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     Podatek dla gminy, regularny czynsz dla w³a�cicieli dzia³ek,
piêkne widoki dla turystów i ekologiczna energia dla ca³ego
kraju - to tylko pocz¹tek d³ugiej listy korzy�ci jakiej spodzie-
waæ siê mog¹ mieszkañcy ca³ego powiatu g³ubczyckiego. Trwa
ostatnie odliczanie przed uruchomieniem Farmy Wiatrowej
"Zopowy"

Znale�li wiatr w polu
    Ju¿ za kilka miesiêcy
powiat g³ubczycki sta-
nie siê jednym z wa¿-
niejszych punktów na
energetycznej mapie
Polski. Wcze�niej, bo za
kilka tygodni mieszkañ-
cy G³ubczyc patrz¹c na
po³udnie zobacz¹ wyra-
staj¹ce po kolei ogrom-
ne maszty ze �mig³ami.
- Na ich oczach po-
wstaje Farma Wiatro-
wa "Zopowy" - mówi
Miros³aw Kapu�ciñski,
kierownik projektu z fir-
my Gamesa Energia
Polska - Bêdzie to piêt-
na�cie wiatraków, piêt-
na�cie turbin wiatro-
wych ka¿da z nich bê-
dzie o mocy 2 MW, czy-

li ³¹czna moc farmy bêdzie 30 MW  Czyli tyle, ile potrzebuje
kilkudziesiêciotysiêczne miasto lub choæby G³ubczyce i oko-
liczne wsie.  Zadowolenia z inwestycji nie kryje wiêc burmistrz
G³ubczyc Jan Krówka. Burmistrz podkre�la, ¿e wiatr, który farma
zamieni na energiê jest swojego rodzaju lokalnym bogactwem
naturalnym.  - Polska bardzo potrzebuje energii odnawialnej, a
P³askowy¿ G³ubczycki le¿y u wrót Bramy Morawskiej. Tutaj
zawsze wieje, mo¿na powiedzieæ,  ¿e to jest, ze wzglêdu na topo-
grafiê terenu miejsce takiego przeci¹gu naturalnego.

Zgoda buduje
    Inicjatywê jednog³o�nie popieraj¹ równie¿ radni. To swoisty
ewenement, bo podobne inwestycje czêsto wzbudzaj¹ kontro-
wersje. Bardziej lub mniej uzasadnione obawy ekologów (np.
ryzyko �mierci ptaków przelatuj¹cych miêdzy �mig³ami) s¹ czê-
sto u¿ywane w politycznej walce. - W G³ubczycach wygra³ zdro-
wy rozs¹dek i interes ogó³u - mówi Kazimierz Naumczyk, prze-
wodnicz¹cy Rady Miejskiej G³ubczyc - Gminê interesuje poda-
tek, bo to jest nasz dochód. Maj¹ te¿ z tego tytu³u dochód rolni-
cy na których nieruchomo�ciach bêdzie ta inwestycja zlokali-
zowana. A my�lê, ¿e kwestia ptaszków, pszczó³ek, ona jest spraw-
dzona. Oczywi�cie jakie� problemy tego typu s¹: z nietoperza-
mi i z bocianami, które frun¹ tutaj przez nasz P³askowy¿ G³ub-
czycki, ale my�lê, ¿e nie bêdzie to nios³o za sob¹ takiego ryzy-
ka, ¿eby nagle zatrzymaæ tê inwestycjê.

Zysk dla ka¿dego
    Tym bardziej, ¿e interes czuj¹ te¿ mieszkañcy Zopowych i Zu-
brzyc, czyli wsi na terenie których ju¿ za kilka miesiêcy pojawi¹
siê wiatraki. W zamian za udostêpnienie dzia³ek inwestor zobo-
wi¹za³ siê do wyp³acania odpowiednich regulacji czynszowych.

- I to kolejny, bardzo wa¿ny plus powstaj¹cej w Zopowych  far-
my - cieszy siê so³tys
s¹siednich Zubrzyc,
Mariusz Gaw³owski -
Korzy�ci odczuj¹
g³ównie w³a�ciciele
dzia³ek i rolnicy, któ-
rzy tê ziemiê bêd¹
dzier¿awiæ dla tej fir-
my. Dostan¹ udzia³y
pieniê¿ne w ramach
dzier¿awy i my�lê, ¿e to
jest dla nich wyra�na korzy�æ, oni równie¿ zyskaj¹ na tej inwe-
stycji.

Europa za oknem
   Pieni¹dze to jednak nie wszystko - przypomina burmistrz G³ub-
czyc. I wymienia kolejne korzy�ci jakich spodziewa siê po  wspó³-
pracy z inwestorem buduj¹cym farmê. Uwa¿a, ¿e wiatraki oraz
stworzona przez firmê Gamesa Energia Polska infrastruktura -
przede wszystkim asfaltowe drogi jakie bêd¹ musia³y tu po-
wstaæ jeszcze przed budow¹ pierwszego wiatraka - oka¿¹ siê
doskona³ym magnesem na turystów.  - Farma bêdzie w terenie
trochê wynios³ym ponad teren przyleg³y, i rzeczywi�cie bêd¹
te¿ piêkne widoki dla osób, które bêd¹ chcia³y pojechaæ tymi
drogami - mówi burmistrz Jan Krówka. - A tury�ci to dodatkowy
grosz nie tylko dla miasta i gminy, ale i dla ludzi. No i wreszcie
bêdzie mo¿na poczuæ siê jak na Zachodzie. So³tys Zubrzyc ju¿
nie mo¿e siê doczekaæ nowoczesnej Europy w zasiêgu wzroku. -

Zawsze cz³owiek je�dzi³ za granic¹,
patrzy³ siê, a teraz co� nowego wcho-
dzi do nas. Tam to jest i cieszymy siê, ¿e w koñcu bêdzie u nas.
   Pieni¹dze dla ludzi, promocja dla okolicy i ulga dla �rodowi-
ska. Lista korzy�ci jest wiêc do�æ d³uga. - Du¿o d³u¿sza ni¿
ewentualnych minusów - wylicza przewodnicz¹cy Rady Miej-
skiej Kazimierz Naumczyk - Te minusy, one s¹ mo¿e czasem zbyt
uwypuklone. (�) widzimy je¿d¿¹c po Europie Zachodniej, czy
w Stanach Zjednoczonych, ¿e tego typu farmy istniej¹ nie dwa
lata, tylko dwadzie�cia lat. W zwi¹zku z tym jest to wielka ko-
rzy�æ, a poniewa¿ Polska musi niestety, a mo¿e na szczê�cie
zdobywaæ jak najwiêcej tej "bia³ej energii", w zwi¹zku z tym to
jest w³a�nie klucz do zdobywania tej "bia³ej energii". >>>>

WIATR ZMIAN

Tu narazie jest �ciernisko,
ju¿ nied³ugo bêdzie ...
sta³ pierwszy wiatrak
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OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje o podaniu do publicznej wiado-
mo�ci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ oraz umiesz-
czeniu na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego w G³ubczy-
cach w dniu:
1/ 07.08.2012 r. wykazów obejmuj¹cych nieruchomo�ci przezna-
czone do zbycia:
a/ nieruchomo�æ gruntowa po³o¿ona we wsi Równe, oznaczona
wg ewidencji gruntów dzia³k¹ nr 319/1 o powierzchni 0,1300 ha;
b/ nieruchomo�æ po³o¿ona we wsi Krasne Pole, oznaczona we-
d³ug ewidencji gruntów dzia³k¹ nr 31 o powierzchni 0,3700 ha;
c/ nieruchomo�æ zabudowana po³o¿ona w G³ubczycach przy uli-
cy Niepodleg³o�ci nr 6b, oznaczona wed³ug ewidencji gruntów
dzia³k¹ nr 1304/2 o powierzchni 0,0086 ha oraz udzia³em wyno-
sz¹cym 1/15 czê�æ w nieruchomo�ci oznaczonej wed³ug ewiden-
cji gruntów dzia³k¹ nr 1304/5 o powierzchni 0,0714 ha;
d/ nieruchomo�æ gruntowa po³o¿ona w G³ubczycach w rejonie
ulicy Wiejskiej, oznaczona wg ewidencji gruntów dzia³k¹ nr 414 o
pow. 0,1900 ha.
Z dniem 18.09.2012 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez
osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nierucho-
mo�ci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami (Dz. U. z 2010 r.
nr 102, poz. 651 z pó�n. zm.) t.j. osobie, której przys³uguje rosz-
czenie o nabycie nieruchomo�ci z mocy cytowanej ustawy lub
odrêbnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim w³a�cicielem
zbywanej nieruchomo�ci pozbawionym prawa w³asno�ci tej nie-
ruchomo�ci przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobierc¹.
2/ 03.08.2012 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do zbycia
nieruchomo�æ lokalow¹  w G³ubczycach - ul. Wiejska  nr 2/10.
Z dniem 14.09.2012 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez
osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nierucho-
mo�ci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami (Dz. U. z 2010 r.
nr 102, poz. 651 z pó�n. zm.) t.j. osobie, której przys³uguje rosz-
czenie o nabycie nieruchomo�ci z mocy cytowanej ustawy lub
odrêbnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim w³a�cicie-
lem zbywanej nieruchomo�ci pozbawionym prawa w³asno�ci.
3/ 07.08.2012 r. wykazów obejmuj¹cych nieruchomo�ci przezna-
czone do oddania w dzier¿awê:
a/ nieruchomo�ci gruntowe po³o¿one we wsi Opawica, oznaczo-
ne wed³ug ewidencji gruntów dzia³kami nr 225, nr 227/2, czê�æ
dzia³ki nr 222/1 i czê�æ dzia³ki nr 234/1;
b/ nieruchomo�ci gruntowe po³o¿one we wsi Pielgrzymów, ozna-
czone wed³ug ewidencji gruntów dzia³kami nr 3, nr 7, nr 235,
czê�æ dzia³ki nr 5, czê�æ dzia³ki nr 225 i czê�æ dzia³ki nr 234;
c/ nieruchomo�ci gruntowe po³o¿one we wsi Pietrowice, ozna-
czone wed³ug ewidencji gruntów dzia³kami nr 5 i nr 10;
d/ nieruchomo�ci gruntowe po³o¿one we wsi Radynia, oznaczone
wg ewidencji gruntów dzia³kami nr 3, nr 5, czê�ci  nr 170 i  nr 190;
e/ nieruchomo�ci gruntowe po³o¿one we wsi Dobieszów, ozna-
czone wg ewidencji gruntów dzia³kami nr 35, nr 42 i czê�æ  nr 47;
f/ nieruchomo�æ gruntowa po³o¿ona we wsi Go³uszowice, ozna-
czona wed³ug ewidencji gruntów dzia³k¹ nr 686;
g/ nieruchomo�æ gruntowa po³o¿ona we wsi Krasne Pole, ozna-
czona wed³ug ewidencji gruntów jako czê�æ dzia³ki nr 208;
h/ nieruchomo�æ gruntowa po³o¿ona we wsi Zawiszyce, ozna-
czona wed³ug ewidencji gruntów dzia³k¹ nr 57;
i/ nieruchomo�æ gruntowa po³o¿ona w G³ubczycach, oznaczone
wed³ug ewidencji gruntów dzia³kami nr 676, nr 680, nr 690, nr 693,
nr 726, czê�æ dzia³ki nr 373/3 i czê�æ dzia³ki nr 373/6;

>>>>            Wymierne korzy�ci ju¿ dzi�
   Inwestor zapewnia,  ¿e farma bêdzie gotowa przed wiosn¹ przy-
sz³ego roku. A kiedy do gniazdek w ca³ym kraju pop³ynie g³ub-
czycki pr¹d  - do kasy miasta zacznie p³yn¹æ strumieñ pieniêdzy.
Czê�æ z nich - dziêki kredytom uda³o siê ju¿ wydaæ. - Oczywi�cie
rozs¹dnie i po gospodarsku - zapewnia burmistrz Jan Krówka -
Miejscowo�ci, które s¹ wokó³ Farmy "Zopowy", w ubieg³ym
roku skanalizowali�my, korzystamy tak¿e ze �rodków unijnych,
a poniewa¿ zaci¹gali�my  zobowi¹zania przydadz¹ nam siê
ka¿de �rodki, ¿eby robiæ dalsze inwestycje.  Nic dziwnego,  ¿e
ludzie nie protestuj¹. Dali szansê inwestorowi i siê nie zawie-

dli. I ju¿ zdaj¹ sobie sprawê,
¿e inwestycja w farmy wiatro-
we oznacza dla wszystkich
podmuch witaru w ¿agle. - S¹
zadowoleni, ¿e co� siê dzieje
- podkre�la Mariusz Gaw³ow-

ski, so³tys Zubrzyc - Tak¿e widaæ, ¿e nasza miejscowo�æ i Zo-
powy rozwijaj¹ siê bardzo dobrze, tak jak ju¿ pan  burmistrz
wspomina³, ¿e zosta³a wykonana kanalizacja, tutaj mamy zbior-
nik przeciwpowodziowy,  obwodnica jest robiona, tak¿e ko-
rzystamy z tych �rodków, no i my�lê, ¿e to jest dobry cel w
przysz³o�ci.
      Cel jak najbardziej dobry i szlachetny. Ale niemo¿liwy do
osi¹gniêcia bez wspó³pracy z inwestorami takimi jak Gamesa
Energia Polska. Firma zainwestowa³a w Farmê Wiatrow¹ "Zopo-
wy" 155 milionów z³otych, a w okoliczn¹ infrastrukturê kolejne 4
miliony.  Z korzy�ci¹ dla siebie, okolicznych mieszkañców i ca³e-
go kraju.                                           Konrad W¹¿,  foto Jan Wac

HUFIEC PRACY 8-1 w G³ubczycach
OFERTA EDUKACYJNA
NA ROK SZKOLNY 2012/2013
      Oferta skierowana jest do m³odzie¿y w wieku 15 - 18 lat.  Kszta³-
cenie ogólne obejmuje klasê II i III Gimnazjum z Oddzia³em Przy-
sposabiaj¹cym do Zawodu. Przyuczenie do wykonywania okre-
�lonego zawodu odbywa siê na zasadzie p³atnych praktyk w
zak³adach pracy. M³odzie¿ kszta³ci siê w nastêpuj¹cych zawo-
dach: piekarz, mechanik pojazdów samochodowych, murarz,
sprzedawca, kucharz ma³ej gastronomii, stolarz, cukiernik.
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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Corocznie od 20. lat w pierwsz¹ niedzielê sierpnia na Kaplico-
wym Wzgórzu (314m n.p.m.) dominuj¹cym nad czeskim Rusinem
odleg³ym o 2 km od polskich Gadzowic  odbywa siê spotkanie
trzech narodów - Czechów, Niemców i Polaków. (foto)
Miejsce to i okazja szczególne. Na tym wzgórzu, z którego rozci¹-
ga siê piêkny widok w kierunku po³udniowym  na przedpola Pra-
dziada (1491m n.p.m.), a w kierunku pó³nocnym na panoramê
G³ubczyc, sta³a od roku 1816 kaplica po�wiêcona Nawiedzeniu
NMP. By³o to miejsce pielgrzymowania nie tylko z okolicznych
wsi ale i pruskiej czê�ci �l¹ska m.in. z G³ubczyc. Sta³a do 1945r.
kiedy to podczas dzia³añ wojennych uleg³a  zniszczeniu,  a w
nastêpnych latach zrównana z ziemi¹. Pomys³ jej odbudowy zro-
dzi³ siê w sercu prof. dr. Józefa Scharberta (1919-1998) urodzone-
go w s¹siedniej Hrozovej podczas pierwszej wizyty autokarowej
z rodakami z Niemiec w 1985r.  Jednak czasy polityczne uniemo¿-
liwia³y jego realizacjê. Dopiero upadek totalitarnego systemu
stworzy³ warunki  budowy nowej kaplicy. Do jej odbudowy przy-
czynili siê Niemcy - przedwojenni mieszkañcy okolic Rusina.   W
jej  fasadzie    wmurowano ocala³e fragmenty marmurowego  krzy-
¿a stoj¹cego przy poprzedniczce.   Wnêtrze wybudowanej kapli-
cy zdobi napis wg pomys³u dziekana Krnova ks. L. Kusa  "UT
OMNES UNUM SINT" - "aby wszyscy byli jedno" a wyra¿a

pragnienie  pojednania wszystkich narodów. Na wie¿y zawis³
ma³y dzwon pochodz¹cy z dzwonnicy  ko�cio³a z Czeskiej Ja-
nowki na Wo³yniu (Ukraina)  przywieziony przez Czechów wra-
caj¹cych w 1947 r. do ojczyzny. Kaplicê  po�wiêci³  8 sierpnia
1993r inicjator odbudowy ks. prof. dr Józef Scharbert z Mona-
chium, gdzie by³ wyk³adowc¹  uniwersyteckim.  Od tamtego  cza-
su  z tego wzgórza p³yn¹ wspólne  mod³y w trzech jêzykach -
czeskim, niemieckim i polskim. Tym razem (5.08.2012) g³ównym
celebransem uroczystej Mszy �w. jubileuszowej by³ ks. pra³at dr
Wolfgang Grocholl ze Stuttgartu (Niemcy) ur. w G³ubczycach wspól-
nie z o. Marianem Nowakiem OMI  - gospodarzem parafii, ks. Wa-
c³awem Turza i ks. Boles³awem Grabowskim z Pomorzowic. Przy-
wracanie po wielu latach wzgórzu i kaplicy charakteru p¹tniczego
i modlitewnego jest nie tylko przywracaniem dawnej historycznej
tradycji i ducha tego miejsca. Przyk³adowo mi³ym i smakowitym
przywróconym zwyczajem jest czêstowanie go�ci serowymi ko³a-
czami na pami¹tkê dawnego "�wiêta twarogowego" obchodzone-
go z okazji odpustu. Spotkania - to jednocze�nie impuls do odra-
dzania siê dawnych kontaktów mieszkañców obu stron granicy
oddzielanych do tej pory pilnie strze¿on¹ granic¹ pañstwow¹. Trwa-
³ym, widocznym i u¿ytecznym dla obu stron  ukoronowaniem roz-
wijaj¹cych siê w ró¿nych dziedzinach  kontaktów  by³o podpisa-

nie 18.07.2005r. deklaracji wspó³pracy miêdzy gminami i samorz¹-
dami  G³ubczyc - burmistrz Adam Krupa - i Rusina - starosta
Edward Iwanicki - i jej zrealizowanie w postaci drogi asfaltowej
³¹cz¹cej Rusin z Gadzowicami  oraz  postawienie przy niej Krzy¿a
�w. w miejscu dawnych zasieków, rowów i  szlabanów. Warto
wspomnieæ, ¿e droga têdy przebiega³a od zawsze, a  przej�cie
graniczne  by³o czynne do II wojny �wiatowej  i krótko po niej.
Wielo�æ wspólnych polsko - czeskich  inicjatyw zrealizowanych
w ci¹gu ostatnich 20 lat w ró¿nych dziedzinach,  zapocz¹tkowa-
nych odbudow¹ kaplicy wystarczy³a na przygotowanie i wyda-
nie drukiem ksi¹¿ki dwujêzycznej "Spotkania na wzgórzu" /"Set-
kavani u kaple" autorstwa Lidii Czajanovej organizatorki odbu-
dowy i uroczysto�ci przy kaplicy  i Jana Waca  ni¿ej podpisane-
go oraz filmu na CD przez Mariana Pospiszela  w³a�ciciela TVG³ub-
czyce.  Korzystaj¹c z okazji Jubileuszu mo¿na pozwoliæ sobie na
ma³e podsumowanie wa¿niejszych  zdarzeñ spisanych i bogato
udokumentowanych zdjêciami we wspomnianej ksi¹¿ce, szkoda,
¿e wydanej  w tak ma³ym nak³adzie, ale dostêpnej w wersji elek-
tronicznej na WWW.glubczyce.pl (wydawnictwa promocyjne)
Pierwsze niedzielne spotkania modlitewne "na kopeczku" koñ-
czy³y siê poczêstunkiem  na dziedziñcu Urzêdu Gminy i   integra-
cyjnymi rozmowami, pomys³ami, zawieraniem znajomo�ci.   Ich
charakter przybiera³ z roku na rok bogatsze formy i programy
daj¹c  pocz¹tek pó�niejszym  wspólnym sobotnio-niedzielnym
polsko-czeskim festynom sportowo-rekreacyjnym i zabawom.
O¿ywienie ma³ego Rusina sprawi³o coraz wiêksze zainteresowa-
nie nim prasy, telewizji, w³adz m.in. zago�ci³ tu biskup Ostraw-
sko-opawski Franciszek Lobkowicz, Hetman kraju Morawsko-
�l¹skiego E.Toszenowski, który otworzy³ polsko - czeski turniej
pi³karski. Polscy pielgrzymi podarowali  Rusinianom  figurê �w.
Floriana  patrona ich wsi. Mieszkañcy Rusina poznawali nasze
zwyczaje uczestnicz¹c nie tylko w zabawie do¿ynkowej w Go³u-
szowicach ale i procesji Bo¿ego Cia³a i wspólnej pielgrzymce na
Jasn¹ Górê. Czesi  ogl¹dali jase³ka prezentowane przez  polskie
dzieci z Bogdanowic  pod kierunkiem dziekana ks. Adama Szubki,
w ko�ciele w Boguszowie, uczestniczyli w  noworocznym spo-
tkaniu kresowian i dzieleniu siê op³atkiem w Bogdanowicach,
zaprosili prezesów Stowarzyszenia Mi³o�ników Lwowa i Kresów
Po³udniowo - Wschodnich - Edwarda Wo³oszyna i Kazimierza
Naumczyka - na pierwsze spotkanie  czeskich  Wo³ynian  w Su-
dole. Wspólne inicjatywy kulturalne promieniowa³y szerzej  na
pogranicze czeskie - do Hrozovej z okazji jej  Jubileuszu 700-lecia
i zaowocowa³y wystêpem w tamtejszym ko�ciele chóru Liceum
Ogólnokszta³c¹cego  pod dyr. T. Eckerta z G³ubczyc, który okla-
skiwali równie¿ go�cie z Niemiec oraz wydaniem p³yty CD "Varha-
ny z Osobla¿ska"/ "Organy z Osoblahy" z muzyk¹ ko�cieln¹ wy-
konywan¹ w ko�cio³ach pogranicza na  organach s³ynnej firmy z
Krnova  Podczas po�wiêcenia nowego krzy¿a przy drodze miêdzy
Hrozov¹ a Rudolticami �l¹skimi  wspólnie modlili siê Czesi, Niem-
cy i Polacy. Modlitewne spotkania trzech narodów przy kaplicy,
po latach zaowocowa³y podpisaniem kolejnego porozumienia po-
miêdzy G³ubczycami, a niemieckimi rodakami. Sygnatariuszami byli
Jan Krówka, Kazimierz  Naumczyk - burmistrz i przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej  G³ubczyc, Hubert Lux, Kurt Schmidt prezesi Sto-
warzyszeñ przedwojennych mieszkañców pogranicza krnovskie-
go i g³ubczyckiego,  Renata Ramazanowa starostka Krnova . Poro-
zumienia  realizowanego jako "Tydzieñ czesko-polsko-niemiecki"
a obejmuj¹cy swoim zasiêgiem znacznie wiêksze obszary geogra-
ficzne  i tematyczne  po obu stronach  "granicy", a  wyznaczone do
realizacji  przez nastêpne lata i pokolenia.
                                                                                      Jan Wac

SETKAVANI U KAPLE = SPOTKANIA NA WZGÓRZU
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I G£UBCZYCKA
OLIMPIADA SENIORÓW

     Seniorzy kojarz¹ siê z osobami, które s¹ bierne, apatyczne,
niedo³ê¿ne i niesprawne. Aby zaprzeczyæ takiemu stereotypo-
wi, nasz Dom Dziennego Pobytu w G³ubczycach w dniu
31.07.2012 zorganizowa³ I G³ubczyck¹ Olimpiadê Seniorów
i zaprosi³ do uczestnictwa w niej cz³onków Zwi¹zku Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów oraz cz³onków Stowarzyszenia
Obywateli III Wieku. (foto str. 20 u do³u)
     Na przekór metryce, ku zdziwieniu niedowiarków nasi "olim-
pijczycy" udowodnili, ¿e s¹ jeszcze ca³kiem, ca³kiem � sprawni
fizycznie i tryskaj¹cy dobrym humorem. Krótko mówi¹c, wszy-
scy wspaniale siê bawili.
      Olimpiadê rozpoczêto od�piewaniem hymnu narodowego, a
potem hymnu olimpijskiego u³o¿onego przez jedn¹ z pañ senio-
rek specjalne na tê okazjê.
     Dla trzech dru¿yn przewidziano piêæ konkurencji: slalom z
ping pongiem na ³y¿ce, rzut pi³k¹ do kosza, strza³ do bramki,
rzutki i budowanie wie¿y z klocków na czas. Dru¿yny dopingo-
wane gromko przez kibiców ostro ze sob¹ konkurowa³y, pamiê-
taj¹c o sportowym zachowaniu i zdrowej rywalizacji.
     Wyniki ka¿dej konkurencji zapisywane by³y na tablicy. Nad
poprawno�ci¹ przebiegu olimpiady czuwa³o jury, które sk³ada³o
siê z trzech osób � przedstawicieli DDP, ZERI i Stowarzyszenia
Obywateli. W zwi¹zku z tym, ¿e chodzi³o przede wszystkim o
dobr¹ zabawê, odst¹pili�my od wyznaczania I, II i III miejsca.
Dru¿yna, która zebra³a najwiêcej punktów otrzyma³a puchar kie-
rownika DDP I G³ubczckiej Olimpiady Seniorów � puchar wrê-
czono dru¿ynie Stowarzyszenia Obywateli III Wieku.
 Po skoñczonej olimpiadzie uczestnicy udali siê do naszego ogro-
du, gdzie przy akompaniamencie harmonii wspólnie wszyscy bie-
siadowali. Tam urz¹dzono ma³¹ bitwê na g³osy, która dru¿yna ³ad-
niej i g³o�niej za�piewa. Niestety, ten konkurs nie zosta³ rozstrzy-
gniêty i co� mi siê tak wydaje, ¿e chyba zrobimy dogrywkê...
      Sprawno�æ fizyczna dla ka¿dego cz³owieka jest bardzo wa¿-
na. M³odzi ludzie nie zastanawiaj¹ siê nad tym, po prostu nie
maj¹ jeszcze ¿adnych ograniczeñ. Pojawiaj¹ siê one dopiero w
wieku pó�niejszym. Aby utrzymaæ sprawno�æ fizyczn¹ nale¿y
byæ aktywnym ruchowo. Nasz Dom w szczególnym stopniu k³a-
dzie nacisk na to i codziennie prowadzimy gimnastykê, która
cieszy siê wielk¹ popularno�ci¹ w�ród podopiecznych. Nie ukry-
wam, ¿e w wiêkszo�ci æwicz¹ panie, panów jest tylko kilku. Mamy
nadziejê zmieniæ to ju¿ nied³ugo.
  Wyznajemy zasadê: "W zdrowym ciele, zdrowy duch", dlatego
te¿ mamy w sobie si³ê i rado�æ ¿ycia.
                                  Kierownik DDP     Liliana D¹browa

XIV RACIBORSKI RAJD
 ROWEROWY �RODOWISK

TRZE�WO�CIOWYCH DOOKO£A
POLSKI IM. JANA PAW£A II

13 sierpnia  w samo po³udnie przed g³ubczyckim ratuszem
kolejny ju¿ raz zatrzymali siê uczestnicy  XIV RRR. (foto str.20)
Tu zakoñczyli 44 etap trasy po 30-150 km ka¿dy, pozosta³ do
pokonania jeszcze ostatni odcinek G³ubczyce - Racibórz. Z Ra-
ciborza  wyjecha³o 1. lipca - prawie pó³tora miesi¹ca temu - 53
uczestników, z po�ród nich 12 pokona³o ca³¹ trasê, pozostali z
ró¿nych powodów (brak czasu, si³y i energii) tylko czê�æ. Na
trasie w ró¿nych miastach
do³¹czali do nich  inni,
którzy w miarê swoich
mo¿liwo�ci towarzyszyli
grupie. W sumie g³ówne-
mu peletonowi towarzy-
szy³o ponad 100 osób.
Przejechali ok. 3260 km.
Rekordzista przejecha³ 6
razy dooko³a Polski to
"ci¹gnie jak narkotyk" inny mówi "jestem w G³ubczycach siód-
my raz".  Na poszczególnych etapach przyjmowani s¹ przez gru-
py AA lub stowarzyszenia, odbywaj¹ spotkania z kolegami z
AA, s¹ go�æmi mityngów gdzie za�wiadczaj¹, ¿e jednak mo¿na
�.nios¹ nadziejê i wiarê  oraz dodaj¹ otuchy pocz¹tkuj¹cym ¿yæ
w  trze�wo�ci. W G³ubczycach na powitanie Rajdu  przyszli Bur-
mistrz Jan Krówka, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej obecnej i
by³ych  Kazimierz Naumczyk,  Edward Wo³oszyn i Jan Wac.
Uczestnicy Rajdu wysoko cenili sobie to spotkanie, ¿e "nasz
trud i my jeste�my  doceniani, zauwa¿ani", ¿e "mo¿emy poma-
gaæ innym". Komandorem RRR od pocz¹tku jest Marian Nie-
wiadomski, tym razem z powodu komplikacji zdrowotnych, czê�æ
trasy pokonuje w samochodzie jako organizator imprezy.
                                                                                         Jan Wac

UROCZYSTE OBCHODY
 W BOGDANOWICKIM KO�CIELE

We wtorek 14 sierpnia br. w ko�ciele w Bogdanowi-
cach mia³y miejsce uroczyste obchody ku czci Matki Bo¿ej
Bolesnej £askawej z Monasterzysk  w 270.  rocznicê Cudow-
nego Obrazu.  (foto str.20)
    Uroczysto�ci przygotowane przez parafiê i so³ectwo rozpo-
czê³y siê  o godz. 17.00 inscenizacj¹ przedstawiaj¹c¹ ¿yw¹ histo-
riê obrazu Matki Boskiej Bolesnej p³acz¹cej krwawymi ³zami w
wykonaniu dzieci i m³odzie¿y z Bogdanowic pod kierownictwem
Stanis³awy Mrzyg³ód. Nastêpnie odby³a siê procesja  z Cudow-
nym Obrazem Alej¹ Jana Paw³a II po³¹czona z modlitw¹ ró¿añ-
cow¹, po czym ksi¹dz radca proboszcz Adam Szubka odprawi³
Mszê �w. dziêkczynn¹, po której Maria Farasiewicz z zespo³em
MARIEL z³o¿y³a ho³d i odda³a cze�æ Maryi we wzruszaj¹cym
koncercie dedykowanym Naj�wiêtszej Pani z Monasterzysk w
Bogdanowickim Sanktuarium. Czuwanie przed Naj�wiêtszym
Sakramentem, a o godz. 24.00 pasterka Maryjna z po�wiêceniem
zió³ i kwiatów z okazji Wniebowziêcia Naj�wiêtszej Maryi Panny
zakoñczy³y uroczyste obchody, w których wziêli udzia³ licznie
zgromadzeni parafianie, jak i go�cie z okolicznych wsi oraz G³ub-
czyc wespó³  z przedstawicielami w³adz gminy i powiatu.
                                                    Gra¿yna Zaworska

OG£OSZENIE
Spó³ka Us³ugi Komunalne w G³ubczycach og³asza przetarg

ograniczony na sprzeda¿ dzia³ki (wyrobisko) nr  189/1
o powierzchni 1,6186 ha po³o¿onej w miejscowo�ci Zopowy

zapisanej w ksiêdze wieczystej KWOP1G/00033190/5.
Chêtni proszeni s¹ o z³o¿enie ofert do 07.09.2012 r. do godz.  9:00

w siedzibie Spó³ki przy ul. Pocztowej 8.
Cena wywo³awcza 21 000,00 z³. netto.

 Informujemy, ¿e na nabywcy ci¹¿y obowi¹zek rekultywacji dzia³ki
zgodnie z decyzj¹ Starosty G³ubczyckiego
 z dnia 14.11.2001 r. znak O�-6017/1/2001.

Wszelkich informacji o sprzeda¿y udzielamy pod
nr tel. (77) 485 22 69 lub (77) 485 64 94 w godz. od 7:00 do 15:00.

Prezes Zarz¹du Spó³ki                        Stanis³aw Szczerbak
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"Po¿yteczne wakacje 2012"

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gadzowice i Go³uszo-
wice w porozumieniu  z so³tysem Gadzowic oraz miejscow¹
szko³¹ zorganizowa³o w dniach  od 09. do 20.07.2012 roku
akcjê "Po¿yteczne wakacje" dla chêtnych dzieci z okolicy�.
Projekt mia³ pokazaæ im mo¿liwo�ci spêdzania wolnego cza-
su w sposób aktywny, wspólnie z rówie�nikami, dbaj¹c o do-
bro wsi i jej najbli¿szego otoczenia. (foto str.20)

    Dla uczestników  przewidziano wycieczki, konkursy, nagrody,
zajêcia wypoczynkowe, sportowe, twórcze, jak równie¿ inicjaty-
wy pobudzaj¹ce ich do aktywno�ci na rzecz lokalnej spo³eczno-
�ci. W trakcie przedsiêwziêcia dzieci spotyka³y siê z ciekawymi
lud�mi, zbiera³y informacje o w/w miejscowo�ciach i ciekawie
spêdza³y wolne chwile. Dodatkowo zmotywowane zosta³y do
aktywnego podjêcia dzia³añ na rzecz ochrony zwierz¹t, po-
niewa¿ zorganizowano spotkanie z lokalnym gospodarzem oraz
wizytê w stadninie koni w Mosznej, a warsztaty plastyczne i
fotograficzne pozwoli³y uwieczniæ ich dzia³ania. Projekt by³
realizowany w PSP w Go³uszowicach oraz �wietlicy wiejskiej
w Gadzowicach i finansowany dziêki funduszom pozyskanym
z Fundacji Wspomagania Wsi. W realizacji zaplanowanych
zadañ pomagali dzieciom opiekunowie z Publicznej Szko³y
Podstawowej w Go³uszowicach, nad któr¹ opiekê sprawuje
wspomniane wcze�niej stowarzyszenie, so³tys Gadzowic oraz
chêtni mieszkañcy. W pierwszej kolejno�ci  uporz¹dkowano i
upiêkszono skwer przy rozdro¿u miêdzy Gadzowicami, a cze-
skim Rusinem. Zosta³a usuniêta stamt¹d zbêdna trawa  i chwa-
sty, a tak¿e posadzone krzewy. Po doprowadzeniu go do jak
najlepszego stanu nastêpnie wysprz¹tano i zagospodarowa-
no plac w centrum Gadzowic, a tak¿e zasadzono na nim ozdob-
ne tuje. Obecnie znajduje siê tam plac zabaw, na który chêtnie
uczêszczaj¹ dzieci z ca³ej okolicy. W dalszej kolejno�ci odby-
³y siê prace dooko³a przystanku w Gadzowicach. Dzieci po-
sprz¹ta³y jego teren i posadzi³y piêkne drzewka. Uporz¹dko-
wane przez uczestników projektu miejsca bêd¹ s³u¿y³y wszyst-
kim mieszkañcom wsi i cieszy³y oczy przyby³ych do tej miej-
scowo�ci go�ci. Dzieci z chêci¹ pracowa³y na rzecz lokalnej
spo³eczno�ci i chcia³yby znów wzi¹æ udzia³ w takim przedsiê-
wziêciu za rok.
                                                                             Agata Czarnecka

OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje, ¿e:
1. w dniu 18 wrze�nia 2012 r. odbêdzie siê I przetarg ustny
nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nieruchomo�æ niezabu-
dowanej, oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ki nr
59/2, nr 59/3 i nr 59/4 o ³¹cznej powierzchni 0,1200 ha, po³o¿onej
w obrêbie gruntów wsi Bernacice. Cena wywo³awcza do prze-
targu wynosi 2.217,20 z³. Wadium wynosi 250,00 z³. Warunkiem
uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieni¹dzu.
Wadium winno wp³yn¹æ na konto Urzêdu lub byæ wp³acone w
kasie Urzêdu najpó�niej w dniu 14 wrze�nia 2012 r.
2. w dniu 25 wrze�nia 2012 r. odbêd¹ siê:
a/ II przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nie-
ruchomo�ci zabudowanej, po³o¿onej w G³ubczycach przy ulicy
Dworcowej nr 8b, oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako
dzia³ki nr 731/41, nr 731/36 i nr 731/42 o ³¹cznej powierzchni
0,3234 ha. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 284.015 z³.
Wadium wynosi 40.000 z³.
Sprzeda¿ dzia³ek nr 731/36 i nr 731/42 podlega opodatkowaniu
podatkiem od towarów i us³ug VAT wobec czego do ich ceny
sprzeda¿y uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie
podatek od towarów i us³ug VAT wed³ug stawki obowi¹zuj¹cej
w dniu zawarcia umowy sprzeda¿y.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w
pieni¹dzu. Wadium winno wp³yn¹æ na konto Urzêdu lub byæ
wp³acone w kasie Urzêdu najpó�niej w dniu 18 wrze�nia 2012 r.
b/ II przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nie-
ruchomo�ci gruntowej, po³o¿onej w G³ubczycach przy ulicy
Dworcowej, oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka
nr 733/47 o powierzchni 0,4517 ha. Cena wywo³awcza do prze-
targu wynosi 268.704 z³. Wadium wynosi 40.000 z³.
Do ceny sprzeda¿y uzyskanej w wyniku przetargu doliczony
zostanie podatek od towarów i us³ug VAT wed³ug stawki obo-
wi¹zuj¹cej w dniu zawarcia umowy sprzeda¿y.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w
pieni¹dzu. Wadium winno wp³yn¹æ na konto Urzêdu lub byæ
wp³acone w kasie Urzêdu najpó�niej w dniu 18 wrze�nia 2012 r.
Kasa urzêdu czynna w godzinach: poniedzia³ek 8.00 - 16.15,
wtorek - czwartek 8.00 - 14.30, pi¹tek 8.00 - 13.30.
Szczegó³owe informacje nale¿y uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim
w G³ubczycach ul.Niepodleg³o�ci nr 14 (pokój nr 20) - telefon
(077) 485 30 21 wewnêtrzny 222, 223 i 224 lub w internecie
na stronie www.glubczyce.pl

 OG£OSZENIE
>>> dok. ze str.15    d/ II przetarg ustny nieograniczony doty-
cz¹cy sprzeda¿y lokalu mieszkalnego nr 1 przy ulicy Rynek 11 w
G³ubczycach, wraz  ze sprzeda¿¹ u³amkowej czê�ci gruntu z dzia³ki
nr 372/3 o powierzchni 0,0546 ha. Cena wywo³awcza do przetar-
gu wynosi  362.624,00 z³ + VAT 8%. Wadium - 36.000,00 z³.
Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargach jest wniesienie wa-
dium w pieni¹dzu. Wadium winno wp³yn¹æ na konto Urzêdu
najpó�niej w dniu 25 wrze�nia 2012 r.
Szczegó³owe informacje nale¿y uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim
w G³ubczycach ul.Niepodleg³o�ci nr 14 (pokój nr 20) - telefon
(077) 485 30 21 wewnêtrzny 222, 223 i 224 lub w internecie
na stronie WWW.glubczyce.pl
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    21lipca b.r na Campingu w Pietrowicach mia³
miejsce Festyn Klubu Honorowych Dawców Krwi

i ich rodzin po raz kolejny zorganizowa-
ny przez g³ubczycki zarz¹d klubu z preze-
sem Micha³em Kubalem na czele. W tej
plenerowej imprezie, która od lat cieszy
siê du¿ym zainteresowaniem, wzieli udzia³
krwiodawcy z ró¿nych stron opolszczy-
zny. Przybyli tak¿e przedstawiciele Okrê-
gowego Zarz¹du Polskiego Czerwonego
Krzy¿a w Opolu, a mianowicie Maria Tar-
goñska i Dawid Drozd. Impreza ta, intergruj¹ca
�rodowiska honorowych dawców krwi, mia³a cha-
rakter sportowo- rekreacyjny. W�ród rozgrywa-
nych konkurencji by³o przeci¹ganie liny, bieg w

FESTYN KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

nartach, podnoszenie
ciê¿arka i siatkówka pla-
¿owa. Zwyciêzcy- tak
zbiorowi jak i indywi-
dualni otrzymali pucha-
ry ufundowane przez
Urz¹d Miejski w G³ub-
czycach, które wrêczy³
wiceburmistrz Mariusz
Mróz wespó³ z wice-
przewodnicz¹c¹ Rady
Powiatu Mari¹ Farasie-
wicz, która z³o¿y³a na

rêce Prezesa Micha³a
Kubala i jego ma³¿onki
symboliczny bukiet czer-
wonych ró¿ jako wyraz

wdziêczno�ci za wspó³prace oraz pe³n¹ po�wiêce-
nia i ofiarno�ci spo³eczn¹ dzia³alno�æ na rzecz idei

krwiodawstwa, a tym samym rato-
wania ludzkiego ¿ycia. Ka¿da kro-
pla krwi to dar bezcenny.
Festyn Krwiodawców up³yn¹³ w
mi³ej atmosferze, w duchu przyja�ni
i wspólnej weso³ej zabawy. Organi-
zatorzy dziêkuj¹ wszystkim uczest-
nikom za przybycie, a zaanga¿owa-
nym w przygotowanie festynu i

sponsorom za okazan¹ pomoc i wsparcie.
                                               Gra¿yna Zaworska
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Maria Kalczyñska

NA PODBÓJ WSPOMNIEÑ.
SENTYMENTALNA PIELGRZYMKA
NA KRESY 13.-19.07. 2012 R.
Kresy pozosta³y dla wiêkszo�ci z nas najpiêkniejszym krajem,
"Arkadi¹" do której siê stale têskni i nie mo¿e zapomnieæ,
po³¹czon¹  na zawsze z warto�ciami  narodowymi i kulturo-
wymi. Kresy to dzisiaj tak¿e miejsce symboliczne, to wa¿na
przestrzeñ polskiej historii, miejsce istnienia wielu szlachec-
kich dworków, pa³aców i twierdz. To tak¿e obszar z którego
wywodzi³y siê wyj¹tkowe  osobowo�ci �wiata literatury, kul-
tury i nauki.
Pod wodz¹  ksiêdza dziekana Adama Szubki, proboszcza z Bog-
danowic oraz niestrudzonych piewców dziedzictwa kresowego
Edwarda Wo³oszyna i Kazimierza Naumczyka - prezesów Sto-
warzyszenia Mi³o�ników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschod-
nich w G³ubczycach, ju¿ po raz 9  wyruszyli�my szlakiem kreso-
wych sanktuariów,  twierdz i wielu miejsc sercu nam bliskich.
Tym razem by³o nas 54 osoby, w tym - dwóch  wspania³ych
kierowców Zbyszek (rodem z Wilna)  i Darek (kresowianin z
Bara¿a). W naszej grupie znale�li siê  uczestnicy niemal z ca³ej
Polski (Warszawa, Ustka, Rzeszów, Szklarska Porêba, Wroc³aw,
S³upsk, Racibórz oraz licznych miejscowo�ci województwa opol-
skiego, jak równie¿ z Kanady). �rednia wieku wynosi³a 41 lat
(najm³odsza Marysia -  4 latka, a najstarszy Ryszard Janicki  78.
Kazik Naumczyk zabra³ a¿ 6 osób ze swojej rodziny, m. in. siostrê
Mariê oraz - Annê  z córk¹  Iz¹ i z jej  narzeczonym Przemkiem
oraz  szwagra brata z Opola. Jecha³y rodziny trzypokoleniowe
(dziadkowie, dzieci i wnuczêta), co musi szczególnie cieszyæ i
przeciwstawiæ siê opinii, ¿e pamiêæ o Kresach umiera wraz z ostat-
nimi jej mieszkañcami.
 Przejechali�my prawie 2 tys. kilometrów, trasa wiod³a tym razem
ze Lwowa, poprzez  Bóbrkê, Rohatyn, Bo³szowce, Stanis³awów,
Monasterzyska, Buczacz, Czortków, Tarnopol, po Zbara¿, Krze-
mieniec, Poczajów i Brze¿any.
13.07 - pi¹tek - Wyruszamy z go�cinnych G³ubczyc. Po¿e-
gnalne u�ciski i pro�by  od najbli¿szych o przywiezienie kreso-
wych pami¹tek (ziemi, kamieni, zió³), b³ogos³awieñstwo �w.
Krzysztofa  i w drogê. Przed nami d³uga podró¿ ale jak¿e wycze-
kiwana i pe³na nadziei na spotkanie z histori¹ Polski,  przesz³o-
�ci¹ naszych drogich przodków. Sentymentalna wyprawa do
Krainy, której ju¿ w³a�ciwie nie ma, co prawda odesz³a wraz z
dzieciñstwem rodziców i dziadków, ale wci¹¿ ¿yje w sercach ich
potomnych. Z roku na rok chyba bardziej chcemy zbli¿aæ siê do
tych czasów, móc �wiadczyæ o ich wielko�ci. Czêsto pytamy
sami siebie:  Co by³o tak magicznego w tej Ziemi, ¿e chcemy tam
wci¹¿ wracaæ, wci¹¿ j¹ smakowaæ, tuliæ do serc i �lubowaæ wier-
no�æ najwiêksz¹?
Kresy� bogate, stare, piêkne s³owo, jest w nim obszar i prze-
strzenno�æ, i bezkres  równin faluj¹cych, oddalenie od �wiata i
wicher stepowy. Dla ka¿dego z tamtej strony zawiera w sobie
tre�ci ojczystej ziemi, jej barwê,  kszta³t i woñ (�) To wszystko -
to jest nasz kraj, od którego odej�æ trzeba� Odejdziemy od tych
stron, ale przed odej�ciem - na wynios³ej górze, w ciszy serc
bij¹cych - �lubujemy wieczn¹ wiarê i mi³o�æ �  .
    Wiemy dobrze, ¿e w Polsce komunistycznej tematyka kreso-
wa by³a cenzurowana, a wszystkie wydarzenia  z ni¹ zwi¹zane
silnie upolityczniane przez ówczesne w³adze.  Zakazywano w
jakikolwiek sposób okazywaæ zwi¹zków z kultur¹ kresow¹. Oce-
na tej problematyki rozpoczê³a siê  dopiero po przemianach ustro-
jowo-politycznych  w Polsce, w  latach 90. XX w. Rozpocz¹³ siê

wtedy czas inwentaryzowania tego co pozosta³o na Kresach i
tego co przeniesiono po II wojnie �wiatowej poza Kresy, m.in.
do Polski. Co zosta³o z tego dziedzictwa�   na dzisiejszej Ukra-
inie,  przyjdzie nam niebawem  sprawdziæ.
    14.07 - sobota - Przed godzin¹  ósm¹  rano stajemy przed
wrotami ko�cio³a w Bóbrce. Tak jak zawsze  wita nas ks. pro-
boszcz Marian Kuc  z parafii rzymsko-katolickiej �w. Miko³aja,
cieszy siê na nasz widok, czêstuje �niadaniem. Oko³o  godz. 10
wyruszamy do Lwowa, zapowiada siê s³oneczny, letni dzieñ�
Jedziemy na Cmentarz £yczakowski. Nasz przewodnik Jacek
Adamski (spokrewniony z Panem Tomkiem - uczestnikiem na-
szej wyprawy) , absolwent Architektury na Politechnice Lwow-
skiej, opowiada  szczegó³owo o historii nekropolii,  za³o¿onej  w
1786 r., jednej z najstarszych w Europie prowadzi krêtymi alejka-
mi. Odwiedzamy kwatery naszych rodaków, w monumentalnych
nagrobnych kamieniach zastyg³a historia. Oczami wyobra�ni
przenosimy siê do czasów Marii Konopnickiej (1842-1910), Ga-
brieli Zapolskiej(1857-1921), W³adys³awa Be³zy  (1847-1913),
Walerego £oziñskiego (1837- 1861) -  polskich literatów,  pisz¹-
cych w duchu patriotycznym, nazywanych piewcami polsko�ci.
Stajemy u grobów:  malarza i autora cyklu "kartonów" o powsta-
niu styczniowym -  Artura Grottgera (1837-1867), tak¿e  twórcy
Kopca Unii Lubelskiej we Lwowie, wielu innych zacnych dzia³a-
czy niepodleg³o�ciowych.
Niech spoczywaj¹ w pokoju. My pamiêtamy !!!
Zawsze ilekroæ zbli¿amy siê do Cmentarza Obroñców Lwowa moc-
niej bij¹ serca i ³zy cisn¹ siê  do oczu, kiedy przewodnicy wspomi-
naj¹ waleczno�æ m³odzie¿y lwowskiej, która na zew ojczyzny sta-
nê³a aby broniæ swego miasta. Miejsce to potocznie zwane jest
"Cmentarzem Orl¹t Lwowskich", kryje dziesi¹tki mogi³  poleg³ych
w wojnach z Ukraiñcami i bolszewikami w latach 1918-1920.
Dzisiaj miejsce to jest ju¿ zadbane, nale¿ycie uwiecznione i stale
odwiedzane przez Polaków z ca³ego �wiata. Wiemy, ¿e dopiero
pod koniec lat 80. XX w. w zwi¹zku z pieriestrojk¹, rozpoczê³a siê
odbudowa tego Cmentarza. Na czele jej inicjatorów stan¹³ Józef
Bobrowski, szef lwowskiej bazy przedsiêbiorstwa Energopol,
buduj¹cego na Ukrainie ruroci¹g gazowy. Wykorzystuj¹c uk³a-
dy z miejscowymi notablami, uzyska³ on zgodê na rozpoczêcie
na cmentarzu orl¹t prac porz¹dkowych. Has³o odbudowy ne-

kropolii zosta³o entuzjastycznie podchwycone przez wiele pol-
skich �rodowisk. Sprawie ogromnie przys³u¿y³a siê te¿ dzia³al-
no�æ opolskiego historyka Stanis³awa S. Nicieji, który opubli-
kowa³ dwie monografie i wiele artyku³ów po�wiêconych cmen-
tarzowi na £yczakowie.
Na rêce Jana Franczuka prezesa Towarzystwa opieki nad Groba-
mi Wojskowymi we Lwowie, sk³adamy  ofiarê - cegie³kê na od-
budowê polskich cmentarzy na Ziemi lwowskiej.
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Spotykamy tu trzy staruszki, które strzeg¹ lwowskiej nekropoli,
pe³ni¹c swoist¹ wartê ojczy�nian¹. Z du¿ym pietyzmem mówi¹ o
Polsce i swoich powinno�ciach wobec niej, a tak¿e  wobec wal-
cz¹cych za ni¹. Przytulamy te s³owa  do serca, trudno jest przej�æ
obojêtnie wobec takiej postawy. Tak my�l¹ i tym ¿yj¹ lwowscy
Polacy, cisi bohaterowie i �wiadkowie naszej historii. Kto ich
zast¹pi jak odejd¹ na wieczn¹ wartê?

Po powrocie do Bóbrki, nie taimy naszych my�li, na wieczornej
Mszy �w.  modlimy siê w intencjach tych, których Polska opu�ci-
³a, zdaj¹c przez d³ugie lata na osamotnienie i cierpienie.
Wracaj¹ wspomnienia�
Pani Maria Majchrowicz, zamieszka³a obecnie w Rzeszowie opo-
wiada  historie, �ladem której pod¹¿a³a. Jej mamusia, maj¹c 19 lat,
w 1945 r.  zosta³a wiê�niem lwowskich Brygidek (nazwa pochodzi
od  zabudowañ   ¿eñskiego zakonu �w. Brygidy z 1614 r. ),  by³a
pos¹dzona o szpiegostwo, nazwana "Bie³oruczk¹" (okre�lenie
dot. osób, które nale¿a³y do ówczesnej inteligencji). Przesiedzia-
³a w celi, w okropnych warunkach prawie 9 miesiêcy, uratowa³ j¹
odwa¿ny Ukrainiec.
15.07 - niedziela  - Dzisiaj czeka nas udzia³ w uroczysto-
�ciach odpustowych w Bo³szowcach. Jest to niewielka miejsco-
wo�æ na Podolu, kilkana�cie km na pó³noc od Halicza,  w wid³ach
rzeki Gni³a Lipa i potoku Narajówka. Wchodzimy po stromych
schodach do odrestaurowanego niedawno ko�cio³a, dziêki do-
tacjom pañstwa Polskiego i programom odnowy dziedzictwa kul-
turowego na Kresach mo¿na dzisiaj  w tym dawnym karmelickim
sanktuarium Nawiedzenia NMP modliæ siê wspólnie z miejscow¹
ludno�ci¹, która t³umnie nawiedza to miejsce. Dowiadujemy siê,
¿e  Ko�ció³  by³ od XVII w. miejscem szczególnego kultu obrazu
Matki Boskiej Bo³szowieckiej, (obecnie  umieszczony w ko�ciele
�w. Katarzyny w Gdañsku). Od paru lat obiekt ten  znajduje siê
pod opiek¹ ojców franciszkanów. Wielkie zas³ugi dla jego odbu-
dowy ma Wies³awa Holik  z Gliwic.
Dane nam by³o podziwiaæ nie tylko kunszt restauratorów klasz-
toru i �wi¹tyni, ale tak¿e widzieli�my ¿ywy Ko�ció³, bowiem  w³a-
�nie trwa³y obchody  XI Franciszkañskich Spotkañ M³odych, w
których uczestniczy³o prawie 300 osób z Polski i Ukrainy, m.in. -
tradycyjna Pielgrzymka Pokoju i Pojednania.  Uroczysto�æ po³¹-
czona by³a z niedzielnym odpustem, otrzymali�my nawet spe-
cjalne b³ogos³awieñstwo od samego arcybiskupa Mieczys³awa
Mokrzyckiego. Wzruszaj¹cym momentem nabo¿eñstwa by³o prze-
s³anie  dla m³odych chc¹cych mieæ potomstwo.
W informacjach dot. pielgrzymki czytamy ponadto: Spotkanie w
Bo³szowcach jest bardzo podobne do tych, jakie w czasie waka-
cji s¹ organizowane w Polsce. Jego inspiracj¹ sta³y siê Francisz-

kañskie Spotkania M³odych na Kalwarii Pac³awskiej, na które
od lat przyje¿d¿a polska m³odzie¿. Ukraiñskie FSM, tak samo jak
polskie, odbywa siê przy sanktuarium maryjnym, ma charakter
biwakowy i organizuj¹ je franciszkanie. Punkty programu obu
wydarzeñ te¿ niewiele siê ró¿ni¹ - zaprasza siê go�ci, s¹ konferen-
cje i czas na dyskusje podczas pracy w grupach. Dzieñ zaczyna
modlitwa a koñczy pogodny wieczorek i koncert. Przygotowuje
siê tak¿e bardziej uroczyst¹ liturgiê i nabo¿eñstwa.
Na uroczysto�ciach spotkali�my tak¿e red. "Kuriera Galicyj-
skiego" Pana Konstantego Czawagê, który na ³amach gazety
zamie�ci³  krótk¹ wypowied� Edwarda Wo³oszyna o naszej piel-
grzymce: W naszych dzia³aniach m.in. organizujemy pielgrzym-
ki kresowe i jest to nasz kolejny, bodaj¿e dziewi¹ty wyjazd -
powiedzia³ Edward Wo³oszyn, prezes g³ubczyckiego oddzia³u
Towarzystwa Mi³o�ników Lwowa i Kresów Po³udniowo-
Wschodnich. - Przyjechali�my du¿¹ grup¹ - piêædziesi¹t cztery
osoby i trafili�my na piêkn¹ uroczysto�æ w Bo³szowcach, jak to
okre�lono, w miejscu Pokoju i Pojednania. Widzê przed sob¹
dwie flagi, nasz¹ bia³o-czerwon¹ i niebiesko-¿ó³t¹, ukraiñsk¹.
Oby to by³ znak rzeczywistego pojednania, które jest nam nie-
zbêdne. Uroczysto�æ piêkna. Mi³o by³o pos³uchaæ wspólnych
modlitw i �piewów polsko-ukraiñskich. Znakomite miejsce w³a-
�nie dla tego typu spotkañ, miejsce, które pielgrzymki z Polski
powinny odwiedzaæ. Odkryli�my to miejsce dosyæ przypadko-
wo, ale jest to miejsce piêkne i polecamy je wszystkim kresowia-
nom z Polski. Dziêkujemy bardzo.
Z tej miejscowo�ci pochodz¹ rodzice  Pani Gra¿yny Rudyszyn,
która przyjecha³a z nami  z G³ubczyc. Dlatego, mówi, ¿e te  spo-
tkania s¹ dla niej tak wa¿ne, pielgrzymuje ju¿ który� raz z rzêdu
i zawsze bêdzie tu powracaæ.

Zatrzymujemy siê jeszcze na pó³ godziny w Mariampolu, aby
podziwiaæ zakole Dniestru. Stajemy na wysokim brzegu, a przed
nami wspania³y panoramiczny widok, robimy pami¹tkowe zdjê-
cia, zbieramy pachn¹ce kresowe zio³a. Postój jest tak¿e okazj¹
do spotkañ z miejscowymi lud�mi, rozmawiamy z Józefem Czark¹,
opowiada o swoim losie. Okazuje siê, ¿e jego siostra mieszka w
G³ubczycach.
Dowiadujemy siê tak¿e, ¿e w tutejszym ko�ciele do 1945 r. prze-
chowywany by³ cudowny obraz Matki Bo¿ej Zwyciêskiej, obec-
nie znajduje siê we Wroc³awiu w ko�ciele na Piasku. W zabudo-
waniach przyko�cielnych ulokowano  teraz  wiêzienie dla kobiet.
Wieczorem doje¿d¿amy do Stanis³awowa, stolicy Pokucia, (Od
1962 r.  nazwa Ivano-Frankivsk). Wita nas ksi¹dz Bazyli Pawe³-
ko (urodzony we Lwowie, posiadaj¹cy krewnych na �l¹sku Opol-
skim), obecnie proboszcz parafii p.w. Chrystusa Króla. Ko�ció³
tzw. "Na Górce" wybudowany zosta³ w latach 30. XX w. w dziel-
nicy kolejarskiej. Ksi¹dz Bazyli wcze�niej przez 20 lat  by³ pro-
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boszczem parafii przy Kolegiacie p.w. �w. Wawrzyñca w ̄ ó³kwi,
któr¹ odremontowa³ i odnowi³ tak¿e dziêki polskim dotacjom.
Dwa lata temu by³o dane nam tam byæ. Bêdziemy nocowaæ w
przyko�cielnym domu parafialnym. Obiekt jest doskonale przy-
stosowany do przyjêcia pielgrzymów. Posiada  wszystkie  wygo-
dy. Ksi¹dz proboszcz zachêca do odwiedzin i prosi o reklamê, bo
niestety nie posiada strony internetowej.

Opowiada przy tym, ¿e do
1989 r. ko�ció³ u¿ytkowany
by³ przez Sowietów, prze-
znaczony na magazyn. Po
odzyskaniu dla kultu religij-
nego, roboty renowacyjne
wykonali pracownicy Ener-
gopolu z pobliskich Boho-
rodczan i osobi�cie in¿.
Henryk Kolasa. Pochodz¹-
cy ze Stanis³awowa Polacy
ufundowali Kaplicê Pamiê-
ci po�wiêcon¹ ofiarom hi-
tlerowskiego mordu na pol-
skiej inteligencji w 1941 r.
Wyruszamy jeszcze na krot-
ki spacer po Stanis³awowie,
miasto sprawia wra¿enie
zadbanego, czyste ulice,
skwery, wieczorny gwar

przeplata siê z szumem parkowych drzew. W jednym z nich  od-
najdujemy poka�nych rozmiarów pomnik Adama Mickiewicza.
Robimy pami¹tkowe zdjêcia.
Spaceruj¹c zagl¹daj¹c do okolicznych kafejek i sklepików. Szu-
kamy polskich �ladów. Przed jednym z ko�cio³ów spotykamy
Pana Jana, który opowiada o swoich polsko-ukraiñskich korze-
niach. Nie skar¿y siê, mówi:  daje rade, mam du¿y przydomowy
ogród, zdrowie dopisuje, czego wiêcej chcieæ dodaje i �ciska
nas przyjacielsko na po¿egnanie. Prosi aby nie zapominaæ o
Lwowie, przyje¿d¿aæ, bo wtedy jest mu l¿ej ¿yæ, kiedy mo¿e po-
rozmawiaæ po polsku i wspominaæ dawne czasy�
Idziemy dalej� na placu w centrum odnajdujemy du¿e plansze z
dawnymi obrazami miasta - napisy w jêzyku polskim.  Fotogra-
fujemy siê przed jednym z nich � Wiele pami¹tek polskich ra-
zem z wygnañcami  trafi³o do Polski, ludzie odje¿d¿aj¹c zabierali
to co by³o im najbli¿sze, najcenniejsze, pod sroga kar¹ przemy-
cano nielegalnie tak¿e liczne obrazy i wota ko�cielne.
Pani  Zofia wspomina,  - jak¿e to,  nie mogli�my zostawiæ naszej
mateñki Ruskim�.Malowid³a  ze stanis³awowskiej kolegiaty  zna-
le�æ mo¿na m.in. w ko�ciele MB Bolesnej w Opolu, pochodz¹cy ze
Stanis³awowa �p. ks. dr Edward Kucharz pieczo³owicie je odre-
staurowa³  i ulokowa³ w ko�ciele, s¹ to  m.in.: Alegoria Niepokala-
nego Poczêcia NMP - ( XVIII w.), wskrzeszenie Piotrowina (z prze-
³omu XVIII i XIX w.), Naj�wiêtsze Serce Pana Jezusa (XIX w.), Pan
Jezus w ciemnicy (w. XIX?). Inne cenne malowid³a z wygnañcami
pojecha³y do Dobrzenia na Opolszczy�nie, Wroc³awia i Polanicy
Zdroju.
Przypominaj¹ mi siê fragmenty litanii tarnopolskiej:
 Matko nasza, której cudami s³yn¹ce wizerunki by³y czczone w
piêknych �wi¹tyniach Podolskiej Ziemi, a dzi� rozproszone w
ró¿nych miejscach, gdzie przysz³o nam siê w tu³aczce zatrzymaæ:
Matko Bo¿a z Bia³ego kamienia z Brzozowic, Buczacza, Czortko-
wa, Draganówki, Jaz³owca, £opatyna, Monasterzysk, Tarnopo-
la, Z³otowa, Z³otego Potoku, Stanis³awowa  i Lwowa�  Matko
nasza módl siê za nami�

W Stanis³awowie spotykamy siê tak¿e z wyznaniem moj¿eszo-
wym, mo¿emy wej�æ do stuletniej synagogi tutejszej gminy
¿ydowskiej. Oprowadza nas bardzo sympatyczny  Rubin Dawi-
dowicz. Opowiada, ze do 1944 r. by³o tutaj 50 synagog, ̄ ydzi po
Polakach byli drug¹ najliczniejsz¹ nacj¹, teraz jest ich tylko 30
osób. Bo¿nica jest czynna od 20 lat,  podzielona na czê�æ doln¹
- tu rozlokowano  sklepy i restauracje, a na górze - sale modlitw
i czytañ tory.
Wracaj¹c na nocleg, rozmawiam z Pani¹ Halin¹, która przyjecha-
³a na pielgrzymkê a¿ z Kanady, urodzi³a siê w Stanis³awowie,
szuka³a  swego domu, mieszka³a w³a�nie w tej dzielnicy, gdzie
nocowali�my. Jej ojciec by³ kolejarzem, zdo³a³ uciec przed aresz-
towaniem, bo przyjaciel Ukrainiec go ostrzeg³.
Przed snem czytam jeszcze parê ksi¹¿ek, które otrzyma³am od ks.
Proboszcza, m.in.: zapiski misjonarki ze Stanis³awowa - Ivano
Frankivska ( 1989-2009) siostry Krystyny Rynkiewicz. S¹ to wzru-
szaj¹ce relacje o trwaniu przy polsko�ci , bogato dokumentowa-
ne fotografiami. Druga praca to monumentalne dzie³o na temat

metropolii lwowskiej, wydane w 2011 we Lwowie. Autor  Zenon
B³¹dak opisa³ proces odnawiania ko�cio³a katolickiego na po-
wojennych Kresach, ze szczególn¹ rol¹ Metropolii Lwowskiej w
latach 1991-2008. Widzimy ile pracy w³o¿ono, aby odnowiæ dawne
sanktuaria, domy zakonne, ko�cio³y. W 1992 r. nawi¹zane zosta-
³y stosunki dyplomatyczne pomiêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ a Ukra-
in¹. Od tego czasu zaczê³o siê  powoli odradzaæ ¿ycie duchowe
tego pañstwa. Dowiadujemy siê, ze w 2005 r. na terenie Ukrainy
dzia³a³o ju¿ 877 wspólnot parafialnych, a w 122 klasztorach i
domach zakonnych przebywa³o ponad 600 zakonników, w 7 se-
minariach duchownych rzymskokatolickich kszta³ci³o siê ponad
700 s³uchaczy. Jak siê  czyta o tych faktach, to ma siê  przekona-
nie, o  swoistym fenomenie ludzkiej wiary, która  po wielu latach
ateizacji potrafi³a odrodziæ siê ku warto�ciom  prawdziwym  du-
chowym  potrzebom.
16.07 - poniedzia³ek - Poranna Msza �w., �niadanie i w
dalsz¹ drogê. Ksi¹dz  Adam intonuje popularne piosenki  kreso-
we, rozbawia nas dowcipami o baciarach� uczy uroczych "arii
operowych"� T³umaczy, ¿e te b³êkitne kwiatki przy drogach to
batoszki �w. Jana. Ach cudowno�ci�
Przed nami ju¿  Monasterzyska. Podje¿d¿amy pod dawny polski
ko�ció³ katolicki Wniebowziêcia NMP z 1751 r. - obecnie cerkiew
prawos³awna. Wita nas Pani Jaros³awa I¿ewska, ma 85 lat, do-
brze pamiêta czasy polskie,  ukoñczy³a tu 5 klas szko³y polskiej,
swoj¹ pracê w tutejszych zak³adach tytoniowych.
Niestety wraz z rozpoczêciem siê II wojny �wiatowej zosta³a z
rodzin¹ wywieziona na Sybir, gdzie prze¿y³a 10 lat. Teraz, choæ
schorowana czêsto odwiedza Polskê, ma siostrê we Wroc³awiu,
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bywa tak¿e w Bogdanowicach, gdzie znajduje siê cudami s³yn¹-
cy obraz z monasterzyskiego Ko�cio³a.  Mówi, ¿e ³zami w oczach,
¿e bardzo têskni do ojczyzny, podobaj¹ jej  siê ko�cio³y w
Polsce, g³êboka wiara ludzi i dobrobyt. Na Ukrainie bardzo
ciê¿ko siê ¿yje, ludzie zarabiaj¹ �rednio (na polskie) tylko
po 400 z³ miesiêcznie, a ceny takie jak w Polsce. Pomaga jej
syn Igor oraz wnuczêta. Ksi¹dz Adam  ma ³zy w oczach kie-
dy ¿egnamy siê z Monasterzyskami, robimy jeszcze  pami¹t-
kowe zdjêcia i w dalsz¹ drogê.
      Przed nami malowniczy Buczacz, którego nazwa pochodzi
od okalaj¹cych go lasów  bukowych, rosn¹cych nad rzek¹ Stryp¹.
Odwiedzamy ko�ció³ parafialny, ufundowany  przez ród Potoc-
kich, przepiêknie odrestaurowany w latach 90. XX w. przez tu-
ziemca �p. ks. Ludwika Rutynê. W informatorze kresowym S. S.
Nicieja tak napisa³ o tym szlachetnym duchownym: W czasie
okupacji hitlerowskiej by³ �wiadkiem straszliwej tragedii tego
miasteczka. Hitlerowcy wymordowali ca³¹ licz¹c¹ kilka tysiêcy
tamtejsz¹ spo³eczno�æ ¿ydowsk¹ i zakopali w w¹wozach pod
miastem. A pó�niej banderowcy zaczêli krwaw¹ eksterminacjê
Polaków. Ks. Rutyna prze¿y³ cudem, bo skry³ siê w ko�cielnych
organach. Widzia³ stamt¹d, jak banderowcy zabijali organistê i
jak w³óczyli w kierunku rzeki ciê¿ko pobitego proboszcza, które-
go ju¿ nigdy pó�niej nie zobaczy³., W roku 1990 wróci³ do Bu-
czacza i zacz¹æ tam pracê od podstaw w oddanym w³a�nie spo-
³eczno�ci polskiej zrujnowanym, zamienionym w sk³adowisko
koksu i kot³owniê ko�ciele farnym. Liczy³ wówczas 73 lata. Gdy
zapyta³em, jak sobie z tym wszystkim radzi, odpowiedzia³ z roz-
brajaj¹cym u�miechem: "Bardzo dobrze. Uwa¿am bowiem, ¿e le-
piej byæ pierwszym w pipidówce ni¿ ostatnim w Rzymie. Ja tu
mam tyle do zrobienia!". To stwierdzenie wyg³osi³ te¿ do kamery
telewizyjnej, opowiadaj¹c o pierwszych miesi¹cach  ¿ycia w ukra-
iñskim Buczaczu i prze³amywaniu strachu w�ród katolików, któ-
rzy po pó³wieczu wynarodawiania zaczêli przyznawaæ siê do swej
polsko�ci. Ksi¹dz Rutyna budzi³ tam nie tylko wiarê, ale przy-
wraca³ te¿ kulturê w tym niegdy� piêknym, bogatym miasteczku.
W czasie wolnym próbujemy tutejszych piero¿ków z kwasem
chlebowym. Na rynku mo¿na kupiæ od gospodyñ �wie¿¹ �mie-
tankê, mas³o, jajka i ser. Na straganach wiele towarów z Chin i
Polski. Rozmawiamy z m³odym ch³opakiem, w³a�cicielem jedne-
go z pabów, zaprasza nas na kawê i piwo. Opowiada: w czasie
Euro, przygotowa³em  tzw. strefê kibica, liczy³em na wiêksze zy-
ski, jednak ludzie woleli ogl¹daæ mecze w domu.
Szkoda ¿egnaæ siê z tym malowniczym miasteczkiem, pe³nym nie
odkrytych jeszcze tajemnic rodu Potockich, o czym mo¿na wiê-
cej przeczytaæ m.in. w powie�ci J. I. Kraszewskiego "Pan staro-
sta kaniowski".
     Jedziemy dalej, przed nami rozleg³e po³acie przydro¿nych
³¹k, leniwie poruszaj¹ce siê stadka gêsi, kaczek i indyków,
pas¹ce siê krowy i konie urozmaicaj¹ nam widok. Nie mo¿na
oczu oderwaæ od tych sielskich obrazów. Zieleñ tak soczy-
sta i bujna jakiej nie widzia³am nigdzie dot¹d.
Czy mo¿na o tych ziemiach zapomnieæ, wyrwaæ z pamiêci i
duszy. NIGDY�
   Czortków to kolejne miasto naszego pielgrzymkowego szlaku.
Byli�my ju¿ tu poprzednio. Nic siê nie zmieni³o, mo¿e przyby³o
tylko banków i aptek. Na p³otach coraz wiêcej ulotek o po¿ycz-
kach i dogodnych ratach.. oj idzie nowe.. idzie�
Odwiedzamy stoj¹cy w pobli¿u rynku okaza³y ko�ció³ katolicki.
Zosta³ wybudowany w 1918 r., wed³ug projektu polskiego ar-
chitekta Jana Sas-Zubrzyckiego. Po zakoñczeniu II wojny
�wiatowej sowieci  urz¹dzili  w nim magazyn nawozów sztucz-

nych, a znajduj¹ce siê w nim cenne organy drezdeñskie zosta-
³y zniszczone. Ko�ció³ ponownie zosta³ oddany  wiernym, w
stanie ruiny, w roku 1989 r.
W informatorze czytamy: W ko�ciele do koñca II wojny �wiato-
wej znajdowa³ siê uwa¿any za cudowny obraz Matki Boskiej
Czortkowskiej Królowej Ró¿añca �w. Od zniszczenia uchronili
go byli polscy parafianie, którzy po przymusowym wysiedleniu
przewie�li obraz w nowe granice Polski, a w latach 80. XX wieku
z³o¿yli w  warszawskim ko�ciele p.w. �w. Jacka gdzie znajduje siê
po dzi� dzieñ. Obecnie w czortkowskim ko�ciele znajduje siê ko-
ronowana kopia obrazu.
Ludzie tu bardzo serdeczni, rozmowni, chêtnie nawi¹zuj¹ dialog.
Na niewielkim ryneczku  mo¿na kupiæ ró¿ne drobiazgi, kolorow¹
i modn¹ odzie¿. Kupuj¹cych jednak  nie du¿o, bo ceny odstra-
szaj¹. Modne spódniczki ok. 100 z³ (w przeliczeniu na z³otówki).
Robimy pami¹tkowe zdjêcia i ¿egnamy siê z ty miejscem.
W autokarze rozmawiam jeszcze z pielgrzymami, Eugeniusz opo-
wiada, ¿e  jego rodzina pochodzi z tych stron, od kiedy dwa lata
temu pojecha³ szlakiem kresowym, zauroczy³ siê tak, ¿e postano-
wi³ je�dziæ tu ju¿ stale. Ludzie zawsze serdecznie go witaj¹, dziel¹
siê tym co maj¹,  jest skromnie ale bardzo, bardzo ciep³o.
Tego siê nie zapomina !
Pan Henryk Moralewicz, emerytowany komandor marynarki wo-
jennej, który jecha³ a¿ z Ustki, wspomina, ¿e pochodzi z Oleska z
ziemi lwowskiej, nigdy nie by³ jeszcze na Kresach, chcia³ za wszelk¹
cenê pojechaæ. Cieszy siê, ¿e siê w koñcu uda³o. Postanowi³, ¿e
od tej pory bêdzie tu wraca³ i szuka³ swoich korzeni. Jest zauro-
czony tym co tu zobaczy³.
Rodzina Kaczmarów z G³ubczyc opowiada (matka i córka) jak to
wybra³y siê taksówk¹ do oddalonej kilka kilometrów od Czortko-
wa Zab³otówki. By³y tam po raz pierwszy, stamt¹d pochodzi³ �p.
m¹¿ Pani Kaczmarowej (rodowitej �l¹zaczki). Szuka³y �ladów
domu i rozmawia³y z s¹siadami. Dziêki ¿yczliwo�ci ukraiñskich
urzêdników, m.in. Pana Józefa  z Jagielnicy mia³y dostêp do do-
kumentów wywozowych rodziny.  Przyjecha³y pe³ne wra¿eñ i
bardzo podekscytowane spotkaniem z tym miejscem.
Wiêkszo�æ naszych pielgrzymów odnalaz³a co prawda �lady
swych przodków, jednak pozosta³ niedosyt spotkañ, obiecano
sobie przyjechaæ za rok !!!
Tak by³o, kiedy Pani Wanda i Pan Andrzej Wi�niewscy z Kêdzie-
rzyna - Koz³a podjechali z naszym ca³ym autokarem pod bramê
"swoich" ukraiñskich s¹siadów, rado�ci nie by³o koñca. Nieste-
ty spotkanie by³o bardzo krótkie,  zd¹¿ono  jedynie  wypiæ strze-
miennego i trzeba by³o ruszaæ w dalsz¹ drogê.
 Ta  Kraina  kusi nie tylko miejscami pamiêci, ale tak¿e spotkany-
mi tu lud�mi,  urzekaj¹c¹ przyrod¹ i dobrym jad³em. Widaæ, ¿e
Kraj siê zmienia, co prawda widaæ wiele zaniedbañ, ale pojawiaj¹
siê juz nowe budynki, g³ównie cerkwie ze z³otymi kopu³ami, cza-
sem stacje benzynowe. W³a�ciwie czas jakby stan¹³ w miejscu,
ludzie ¿yj¹ skromnie, najczê�ciej z tego co sami hoduj¹. We wsiach
nie ma utwardzonych dróg, czy innych  udogodnieñ. W niektó-
rych miastach jak Lwów, Stanis³awów czy Tarnopol widaæ zmia-
ny, ale poza centrum nadal wiele jest jeszcze do zrobienia. Jednak
nie to jest najwa¿niejsze, dla nas cenne s¹ powroty do wspo-
mnieñ i zanurzenie siê w historiê. Mo¿na oczami wyobra�ni prze-
nosiæ siê w czasie kiedy by³a tu Polska, kiedy po zielonych ³¹kach
biegali nasi dziadowie, a babki snu³y opowie�ci przy ¿elaznych
piecach w chatach kresowych�.
                                                             ( ci¹g dalszy w nast. GG)
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DWA �WIÊTA - DWA BOCHNY
22. pa�dziernika 1992r. ukaza³ siê pierwszy nr G³osu G³ub-

czyc,  jego cena wynosi³a wtedy 3000,00 z³. Wobec zbli¿aj¹cej
siê jego 20 rocznicy oraz 20. rocznicy pierwszych do¿ynek
epoki samorz¹dowej  ze msz¹ �w.  na Stadionie Miejskim cele-
browan¹ przez �p Bp. Antoniego Adamiuka i udzia³em zna-
mienitych go�ci, Redakcja pozwoli³a sobie przedrukowaæ w
ca³o�ci z tego G³osu relacjê z tych do¿ynek.

Co roku Zarz¹d Krajowy M³odzie¿y Wiejskiej organizuje Ogól-
nopolskie M³odzie¿owe �wiêto Plonów. Centrala nie wyznacza
miejsca do¿ynek, o to trzeba usilnie zabiegaæ. K. Pieroñ - wice-
dyrektor rolnictwa w Urzêdzie Wojewódzkim w Opolu z racji
swego cz³onkowstwa w Prezydium Zrz¹du Krajowego ZMW
umia³ przekonaæ w³adze organizacji, i¿ województwo opolskie
na to w pe³ni zas³uguje. Stanis³aw Wysoczañski - na co dzieñ
referent w Wydziale Gospodarki Zasobami Gminy Urzêdu Mia-
sta i Gminy w G³ubczycach, a spo³ecznie przewodnicz¹cy Zarz¹-
du Woj. ZMW - "wywalczy³", by nie Bierkowice, Góra �w. Anny
czy Wo³czyn, ale w³a�nie nasza gmina by³a gospodarzem tego
�wiêta. Mia³ skuteczne argumenty. Spo�ród Sadów, Lisiêcic i
G³ubczyc, ta ostatnia propozycja okaza³a siê z wielu wzglêdów
najw³a�ciwsza. Burmistrz ds. wsi Wies³aw Bednarski zaakcepto-
wa³ j¹ i przyst¹piono do przygotowañ.

Co roku gmina organizuje swe w³asne do¿ynki. Si³¹  rzeczy
po³¹czono dwie imprezy i 27 wrze�nia przy s³onecznej pogodzie
ulice naszego miasta i stadion "Polonii" wype³nily siê mieszkañ-
cami i go�æmi z ca³ej Polski. M³odzie¿ z Chomi¹¿y, Królowej,
Krzy¿owic, Lwowian, Nowego Ro¿nowa nios³a piêkne korony i
wieñce ¿niwne. Równe na przystrojonym wozie drabiniastym
zaprezentowa³o dawne tradycyjne elementy ¿ycia wiejskiego. Ra-
do�nie i spontanicznie zachowywa³a siê na trasie barwnego koro-
wodu od ratusza do stadionu grupa uczniów Zespo³u Szkó³ Rol-
niczych. Jak zwykle korowód zamykali stra¿acy, w�ród których
byli zaprzyja�nieni nasi po³udniowi s¹siedzi. Publiczno�æ nagro-
dzi³a brawami wdziêczno�ci i szacunku trud i ofiarno�æ stra¿aków
szczególnie w tak trudnym, naznaczonym susz¹ i po¿arami roku.

Ogólnopolskie i g³ubczyckie �wiêto zaszczycili swoj¹ obec-
no�ci¹ przedstawiciele w³adz pañstwowych. Burmistrz Józef Pich
przywita³ i przedstawi³ licznie zgromadzonej publiczno�ci do-
stojnych go�ci, w�ród których byli m.in.: Józef Zych - wicemar-
sza³ek Sejmu RP i przew. Rady Naczelnej PSL, Maria Zwoliñska
- wiceminister rolnictwa, Jan Bury - pose³ Ziemi Rzeszowskiej i
przew. ZK ZMW, Andrzej Borowski - pose³ Ziemi Opolskiej i
prezes ZW PSL

 "W nowej i wolnej Polsce - mówi³ J. Pich - obchodzimy dzi-
siejsze �wiêto - �wiêto ZMW i naszej gminy. Dzisiaj, gdy sytu-
acja w kraju jest dobra, powinni�my postawiæ na rolnictwo,
szczególnie w naszym województwie i naszej gminie. Rz¹d musi
znale�æ rozwi¹zanie tego problemu. Szans¹ naszej gminy jest
przede wszystkim rozwój przetwórstwa rolnego. (...) Liczymy
na poparcie i pomoc w rozbudowie przej�cia granicznego, któ-
re powinno byæ naszym oknem na po³udnie."

Burmistrz ¿yczy³ wszystkim mi³ego spêdzenia �wiêta.
Msza polowa nada³a uroczysto�ci sakralny charakter, a od-

prawi³ j¹ ks. biskup Antoni Adamiuk. Modlono siê: "Sk³adamy
dziêkczynienie za plony, które ziemia wyda³a dla naszego dobra
i za dzia³anie Twojej Opatrzno�ci. Spraw, aby na glebie naszych
serc dojrzewaly owoce sprawiedliwo�ci i mi³o�ci". Na Alleluja
�piewano; "Ci, którzy we ³zach siej¹, ¿¹æ bêd¹ w rado�ci".

"Uwa¿ajcie i strze¿cie siê chciwo�ci" - Oto my�l przewodnia
Ewangelii.

W homilii biskup Adamiuk wyg³osi³ nastêpuj¹ce s³owa:
"Z ró¿nych stron naszej ojczyzny przybyli�cie dzisiaj do G³ub-

czyc, wy - przedstawiciele m³odych rolników, aby podziêko-
waæ Bogu za tegoroczne zbiory. Pragnê wyraziæ dla Was i dla
wszystkich rolników g³êboki szacunek oraz podziêkowaæ tym
wszystkim, którzy przybyli tutaj, by modlitewnie wspieraæ to
dziêkczynienie rolnicze. Wyrazy szacunku i pozdrowienia od
ksiêdza Prymasa i opolskich biskupów". (...) Modlitwa dziêk-
czynna za zbiory ma swoj¹ wielk¹ tradycjê, znana by³a od
tysiêcy lat u wszystkich plemion, ludów i narodów. Równocze-
�nie ujawnia³a siê ona w sposób zewnêtrzny, jako powszechna
rado�æ z pomy�lnego zakoñczenia ¿niw. "Chleba naszego po-
wszedniego daj nam dzisiaj" - oto pierwsza pro�ba o sprawy
doczesne. (. .) Najwiêksza i niepojêta tajemnica wiary doko-
nuje siê w ka¿dej Mszy �w., bo na o³tarz niesiemy chleb - owoc
ziemi i pracy rolników, który staje siê Cia³em Chrystusa, jako
pokarm dla dusz ludzkich. (...) Ko�ció³, id¹c za przyk³adem
Chrystusa, zawsze otacza³ pracê rolników najg³êbszym sza-
cunkiem, a ten szacunek ³¹czy³ zawsze z modlitw¹, bo razem z
rolnikami wiemy, ¿e w rolnictwie sama tylko praca nie wystar-
czy, ¿e potrzebne jest b³ogos³awieñstwo Bo¿e, które wyprasza-
my w modlitwie. W�ród rolników zrodzi³o siê przys³owie: "Módl
siê i pracuj", a tak¿e: "Nie rodzi rola, tylko Bo¿a wola".

Ojciec �wiêty w swoich podró¿ach, po przybyciu do odwie-
dzanego kraju klêka i ca³uje ziemiê, tê ziemie, która daje nam
chleb. (...) Biskupi wiele razy zwracali sie z memoria³ami do
rz¹dów, by uszanowaæ rolników (...) Rolnicy wiedz¹, ¿e ziemia
nie da siê oszukaæ". (...)

W by³ym Zwi¹zku Radzieckim doprowadzono do katastrofy
gospodarczej, zniszczono rolnictwo, odebrano ludziom ziemiê,
zamieniono ich w robotników, którym na niczym nie zale¿a³o.
(...) Starsi pamiêtaj¹ jak u nas niszczono rolników indywidu-
alnych przymusowymi wielkimi dostawami, podatkami, szy-
kanami. A jednak u nas rolnictwo siê osta³o, bo u nas rolnicy
kochaj¹ ziemiê i dlatego nie ma u nas g³odu (. .)"

W dalszej czê�ci liturgii kap³an po�wiêci³ plony: "Wszechmo-
g¹cy Bo¿e, Najlepszy Ojcze, Ty pozwalasz ludziom uprawiaæ
ziemiê i wydobywaæ z niej coraz to nowe plony. Ty poleci³e�
synom narodu wybranego przynosiæ do kap³anów owoce ziemi
i snopy zebranego zbo¿a. Przyjmij dziêkczynienie za tegoroczne
plony i pob³ogos³aw przyniesione dary, nowe korony ¿niwne,
owoce i warzywa. Spraw Panie, aby nie zabrak³o nikomu w tym
roku po¿ywienia. Wspomagaj swoj¹ ³ask¹ wszystkich, którzy
pracowali na roli, a nas naucz dzieliæ siê Twoimi darami z ka¿-
dym, kto bêdzie w niedostatku.

Po doczesnym ¿yciu niechaj nas, nios¹cych pe³ne narêcza
dobrych uczynków przedstawi Tobie Naj�wiêtsza Maryja Dzie-
wica - Najdoskonalszy Owoc Ziemi, aby�my zas³u¿yli na przyjê-
cie odwiecznego szczê�cia, który ¿yjesz i królujesz na wieki wie-
ków".

Potem wierni modlili siê za rolników i mieszkañców wsi, aby
byli sprawiedliwie nagradzani i cieszyli siê wdziêczno�ci¹ spo³e-
czeñstwa; aby wszyscy trudem swej pracy budowali szczê�cie
swych rodzin. Od�piewano pie�ni "Bo¿e z Twoich r¹k ¿yjemy...",
a na zakoñczenie Mszy �w. - "Te Deum".

Nastêpnie g³os zabra³ Jan Wac - przewodnicz¹cy Rady Miej-
skiej: "Z³o¿ona ofiara Mszy �w. jest ukoronowaniem ofiary pra-
cy, jak¹, sk³adaj¹ rolnicy na najwiêkszym o³tarzu �wiata - Zie-
mi". Przewcdnicz¹cy w imieniu radnych dziêkowa³ organizato-
rom, wspó³organizatorom, go�ciom i wszystkim obecnym. Na-
wiaza³ do obchodzonych u nas wrze�niowych �wi¹t i rocznic,



podkre�laj¹c zdobywane przez gospodarza miasta do�wiadcze-
nie i coraz lepsze efekty w organizowaniu ¿ycia zbiorowego jego
mieszkañców. U¿y³ przy tym dygresji: "Ka¿dy owoc, choæby
najmniejszy, wymaga pewnego czasu na dojrza³o�æ - my rów-
nie¿. Zbo¿e, je�li dojrzeje - kosi siê je. Nas mo¿e nie pora jeszcze
"kosiæ", ale i na to przyjdzie stosowny moment".
Od�piewano uroczy�cie pie�ñ "Bo¿e Co� Polskê" i rozpoczê³a
siê obrzêdowa czê�æ imprezy. Po wys³uchaniu hymnu narodo-
wego oraz w kolejno�ci hejna³ów opolskiego i ¿niwnego nast¹-
pi³ rytua³ przekazywania przez staro�ciny i starostów symbo-
licznych bochnów.
DWA �WIÊTA WIÊC DWA BOCHNY - DWIE PARY STARO-
STÓW,  WIÊC I DWÓCH PRZYJMUJ¥CYCH
W roli m³odzie¿owych starostów wyst¹pili: Maria Krukowska -
gospodyni z Lisiêcic (31 lat, 1 dziecko) pracuj¹ca na 13 ha oraz
Mariusz Konik gospodaruj¹cy w Braciszowie na 14 ha (33 lata, 4
dzieci). Bochen chleba z³o¿yli na rêce Jana Burego - przew. Za-
rz¹du Krajowego Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej.
Starszych rolników gminy reprezentowali: Stanis³awa Krawczuk
z Bernacic, pracuj¹ca na 17 ha (45 lat, 2 dzieci) oraz Józef �ra³ko
z Nowej Wsi, gospodarujacy na 40 ha (45 lat 2 dzieci). Swój
bochen przekazali gospodarzowi gminy - burmistrzowi Józefowi
Pichowi.
J. �ra³ko, prosz¹c o sprawiedliwy podzia³ chleba i poparcie dla
rolników, wyrazi³ przekonanie, ¿e "tegoroczna susza u�wiado-
mi³a ludziom, i¿ ciê¿ka praca rolnika, wsparta nawet najnowocze-
�niejsz¹ technik¹, nie wyda owoców bez Bo¿ego b³ogos³awieñ-
stwa". Burmistrz zapewni³, ¿e postara siê dzieliæ chleb m¹drze i
sprawiedliwie.
Potem przemówienie wyg³osi³ Jan Bury m.in.: "Dla nas, ch³opów,
ziemia to nie tylko miejsce, gdzie rodzi siê chleb. Jest nam ona
szczególnie bliska i bêdziemy jej wierni tak, jak wierni jeste�my
matce. Towarzyszy nam ona zawsze w historii. Historiê kraju i
wielkich wodzów spisywano w ksiêgach. Jest jednak i druga
historia - historia nas: prostych, zwyklych ludzi, historia ch³o-
pów. Ta napisana jest na skibach ziemi. Gdyby mo¿na te skiby
odwróciæ, spotkaliby�my ojców i dziadków naszych. Oni oddali
tej ziemi wszystko, ¿e wreszcie stali siê Jej czê�ci¹. Tacy niepo-
zorni i pochyleni, ale tacy wielcy zarazem. (...)
I cieszy siê ta ziemia, ¿e mo¿e rodziæ coraz wiêcej, ¿e bêdziemy
mieli dosyæ chleba. Martwi siê, ¿e ci¹gle jej ubywa. Dziwi siê
¿e s¹ regiony kraju, gdzie nikt jej nie chce. P³acze, ¿e jest jej
coraz wiêcej chorej, ska¿onej, co to rodziæ mo¿e. (...)
ZMW istnieje od 1928 r. i nigdy nie by³ wygodny dla w³adz,
poniewa¿ zawsze bronili�my i broniæ bêdziemy m³odych miesz-
kañców wsi, ich prawa do godnego ¿ycia. W przesz³o�ci ZMW,
za swoj¹ postawê zap³aci³ dwukrotnym rozwi¹zaniem. Jeste-
�my, bo tak chce m³odzie¿ wiejska. Poniewa¿ wzorujemy siê na
idea³ach, które by³y i s¹ potrzebne wsi. Sztandary ch³opskie
nosi³y i nosz¹ napisy: "BÓG, HONOR, OJCZYZNA", a znacze-
nia tych s³ów, pomimo tak licznych i d³ugotrwa³ych prób, nie
zdo³ano zetrzeæ, przerwaæ w pamiêci Polaków. (...) Chcemy i�æ
do Europy, ale nie na klêczkach.
Nastepnie zabra³ g³os Józef Zych. Przekaza³ serdeczne pozdro-
wienia i wyrazy uznania od Prezydium Sejmu RP. "W polskim
parlamencie, a szczególnie w Sejmie - o�wiadczy³ - coraz moc-
niej dominuje przekonanie, ¿e rz¹d w najbli¿szym okresie powi-
nien przedstawiæ program dotycz¹cy nie tylko rozwoju ca³ego
naszego kraju, ale w szczególno�ci gospodarki rolnej. PSL, jego
Rada Naczelna, w której imieniu przesy³am pozdrowienia, za-
pewnia wszystkich mieszkañców wsi, ¿e tak jak dotychczas, tak
zawsze bêdzie mieæ na uwadze interes wsi i rolnictwa"

Wiceminister rolnictwa Maria Zwoliñska w swoim krótkim wy-
st¹pieniu odwo³a³a siê do symbolicznego - jej zdaniem - elemen-
tu korowodu, w którym zauwa¿y³a m³odego cz³owieka przykute-
go kajdanami. "Ja to odczyta³am jako kajdany przykucia do
ziemi - powiedzia³a pani minister - a¿eby te kajdany zerwaæ,
a¿eby praca na roli by³a zaszczytem, spraw¹ honoru m³odego
cz³owieka". Wskaza³a na wiele krytycznych uwag pod adresem
rz¹du w przemówieniach jej przedmówców, ale z uwagi na przed-
³u¿aj¹c¹ siê czê�æ oficjalnych wyst¹pieñ zaprosi³a zaintereso-
wanych na spotkanie z ni¹ do domu kultury po wystêpach arty-
stycznych. Zgromadzonych po¿egna³a pozdrowieniem: "Szczê�æ
Bo¿e m³odym rolnikom - Szczê�æ Bo¿e wszystkim rolnikom".
Przyszed³ wreszcie czas na wystêpy artystyczne. Choreograf -
pani Janina  Sosnowska z Opola wyre¿yserowa³a tê czê�æ impre-
zy. W programie by³y tañce i pie�ni ludowe regionalne i narodo-
we w wykonaniu: Zespo³u Pie�ni i Tañca "Modrzewiacy" z Wo³-
czyna, zespo³ów folklorystycznych z Osowca i Dobrzenia Wiel-
kiego. Taniec klasyczny i nowoczesny zaprezentowala grupa
"Czartan" z Wiejskiego Klubu Tañca Towarzyskiego z Trzawicy
woj. jeleniogórskie. Z rado�ci¹ i ¿alem przyjêli�my atrakcyjne i
piêkne popisy go�ci. ̄ al wynika z faktu, i¿ nawet zespó³ dzieciê-
cy organizatorzy zaprosili z zewn¹trz ("Stokrotki" z Nysy wypa-
d³y sympatycznie), tak jakby na naszym terenie nic takiego nie
istnia³o. Mo¿e ogólnopolska ranga imprezy wymusza³a okre�lo-
ny poziom, a mo¿e to wyraz biedy naszej g³ubczyckiej twórczo-
�ci ludowej i folklorystycznej. Wiadomo wszak, ¿e trudno u nas
nie tylko o zespó³ pie�ni i tañca, o orkiestrê dêt¹, czy bodaj
kapelê.
Honor gminy uratowa³ po raz kolejny Chór Liceum Ogólnokszta³-
c¹cego, nasz eksportowy ju¿ zespó³. Mo¿e tym razem nie wy-
pad³ jego wystêp zbyt efektownie na tak wielkiej przestrzeni,
jednak bardzo godnie i dostojnie w umiejêtnie dobranym reper-
tuarze. Jak motto i moralne przes³anie zabrzmialy s³owa Norwida
w pie�ni chóru:
"Do kraju tego, gdzie kruszynê chleba
Podnosz¹ z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba... Têskno mi, Panie...."
Tê czê�æ imprezy zakoñczono og³oszeniem werdyktu w konkur-
sie na najpiêkniejsz¹ koronê do¿ynkow¹. Komisja z³o¿ona z przed-
stawicieli w³adz pañstwowych, rejonowych i gminnych wysoko
oceni³a misterne wykonanie tych rêkodzie³ przyznaj¹c 1 miejsce
(i po 1 milionie z³) Krzy¿owicom, Lwowianom oraz Nowemu Ro¿-
nowowi, za� pozosta³ym - drugie (po 500 tys.z³).
Stra¿acy OSP wspó³zawodniczyli ze sob¹ w Go³uszowicach. Na
stadionie w G³ubczycach "Polonia" mog³a zaprezentowaæ siê
dawno nie notowanej na tym obiekcie liczbie kilku tysiecy wi-
dzów. Pewnie tym podbudowana wygra³a a¿ 6:1 z imienniczk¹ z
Nysy. My odnotujmy: je�liby mierzyæ kondycjê ZMW charak-
terem i sprawno�ci¹ jej cz³onków, to postawa prezesa Wyso-
czañskiego na boisku w roli zawodnika jest tego pozytywnym
przyk³adem.
W trakcie do¿ynek mo¿na by³o zobaczyæ i sprawdziæ nowocze-
sny sprzêt rolniczy wystawiony przez Agromê. By³y pokazy
nowych odmian ro�lin. �wi¹teczne kieszonkowe mo¿na by³o
zostawiæ w kramikach, w loterii i grach, a tak¿e na kiermaszach
oraz ... w bufetach. Zespó³ "BT System" z Krnova do godz. 22
przygrywa³ do tañca m³odym i starym, trze�wym i pijanym. W
atmosferze radosnej zabawy zakoñczy³ siê do¿ynkowy festyn.
   Do pó�nej nocy w nowej �wietlicy trwa³a zabawa taneczna, na
której so³tys Gigoñ go�ci³ swych kolegów i ... kole¿anki po funk-
cji z ca³ej gminy oraz urzêdników gminnych. Zabawê ze swych
premii zafundowali sobie i go�ciom so³tysi, a so³tys Królowej
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OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje, ¿e:
1. w dniu 4 wrze�nia 2012 r. odbêd¹ siê:
a/ IV przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nieru-
chomo�æ zabudowanej, oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów
jako dzia³ka nr 272/133 o pow. 0,1003 ha, po³o¿onej w G³ubczy-
cach przy ul. Olimpijskiej. Cena wywo³awcza do przetargu wyno-
si 100.000,00 z³. Wadium wynosi 10.000,00 z³.
b/ I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nieru-
chomo�ci zabudowanej budynkiem mieszkalnym, po³o¿onej w
G³ubczycach przy ulicy Grunwaldzkiej nr 9, oznaczonej wed³ug
ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 441/5 o powierzchni 0,0057 ha.
Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 66.053,00 z³.
 Wadium wynosi 6.700,00 z³.
c/ II przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nieru-
chomo�ci zabudowanej budynkiem gospodarczym w stanie su-
rowym zamkniêtym, oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako
dzia³ka nr 24/15 o powierzchni 0,0497 ha, po³o¿onej w Bernaci-
cach Górnych. Cena wywo³awcza netto do przetargu wynosi
7.950,00 z³. Wadium wynosi 800,00 z³.
d/ II przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nieru-
chomo�ci zabudowanej budynkiem gospodarczym w stanie su-
rowym zamkniêtym, oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako
dzia³ka nr 24/16 o powierzchni 0,0442 ha, po³o¿onej w Bernaci-
cach Górnych. Cena wywo³awcza netto do przetargu wynosi
7.950,00 z³. Wadium wynosi 800,00 z³.
e/ II przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nieru-
chomo�ci zabudowanej budynkiem gospodarczym w stanie su-
rowym zamkniêtym, oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako
dzia³ka nr 24/17 o powierzchni 0,0451 ha, po³o¿onej w Bernaci-
cach Górnych. Cena wywo³awcza netto do przetargu wynosi
7.950,00 z³. Wadium wynosi 800,00 z³.
f/ II przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nieru-
chomo�ci zabudowanej budynkiem gospodarczym w stanie su-
rowym, oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 24/
18 o powierzchni 0,0614 ha, po³o¿onej w Bernacicach Górnych.
Cena wywo³awcza netto do przetargu wynosi 7.950,00 z³. Wa-
dium wynosi 800,00 z³.
Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargach jest wniesienie wa-
dium w pieni¹dzu. Wadium winno wp³yn¹æ na konto Urzêdu lub
byæ wp³acone w kasie Urzêdu najpó�niej w dniu 31 sierpnia 2012
r. w przypadku przetargu podanego w pkt "a" oraz najpó�niej w
dniu 30 sierpnia 2012 r. w przypadku przetargów podanych w pkt
od "b" do "f". Kasa urzêdu czynna w godzinach: poniedzia³ek
8.00 - 16.15, wtorek - czwartek 8.00 - 14.30, pi¹tek 8.00 - 13.30.
2. w dniu 2 pa�dziernika 2012 r. odbêd¹ siê nastêpuj¹ce prze-
targi:
a/ II przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y lokalu
mieszkalnego nr 1 przy ulicy Rynek 3 w G³ubczycach, wraz ze
sprzeda¿¹ u³amkowej czê�ci gruntu z dzia³ki nr 372/3 o powierzchni
0,0546 ha. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi  318.398,00  z³
+ VAT 8%. Wadium wynosi 32.000,00 z³.
b/ II przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y lokalu
mieszkalnego nr 1 przy ulicy Rynek 5 w G³ubczycach, wraz ze
sprzeda¿¹ u³amkowej czê�ci gruntu z dzia³ki nr 372/3 o powierzchni
0,0546 ha. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi  338.522,00  z³
+ VAT 8%. Wadium wynosi 34.000,00 z³.
c/ II przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y lokalu
mieszkalnego nr 1 przy ulicy Rynek 9 w G³ubczycach, wraz ze
sprzeda¿¹ u³amkowej czê�ci gruntu z dzia³ki nr 372/3 o powierzchni
0,0546 ha. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 307.374,00 z³ +
VAT 8%. Wadium wynosi 31.000,00 z³.      >>>dok. na str.7

by³ szczê�liwy, ¿e obiekt budowany w trudach od 9 lat mo¿e
wreszcie s³u¿yæ nie tylko mieszkañcom tej ma³ej wioski. Gra³ ze-
spó³ "Age" z Lisiêcic.
Dzieñ po do¿ynkach St. Wysoczañski -"sprawca" i dusza impre-
zy szczerze oznajm³ swoje zadowolenie: "Nawet nie wyobra¿a³em
sobie, ¿e tak uda siê impreza. Spodziewa³em siê du¿ego udzia³u,
ale nie a¿ tak licznego, Niewiele te¿ by³o potkniêæ organizacyj-
nych. ZMW impreza ta kosztowaæ bêdzie ok. 50 mln z³, ponadto
nagrody za korony do¿ynkowe ufundowa³ zarz¹d MiG i on te¿
przeznaczy³ 15 mln na renowacjê i pomalowanie obiektu sporto-
wego. Dziêkujê wszystkim, którzy pomogli mi w organizowaniu
tak du¿ej imprezy".
Oto lista instytucji wspierajacych:
Woj. Przeds. Rolno-Przem. P.S.Z.Z. w Brzegu,
B.G.Z. Oddz. Opole,
Agroma,
P.Z.U. S.A. Insp. G³ubczyce,
Opol. Zak³. Drob.,
Przeds. Przem. Miêsnego S.A. Opole,
O.Z.P.C. "Odra" w Brzegu,
R.O.D. w £osiowie,
Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych i Mostowych,
Bank Spó³dzielczy,
Zak³ady Piwowarskie,
Kombinat Rolny,
PKO,
PSS "Spo³em" ,
W organizacji imprezy pomogli:
Urz¹d MiG,
OSiR,
Klub Sportowy "Polonia",
Zak³. Gosp. Kom. i Mieszk.,
Dom Kultury MiG z dyrektorem Zbigniewem Zió³ko w roli prowa-
dz¹cego g³ówn¹ czê�æ do¿ynek.
Pan Ferdynand Olender swymi kwiatami przystroi³ estradê.
Oto kilka opinii na temat imprezy: "S³yszeli�my, ludzie mówili"
- "Po dzisiejszym �wiêcie oczekujê, by rolnicy wreszcie uwierzyli,
¿e trzeba siê zorganizowaæ. Póki nie bêdziemy mieæ mocnej repre-
zentacji, nic nie zdzia³amy. Ludzie powinni siê grupowaæ, musz¹
co� zobaczyæ, co� us³yszeæ, musz¹ byæ czym� zachêceni.
Na wsiach ludzie s¹ odizolowani, nie spotykaj¹ siê ze sob¹. Dzi-
siaj jest okazja".
Rolnik w �rednim wieku
- "Jako �wiêto m³odzie¿owe - owszem. Nie podoba mi siê ³¹czenie
tych dwóch rzeczy - rozumie pani!"
Urzêdnik
- "No, bardzo, bardzo. Cieszê siê, ¿e korowód jest z Równego,
wóz drabiniasty, korona".
Rolnik z Równego
- "�wiêto jak �wiêto - ... ja siê nie znam na tym".

(Jan)

Sprzedam mieszkanie w G³ogówku:
O powierzchni 45 m2 - 100.000 z³
O powierzchni 65 m2 - 140.000 z³

Tel:508-530-568
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�WIÊTO W  KOMENDZIE POWIATOWEJ  POLICJI
         4. sierpnia policjanci z G³ubczyc zorganizowali obchody swo-
jego �wiêta. W budynku Komendy Powiatowej Policji odby³a
siê uroczysta odprawa s³u¿bowa, podczas której zosta³y wrêczo-
ne akty mianowania na kolejne stopnie policyjne g³ubczyckich
policjantów. W odprawie udzia³ wzi¹³ I zastêpca Komendanta
Wojewódzkiej Policji w Opolu insp. Jan Lach. Funkcjonariusze
otrzymali mianowania na kolejne stopnie policyjne. Dwom  poli-
cjantom  Minister SW nada³ odznaki "Zas³u¿ony policjant".

 19 policjantów zmieni³o z dum¹ noszone do tej pory pagony.
Akty mianowania wrêcza³ I Zastêpca Opolskiego komendanta
Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Jan Lach oraz Komendant
Powiatowy Policji nadkom. Grzegorz Simon.
Minister Spraw Wewnêtrznych odznaczy³ dwóch policjantów z
KP w Kietrzu nadaj¹c im odznaki "Zas³u¿ony policjant" .
Srebrn¹ odznakê "Zas³u¿ony policjant" - otrzyma³ starszy aspi-
rant Waldemar Kacprzak. Br¹zow¹ - m³. aspirant Robert Janicki.
Komendant G³ówny Policji nadinspektor. Marek Dzia³oszyñski
mianowa³ na stanowisko podinspektora Policji Pani¹ nadkomi-
sarz Jolantê Chrzanowsk¹.

Opolski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Leszek Marzec
oraz Komendant PPolicji w G³ubczycach nadkom. Grzegorz Si-
mon mianowali  na kolejne stopnie:
Na stopieñ aspiranta sztabowego Policji otrzymali
1.st. asp. Marek Majewski, 2.st.asp.Wojciech Skalec
3.st. asp. Jan S³awek
Na stopieñ aspiranta Policji
1. m³. asp. Mariusz Darmoros, 2. m³. asp. Les³aw Janocha
3. m³. asp. Anna Jarosz, 4. m³. asp. Joanna Mikler
5. m³. asp. Piotr Poleszczuk, 6. m³. asp. Grzegorz Tichanów
7. m³. asp.Janusz Tratkowski

Na stopieñ sier¿anta sztabowego Policji
1.st.sier¿. Marcin Kaczmar, 2.st.sier¿. Pawe³ Kalita
3.st. sier¿. Krzysztof Lesiak, 4.st. sier¿. Mateusz P¹czko
5.st.sier¿. Grzegorz Mazurkiewicz
Na stopieñ starszego sier¿anta Policji
1.sier¿. Krzysztof Szklarski
Na stopieñ starszego posterunkowego Policji
1.post.Anna Klim
2.post.B³a¿ej Starczewski

Na rêce Komendanta Powiatowego Policji w G³ubczycach - nad-
kom. Grzegorza Simona, z³o¿ony zosta³ list gratulacyjny z okazji
Wojewódzkich Obchodów �wiêta Policji. ̄ yczenia z okazji �wiê-
ta Policji przekaza³ pose³ na Sejm RP Andrzej Bu³a.
Oficer ds. Prasowo-Inf. KPPol. m³. asp. Wojciech Nowakowski

OCENA JAKO�CI WODY PITNEJ
NA TERENIE POWIATU G£UBCZYCKIEGO
 W II KWARTALE 2012R.
     Organy Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej sprawuj¹ nadzór
nad jako�ci¹ wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi na
podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Pañstwowej Inspek-
cji Sanitarnej i ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu �cieków.
Nadzorem sanitarnym objête s¹  tylko systemy zbiorowego za-
opatrzenia ludno�ci w wodê, bez  indywidualnych ujêæ wody.
Monitoring jako�ci sanitarnej wody prowadzony przez PPIS w
G³ubczycach obejmuje 35 wodoci¹gów. Jako�æ wody wodoci¹-
gowej jest stale kontrolowana zgodnie z wymaganiami rozporz¹-
dzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jako�ci
wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi. Próbki pobierane
s¹ z miejsc wprowadzania wody do sieci rozdzielczej (stacje uzdat-
niania wody, hydrofornie, pompownie) oraz z instalacji wewnêtrz-
nej w domu konsumenta.
   W II kwartale przeprowadzono 40 kontroli, podczas których
pobrano do badania 97 próbek wody, w tym 56 próbek do badañ
fizykochemicznych oraz 41 próbek do badañ mikrobiologicznych.
3% próbek nie spe³nia³o wymagañ sanitarnych. Decyzjê stwier-
dzaj¹c¹ warunkow¹ przydatno�æ wody  do spo¿ycia przez ludzi
wydano na wodoci¹g publiczny w Branicach ze wzglêdu na po-
nadnormatywn¹ zawarto�æ manganu. Administratorowi nakaza-
no doprowadziæ jako�æ wody do obowi¹zuj¹cych wymagañ w
terminie do dnia 30.06.2013r.

Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Mgr Alina Mazur-Ciapa
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PROGRAM JUBILEUSZU
260-LECIA NAUCZANIA

LICEALNEGO W G£UBCZYCACH
28 wrze�nia  2012- pi¹tek
  9:00 Okoliczno�ciowe lekcje wychowawcze
11:00 Uroczysto�ci szkolne w auli Liceum Ogólnoksztzta³c¹cego
17:00 Spotkanie z Anj¹ Hollaender w ramach Akademii My�li
         i S³owa oraz otwarcie wystawy   pt. �Kariery g³ubczyckich
         Hollaendrów� - Muzeum Ziemi G³ubczyckiej w Ratuszu
29 wrze�nia - sobota
  9:00 Spotkanie w szkole - kawiarenki, kawa, ciasto
10:30 Uroczysta Akademia w auli  LO
12:30 Zwiedzanie szko³y oraz spotkania  z wychowawcami
17:00 Koncert oratoryjny z udzia³em solistów, chóru i orkiestry
          symfonicznej - Ko�ció³  Parafialny w G³ubczycach
30 wrze�nia - niedziela
11:00 Msza �w. w intencji szko³y, nauczycieli pracowników
          i absolwentów - Ko�ció³ Parafialny
12:00 Uroczyste przej�cie ze sztandarem z ko�cio³a do szko³y
13:30 Z³o¿enie kwiatów na grobach absolwentów, nauczycieli
            i pracowników szko³y.

  INFORMACJA  KPP POLICJI

W dniach 1-4 sierpnia n/n sprawca z pola uprawnego skrad³
5 ton s³omy pszennej. Straty 1,0 tys .z³. Postêpowanie pro-
wadzi KPP G³ubczyce
 6 sierpnia patrol Policji w Kietrzu zatrzyma³ nietrze�wego
(0,44 mg/l) 63-letniego mieszkañca Kietrza który kierowa³
rowerem po drodze publicznej. Postêpowanie prowadzi KP
Kietrz.
 5-6 sierpnia n/n sprawca z pola uprawnego skrad³ 15 ton
s³omy pszennej. Straty 3,0 tys .z³. Postêpowanie prowadzi
KP w Kietrzu.
05.08.2012r n/n sprawca w barze spod lady sklepowej
skrad³ pieni¹dze. Postêpowanie prowadzi KPP G³ubczyce.
Straty 3,9 tys.z³.
07.08.2012 r patrol Policji zatrzyma³ nieletniego podejrza-
nego o to, ¿e w dniach 1-30 lipca w³ama³ siê do kilku piwnic.
Postêpowanie prowadzi KPP G³ubczyce.
08 sierpnia policjanci z KPP w G³ubczycach zatrzymali mê¿-
czyznê mieszkañca Pilszcza , doprowadzony  na podstawie
nakazu wydanego przez Sad Rejonowy w G³ubczycach.
 09 sierpnia patrol Policji zatrzyma³ nietrze�wego (1,02 mg/
l) 37-letniego mieszkañca Baborowa , który kierowa³ moto-
rowerem po drodze publicznej. Postêpowanie prowadzi KPP
w G³ubczycach.
 6 sierpnia patrol Policji w  Kietrzu zatrzyma³ nietrze�wego
(0,28 mg/l) 32-letniego mieszkañca Kietrza który kierowa³
rowerem po drodze publicznej. Postêpowanie prowadzi KP
Kietrz.
 10-11 sierpnia n/n sprawca po wy³amaniu drzwi w po-
mieszczeniu gospodarczym, skrad³ kosiarkê spalinow¹ oraz
kosê spalinow¹. Postêpowanie prowadzi KPP G³ubczyce.
Straty 1,0 tys.z³
10 sierpnia patrol Policji zatrzyma³ nietrze�wego (0,60 mg/l)
50-letniego mieszkañca G³ubczyc , który kierowa³ samocho-
dem Vw Turan po drodze publicznej. Postêpowanie prowa-
dzi KPP w G³ubczycach
 8-10 sierpnia w Kietrzu n/n sprawca zrywaj¹c k³ódkê w³a-
ma³ siê do piwnicy, sk¹d skrad³ rower górski. Postêpowanie
prowadzi KP w Kietrzu. Straty 1 tys.z³.
W minionym tygodniu dosz³o do 3 kolizji drogowych w
których nikt nie dozna³ obra¿eñ cia³a. W minionym okresie
policjanci  zatrzymali  4 nietrze�wych kieruj¹cych :
7 sierpnia wieczorem, dy¿urny Komendy Powiatowe Poli-
cji w G³ubczycach otrzyma³ informacjê, ¿e w rejonie Lango-
wa (gmina Kietrz) pali siê wiata ze z³o¿on¹ w niej s³om¹
pszenn¹. Na miejsce zdarzenia zosta³y skierowane s³u¿by
ratownicze. Jak ustalili funkcjonariusze spaleniu uleg³a wiata
i  400 ton s³omy pszennej.(foto obok)
   Ju¿ nastêpnego dnia g³ubczyccy policjanci wytypowali
osoby odpowiedzialne za to podpalenie. Dwie nieletnie
mieszkanki gminy Kietrz zosta³y zatrzymane. 14 i 16 latka
przyzna³y siê do tego podpalenia. Z ich wyja�nieñ wynika-
³o, ¿e dla zabawy podpala³y s³omki i rzuca³y w sk³adowane
bale. Dopiero kiedy s³oma zapali³a siê, te przestraszone ucie-
k³y do domu. Nieletnie przyzna³y siê do zarzucanego im
czynu. Teraz odpowiadaæ bêd¹ za swoje czyny przed S¹-
dem Rodzinnym.W³a�ciciel wyceni³ straty na 300 tys. z³.

Opracowa³:
Oficer ds. Prasowo- Informacyjnych KPPol.

m³. asp. Wojciech Nowakowski  Tel.798032502

Burmistrzowi Kietrza
 Józefowi Mateli

 z powodu �mierci matki
 �p. Anny Matela

 wyrazy g³êbokiego ¿alu i wspó³czucia
sk³adaj¹

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej  Burmistrz G³ubczyc
Kazimierz Naumczyk                           Jan Krówka

Skarbnikowi Gminy
 Jerzemu Wachowiakowi

 z powodu �mierci ojca
�p. Juliana Wachowiaka

wyrazy g³êbokiego ¿alu i wspó³czucia
sk³adaj¹

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej  Burmistrz G³ubczyc
 Kazimierz Naumczyk                          Jan Krówka
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OKNA energooszczêdne, z drewna
klejonego, sosnowego, mahoniowego
TARCICÊ
surow¹, suszon¹ i impregnowan¹
nieobrzynan¹ i obrzynan¹,
krawêdziaki, belki,

G£UBCZYCKIE
RZEDSIÊBIORSTWO
 BUDOWLANE
 48-100 G³ubczyce ul. Raciborska20
tel. (77) 485-30-41/ 3
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Materia³y zamówione i niezamówione przyjmujemy
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 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.

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

G£OS G£UBCZYC
 Z DOSTAW¥  DO DOMU

Je�li nie chcesz  "polowaæ" w sklepach na
G³os G³ubczyc,

mo¿esz mieæ dostawê do domu
(równie¿ za granicê) w wersji elektronicznej,

prze�lij swój adres e-mail na adres redakcji:
janwac@o2.pl

 GG w  wersji elektronicznej  w pliku  PDF
zajmuje ok. 2 MB, ca³y  w kolorze,

 dotrze wcze�niej
ni¿ wersja papierowa do sklepów.

Reklama w G³osie G³ubczyc
 G³os G³ubczyc jest bezp³atnym informatorem o zasiêgu gminy, w
formacie A4 z ok³adk¹ w kolorze . Ukazuje siê na prze³omie
miesiêcy w nak³adzie 1200 egz. oraz w wersji elektronicznej.

Reklamy - tylko czarno bia³e na wewnêtrznych stronach  (podsta-
wowy modu³) w  ramce 9x9cm, jednorazowa edycja  kosztuje

100,00z³ +VAT, przy wiêkszej ilo�ci edycji cenê mo¿na negocjo-
waæ. Tre�æ reklam w wersji elektronicznej w pliku JPG (rozdz.

300dpi) nadsy³aæ na adres e-mail "janwac @o2.pl", w terminie do
15. ka¿dego miesi¹ca na miesi¹c nastêpny, wraz z podaniem

"parametrów" niezbêdnych do wystawienia faktury VAT  przez
Miejski O�rodek Kultury. Pozdrawiam, Jan Wac

Serdecznie Witamy 28 Nowych Mieszkañców

Ziemi G³ubczyckiej,  urodzonych  w Lipcu 2012

w Szpitalu Powiatowym w G³ubczycach,

 Rodzicom - Gratulujemy

Fotografie noworodków: KADR Studio
Fotograficzno - Filmowe

Janusz Baczkur,
G³ubczyce,  Grunwaldzka 2,

  tel. 77 / 485 31 07,    662 065 354
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Dudzik Tomasz
s.Jolanty Zopowy Os.

23.07.2012 11.30 3000-54

Bedryj Mi³osz s.
El¿biety, N. Cerekwia

19.07.2012 6.15 3850-61

Brzenk Miko³aj s.Ewy
Raków 14.07.2012.

20.45 3250-54

D³ubacz Bart³omiej
s.Renaty Grobniki

31.07.2012 15.25 4450-61

Domerecki Pawe³
s.Moniki Olbrachcice

17.07.2012 23.05 3200-56

Kamiñska Wiktoria
c.Karoliny Prudnik

19.07.2012 8.45 2800-50

Golas Weronika
c.Aleksandry G³ubczyce
26.07.2012 9.25 3100-54

Górska Magdalena
c.Anny Racibórz

10.07.2012 19.45 3300-60

Isañski Kacper s.Anety
Dzbañce Osiedlee

30.07.2012 14.55 3450-55

Kaczor Kacper
Dzier¿ys³aw 01.07.2012

6.20 3050-54

Pankla Milena c.Wiolety
G³ubczyce 03.07.2012

20.25 2600-52

Konopacka Oliwia
c.Alicji Nowa Wie�

16.07.2012 8.20 3000-56

Lenartowicz Malwina c.
Jagody Zubrzyce

18.07.12 22.15 3250-55

Lis Mateusz s.
Agnieszki Kietrz

16.07.2012 9.30 3400-57

Marczinek Maciej
s.Sylwi G³ubczyce

01.07.2012 18.55 3600-58

Skowron Lena c.Alicji
Nowe Sady 03.07.2012

5.00 3300-54

Radwan Micha³ s.Ewy
G³ubczyce 09.07.2012

8.35 4550-62

Romanik Kornelia c.
Ewy G³ubczyce

05.07.2012 8.30 4000- 57

Rudzok Oskar
s.Krystyny Baborów

27.07.2012 18.45 3400-58

Ryszewski Wiktor
s.Anny Kietrz

26.07.2012 8.00 3100-53

Suchanek Emilia
c.Magdaleny Baborów

24.07.2012 13.10 3500-56

Szpaniel Pawe³
s.Doroty G³ubczyce

19.07.2012 11.00 2850-53

Uryga Igor s.Iwony
Krzy¿owice 24.07.2012

17.40 2500-52

Wróblewska Klaudia
c.Agnieszki Pilszcz

07.07.2012 16.15 3050-56

Wojtu� Przemys³aw
s.Anny G³ubczyce Sady
28.07.2012 11.40 4900-61
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NA PODBÓJ WSPOMNIEÑ.
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