zesem Zarz¹du Wojewódzkiego PSL)  , by³ tak¿e pos³em do Kra-
jowej Rady Narodowej .

Dziêki osobistemu zaanga¿owaniu siê Zaremby powstawa³y
kolejne ko³a PSL w powiecie. Komuniœci starali siê na wszelkie
sposoby powstrzymaæ wzglêdnie ograniczyæ rozwój partii. Gdy
na 28 kwietnia 1946 r. zaplanowany by³ zjazd przedstawicieli
wszystkich kó³ PSL z powiatu g³ubczyckiego w celu zsynchroni-
zowania prac i wybory w³adz zwierzchnich bojówki PPR pod
groŸb¹ u¿ycia broni nie wpuœci³y delegatów na salê obrad . Rów-
noczeœnie Ignacy Zawadzki, starosta g³ubczycki, za¿¹da³ od
Komitetu Wojewódzkiego PPR oddelegowania na teren powiatu
specjalnie dobranych agitatorów z PPR, którzy doprowadziliby
do.....(ca³oœæ publikacji w Kalendarzu G³ubczyckim 2011)
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10 lat TELEWIZJI G£UBCZYCE
   10 lat to ma³y jubileusz, ale dla mnie to jubileusz ogromny.

Zaczê³o siê od pomys³u, ¿eby za³o¿yæ w³asn¹ telewizjê, coœ co
wydawa³o siê takie proste,  w rzeczywistoœci zabra³o niemal pó³-
tora roku. Trzeba by³o du¿ej wytrwa³oœci i  uporu, ¿eby przejœæ
poszczególne etapy rozmów, za³atwiania zezwoleñ, pozwoleñ  i
koncesji. Niestety procedury uruchomienia ma³ej, lokalnej tele-
wizji s¹ takie same jak uruchomienia du¿ej stacji, typu telewizja

publiczna (tzw. jedynka), czy
np. TVN  lub innego programu,
a do wype³nienia takie same
stosy  dokumentów. ̄ yczliwo-
œci wielu ludzi zawdziêczam to,
¿e ostatecznie nie zrezygnowa-
³em, przeszed³em kolejne etapy
wype³niania dokumentów, roz-
mów i w paŸdzierniku 2000 roku
mog³em uruchomiæ w³asny
program.

 W pierwszym programie przedstawi³em siê mieszkañcom G³ub-
czyc, zapowiedzia³em swój program i pokaza³em nasze miasto z
"lotu ptaka", a w³aœciwie z wie¿y koœcielnej, na któr¹ mog³em
wejœæ dziêki uprzejmoœci ks. Micha³a Œlêczka, pozwoli³ mi wtedy
wejœæ na wie¿ê, sfilmowaæ panoramê miasta i  z pomocy którego
korzysta³em jeszcze wielokrotnie.

  Pierwsze programy nie by³y wysokiej jakoœci. Ogranicza³y mnie
warunki techniczne, kiepski sprzêt, ale tak¿e brak umiejêtnoœci
reporterskich. Czu³em siê jak pionier, ale  wspaniale by³o uczyæ
siê wszystkiego krok po kroku: pisania informacji, odpowiednie-
go filmowania, obróbki materia³u filmowego itp. Moje techniczne
wykszta³cenie pomaga³o mi w organizowaniu i urz¹dzaniu swojej
telewizji. Przeprasza³em za niedoci¹gniêcia i prosi³em telewidzów
o cierpliwoœæ i wyrozumia³oœæ . I tak siê dzia³o: ja robi³em progra-
my, a nasi mieszkañcy uczyli siê je ogl¹daæ.

 By³y tak¿e i mniej przyjemne chwile - anonimy, donosy i obe-
l¿ywe telefony. Krytyka konstruktywna - proszê bardzo, ale by-
waj¹ tak¿e tacy, którym nikt i nic siê nie podoba i to bez konkret-
nego uzasadnienia czy propozycji, ot tak dla zasady: "nie bo
nie". A przecie¿ wystarczy "pilotem" telewizora zmieniæ kana³.

     To czym dysponowa³a moja telewizja 10 lat temu to kamera
8 mm VHS , oraz jeden magnetowid zabrany z domu. W dzieñ
nagrywa³em t¹ kamer¹ materia³ do programu, a do póŸnych go-
dzin nocnych montowa³em na magnetowidzie i nastêpnego dnia
na tym samym magnetowidzie program by³ emitowany w "ka-
blu". Czas dla telewizji "krad³em" prowadz¹c jednoczeœnie wspól-
nie z ¿on¹ firmê, która pozwala³a zarobiæ na utrzymanie rodziny i
dofinansowanie telewizji. Bywa³em zmêczony, ale to by³o dobre
zmêczenie i nie chodzi tu tylko o wysi³ek fizyczny. Po 18-tu mie-
si¹cach pozwoli³em sobie na zakup kolejnej kamery, równie¿ 8
milimetrowej, o wy¿szych parametrach technicznych.

Szczêœcie mnie opuœci³o, kiedy po kilku miesi¹cach  studio
Telewizji G³ubczyce okradziono. Zginê³y obydwie kamery, drob-
ny sprzêt, w³aœciwie wszystko co dla telewizji najwa¿niejsze. Na
wieœæ o kradzie¿y i prawdopodobieñstwie zamkniêcia telewizji
zg³asza³y siê prywatne, nieznane mi dotychczas osoby z propo-
zycj¹ pomocy, nawet po¿yczenia w³asnych kamer i  proœb¹ o kon-
tynuacjê  nadawania programu. Dziêki tym mieszkañcom program
szed³ nadal, a wszystkim ¿yczliwym ludziom dziœ bardzo dziêkujê i
myœlê, ¿e choæby dla takich warto robiæ ten program.

  Przez 10 lat wiele siê nauczy³em. Wyposa¿y³em studio w do-
bry, profesjonalny sprzêt. Wspó³pracujê z profesjonalistami w
produkcji i emisji programów. Jakoœæ nadawanych programów

dorównuje innym, du¿ym stacjom te-
lewizyjnym. Dzia³alnoœæ rozszerzy³em
o Kietrz. Filmujê i emitujê imprezy i wy-
darzenia z Kietrza i dla jego mieszkañ-
ców. Od kilku lat moje  programy  za
pomoc¹ Internetu ogl¹daj¹ ludzie na
ca³ym œwiecie, wystarczy otworzyæ
stronê: www.tvglubczyce.pl  Wyniki
ogl¹dalnoœci to kilkaset
"wejœæ"dziennie.

  W ci¹gu 10 lat przez studio mojej telewizji przewinê³o siê du¿o
ludzi. Wspó³pracowników, zwyk³ych mieszkañców naszego
miasta, uczestników nagrywanych programów i zapraszanych
goœci, artystów, polityków, ludzi maj¹cych coœ ciekawego do
powiedzenia.  Wszystkim chcê bardzo serdecznie podziêko-
waæ, a m.in. dr  Katarzynie Maler , dr Barbararze Piechaczek ,
Janowi  Wac. Bez nich  nasze programy by³yby mniej ciekawe
a  moja praca mniej atrakcyjna

    Dziêkujê szczególnie mojemu synowi Paw³owi, który wpro-
wadzi³ mnie w œwiat komputerów, nowoczesnej elektroniki , po-
kaza³ mi i nauczy³ pracy na nowoczesnym sprzêcie,  na jego po-
moc zawsze  mogê liczyæ.

Za mój  sukces dziêkujê tak¿e ¿onie - to 10 lat jej pomocy,
wsparcia i cierpliwoœci.  Dziœ moja telewizja jest jedn¹ z najlep-
szych telewizji lokalnych w Polsce, czego dowodem jest wiele
dyplomów, nagród i wyró¿nieñ. Tak¿e cenne jest dla mnie uzna-
nie  naszej Rady Miejskiej  m.in. "HERB G£UBCZYC".  Rok 2010,
jako jubileuszowy da³ mi dodatkow¹ satysfakcjê z mojej dzia³al-
noœci,  na wiosennym Ogólnopolskim Przegl¹dzie Telewizji Lo-
kalnych i Regionalnych zdoby³em Grand Prix, a na takim samym
jesiennym przegl¹dzie zaj¹³em III miejsce wœród  licznych, du¿o
wiêkszych telewizji. Obecnie wspó³pracujê z lokalnymi oœrodka-
mi telewizyjnymi z 85 miast w Polsce. S¹ to telewizje zrzeszone w
sieci telewizji kablowych VECTRA.Moje programy emitowane
s¹ w tych miejscowoœciach, dziêki  temu jest to du¿a promocja
naszego miasta, gminy i powiatu.

    10 lat TELEWIZJI G£UBCZYCE  na Pañstwa ekranach,
to 10 lat spotkañ z Pañstwem w ró¿nych programach,
to 10 lat naszej energii i si³y, ale tak¿e
      10 lat  przyjemnoœci w³o¿onej w ka¿dy program, ka¿de spo-

tkanie z Pañstwem. Najwa¿niejsza jest chêæ, a ja chcê siê z Pañ-
stwem spotykaæ na szklanym ekranie przez  kolejne 10-lecia, roz-
wijaæ siê nadal i  oferowaæ nowe pomys³y.

                      Dziêkujê i zapraszam,
               Z powa¿aniem, Marian Pospiszel - w³aœciciel TVG
Na zdjêciu  M.Pospiszel z kolegami z klasy, wychowawczyni¹

i kamer¹ w rêce, na zjeŸdzie absolwentów ZSM
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30.06 - godz. 8.00 - wtorek  - Po porannej Mszy œw. i smacz-
nym œniadaniu,  udajemy siê  w dalsz¹ podró¿… po drodze mija-
my szerokie pola zielonych ³¹k, gdzie niegdzie stadka kaczuszek,
gêsi, brodz¹ d³ugonogie  bociany.., galopuj¹ konie….pas¹ siê
³aciate krowy… sielsko i beztrosko.. jak¿e piêkne to krajobrazy,
niemal  nie ska¿one przemys³em… przypomina mi siê malarstwo
Józefa Che³moñskiego… Babie lato, Pastuszkowie…., ̄ urawie..

Godz. 11.00 - W oddali widzimy ju¿ zarys twierdzy chocim-
skiej…. w dole szeroko rozpostarty  Dniestr….  Przypomina mi
siê  lekcja historii.. ..nie mogê uwierzyæ, ¿e jestem w tym miej-
scu….  Tu  przed wiekami  toczy³y siê liczne bitwy. Z których
najznamienitsza rozegra³a siê na  prze³omie wrzeœnia i paŸdzierni-
ka 1621r.  Armia Rzeczypospolitej Obojga Narodów pod dowódz-
twem hetmana Jana Chodkiewicza w sile 35 tysiêcy ¿o³nierzy,
wspierana przez 40 tysiêcy kozaków pod wodz¹ Piotra Ko-nasze-
wicza-Sahajdacznego, Jacka Nerodycza-Borodawki i przy znacz-
nym wsparciu Mo³dawian odnios³a w bitwie pod Chocimiem
zwyciêstwo nad armi¹ tureck¹ su³tana Osmana II (licz¹c¹ oko³o
300.000 ludzi !!!. ).

Dzisiaj Chocim to  11 tys. miejscowoœæ. Od X do XIII w. nale¿a³
do ksiêstw ruskich, od XIV w. w ró¿nych okresach do Mo³dawii,
Turcji i Polski. W XVII-XVIII w. turecka twierdza graniczna. Miej-
sce dwóch wielkich bitew wojsk Rzeczypospolitej z Turkami (w
1621 i 1673). W 1812 r. w³¹czony do Rosji, od 1918 - Rumunii. W
latach 1940-1991 wraz z Bukowin¹ w granicach Ukraiñskiej SSR
(z wyj¹tkiem lat 1941-1944, kiedy by³ ponownie w³¹czony do
Rumunii), od 1991 r. nale¿y do Ukrainy.

Robimy pami¹tkowe zdjêcia, jest tak ciep³o, ¿e k³adê siê na
zielonej murawie, patrzê w niebo.. ach mój sokole.. myœlê sobie..
kiedyœ to byliœmy potêg¹ !!!

Z pamiêtnika:  pod¹¿amy œladami polskiej historii.. wpisanej
w rodzinne Ÿród³o wzruszeñ  i pozytywnych emocji

 [ E. Wo³oszyn, ur.  1942 r. w Zbara¿u]
W drodze do Ko³omyi zatrzymujemy siê  niedaleko Czerniow-

ców ( prawie na granicy Ukraiñsko-Mo³dawskiej) kosztujemy miej-
scowych, swojskich ogóreczków, kupujemy pachn¹ce jab³ka, ar-
buzy, brzoskwinie i pomidory.. wszystko smakuje wybornie….

 W autobusie przysiadam siê do uczestników wycieczki, roz-
mawiamy o wra¿eniach…

Z Ko³omyi pochodzi³a najstarsza uczestniczka naszej wypra-
wy - Stefania Pojda, w 1948 r.,  kiedy wyje¿d¿a³a w panice z ro-
dzin¹ z miasta mia³a 17 lat. Do dziœ czuje du¿e przywi¹zanie do
miejsca lat m³odoœci, pali j¹ nostalgia i ¿arliwa mi³oœæ do tych
stron… Spoziera przez szybê autokaru…zapewne wraca wspo-
mnieniami do lat m³odoœci…

Jan Bi³ozur, ( ur. w 1931 r. w Kubajówce k. Ko³omyi), w 1945 r.
mia³ 14 lat…pamiêta dobrze te czasy. Rosjanie zmusili ich do
wyjazdu. Jechali w panice, strachu, zabrali wszystko co mog³y
udŸwign¹æ drabiniaste wozy. Na wagony w Ko³omyi czekali a¿ 7
dni. W jednym wagonie jecha³o 17 rodzin…, warunki by³y bar-
dzo ciê¿kie, ludzie cierpieli psychicznie i fizycznie.. Ze œpiewem
na ustach i p³aczem opuszczali swoj¹ ma³¹ ojczyznê…Dopiero
po 4 tygodniach dotarto na miejsce.. mówiono, ¿e za 3 lata wró-
c¹...zostali na zawsze…Kto siê w opiekê Panu odda swemu…

Godz. 17.00 - Wje¿d¿amy do Ko³omyi. Miasto nad Prutem ( 62
tys. mieszkañców), stolica Pokucia, w okresie miêdzywojennym
drugie najwiêksze miasto województwa stanis³awowskiego. W
Ko³omyi znajduje siê znane muzeum pisanek. Nazwa Ko³omyi ma
zwi¹zek z za³o¿ycielem - królem halickim Kolomanem lub, jak opo-
wiadali uczestnicy naszej wyprawy, tradycj¹ mycia kó³ wozów,
przed wjazdem do miasta.

W XVI i XVII w. Ko³omyja by³a oœrodkiem wydobycia cennej
wtedy soli. Na prze³omie  XIX - XX w.  w pobli¿u miasta in¿.
Stanis³aw Szczepanowski rozpocz¹³ wydobycie ropy naftowej.
W 1880 r. staraniem oddzia³u Towarzystwa Tatrzañskiego w Ko-
³omyi odby³a siê pierwsza wystawa etnograficzna prezentuj¹ca
dorobek kulturowy Pokucia, a wystawê odwiedzi³ sam cesarz
Franciszek Józef.

Przez ca³y okres swojej historii miasto by³o nieustannie nisz-
czone przez Tatarów, Kozaków oraz wojska mo³dawskie. W roku
1913 liczy³o 45.000 mieszkañców, w tym - 15.000 Polaków, 2.0000
¯ydów, 9.000 Rusinów, 1000 Niemców i innych. W 1915 r. w Ko-
³omyi zosta³a powo³ana s³ynna II Brygada Legionów, nazywana
te¿ ̄ elazn¹ lub Karpack¹. W okresie dwudziestolecia miêdzywo-
jennego miasto nale¿a³o do Polski i wtedy te¿ otwarto w nim
Muzeum Pokuckie z bogatym zbiorem rêkodzie³a huculskiego,
istniej¹ce do dziœ jako muzeum etnograficzne. Miasto rozwinê³o
siê te¿ w tym czasie jako kurort.

W 1939-1941 Rosjanie deportowali Polaków  na wschód, a miej-
scowych ̄ ydów - Niemcy zamordowali we wrzeœniu-paŸdzierni-
ku 1941 r. w lesie w Szeperowce.

Z tego terenu pochodzili m. in.: Antoni Kot -  uczony, historyk
i bibliotekarz, dzia³acz spo³eczny, dyrektor Biblioteki UW (1945-
1963); Stanis³aw Vincent - prozaik i eseista, mi³oœnik i znawca
Huculszczyzny i Pokucia oraz Irena Dziedzic - popularna dzienni-
karka.

Zatrzymaliœmy siê na nocleg w kwaterach prywatnych. Pozna-
liœmy sympatyczn¹ rodzinê  Emilii, Bogdana i Oli Kuczirko. Ugosz-
czono nas po staropolsku…d³ugo rozmawialiœmy przy kuchen-
nym stole o polsko-ukraiñskich dziejach. Dowiedzieliœmy siê, ¿e
starsza córka wysz³a za m¹¿  za Polaka i mieszka w Krakowie,
m³odsza zda³a maturê i szykuje siê na studia w Polsce, rodzice
pracuj¹ dorywczo, bo sta³ej pracy nie ma. Pani domu od czasu do
czasu wyje¿d¿a do pracy do W³och lub Polski, ma ju¿ Kartê Pola-
ka. M¹¿ natomiast stara siê o ten dokument. W³aœnie  tej  nocy,  o
23.00 wybiera³ siê z ¿on¹ do Lwowa do polskiego konsulatu na
egzamin na Kartê Polaka. Bardzo siê denerwuje, bo z po-chodze-
nia jest Ukraiñcem. Karta dawa³aby mu mo¿liwoœci otrzymania
m.in. pracy w Polsce.

Po kolacji pojechaliœmy na spacer po mieœcie. Dochodzi³a godz.
20.00, na ulicach spotykaliœmy grupy ³adnie ubranej m³odzie¿y,
dowiedzieliœmy siê od pewnej kobiety  (Marii Andrusiak), ¿e to
dzieci tych, którzy pracuj¹ za granic¹. Rodzice staraj¹ siê zarobiæ
na ich utrzymanie. Podczas ich nieobecnoœci opiekuj¹ siê nimi
bacie i dziadkowie, ale nie daj¹ rady zatrzymaæ m³odych przy
sobie… W mieœcie dzia³aj¹ specjalne grupy modlitewne kobiet
tzw. Matki w modlitwie, które w ten sposób chc¹ uchroniæ m³o-
dzie¿ przed z³em. Na Ukrainie jest du¿e zagro¿enie sektami, roz-
wi¹z³oœci¹, aborcj¹. M³odzi nie maj¹  dobrych wzorów, brak im
rodzicielskiej rêki, brak tak¿e odpowiednio p³atnej  pracy.

Poma³u miasto pustoszeje… i nam czas wracaæ do domu.
Nasz wspó³lokator  Pan Stanis³aw z G³ubczyc, urodzony k.

Ko³omyi pojecha³ szukaæ œladów swojego domu.. okaza³o siê, ¿e
nic ju¿ nie pozosta³o z tamtych czasów. Wszyscy jego bliscy pogi-
nêli lub pouciekali po II wojnie œwiatowej, dom zosta³ spalony….

Na drugi dzieñ, po smacznym œniadaniu, … pakujemy siê szyb-
ko, zamawiamy taksówkê i za kilka hrywien jedziemy na umówio-
ne miejsce zbiorki….Po drodze dowiadujemy siê, ¿e z Ko³omyi
pochodzi³  Franciszek Karpiñski, autor pieœni Kiedy ranne wstaj¹
zorze…. Rzeczywiœcie dzisiejszy poranek jest niezwykle nastro-
jowy.., w duszy dŸwiêcz¹ nam s³owa tej piêknej, polskiej pieœni.

SENTYMENTALNA  PIELGRZYMKA (dok.)
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Z pamiêtnika:
 Jestem po raz drugi na Kresach. Odwiedzi³am rodzinne miej-

scowoœci: Czortków i Ko³omyjê. [ Katarzyna Maler]
1.07 - godz. 11.00 - œroda - Po odwiedzinach ko³omyjskiego

Koœcio³a katolickiego, gdzie znowu napotykamy liczne tablice
œwiadcz¹ce o polskich korzeniach tej ziemi:

  Nieznanemu ¯o³nierzowi z walk o Niepodleg³oœæ Ojczyzny
w Ho³dzie Obywatele Miasta Ko³omyi 1 IX 1925.

 Franciszkowi Karpiñskiemu poecie serc Twórcy "Pieœni Na-
bo¿nych" m.in. Bóg siê rodzi, Kiedy ranne wstaj¹ zorze, Wszyst-
kie nasze dzienne sprawy. Autorowi poezji, sielanek, liryk, ele-
gii, wierszy patriotycznych, bajek, dumek, satyr, pamiêtnika i
wspomnieñ. Wybitnemu Synowi Ziemi Pokuckiej w 175 roczni-
cê œmierci Rodacy z Pokucia i Kraju A. D. 2000,

  Piotrowi Skardze Najwiêkszemu Kaznodziei, Pogromcy He-
retyków, Obroñcy Wiary, Zjednoczenia Cerkwi Ruskiej z Rzy-
mem. Wielkiemu  Synowi Ojczyzny. Ojcu Ubogich. Chlubie Na-
rodu Polskiego, w 300 Rocznicê Zgonu Dla Pamiêci Potom-
nych Wdziêczni Obywatele Miasta Ko³omyja Kamieñ Ten Po³o-
¿yli 20 X 1912.

 - Wyruszamy dalej…. jedziemy dzisiaj w góry…na Huculsz-
czyznê. Przed nami malownicze  Jaremcze (8 tys.),  miasto na
rzek¹ Prut - rejon Huculszczczyny.  Pierwsze uzdrowiska na tym
ternie  powsta³y jeszcze za czasów I Rzeczpospolitej. Dynamicz-
ny rozwój turystyki w Karpatach Wschodnich przypad³  na prze-
³om XIX i XX w, a szczególnie w okresie  miêdzywojennym miej-
scowoœci przyci¹ga³y turystów w te rejony. Piêkna, dziewicza
przyroda, wspania³e góry i Huculi - wschodniokarpaccy górale
zachêcali do odwiedzin. Lud ten stworzy³ wyj¹tkow¹ kulturê, rze-
mios³o, którymi fascynowa³y siê pokolenia Ukraiñców i Polaków
dzisiaj w³aœciwie ju¿ nie istnieje. II wojna œwiatowa przynios³a
kres typowej  HuculszczyŸnie. Widaæ jednak, ¿e  w niepodleg³ej
Ukrainie odradza siê turystyka w Karpatach Wschodnich. Dziœ
mo¿emy wynaj¹æ ju¿ wygodny pokój w hotelu lub kwaterê pry-
watn¹,  zosta³o jeszcze du¿o miejsc nieska¿onych komercj¹.Mieli-
œmy niestety tylko 1 godzinê na podziwianie uroków tej krainy….

W pobliskich kioskach z pami¹tkami kupi³yœmy drewniane jaj-
ko huculskie….tradycyjnie haftowany rêcznik… Przypomnia³am
sobie pieœñ, która nawi¹zywa³a do naszej dzisiejszej wyprawy
…. Czerwony pas, za pasem broñ,

i topór, co b³yska z dala.
 Weso³a myœl, swobodna d³oñ,
 to strój, to ¿ycie górala.
Tam szum Prutu Czeremoszu Hucu³om przygrywa,
a weso³a ko³omyjka do tañca porywa.
Dla Hucu³a nie ma ¿ycia jak na po³oninie,
 gdy go losy w do³y rzuc¹ - wnet z têsknoty ginie....
                                                     s³owa Józef Korzeniowski
 Godz. 13.00 - Zatrzymujemy siê na krótko w Nadwórnej. Mia-

sto ( 20 tys. ) stolica - rejonu w obwodzie iwanofrankowskim.
Rynek bardzo gwarny, ludzie robi¹  zakupy,  wszêdzie widaæ gro-
mady dzieci, weso³o bawi¹ siê na placu przy pomniku Iwana Fran-
ko. I my kupujemy  coœ na pami¹tkê:  chleb ukraiñski, du¿¹, dmu-
chan¹ pi³kê dla wnuka, cukierki. Podziwiamy zaopatrzenie  skle-
pów z gospodarstwem domowym - malowane naczynia, czajniki,
garnki…. A¿ oczy siê uœmiechaj¹ !!!.  Uwieczniamy to na zdjê-
ciach.. widaæ, ¿e i tu zawita³a gospodarka rynkowa.

Dowiadujemy siê z informatora, ¿e miejscowoœæ ta s³ynie w
historii Polski m.in. z tego, ¿e w  tym miejscu zaczyna siê szlak
bojowy II Brygady Legionów Polskich zwanej "¯elazn¹" lub "Kar-
pack¹ Brygad¹" (dowódc¹ 3 Pu³ku tej brygady by³ podpu³kow-

nik Józef Haller, póŸ-
niejszy genera³). Wie-
dzie on a¿ na Prze³êcz
Pantyrsk¹. W zimie
1914 r. polska brygada
stawia³a czo³a armii car-
skiej, która po pokona-
niu Austriaków plano-
wa³a prze³êczami kar-
packimi ruszyæ na Wê-
gry. Ramiê w ramiê z
Polakami stanêli do
walki tak¿e i Huculi - oddzia³ kapitana Szerauca.

Godz. 15.00 - wje¿d¿amy do Stanis³awowa   dzisiaj to Iwano
Frankowsk ( miasto partnerskie Opola) ( 200 tys.) Witaj¹ nas
dwie nauczycielki,
nasze przewodnicz-
ki po mieœcie.  Pani
Irena Sokolik, przez
kilka lat pracowa³a w
LO w G³ubczycach,a
pani Lidia  Androsz-
czuk w ZSM,  uczy-
³y j. niemieckiego te-
raz  ju¿ s¹ ju¿ na eme-
ryturze.(foto obok)

Zaczynamy zwie-
dzanie od centrum przy okaza³ym hotelu, za nim rozpoœciera siê
cienisty park - dawniej cmentarz.. gdzie niegdzie zachowa³y siê
jeszcze okaza³e  pomniki nagrobne z polskimi inskrypcjami:

Maurycy Go³awski ¿o³nierz i poeta ur. 5 X 1802 r. zmar³ 17 XI
1834 r. Czêœæ jego prochom. Ludu mój ludu sponiewierany.
Budujesz ci¹gle mogi³y , krzy¿e. A¿ na ró¿aniec Pan i ³zy Twe
zni¿ce i sam omyje piek¹ce rany.

Miasto zosta³o za³o¿one w 1662 r. przez Andrzeja Potockiego,
który nada³ mu nazwê Stanis³awów na czeœæ swego ojca Stani-
s³awa Rewery Potockiego. Pierwotnie pomyœlany jako twierdza
do obrony Rzeczypospolitej przed najazdami Tatarów. W 1669 r
Potocki za³o¿y³ tu  szko³ê tzw. koloniê akade-mick¹ po auspicjami
Akademii Krakowskiej, któr¹ póŸniej przejêli jezuici. Powsta³o tu
wiele innych instytucji kultury i nauki. By³  tu równie¿ wa¿ny
oœrodek kultury ormiañskiej w Polsce, w tamtejszym koœciele
obrz¹dku ormiañskiego  znajdowa³ siê do 1946 r. cudowny obraz
Matki Boskiej £askawej (po wojnie przewieziony do Gdañska).

Ogl¹daliœmy specyficzn¹ budowlê Ratusza z 1871 r., Koœció³
dekanalny z 1700 r. z grobami Potockich, obecnie muzeum sztuki
(g³ównie malarstwo sakralne), Kolegium jezuitów, w którym kszta³-
ci³ siê F. Karpiñski, Koœció³ Chrystusa Króla z 1927 r. - obecnie
jedyna œwi¹tynia rzymskokatolicka na terenie miasta.

Ze Stanis³awowa pochodz¹ m.in.: Z. Cybulski (1927-1967) -
polski aktor teatralny i filmowy, W. Dziaduszycki (1912-2008) -
polski aktor, hrabia, œpiewak, dyrygent, dziennikarz, autor tek-
stów kabaretowych, dzia³acz kulturalny, recenzent muzyczny i
teatralny oraz in¿ynier, Feliks Falk (ur. 1941) - polski re¿yser fil-
mowy i teatralny, scenarzysta, dramatopisarz, D. Pasent (ur. 1938)
- polski dziennikarz i dyplomata, wieloletni felietonista tygodni-
ka spo³eczno-politycznego Polityka i by³y ambasador RP w Chi-
le, tak¿e t³umacz, satyryk i autor ksi¹¿ek, A. Seniuk (ur. 1942) -
polska aktorka, prof. Akademii Teatralnej w Warszawie.

Godz. 18.00 - Ze Stanis³awowa jedziemy do Bóbrki na nocleg.
Znamy ju¿ to miejsce. Cieszymy siê, ze bêdziemy prawie jak u sie-
bie. Witaj¹ nas te same ¿yczliwe twarze.., biegn¹ dzieci, Ksi¹dz
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pozdrawia nas staropolskim Szczêœæ Bo¿e…  w kuchni krz¹taj¹ siê
gospodynie.. niebawem zasi¹dziemy do ostatniej wspólnej kola-
cji. Dziêkujemy  za  szczêœliwy dzieñ, modlimy siê o dobr¹ noc.

Zasypiamy, a w g³owie ko³acz¹ niespokojne myœli… jutro je-
dziemy ju¿ do Polski, ale ta Polska przecie¿ jest i tutaj….

Z Pamiêtnika:
 mi³oœæ do przodków, którzy przez wieki na tej ziemi ¿yli i

gdzie ich szcz¹tki z³o¿ono. Szacunek do ziemi i jej dziedzictwa,
na której ci co prze¿yli najwiêksz¹ wêdrówkê ludów XX w. odna-
leŸli w³asn¹ przysta [ Liliana Szymañska, Barbara Piechaczek]

2.07 - Godz. 8.00 - pi¹tek -  Bóbrka - poranna, Msza œw., przed
figurk¹ Matki Boskiej z XIX w. pale œwiece i proszê o szczêœliw¹
podró¿ do domu. Ostatnie zakupy… ukraiñska cha³wa z orzesz-
kami, cukierki raczki i  inne drobiazgi….¯egnamy siê z gospoda-
rzami domu.. obiecujemy, ¿e jeszcze tu  wrócimy.

Z pamiêtnika:
Na Kresach jesteœmy po raz pierwszy, odwiedziliœmy dom ro-

dzinny dziadka w Bóbrce..   wra¿enia niesamowite !1 !
[Dziêkujemy K. P.]

Godz. 10.00 -  zatrzymujemy siê w ma³ej miejscowoœci Kulików
- k. ̄ ó³kwi, po³o¿onej w dorzeczu Œwinny. Miejsce to s³ynie ze
wspania³ych  chlebów kulikowskich. Kupujemy oczywiœcie na
spróbowanie, rzeczywiœcie smak przedni !!  Wchodzimy do niewiel-
kiego Koœcio³a œw. Miko³aja, wita nas ks.  Bazyli Pawe³ko, który od

2002 r. pra-
cuje na
Kresach.
Opiekuje
siê  remon-
towanymi
tu koœcio-
³ami. Ma
pe³ne rêce
roboty.. z
du¿¹ pasja
opowiada
o postê-
pach  prac,
¿yczliwo-

œci wielu bezimiennych Polakach z Kresów…
Cieszy siê z naszych odwiedzin. Dowiadujemy siê, ¿e w XVII w.

Jan III Sobieski osiedli³ tu   jeñców tatarskich i tureckich, którzy
wyrabiali w za³o¿onej manufakturze, koce i dywany. W nastêp-
nych wiekach Kulików by³ wa¿nym oœrodkiem sadownictwa oraz
szewstwa dla pobliskiego Lwowa i ̄ ó³kwi.

St¹d ju¿ tylko 50 km do granicy z Polsk¹, ale czeka nas jeszcze
spotkanie z historyczn¹ ¯ó³kwi¹.  Cieszymy siê, bo nie by³o to
planowane.

Godz.  11. 00  - zatrzymujemy siê w ¯ó³kwi.  Miejscowoœæ
za³o¿ona w 1597 r. przez hetmana polnego koronnego Stanis³awa
¯ó³kiewskiego. Miasto wraz z zamkiem zaprojektowa³ Pawe³ Szczê-
œliwy. Otoczone przez mury obronne z czterema bramami (jedna -
Zwierzyniecka i czêœæ murów zachowa³y siê do dziœ).

¯ó³kiew by³a ulubion¹ rezydencj¹ króla Jana III Sobieskiego,
który umocni³ miasto nowoczesnymi obwarowaniami, dekoro-
wa³ je w stylu barokowym, tu przywozi³ swoje liczne wojenne
trofea. Zamek odziedziczy³ syn króla - Jakub Sobieski, który zmar³
w ¯ó³kwi w 1737 r. Od tego czasu zamek popada³ stopniowo w
ruinê. Przed I wojn¹ œwiatow¹ podjêto próbê jego odbudowy,
lecz w 1915 r.  sp³on¹³ ca³kowicie. Ponown¹ odbudowê rozpoczê-
to w dwudziestoleciu miêdzywojennym, jednak nie zdo³ano jej
ukoñczyæ.

Wœród zabyt-
ków wyró¿nia
siê koœció³ farny
wzniesiony w la-
tach 1606-1618 z
fundacji hetma-
na Stanis³awa
¯ó³kiewskiego,
p.w. œwiêtych:
Wawrzyñca i
Stanis³awa. W
œrodku okaza³e
grobowce Jaku-
ba i Konstante-
go Sobieskich.
W  XIX w. miejsce to by³o jedn¹ z najwspanialszych skarbnic
pami¹tek narodowych. Jak mo¿na wyczytaæ w przewodnikach, w
¿ó³kiewskiej farze oprócz piêknych marmurowych nagrobków
¯ó³kiewskich i Sobieskich (autorstwa Andreasa Schlütera) znaj-
dowa³y siê do 1939 r. ogromne malowid³a batalistyczne  najwiêk-
szych  zwyciêskich  bitew króla Jana III Sobieskiego i jego pra-
dziada S. ̄ ó³kiewskiego: Bitwa pod Chocimiem (ok.1679) pêdzla
gdañskich malarzy: Andreasa Stecha i Ferdinanda van Kessela i
Bitwa pod K³uszynem (ok.1620) Szymona Boguszowicza oraz dwa
malowid³a wykonane w latach 1693-1695 przez Marcina Altomon-
tego: Bitwa pod Wiedniem,

 Bitwa pod Parkanami. Obrazy te zosta³y na pocz¹tku lat 60. XX
w. umieszczone w Lwowskiej Galerii Sztuki w Olesku. Po wywiezie-
niu ich z kolegiaty  w ¯ó³kwi nie by³y ju¿ nigdy eksponowane.
Obecnie zosta³y przewiezione do Polski w celu ich renowacji.

Koœció³ tak¿e odzyskuje swoj¹ dawn¹ piêknoœæ, zosta³ objê-
ty projektem rewaloryzacyjnym, realizowanym w ramach Pro-
gramu MKIDZN,  finansowanym ze œrodków ministerialnych,
które pochodz¹ bezpoœrednio z polskiego bud¿etu, pracuj¹   tutaj
studenci ASP z Warszawy i Torunia, przyje¿d¿aj¹ na 3-tygo-
dniowe praktyki.

Dla nas ciekawostka, obrazy œw. Miko³aja i Wiktorii znajduj¹ce
siê we wnêtrzu, ufundowali mieszkañcy G³ubczyc: Gra¿yna i An-
drzej  Rudyszynowie (uczestnicy naszej wyprawy).

Jeszcze tylko  rzut oka na dawn¹ posiad³oœæ ¯ó³kiewskich..
..stoi nieopodal bazyliki. P³acimy 1 hrywne, aby pos³uchaæ o nie-
zwyk³ej  historii tego miejsca, o dawnym, wspania³ym wystroju
ogrodu,  florystycznych eksponatach.., i wielu innych skarbach
skrywanych przed laty we wnêtrzu ¿o³kiewskiego zamku …Szko-
da, ¿e nic z tych niezwyk³oœci  nie zachowa³o siê do dzisiaj. Bu-
dowla, teraz to ju¿ zupe³na ruina..

Jeszcze ostatnie fotografie.., ³yk rzeœkiego kresowego powie-
trza.. i podró¿ powrotna…do granicy zosta³o ju¿ tylko 35 km.
Patrzymy jeszcze na zielone pobrze¿a drogi.. autobus ko³ysze siê
w rytm naszych myœli…

Godz. 14.00  - Na granicy nie ma ruchu, sprawnie wje¿d¿amy
na przeznaczone dla autokarów pasy.. ukraiñscy celnicy pusz-
czaj¹ nas po godzinie …W paszportach pozostaje œlad naszej
kresowej wyprawy.

Jesteœmy znowu u siebie…, ale do G³ubczyc jeszcze d³uga dro-
ga, W sumie przejechaliœmy ponad 2 tys. km. Szkoda wracaæ…zo-
stan¹ niezapomniane wspomnienia, setki zdjêæ, pami¹tek skrzêt-
nie zbieranych po drodze: zasuszonych kwiatów, zió³, kilka ka-
mieni z twierdzy w Chocimiu, ziemia ze Lwowa, nasiona pachn¹-
cego czosnku, kromka chleba, buteleczka miedowki… i zawi¹za-
ne podczas wyjazdu przyjaŸnie. To co najcenniejsze to -  w sercu.

Maria Kalczyñska -  Instytut Œlaski, Politechnika Opolska
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  GRYPA  A/H1N1 ZNÓW NIEBEZPIECZNA
Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w G³ubczy-

cach z uwagi na wzrost iloœci zachorowañ na grypê oraz
zbli¿aj¹cy siê okres ferii zimowych dzieci i m³odzie¿y,
przestrzega przed mo¿liwoœci¹ zara¿enia siê niebezpiecz-
nym wirusem grypy.

Szczyt zachorowañ na grypê, który podobnie jak w la-
tach ubieg³ych, wyst¹pi najprawdopodobniej miêdzy stycz-
niem a marcem, zbiegnie siê w czasie z zimowym odpoczyn-
kiem naszych pociech. W trosce o zdrowie dzieci, apeluje o
rozs¹dek podczas wyjazdów, stosowanie  profilaktyki oraz
przestrzeganie podstawowych zasad higieny.

Najskuteczniejsz¹ metod¹ zapobiegania grypie s¹ szczepie-
nia ochronne. Obecnie zaleca siê szczepienie przeciwko grypie
wszystkim osobom, pocz¹wszy od 6 miesi¹ca ¿ycia. Zwraca siê
jednak uwagê, ¿e szczepieniami szczególnie nale¿y obj¹æ nastê-
puj¹ce grupy:

o osoby po przeszczepieniu organu;
o zdrowe dzieci w wieku 6-59 m. ¿.;
o osoby w wieku >= 50 lat; poniewa¿ w tej grupie znacz-

nie zwiêksza siê liczba osób nale¿¹cych do grup wysokie-
go ryzyka;

o doros³ych i dzieci, chorych na przewlek³e choroby uk³a-
du sercowo-naczyniowego,oddechowego (w tym chorych
na astmê), choroby nerek, choroby w¹troby, choroby neu-
rologiczne, choroby hematologiczne, choroby metabolicz-
ne (w tym chorych na cukrzycê);

o doros³ych i dzieci z niedoborami odpornoœci (w tym
spowodowanymi leczeniem immunosupresyjnym lub zaka-
¿eniem HIV);

o kobiety, które s¹ lub bêd¹ w ci¹¿y w trakcie sezonu
epidemicznego grypy;

o pensjonariuszy domów spokojnej staroœci, zak³adów
opieki zdrowotnej, dla przewlekle chorych bez wzglêdu na
ich wiek;

Z uwagi na fakt, i¿ poziom odpornoœci zabezpieczaj¹cy
przed zachorowaniem osi¹ga siê dopiero po up³ywie ok. 2
tygodni od dnia szczepienia, najefektywniejsze jest podda-
nie siê szczepieniu  przed rozpoczêciem sezonowego wzro-
stu zachorowañ na grypê (tj. we wrzeœniu/paŸdzierniku).
Jednak¿e równie¿ osoby, które zaszczepi¹ siê obecnie zna-
cz¹co zmniejsz¹ ryzyko zachorowaniu na grypê lub zara¿e-
nia ni¹ innych osób, które nale¿¹ lub mog¹ nale¿eæ do grup
ryzyka. W bie¿¹cym sezonie epidemicznym dostêpna jest
w obrocie aptecznym (wydawana odp³atnie na receptê le-
karsk¹) szczepionka trójwalentna (tzn. przeciw 3 szczepom
wirusa grypy - A(H1N1)v, A(H3N2) i B).

Problem zachorowañ na grypê powraca ka¿dego roku, a
o jego rozmiarach œwiadczyæ mo¿e iloœæ zg³oszonych za-
chorowañ. W powiecie g³ubczyckim w okresie od dnia
1.01.2011 do 7.01.2011 zarejestrowano 100 przypadków za-
chorowañ i podejrzeñ zachorowañ na grypê. W tym samym
okresie w roku 2010r. odnotowano 17 przypadków, a w 2009r.
- tylko 3 zachorowania.

 Wzrost iloœci zachorowañ wyst¹pi³  nie tylko w naszym
powiecie ale i ca³ym województwie opolskim.

Dlatego jeszcze raz proszê o powa¿ne potraktowanie pro-
blemu grypy oraz nie lekcewa¿enie zaleceñ specjalistów.

Opracowanie: Oddzia³ Epidemiologii Joanna PoŸniak
PP    Inspektor Sanitarny    w G³ubczycach
                                                    mgr Alina Mazur - Ciapa

>>>>> CHROÑ PRZED GRYP¥ SIEBIE I INNYCH
Co robiæ aby zmniejszyæ ryzyko zachorowania na grypê
oraz chroniæ przed ni¹ innych
Zaszczep siebie i swoj¹ rodzinê przeciw grypie,
ponadto:
- przestrzegaj zasad higieny oddychania - w czasie kaszlu i kichania

zakrywaj nos i usta chusteczk¹ jednorazow¹,
- poza domem i w podró¿y zawsze miej przy sobie ¿el do r¹k lub zapas

jednorazowych chusteczek nasyconych roztworem alkoholu, gdy¿ wa-
runki w podró¿y rzadko zapewniaj¹ mo¿liwoœci czêstego mycia r¹k,

- jeœli chusteczki jednorazowe lub ¿el w³aœnie ci siê skoñczy³y, kichaj
lub kaszl w zgiêcie ³okciowe - twoje d³onie nie zostan¹ ska¿one wirusem,

- w œrodkach transportu zbiorowego unikaj niepotrzebnego dotyka-
nia powierzchni i elementów ich wyposa¿enia,

- unikaj bliskiego kontaktu "twarz w twarz" z innymi podró¿nymi,
- unikaj masowych zgromadzeñ,
- zadbaj, aby równie¿ twoje dziecko przestrzega³o powy¿szych zaleceñ.
Nie lekcewa¿ grypy - chroñ siebie i innych - przy wyst¹pieniu obja-

wów takich jak gor¹czka, bóle g³owy, bóle miêœniowo-stawowe, ka-
szel, ból gard³a zostañ w domu, w przypadku nasilenia objawów -
zw³aszcza wyst¹pienia dusznoœci - niezw³ocznie skontaktuj siê z leka-
rzem.

BER£O HERODA ZNOWU W ZSM
W dniach 15-16 stycznia b.r. w Lewinie Brzeskim odby³ siê XXVI

Wojewódzki Przegl¹d Zespo³ów Kolêdniczych HERODY. W konkur-
sie tym wziê³o udzia³ 26 grup kolêdniczych z ró¿nych zak¹tków
Opolszczyzny.

Powiat G³ubczycki repre-
zentowa³ teatr TRADYCJA
Zespo³u Szkó³ Mechanicz-
nych w G³ubczycach pod kie-
rownictwem  Marii Farasie-
wicz, który zdoby³ I miejsce o
g³ówn¹ nagrodê - Ber³o He-
roda oraz nagrodê Marsza³ka
Województwa Opolskiego za
swój spektakl obrzêdowo -
kolêdniczy. Jury konkursu

(przewodnicz¹ca - prof. Tere-
sa Smoliñska - folklorystka,
prof. Remigiusz Poœpiech -
muzykolog i El¿bieta Oficjal-
ska - etnograf) wysoko oce-
ni³o walory artystyczne pre-
zentacji, kunszt aktorski, sce-
nografiê, kostiumy oraz dyna-
miczn¹ akcjê i zgodnoœæ z au-
tentycznymi formami kolêdni-
czymi. Ponadto Mietek Zaj¹c
i Mateusz Swiderski zostali nagrodzeni indywidualnie za wykreowa-
nie postaci. Z kolei Maria Farasiewicz, która zreszt¹ wyst¹pi³a w wido-
wisku, zosta³a uhonorowana przez Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu za
stworzenie spektaklu najbardziej zbli¿onego do tradycyjnego, obrzê-
dowego i artyzm przedsiêwziêcia w warstwie s³ownej i wizualnej.

By³ to ju¿ dziewi¹ty wystêp teatru z g³ubczyckiego "Mechanika" w
tym przegl¹dzie i pi¹ta nagroda g³ówna, co potwierdza wysoki poziom
szkolnego teatru, który od lat przynosi chlubê Ziemi G³ubczyckiej.

                                                                                     Violetta Maciej

>>>>>>>
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       Wspomnê, ¿e w obawie przed niechybn¹ œmierci¹ dziecka w
wagonie postanowiono ochrzciæ je wod¹. Chrzestn¹ Heli (tak jej
dali na imiê) zosta³a Tracz Maria, s¹siadka Szczêchów z Korczun-
ku, a chrzestnym brat Marii, a mój szwagier Jan. Oboje chrzestni
prze¿yli Sybir. Tracz Maria po wojnie osiedli³a siê w Anglii, a Jan
Szczêch by³ w Armii Andersa, walczy³ pod Monte Casino, o¿eni³
siê z W³oszk¹ i po paru latach wyemigrowali do Argentyny.
Chabinowe - m¹¿ i ¿ona, byli nauczycielami z Ihrownicy, szwagra
Stanis³awa dobrze znali, wiêc œmia³o zajechaliœmy do nich. Cha-
binowa zaopiekowa³a siê ma³a Hel¹, zagrza³a wodê, niemowlê
wykapa³a, pieluszki i inne ³aszki wypra³a, a swoimi owinê³a je.
Rano dobrze ubrani, otuleni od zimna i wiatru, powróciliœmy do
Ihrownicy do domu szwagra - te i inne wspomnienia przekaza³ mi
wujek Wojciech Jagielicz w latach 90-tych.
W naszym domu, ciocia Maria z ma³¹ Helen¹ przebywali do kwiet-
nia lub maja 10940r. W umówionym dniu, wujek Jagielicz Woj-
ciech przyjecha³ samochodem osobowym i zabra³ ich do Zbara-
¿a, na kwaterê gdzie mieszka³ od paŸdziernika 1939r. - do domu
Szubrów. Pan Szuber odda³ im do dyspozycji dom, po 10 lutym
1940r. a sam z rodzin¹ przeniós³ siê na gospodarkê brata, którego
wywieziono na Sybir.
Kiedy ciocia Maria z dzieckiem byli jeszcze u nas, w marcu lub
kwietniu postanowiono po raz drugi ochrzciæ ma³¹ Helenê w ko-
œciele. Tu chrzestn¹ zosta³a Stefania Bia³ow¹s córka Sylwestra, a
chrzestnym zosta³ nasz szwagier - Stefan Grabas.
Zabrani na Sybir lutym 1940r., jeœli prze¿yli podró¿, to na drug¹
zimê l¿ej znosili mrozy, wiatry, œnieg od tych których zabrano w
innych terminach. Kiedy zabierano w lutym, by³a sroga zima i
ka¿da rodzina w miarê mo¿noœci i pozwolenia, stara³a siê zabraæ
odpowiedni¹ zimow¹ odzie¿. Zabrani w kwietniu 1940r. choæ mie-
li podró¿ mniej uci¹¿liw¹, to trudy przebywania na Sybirze znosili
gorzej, ciê¿ej szczególnie zimê.
Poci¹g na Sybir wyjecha³ z H³uboczka W. po pó³nocy 12 lutego.
Gdyby wujek Wojciech z moim ojcem nie zjawili siê przed pó³-
noc¹ na stacji to Wojciech nie zd¹¿y³by zabraæ ¿ony i dziecka z
wagonu. Jeœli chodzi o los moich dziadków i wujków - Jana i
Franciszka, po wywózce by³ ciê¿ki i tragiczny. Osiedlono ich, jak
inne rodziny jad¹ce w tym poci¹gu, na dalekim wschodzie - Sybirze
- w Komiassr. Pracowali ciê¿ko, biedowali. Z pocz¹tku wysy³ano dla
nich paczki ¿ywnoœciowe, wysy³aæ mo¿na by³o tylko z jednej poczty
w województwie. Ka¿da paczka musia³a byæ obszyta p³ótnem.
Po rozpoczêciu wojny sowiecko - niemieckiej, w czerwcu 1941r,
og³oszono "amnestie" dla Polaków, na podstawie umowy Sikor-
ski - Majski. W/g umowy, wszyscy zes³ani powinni byæ wolni,
przebaczono im ich "zbrodnie", mo¿na by³o jechaæ na odleg³e
azjatyckie tereny, gdzie tworzy³a siê Armia Polska. Chocia¿ og³o-
szono dla nich wolnoœæ, to wielu po sio³kach oddalonych daleko
od wiêkszych miejscowoœci, traktów, utrudniono im  wyjazd na
po³udnie. W ró¿nych punktach Kazachstanu, Kirgi¿ji, Uzbeki-
stanu, ludzie - widma, zg³aszali siê do oddzia³ów, przyjmowano
m³odych mê¿czyzn i kobiety. Gdzie formowano odzia³y. Tam ma-
sowo Sybiracy starali siê dostaæ, aby polepszyæ swój byt z na-
dziej¹, ¿e mo¿e poleprawi¹ jak¹œ "przysz³oœæ".  Dziadkowie i wuj-
kowie postanowili dostaæ siê do Uzbekistanu gdzie tworzono
Armiê Polsk¹. Wyjechali wiêc saniami, jechali wiele kilometrów,
jechali kilka dni, tak jecha³o wiele, ju¿ nie pe³nych - kompletnych
rodzin, jechali do najbli¿szej stacji kolejowej. Nastêpnie przesie-
dli siê do poci¹gu, jad¹c kilka dni poci¹giem. W  podró¿y zmar³
nasz dziadek - Szczêch Micha³, cia³o jego zostawili na najbli¿-
szym postoju.

Na czyjej ziemi, w jaki kraju zmar³, to nie wiemy. Czy by³a to ziemia
rosyjska, czy ziemia Uzbekistanu. Nadal jad¹c poci¹giem do miej-
sca gdzie tworzy³a siê Armia Polska, na jednej wiêkszej stacji,
zatrzyma³ siê poci¹g. Kierownictwo poci¹gu oznajmi³o, ¿e bêdzie
d³u¿szy postój, ¿e pasa¿erowie mog¹ wyjœæ i kupiæ chleb, zaopa-
trzyæ siê w wodê. Wielu pasa¿erów - Polaków wysiada³o aby
kupiæ chleb i zaopatrzyæ siê w wodê. Wysiad³ te¿ Franciszek
Szczêch, wysiadali przewa¿nie m³odzi. Wszyscy pod¹¿ali do punk-
tu sprzeda¿y poza stacj¹, kiedy pasa¿erowie oddaleni byli od
poci¹gu spor¹ odleg³oœæ, poci¹g bez zapowiedzi odjecha³ ze sta-
cji. Zostawieni pasa¿erowie pozostali bez chleba, wody, wielu
roz³¹czonych z rodzin¹.
Nie mieli co jeœæ, piæ, wycieñczeni g³odn¹ i d³ug¹ podró¿¹, przez
kilka dni poumierali. Okaza³o siê, ¿e w punktach tych nic nie by³o
do sprzeda¿y, nie by³o chleba. Po paru dniach od poprzedniego
poci¹gu, jecha³ nastêpny z Polakami w kierunku Uzbekistanu. W
poci¹gu tym jecha³a chrzestna Heli - Maria Tracz, s¹siadka Fran-
ciszka, pe³ni³a obowi¹zki pielêgniarki w poci¹gu. Wiedzia³a, ¿e
poprzedni poci¹g zostawi³ wielu pasa¿erów - Polaków na tej sta-
cji bez zapowiedzi, ¿e Ci pasa¿erowie poumierali. Wiedzia³a, ¿e w
poprzednim poci¹gu jechali Szczêchowie- mama oraz dwóch sy-
nów - Franciszek i Jan, ¿e Franciszek wysiad³ i pozosta³ na stacji
i ¿e móg³ te¿ umrzeæ.  Do jej obowi¹zków nale¿a³o m.in. zabieraæ
trupów le¿¹cych w publicznych miejscach. Poczê³a go miêdzy
trupami szukaæ, które le¿a³y warstwami rozebrane do go³a i znala-
z³a go. Jan z mam¹ jechali nadal w kierunku Uzbekistanu. W cza-
sie podró¿y uzgodni³ z mam¹, ¿e on od³¹czy siê od tego poci¹gu
i pojedzie innym, aby szybciej dotrzeæ do punktu formowania siê
Armii Polskiej. Jan zajecha³ wczeœniej, by³ ju¿ umundurowany,
kiedy mama dotar³a na miejsce. ¯o³nierze polscy, g³odow¹ sw¹
porcjê dzienn¹, dzielili siê z ludnoœci¹ cywiln¹. Mama Jana - Ani-
gla - bêd¹ca ju¿ w podesz³ym wieku, po wycieñczeniu ciê¿k¹
prac¹ na Sybirze, d³ugotrwa³ej i g³odnej podró¿y, zjad³a  nor-
maln¹ porcjê posi³ku. By³a wyg³odzona, ¿o³¹dek nie przyzwycza-
jony do normalnego trawienia, zachorowa³a i szybko zmar³a.
Pochowana zosta³a na ziemi Uzbekistanu, syn Jan zorganizowa³
pogrzeb na warunki jakie tam by³y w owym czasie, zmar³¹ chowa³
ksi¹dz Polski.
Jan Szczêch po przeszkoleniu wojskowym, z wojskiem uda³ siê
do Persji, a st¹d do W³och. Bêd¹c w Armii Andersa, walczy³ pod
Monte Cassino. Po wojnie zapozna³ W³oszkê Irenê, o¿eni³ siê
wyemigrowali do Argentyny. Rodzina Jagielicza Wojciecha zo-
sta³a przesiedlona w 1945r. do miejscowoœci Wielkie £¹ki n/Nysy.
Ze wszystkich wymienionych "bohaterów" tego artyku³u, ¿yje
"niemowlê" nie dosz³a Sybiraczka - Helena.
                                                                                Bia³ow¹s

SMUTNA ROCZNICA (dok.)

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 doraŸn¹ pomoc

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

 i inne emocjonalnie trudne sytuacje ¿yciowe.
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OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje, ¿e:
I.  w dniu 8 lutego 2011 r. odbêd¹ siê przetargi:

1/ II przetarg ustny ograniczony do w³aœcicieli s¹siednich
dzia³ek oznaczonych nr 880/7 i nr 339/10 dotycz¹cy sprzeda¿y
nieruchomoœci niezabudowanej, oznaczonej wed³ug ewidencji
gruntów jako dzia³ka nr 880/8 o powierzchni 0,0090 ha, po³o¿onej
w G³ubczycach przy ul. Sobieskiego. Cena wywo³awcza brutto
do przetargu wynosi 11.250,00 z³. Wadium wynosi 1.200,00 z³.

2/ IV przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nie-
ruchomoœci lokalowej w budynku gara¿owo - gospodarczym,
po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Sobieskiego nr 21a/4, wraz
ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu z dzia³ki nr 342/9 o po-
wierzchni 0,0119 ha. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi
1.717,00  z³. Wadium wynosi 200,00 z³.

3/ IV przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nie-
ruchomoœci zabudowanej budynkiem gospodarczym w stanie
surowym zamkniêtym, oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako
dzia³ka nr 24/15 o powierzchni 0,0497 ha, po³o¿onej  w Bernaci-
cach Górnych. Cena wywo³awcza brutto do przetargu wynosi
10.670,00 z³. Wadium wynosi 1.100,00 z³.

4/ IV przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nie-
ruchomoœci zabudowanej budynkiem gospodarczym w stanie
surowym zamkniêtym, oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako
dzia³ka nr 24/16 o powierzchni 0,0442 ha, po³o¿onej                       w
Bernacicach Górnych. Cena wywo³awcza brutto do przetargu
wynosi 10.384,00 z³. Wadium wynosi 1.100,00 z³.

5/ IV przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nie-
ruchomoœci zabudowanej budynkiem gospodarczym w stanie
surowym zamkniêtym, oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako
dzia³ka nr 24/17 o powierzchni 0,0451 ha, po³o¿onej w Bernaci-
cach Górnych. Cena wywo³awcza brutto do przetargu wynosi
10.431,00 z³. Wadium wynosi 1.100,00 z³.

6/ IV przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nie-
ruchomoœci zabudowanej budynkiem gospodarczym w stanie
surowym, oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr
24/18 o powierzchni 0,0614 ha, po³o¿onej w Bernacicach Gór-
nych. Cena wywo³awcza brutto do przetargu wynosi 11.279,00
z³. Wadium wynosi  1.130,00 z³.

Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargach jest wniesienie
wadium w pieni¹dzu. Wadium winno wp³yn¹æ na k-to Urzêdu lub
byæ wp³acone w kasie Urzêdu najpóŸniej w dniu 3 lutego 2011 r.

II. w dniu 15 lutego 2011 r. odbêd¹ siê nastêpuj¹ce przetargi:
1/ II przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nie-

ruchomoœci niezabudowanej, oznaczonej wed³ug ewidencji grun-
tów jako dzia³ka nr 355/1 o powierzchni 0,1000 ha, po³o¿onej we
wsi Debrzyca. Cena wywo³awcza brutto do przetargu wynosi
5.200,00 z³. Wadium wynosi 520,00 z³.

2/ II przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nie-
ruchomoœci niezabudowanej, oznaczonej wed³ug ewidencji grun-
tów jako dzia³ka nr 355/3 o powierzchni 0,1500 ha, po³o¿onej we
wsi Debrzyca. Cena wywo³awcza brutto do przetargu wynosi
6.700,00 z³. Wadium wynosi 670,00 z³.

Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargach jest wniesie-
nie wadium w pieni¹dzu. Wadium winno wp³yn¹æ na konto
Urzêdu lub byæ wp³acone w kasie Urzêdu najpóŸniej11.02.11 r.

III. w dniu 22 lutego 2011 r. odbêdzie siê II przetarg ustny
nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nieruchomoœci niezabu-
dowanej, oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ki nr
446/25, nr 373/5 i nr 452/2 o ³¹cznej powierzchni 0,1996 ha,
po³o¿onej  w G³ubczycach w rejonie ulic Emilii Plater, Ratuszo-
wej i Warszawskiej. Cena wywo³awcza netto do przetargu
wynosi 370.000,00 z³. Wadium wynosi 37.000,00 z³.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wa-
dium w pieni¹dzu. Wadium winno wp³yn¹æ na konto Urzêdu naj-
póŸniej w dniu 17 lutego 2011 r.

Szczegó³owe informacje nale¿y uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim
w G³ubczycach ul.Niepodleg³oœci nr 14 (pokój nr 20) - telefon
(77) 485 30 21 wewnêtrzny 222 i 224    lub w internecie na stronie
WWW.glubczyce.pl

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

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

1/ 04.01.2011r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczone do zby-
cia nieruchomoœci lokalowe po³o¿one w G³ubczycach przy ul.
Krakowskiej nr 3b/7, ul. ̄ eromskiego nr 19/15, ul. Koœciuszki nr
16a/1, ul. Krakowskiej nr 4/2, ul. Koœciuszki nr 16/12, ul. Powstañ-
ców nr 46/3, ul. Krakowskiej nr 6/2, ul. Krakowskiej nr 6/7, ul.
Sobieskiego nr 13/15.

Z dniem 15.02.2011 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez
osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nierucho-
moœci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2  ustawy  z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (jednolity tekst
Dz. U. nr 102    z 2010 r., poz. 651 z póŸniejszymi zmianami) t.j.
osobie, której przys³uguje roszczenie  o nabycie nieruchomoœci z
mocy cytowanej ustawy lub odrêbnych przepisów albo osoba ta
jest poprzednim w³aœcicielem zbywanej nieruchomoœci pozba-
wionym prawa w³asnoœci.

2/ 04.01.2011r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do odda-
nia w u¿ytkowanie wieczyste  na rzecz dotychczasowego u¿yt-
kownika wieczystego (przed³u¿enie dotychczasowej umowy u¿yt-
kowania wieczystego) nieruchomoœci gruntowej po³o¿onej w
G³ubczycach przy   ul. Kopernika nr 2 obejmuj¹cej dzia³kê nr 335/
2 o powierzchni 0,2136 ha.

3/ 11.01.2011r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczone do zby-
cia nieruchomoœci lokalowe po³o¿one w G³ubczycach przy ul.
Ratuszowej nr 2/3, ul. Kochanowskiego nr 5/3, ul. Rynek nr 9/1,
ul. Rynek nr 5/1.

Z dniem 22.02.2011 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku
przez osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nieru-
chomoœci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2  ustawy  z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (jednolity
tekst Dz. U. nr 102    z 2010 r., poz. 651 z póŸniejszymi zmianami) t.j.
osobie, której przys³uguje roszczenie  o nabycie nieruchomoœci z
mocy cytowanej ustawy lub odrêbnych przepisów albo osoba ta
jest poprzednim w³aœcicielem zbywanej nieruchomoœci pozba-
wionym prawa w³asnoœci.

G£OS G£UBCZYC  Z DOSTAW¥  DO DOMU
Jeœli nie chcesz  "polowaæ" w sklepach na G³os G³ubczyc,

mo¿esz mieæ dostawê do domu (równie¿ za granicê) w wersji
elektronicznej,  przeœlij swój adres e-mail na adres redakcji:

janwac@o2.pl
 GG w  wersji elektronicznej  w pliku  PDF zajmuje ok. 2

MB, ca³y  w kolorze,  dotrze wczeœniej
ni¿ wersja papierowa do sklepów.
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Rozpoczêcie nowego roku jest dobr¹ okazj¹ do podsumowania
roku ubieg³ego pod wzglêdem zaistnia³ych zagro¿eñ w powie-
cie g³ubczyckim oraz podejmowanych dzia³añ.
Takie podsumowanie odby³o siê podczas narady rocznej w Ko-
mendzie Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w G³ubczy-
cach w dniu 18 stycznia br. Kierownicy poszczególnych komó-
rek komendy przedstawili realizacjê zadañ w roku 2010 oraz g³ów-
ne cele na 2011 r.

Pod wzglêdem iloœci prowadzonych akcji, w minionym 2010 roku
zanotowaliœmy ogó³em 774 zdarzenia, tj. o 241 wiêcej w stosun-
ku do roku 2009. W 2010 roku stra¿acy wyje¿d¿ali 135 razy do
po¿arów, 625 razy do miejscowych zagro¿eñ oraz 14 razy do

alarmów fa³szywych. Natomiast w roku 2009, po¿arów mieliœmy
159, miejscowych zagro¿eñ 365 oraz 9 alarmów fa³szywych. Wi-
doczny wzrost iloœci miejscowych zagro¿eñ, spowodowany by³
g³ównie ubieg³oroczn¹ powodzi¹, która wyst¹pi³a na skalê kra-
jow¹, powoduj¹c ogromne straty. G³ubczyccy stra¿acy w zwi¹z-
ku z t¹ jak¿e wielk¹ powodzi¹, brali tak¿e udzia³ w akcjach poza
terenem naszego powiatu. G³ównie to w miejscowoœciach Za-
wadzkie, Popielów, Kêdzierzyn-KoŸle, Lubañ oraz przy zabez-
pieczeniu elektrowni w Brzeziu.
Natomiast pod wzglêdem prewencyjnego zabezpieczenia kon-
tynuowano dzia³ania z roku 2009, które mia³y zwi¹zek z tragicz-
nym po¿arem hotelu w Kamieniu Pomorskim, przeprowadzono
kontrole sprawdzaj¹ce w budynkach socjalnych mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego. W³aœciciele skontrolowanych obiek-
tów wykonali nakazy decyzji w ca³oœci. W okresie ostatnich
trzech lat znacznie poprawi³a siê sytuacja domów pomocy spo-

³ecznej (DPS), w których wszczête postêpowania doprowadzi³y
do wykonania szeregu zadañ w zakresie bezpieczeñstwa po¿a-
rowego. Nieliczne z nich na wniosek strony uzyska³y prolonga-
tê na rok bie¿¹cy. Niemniej jednak, aktualnie wszystkie DPS-y z
terenu powiatu posiadaj¹ pozytywn¹ opiniê Komendanta Po-
wiatowego PSP w G³ubczycach.
W ramach akcji "otwartych stra¿nic" oprowadzono 8 grup dzie-
ci (ok. 200 osób), m³odzie¿y szkolnej i przedszkolnej. Ponadto w
ramach licznych akcji przeprowadzono pogadanki, prezentacje
komputerowe, a tak¿e przeprowadzono próbny alarm w Przed-
szkolu nr 2. Wraz z policj¹, stra¿¹ graniczn¹ i stra¿¹ miejsk¹, uczest-
niczono w "IV Olimpiadzie Przedszkolaka" promuj¹cej zasady bez-
pieczeñstwa i zachowañ w przypadku powstania zagro¿enia.
Dzia³ania prewencyjne w liczbach:
- przeprowadzono ³¹cznie 55 kontroli;
- przeprowadzono 15 kontroli sprawdzaj¹cych
   wykonanie  decyzji administracyjnych;

-   przeprowadzono 8 odbiorów obiektów;
-   wydano 35 decyzji administracyjnych;
-   22 razy wyst¹piono do innych organów;
-   na³o¿ono 1 mandat karny;
-   skontrolowano ³¹cznie 56 obiektów;
-   w 20 obiektach stwierdzono nieprawid³owoœci;
-   wskazano ogó³em na 83 nieprawid³owoœci.
-  wydano 26 postanowieñ (w tym opinie dot. stanowiska Pañ-
stwowej Stra¿y Po¿arnej w sprawie u¿ytkowania nowych i u¿yt-
kowanych obiektów i instalacji oraz dotycz¹ce imprez maso-
wych i imprez na drogach publicznych;
Wœród najczêœciej stwierdzanych nieprawid³owoœci wyró¿niæ
nale¿y:
- nieodpowiedni stan dróg ewakuacyjnych (dro¿noœci, sk³ado-
wania materia³ów palnych) i znaków bezpieczeñstwa,
- z³y stan techniczny instalacji u¿ytkowych, b¹dŸ niepoddawa-
nie ich terminowym kontrolom stanu technicznego,
- brak, z³y stan techniczny, b¹dŸ niepoddawanie urz¹dzeñ i in-
stalacji przeciwpo¿arowych okresowym kontrolom stanu tech-
nicznego,
- brak opracowanej instrukcji bezpieczeñstwa po¿arowego lub
niepoddawanie jej okresowej aktualizacji,
- w zakresie ewakuacji mog¹cymi spowodowaæ zagro¿enie ¿ycia
ludzi brak zabezpieczenia przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych
i przekroczone d³ugoœci lub szerokoœci dróg ewakuacyjnych
 Opracowanie: m³. bryg. mgr in¿. Wojciech Semeniuk

kpt. mgr in¿. Janusz Wysocki

INFORMACJE PP STRA¯Y PO¯ARNEJ
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POWIATOWE MUZEUM ZIEMI G£UBCZYCKIEJ
zaprasza od wtorku do pi¹tku w godz.10.00 -15.30 oraz w 2. i 4. niedzielê m-ca 12.00-15.30

AKTUALNE WYSTAWY:
 „OWOCE BIBLIJNE” MALARSTWO  ZDZIS£AWA WIATRA

„BRZE¯ANY -MIASTO RODZINNE MARSZA£KA RYDZA ŒMIG£EGO”
„ARCHEOLOGIA ZIEMI G£UBCZYCKIEJ”

Stowarzyszenie Mi³oœników Lwowa i Kresów Po³udniowo
Wschodnich oddz. w G³ubczycach  pod kierunkiem Edwarda
Wo³oszyna i Kazimierza Naumczyka  zakoñczy³o okres Bo¿o-
narodzeniowy 2010/11 wspólnym spotkaniem kresowian -
G³ubczyc, Grobnik, Nowej Wsi, a i goœci z Opola, K-KoŸla i
Czech - w œwietlicy  w Bogdanowicach. Rolê duchowego

przewodnika uroczystoœci pe³ni³, jako kapelan kresowian, ks.
prob. Adam Szubka z bogatym zapleczem organizacyjnym w
postaci Rad Parafialnej i So³eckiej z Markiem Gorczyc¹,  KGW
i niezmordowanej, niezast¹pionej Stanis³awy Mrzyg³ód ze
"swoim" zapleczem (córk¹, ziêciem, mê¿em, dzieæmi i m³odzie¿¹
bogdanowick¹). Proboszcza  wspiera³ dodatkowo   zaprzyjaŸ-
niony z parafi¹ misjonarz o.Henryk Ka³u¿a redemptorysta  z
Centrum Duchowoœci w Nysie. Dziêki temu, bogata by³a nie
tylko czêœæ duchowa spotkania. ale i dla cia³a przygotowa³y
panie z KGW tradycyjn¹ zupê grzybow¹ i rybê sma¿on¹, po-
tem by³y jeszcze inne smako³yki. Podnios³ego charakteru uro-
czystoœci dodawali znamienici goœcie w osobach kresowian
z oddz. K-KoŸlu z prezesem Witoldem Listowskim, b. prezy-
dentem Wies³awem F¹far¹, dyrektorem Departamentu Kultu-
ry Urzêdu Marsza³kowskiego Romanem Wójcikiem z matk¹
kresowiank¹, byli te¿ goœcie z Czech,  wo³ynianka Lidia Cza-
janova z Krnova  wywodz¹ca siê z pobliskiego Rusina. Pod-
czas pierwszej pielgrzymki polskiego pogranicza na poœwiê-
cenie odbudowanej tam kaplicy, jej ojciec starosta Rusina
wita³ nas piêkn¹ polszczyzn¹. Wtedy dowiedzieliœmy siê, ¿e
tu¿ za nasz¹ granic¹ mieszkaj¹, te¿ wypêdzeni kresowianie,
których losy by³y wspólne z naszymi. Ojciec Pani Lidii przy-
wióz³ w 1945r. ze sob¹ z Kresów obraz œw. Wac³awa, który
wisi w koœciele w Hrozowej i dzwon  wybijaj¹cy  godziny z
wie¿y kaplicy na Rusiñskim wzgórzu.

Goœcie spoza G³ubczyc, nasze w³adze samorz¹dowe,  jak i organizato-
rzy mnieli we wspomnieniach wiele wspólnych w¹tków, które jak echo
przypomina³y wspomnienia bohaterów inscenizacji pierwszych osie-
dleñców, kresowiaka, górala i œl¹zaka. Przypominali pierwsze powojen-
ne lata swoich rodziców i dziadków, zderzenie siê ró¿nych tradycji, zwy-
czajów w Bogdanowicach. £¹czy³y ich wspólne ciê¿kie doœwiadczenia
wojny i wygnania z rodzinnych stron oraz spotkania w koœciele, które-
go rolê spe³nia³a  obecna œwietlica. Przywo³ywanie tragicznych wspo-
mnieñ, osób bliskich pomordowanych, zag³odzonych na œmieræ lub z
póŸniejszych czasów zas³u¿onych dla organizacji  ¿ycia w nowym miej-
scu, wyciska³o ³zy z oczu wielu wiekowych kresowian. O. Henryk za-
chêca³ do zbierania tego typy wspomnieñ i wydania drukiem, jest bo-
wiem mi³oœnikiem historii równie¿ kresowych, spêdzi³ szeœæ lat na mi-
sjach na Ukrainie, Bia³orusi i Rosji. Za-
deklarowa³ nawet pomoc w wydaniu
wspomnieñ.  Po g³êbokich prze¿yciach
p³yn¹cych ze sceny i wspomnieñ zebra-
nych, nasta³a podnios³a chwila poœwiê-
cenia op³atków przez o. Henryka  i ³ama-
nia siê uczestników spotkania, sk³ada-
nia sobie ¿yczeñ, dziêki temu wróci³a at-
mosfera œwi¹tecznej radoœci. Po wspól-
nym posi³ku, zespól muzyczny zaprosi³
do tañca, szczególnie babcie z dziadka-
mi,  to im dedykowany by³ pierwszy
utwór muzyczny okazji ich œwiêta, a jed-
noczeœnie  przecie¿ to  karnawa³, a jak
karnawa³ to zabawa. Wiele s³ów uzna-
nia, podziêkowania pad³o z ust goœci, bur-
mistrza Jana Krówki, radnego wojewódzkiego Zbigniewa Zió³ko, pod
adresem Stanis³awy Mrzyg³ód - na zdjêciu jako baczna pani re¿yser i
inspicjentka - za  piêkne przedstawienie i g³êbokie  prze¿ycia  religijno -
patriotyczne oraz œwi¹teczne koñcz¹ce okres Bo¿onarodzeniowy.

                                                              Jan Wac (fotoreporta¿ str.20)

KRESOWIANIE
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PREZES ZARZ¥DU G£UBCZYCKIEGO TBS
Spó³ka z o.o. ul. Pocztowa 8, 48 - 100 G³ubczyce
podaje do publicznej wiadomoœci wykaz nieruchomoœci
przeznaczonych do sprzeda¿y w drodze rokowañ

oznaczenie nieruchomoœci; dzia³ka gruntu Nr 468/10 po³o¿ona
w G³ubczycach przy ul. Kozielskiej 21, lokal mieszkalny nr 2 pow.
nieruchomoœci (lokalu); 47,70m2,

 opis nieruchomoœci (lokalu); lokal mieszkalny nr 2 o powierzch-
ni u¿ytkowej 47,70m2, po³o¿ony jest na I piêtrze budynku po³o¿o-
nego w G³ubczycach przy ul. Kozielskiej 21. Do lokalu przynale¿y
piwnica o pow. 5,70m2. Na uk³ad funkcjonalny lokalu sk³adaj¹
siê: dwa pokoje w tym jeden przechodni,  kuchnia, przedpokój,
spi¿arka, wc. Lokal nie posiada balkonu ani loggii.   Wysokoœæ
pomieszczeñ 3,50m. Lokal wyposa¿ony jest w instalacjê wod-
kan, elektryczn¹, gazow¹. Ogrzewanie eta¿owe z pieca usytuowa-
nego w kuchni.

 Standard wyposa¿enia i wykoñczenia lokalu niski
Przeznaczenie nieruchomoœci i sposób zagospodarowania;

lokal mieszkalny
Cena nieruchomoœci; 44.000,00z³
Wysokoœæ stawek procentowych op³at z tytu³u u¿ytkowania

wieczystego; nie dotyczy
Wysokoœæ op³at z tytu³u u¿ytkowania, najmu, dzier¿awy lub

innych; zgodnie z uchwa³¹ Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Koziel-
ska 21

Obci¹¿enia nieruchomoœci; nieruchomoœæ nie jest obci¹¿ona
Zobowi¹zania, których przedmiotem jest nieruchomoœæ;brak
Terminy przeprowadzonych przetargów;
 I:  09.11.2010r. II: 15.12.2010r. III: 11.01.2011r.
Termin i miejsce sk³adania pisemnych zg³oszeñ
w rokowaniach; 25.02.2011r. do godz. 10:00, pok nr 18 w siedzi-

bie G³ubczyckiego TBS Sp. z o.o. ul. Pocztowa 8, 48 - 100 G³ub-
czyce.

 Zg³oszenia udzia³u w rokowaniach sk³ada siê w zamkniêtych
kopertach. Zg³oszenie powinno zawieraæ: imiê, nazwisko i adres
albo nazwê lub firmê oraz siedzibê, je¿eli zg³aszaj¹cym jest osoba
prawna lub inny podmiot, datê sporz¹dzenie zg³oszenia, oœwiad-
czenie, ¿e zg³aszaj¹cy zapozna³ siê z warunkami rokowañ i przyj-
muje te warunki bez zastrze¿eñ, proponowan¹ cenê i sposób jej
zap³aty.

Termin i miejsce przeprowadzenia rokowañ; 01.03.2011r. od
godz. 10:00 w œwietlicy siedziby G³ubczyckiego TBS Sp. z o.o.ul.
Pocztowa 8, 48 - 100 G³ubczyce termin i miejsce oraz wysokoœæ
zaliczki pobieranej tytu³em zabezpieczenia kosztów w przypadku
uchylenia siê od zawarcia umowy; zaliczkê  w wysokoœci 4000,00z
nale¿y wp³aciæ w pieni¹dzu do 25.02.2011r. w kasie siedziby G³ub-
czyckiego TBS Sp. z o.o.  lub przelewem na konto:

BZ WBK 62 10902154 0000 0005 6000 7786
z adnotacj¹: "Kozielska 21/2" (dowód wp³aty zaliczki nale¿y

do³¹czyæ do pisemnego zg³oszenia w rokowaniach). Jako termin
wniesienia zaliczki przyjêty zostaje termin uznania kwoty na ra-
chunku  w/w.  Zaliczka uczestnika, który rokowania wygra zali-
czona zostanie na poczet nabycia nieruchomoœci.

Skutki uchylania siê od zawarcia umowy - utrata zaliczki
Osoby upowa¿nione do kontaktów;
 Miros³aw Pelc tel. (77) 485 22 42 wew. 24
Zastrzega siê prawo zamkniêcia rokowañ bez wybrania nabyw-

cy nieruchomoœci.
Przedmiot rokowañ mo¿na ogl¹daæ w dni robocze
 w godzinach 7:00 do 15:00.

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W
G£UBCZYCACH informuje

 o wymaganiach dotycz¹cych higieny pasz
 zgodnie z Rozporz¹dzeniem (WE) Nr 183/2005 Parlamentu

Europejskiego i Rady z dnia 12.01.2005r.

 Od dnia 1 stycznia 2011r. wymagania dotycz¹ce
higieny pasz bêd¹ podlega³y kontroli

przez Inspekcjê Weterynaryjn¹ w ramach
wymogów wzajemnej zgodnoœci.

 Nie spe³nienie wymagañ higieny pasz w ramach kontroli wy-
mogów wzajemnej zgodnoœci, bêdzie skutkowa³o obni¿eniem kwot
p³atnoœci bezpoœredniej b¹dŸ nawet ca³kowitym zawieszeniem.

Ka¿dy rolnik dzia³aj¹cy na rynku pasz (produkcja roœlinna, ¿ywie-
nie zwierz¹t przeznaczonych do produkcji ¿ywnoœci) ma obowi¹-
zek zg³osiæ ten fakt do w³aœciwego terytorialnie Powiatowego Le-
karza Weterynarii w ramach wymogów wzajemnej zgodnoœci.

OKNA energooszczêdne, z drewna

klejonego, sosnowego, mahoniowego

TARCICÊ

surow¹, suszon¹ i impregnowan¹

nieobrzynan¹ i obrzynan¹,
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 deski pod³ogowe,

G£UBCZYCKIE
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 48-100 G³ubczyce ul. Raciborska20
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G³os G³ubczyc - bezp³atny informator samorzadowy
 Wydawca - Urz¹d Miejski w G³ubczycach. (ISSN 1234-0890)
 Redakcja: Red. naczelny - Jan Wac,  Robert Stebnicki - sport

Adres Redakcji: 48-100 G³ubczyce, ul. Niepodleg³oœci 14,
Urz¹d Miejski, p. 24, II p., tel. 77 485-30-21 w. 235.

e-mail janwac@o2.pl
Dy¿ury redakcji: œroda od  8.00 - 14.00, czw. od 12.00 do 14.00.

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

w sekretariacie Urzêdu Miejskiego.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci 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 treœæ 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

Od Redakcji:
  W styczniowym G³osie G³ubczyc z³oœliwy chochlik  w informa-

cji o swi¹tecznym spotkaniu Burmistrza
 z pracownikami Urzêdu podmieni³ dzieci, które przysz³y

 z  ¿yczeniami. By³y to dzieci ze Szko³y Podstawowej
w Zopowych.  Dzieci i Szko³ê przepraszamy
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KADR

 Studio

Fotograficzno - Filmowe

 Janusz Baczkur, G³ubczyce,

Grunwaldzka 2,

77 / 485- 31- 07,

662 065 354

Serdecznie Witamy NowychSerdecznie Witamy NowychSerdecznie Witamy NowychSerdecznie Witamy NowychSerdecznie Witamy Nowych
Mieszkañców Ziemi G³ubczyckiej,Mieszkañców Ziemi G³ubczyckiej,Mieszkañców Ziemi G³ubczyckiej,Mieszkañców Ziemi G³ubczyckiej,Mieszkañców Ziemi G³ubczyckiej,

urodzonych w listopadzieurodzonych w listopadzieurodzonych w listopadzieurodzonych w listopadzieurodzonych w listopadzie
w Szpitalu Powiatowymw Szpitalu Powiatowymw Szpitalu Powiatowymw Szpitalu Powiatowymw Szpitalu Powiatowym

w G³ubczycach,w G³ubczycach,w G³ubczycach,w G³ubczycach,w G³ubczycach,
Rodzicom Rodzicom Rodzicom Rodzicom Rodzicom ----- Gratulujemy Gratulujemy Gratulujemy Gratulujemy Gratulujemy!!!!!

Faron c.Joanny
Zawieszyce 20.12.10,

0.20 4700-60

 Jakimów Roksana c.
Eweliny Zawiszyce

 Jaworska Basia C.
Alicji Zopowy

17.12.10,  9.30 2800-52

Jaworski Szymon
s.Gracjany G³-ce

27.12.10,  8.20 3800-57

 K¹dzio³a Iga  c.Eweli-
ny Nowa Cerekwia

14.12.10,  0.45 3050-55

Lenartowicz Weronika
c. Katarzyny Rozumice
30.12.10,  23.40 4300-58

 Mikler Filip s.Iwony
G³-ce 31.12.10, 13.50

3100-53

Piêciak Oskar s.Jessi-
cy G³ubczyce 8.12.10,

20.50 3400-56

 Schlusche Tosia
c.Agnieszki Micha³kowice
13.12.10,  8.50 4000-56

Sza³agan Zofia c.
Magdaleny G³ubczyce
22.12.10,  8.15 2800-52

 Szymañski s.Eweliny
Czerwonków 13.12.10,

12.40 4000-56

Zaremba Roksana
c.Bernadetty Rozumice
19.12.10, 20.20 3200-54

Mstowski Bart³omiej
s.Barbary G³-ce

26.12.10, 11.05 3000-51

Kraszewski Ksawery
s.Agnieszki Baborów
7.12.10,  4.30 3700-56

Pawlik Martyna
c.Gabryjela kietrz

7.12.10 23,20 3200-56

Iloœci dzieci  ur. w  2011- styczeñ - 29, - luty- 28,  - marzec- 36,  - kwiecieñ - 27, - maj- 19,  czerwiec - 25, - lipiec - 31,

 - sierpieñ - 37, - wrzesieñ - 30, - paŸdziernik - 33, - listopad- 26, - grudzieñ- 21, suma: 342
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