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Mam szczêcie
do ¿yczliwych ludzi

dok. ze str. 1

mia³em szczêcie do ¿yczliwych ludzi  uda³o siê nam sporo osi¹gn¹æ.
W przyznaniu przez Ligê Krajow¹
Nagrody im. Palki (medal jest z litego
srebra) burmistrz Kurza³ te¿ dopatruje siê ¿yczliwego wsparcia: - to
niemo¿liwe, by z perspektywy Warszawy uda³o siê zobaczyæ tak ma³¹
gminê jak Lenica i mnie, jako jej burmistrza.
- Byæ mo¿e to mia³a byæ nagroda
pomiertna  zastanawia siê.  Wysz³o jednak inaczej, a na uroczystoci nie da³em sobie odebraæ g³osu i
wszyscy, czy chcieli czy nie  s³uchali o naszej ma³ej gminie i o Górze
w. Anny. A teraz, kiedy uroczystoæ
siê skoñczy³a, jako ¿e przecie¿ ¿yjemy w specyficznym kraju, musimy
siê liczyæ z tym, ¿e spróbuj¹ nam
udowadniaæ, ¿e choæ zdobylimy nagrodê samorz¹dow¹, to wcale nie jestemy takim dobrym samorz¹dem.
- ???
- Po mi³ych chwilach czêsto przychodzi mocne uderzenie, np. jaka
kontrola, która poka¿e, ¿e nie ma siê
co nadymaæ, bo idealnie nie jest.
- Do czego Pan d¹¿y jako samorz¹dowiec?
- Nie jest prawd¹, ¿e wiêkszoæ
ma zawsze racjê. Spo³eczeñstwo reaguje impulsywnie, pod wp³ywem
chwili. Jeli bêdê musia³ podj¹æ niepopularne spo³ecznie decyzje, ale
korzystne dla gminy  muszê przekonaæ do nich mieszkañców. Najwa¿niejszym dobrem jest gmina  nie
mo¿emy skoñczyæ jak banki. Oczywicie chcia³bym, by gmina Lenica
sta³a zupe³nie inaczej gospodarczo,
by by³y zupe³nie inne uwarunkowa-

nia dzia³alnoci samorz¹dów terytorialnych i by, podobnie jak przy prowadzeniu dzia³alnoci gospodarczej,
do samorz¹dów stosowana by³a zasada wszystko, co nie jest zakazane, jest dozwolone, ale do tego trzeba by zmieniæ i prawo i filozofiê
mylenia. Wtedy ci, którzy teraz
mówi¹, ¿e urzêdnicy s¹ rygorystyczni i bezduszni, mogliby oceniæ, czy
rzeczywistoæ pokrywa siê z ich ocenami. To nie urzêdnicy s¹ bezduszni
i bez inicjatyw. To bezduszne, twarde i z³e jest prawo, które nas obowi¹zuje i które nie pozwala samorz¹dom
na wykazanie siê inicjatywami. Gdybym nie mia³ problemów zdrowotnych (a swego stanu nie ukrywa³em,
tylko publicznie jasno postawi³em
sprawê), zapewne nie uwiadomi³bym sobie ¿yczliwoci tak szerokiego grona. Dziêki temu pewnie ¿yjê,
¿e wiele osób mi pomog³o. U nas
zreszt¹ jest nieco inny klimat  bo tu
politykierstwo nie zasz³o tak daleko
jak w innych regionach. Mo¿e dlatego, ¿e nie jestemy tak bogaci.
- Od 18 lat Pan jest burmistrzem
- I nadal bêdê bardzo zabiega³ o g³osy mieszkañców. Bo po tylu latach
pracy w samorz¹dzie, nawet nie mam
co szukaæ dawnego przedsiêbiorstwa,
a w firmach, z którymi gmina wspó³pracuje, mam zakaz pracy przez 5
lat.
- Sprawê stawia Pan niezwykle
otwarcie
- Zawsze mówiê otwarcie. Jak d³ugo Bóg da mi zdrowie, bêdê tu pracowa³.
M. G.
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By³am w obozie w B³otnicy

dok. ze str. 1
z nich przeznaczona by³a dla mieszkañców wiosek poszkodowanych
przez tornado. Trafi³y do Balcarzowic.
- Myla³am, ¿e tym razem jednak
odwiedzê B³otnicê. Nie zdoby³am siê
na to. Mo¿e to zrobiê nastêpnym razem  mówi pani Stefania, która od
chwili wyjazdu do Niemiec w 1957
roku tam nie zagl¹dnê³a ani razu, choæ
by³y przecie¿ i takie okresy, gdy w
roku bywa³a w powiecie co miesi¹c,
a nawet i czêciej.
A przecie¿ kilkakrotnie by³o ju¿
o krok od tego. Choæby dwa lata temu,
kiedy szuka³a dwóch osób, spotkanych ostatni raz w 1945. Kole¿anki i
ch³opaka, który do obozu w B³otnicy nosi³ jej zupê.
- Niewiele osób wie o tym obozie
 mówi pani Stefania - a ja mam przecie¿ zawiadczenie o zwolnieniu! On
istnia³. Trafi³a tam nasza ca³a rodzina. By³ straszny g³ód. Pamiêtam ch³opaka, który przynosi³ nam zupê. To
jego chcia³am odszukaæ, podobnie jak
swoj¹ kole¿ankê z obozu. Wiele osób
mi pomaga³o: p. Ró¿a Pietruszka,
Pawe³ Twardoñ, p. Rudner. Dziêki
nim odnalaz³am kole¿ankê  Ermgard
Niedziela (pod taki nazwiskiem zna³am j¹ w m³odoci) mieszka dzi w
Kêdzierzynie-Kolu. Ch³opaka do-

Stefania Ziemke ze starost¹ strzeleckim, padziernik 2008
tychczas nie uda³o mi siê odszukaæ.
Mo¿e na to ju¿ za póno? Gdyby
jednak by³o inaczej  gdyby, czytaj¹c te s³owa, przypomnia³ sobie nazwisko Wac³awczyk lub Schwarz 
proszê o kontakt za porednistwem
redakcji.
- Pani Stefania przypomina jeszcze swoj¹ Pierwsz¹ Komuniê. Mieszkalimy w baraku. Z tej okazji
dostalimy surowe ziemniaki. I nie
by³o ich jak ani gdzie ugotowaæ.

Obóz w B³otnicy

Nagroda im. Grzegorza Palki, zwana Samorz¹dowym Oskarem, nadawana jest przez Ligê Krajow¹, zrzeszaj¹c¹ Ligi Miejskie i Ligi Wiejskie, za
wybitne zas³ugi dla samorz¹du terytorialnego. Liga Krajowa, której dzia³alnoci przywieca has³o Rodzina - Wspólnota lokalna - Ojczyzna, wspiera wszelkie formy samorz¹dnoci i tworzenia autentycznych wiêzi lokalnych integruj¹cych mieszkañców.
Grzegorz Palka, opozycjonista z lat 80. by³ pierwszym prezydentem £odzi
wybranym po prze³omie 1989r., zgin¹³ w wypadku samochodwym w 1996 r.

Granty edukacyjne
W padzierniku wnioski zosta³y
z³o¿one. Dzi ju¿ mo¿emy poinformowaæ, ¿e jednostki owiatowe Powiatu Strzeleckiego otrzyma³y dofinansowanie w ramach rz¹dowego
programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i m³odzie¿y w 2008
roku Aktywizacja jednostek samorz¹du terytorialnego i organizacji pozarz¹dowych. Dofinansowanie wynosi 49 231,54 z³ i przeznaczone jest
na realizacjê 11 programów wyrównywania szans edukacyjnych prowadzonych w formie: zajêæ pozalekcyjnych, wycieczek edukacyjnych, wyjazdów na basen oraz zajêæ z hipoterapii. Jednoczenie w ramach rz¹dowego programu wyrównywania szans

edukacyjnych dzieci i m³odzie¿y w
2008 roku Poradnia PsychologicznoPedagogiczna realizuje program Dobry start przedszkolaka, który polega na profilaktyce zaburzeñ mowy
i trudnoci w nauce czytania i pisania
u dzieci przedszkolnych pochodz¹cych z terenów wiejskich. Wszystkie programy bêd¹ realizowane do
po³owy grudnia zgodnie z za³o¿eniami rz¹dowego programu.
Z zajêæ skorzysta 304 uczniów,
w tym 183 uczniów niepe³nosprawnych. Dodatkowo zostanie zakupiony sprzêt dydaktyczny, który bêdzie
wykorzystywany w do prowadzenia zajêæ edukacyjnych w kolejnych
latach.
Wydzia³ EKT

Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego
informuje,
i¿ dnia 21 listopada 2008 roku
odbêdzie siê posiedzenie komisji do spraw rozpatrywania wniosków
o udzielenie wiadczeñ w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
oraz nauczycieli emerytów i rencistów.
Wnioski o przyznanie wiadczenia pieniê¿nego ze rodków przeznaczonych na pomoc zdrowotn¹ dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów nale¿y sk³adaæ w sekretariatach placówek owiatowych w³aciwych
ze wzglêdu na zatrudnienie do dnia 13 listopada 2008 roku.
Warunki przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkó³ dla których organem prowadz¹cym jest Powiat Strzelecki okrela uchwa³a nr XX/
192/08 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie
okrelenia rodzajów wiadczeñ przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania (dostêpna do wgl¹du w sekretariatach placówek owiatowych).

Mama wykopa³a sukienkê, w której
sama prze¿y³a tê uroczystoæ. By³am ³adnie ubrana, ale strasznie g³odna. Nie ja jedna. Ksi¹dz poprosi³ z
ambony, by ci, którzy maj¹ wiêcej
jedzenia, podzielili siê z tymi dzieæmi pierwszokomunijnymi, które s¹
g³odne. Zaprosi³a mnie jedna z rodzin.
Podano jajecznicê. A ja... nie mog³am
jej zjeæ do koñca: pod tym domem
czeka³a na mnie ca³a moja rodzina, tak
g³odna, jak ja.
Zapisa³a M. Górka

Dokument powiadczaj¹cy zwolnienie rodziny Wac³awczyk z obozu w B³otnicy w lipcu 1945 r.
O tym, ¿e w 1945 roku istnia³
obóz w B³otnicy, niewiele osób wie.
Ci, którzy wiedz¹ lub pamiêtaj¹,
niechêtnie o tym mówi¹. Gdzie
szukaæ informacji na ten temat?
Krótkie wzmianki, ale doæ ogólnikowe, pojawiaj¹ siê na kilku stronach internetowych. Najbardziej pewnym ród³em informacji jest archiwalny zbiór dokumentów, sporz¹dzonych przez pierwszego starostê strzeleckiego Zygmunta Nowaka.
Mo¿na tam przeczytaæ:
Czerwiec 1945 r.
Pierwsze grupy wysiedlonych
zosta³y osadzone w obozie odosobnienia w B³otnicy, który to obóz zosta³
przekazany przez Wojenn¹ Komendê
rosyjsk¹ naczelnikowi Wydzia³u Wiêziennictwa.
I dalej:
Miesi¹c padziernik 1945 r.
przyniós³ rozwi¹zanie obozu w B³otnicy. 112 osób z³osi³o siê dobrowolnie
na wyjazd do Niemiec, 364 osoby przydzielone zosta³y do pracy na folwarki, sk¹d po uzyskaniu weryfikacji zosta³y zwolnione do domu.

Powstanie takich obozów pracy
czy odosobnienia, miejsca izolacji (to
kilka z funkcjonuj¹cych wówczas
nazw) stanowi³o realizacjê poufnego
zarz¹dzenia nr 88 wojewody l¹skiego z 18.VI.1945 r., skierowanego do
starostów i prezydentów wydzielonych miast na l¹sku Opolskim:
Bezwarunkowo usuwaæ Niemców z gospodarstwa rolnych i odsy³aæ za Odrê i Nysê lub ca³ymi rodzinami osadzaæ w miejscach odosobnienia z chwil¹ pojawienia siê repatrianta lub osadnika, których nale¿y
osiedlaæ w tych gospodarstwach.
Jak pisze m.in. J. Ruszczewski,
umieszczanie w obozach ludnoci niemieckiej i l¹skiej, niezale¿nie od
przynale¿noci etnicznej, mia³o byæ
jednym (ale nie jedynym) ze sposobów rozwi¹zania trudnoci, zwi¹zanych ze znalezieniem dostatecznej
liczby wolnych gsopodarstw dla zg³aszaj¹cych siê migrantów.

Potwierdzenie tej opinii równie¿
znajdziemy w ród³ach. Z. Nowak
pisze: W lipcu 1945 r. sta³em przed
zadaniem nie do rozwi¹zania. Mimo
¿e zorganizowa³em rozkwaterowanie
repatriantów po wszystkich niemal¿e
wsiach powiatu strzeleckiego, to jednak 4938 osób by³o w dalszym ci¹gu
na etapie (dodajmy, ¿e obozy tworzone w 1945 r. nazywane by³y bardzo ró¿nie, ale tak¿e punktami etapowymi- przyp. m.g.). Czêsto repatrianci porzucali przydzielone im
ospodarstwa i wracali do Stzrelec,
miasta ruin, stwarzaj¹c coraz to wiêkszy g³ód mieszkaniowy. Usuwanie
nielicznych ju¿ rodzin niemieckich na
podstawie rzetelnej oceny nie mog³o
siê staæ ju¿ kluczem rozwi¹zuj¹cym
nawet w czêci piêtrz¹ce siê trudnoci.
Wspomniany ju¿ J. Ruszczewski w swoim opracowaniu pisze:
Uda³o siê ustaliæ nazwy 24 miejscowoci, w których znajdowa³y przez
krótszy lub d³u¿szy czas obozy lub
miejsca odosobnienia. Zlokalizowane obozy i miejsca odosobnienia znajdowa³y siê w miejscowociach: Bierawa, B³otnica, Bytom, Dobrzeñ Wielki, Gliwice, G³ubczyce, Grodków,
Hajduki, Krzy¿anowice, Kunia Raciborska, £ambinowice, Niemodlin,
Nysa, Opole, Paczków, Paw³owice,
Polska Wierzbica, Roszkowice, S³awiêcice, Strzelce Opolskie, Wojciechów, Zabrze, Zdzieszowice.
Do tematu na pewno wrócimy w
jednym z najbli¿szych numerów naszej gazety, i to szerzej. Zw³aszcza
interesuj¹ce jest wymienienie wród
miejsc odosobnienia nie tylko B³otnicy, ale i Strzelec Opolskich.
Jeli kto z naszych Czytelników
ma informacje na ten temat  bardzo
prosimy o kontakt z redakcj¹.
Marta Górka
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