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Niech Zmartwychwstanie Pañskie,
które niesie odrodzenie duchowe, nape³ni Pañstwa
spokojem i wiar¹, da si³ê w pokonywaniu trudnoœci

i pozwoli z ufnoœci¹ patrzeæ w przysz³oœæ
¿ycz¹

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej     Kazimierz Naumczyk
  Burmistrz G³ubczyc                   Adam Krupa
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OTWARCIE
BIURA POSELSKIEGO
POSE£ NA SEJM RP

 KATARZYNY CZOCHARA
W uroczystoœci  3. marca  w G³ubczy-

cach  wziê³o udzia³  kilkadziesi¹t osób.
Wœród zaproszonych goœci byli przed-

stawiciele w³adz samorz¹dowych: Starosta
Piotr Soczyñski, Burmistrz Kietrza Dorota
Przysiê¿na - Bator, Burmistrz Baborowa To-
masz Krupa, wójt Branic Sebastian Baca,
so³tys Boguchwa³owa  Anna Ba³uszyñska,
Przedstawiciele s³u¿b mundurowych po-
wiatu G³ubczyce, lokalni przedsiêbiorcy,
Prezesi Stowarzyszeñ, Radni Gminy i Po-
wiatu Prawa i Sprawiedliwoœci, mieszkañ-
cy, przedstawiciele mediów.

 By³y gratulacje, ¿yczenia i deklaracje
wspó³pracy. Te ostatnie zarówno ze stro-
ny Pos³a Katarzyny Czochara, jak i przed-
stawicieli lokalnych samorz¹dów oraz
przedsiêbiorców.

 Pani Pose³ Katrzyna Czochara powie-
dzia³a :

Chcia³abym, aby to biuro by³o jak naj-
czêœciej odwiedzane przez mieszkañców,
którzy bêd¹ potrzebowaæ wsparcia, po-
mocy, oraz równie¿ przez te osoby, które
bêd¹ szuka³y porady. Liczê, ¿e równie¿
pojawi¹ siê inicjatorzy ró¿nych przedsiê-
wziêæ  z propozycjami rozwi¹zañ dla two-
rzenia  wspólnego dobra.

G³ubczyckie Biuro Poselskie Pos³a na
Sejm RP Katarzyny Czochara mieœci siê przy
ul. Koœciuszki 2, otwarte jest od poniedzia³-
ku do pi¹tku w godzinach 16-18, gdzie swoje
dy¿ury pelni¹ Radni. Asystentem  Pos³a
na Sejm RP  Katarzyny Czochara jest El¿-
bieta S³odkowska.

                                      Biuro Poselskie
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APEL DO MIESZKAÑCÓW G£UBCZYC I OKOLIC
NIE B¥D•MY OBOJÊTNI DLA OSÓB SAMOTNYCH,

CHORYCH,  NIEPE£NOSPRAWNYCH.
 MO¯E POTRZEBUJ¥ NASZEGO WSPARCIA.

 KONTAKT DO OŒRODKA POMOCY SPO£ECZNEJ

 UL. POCZTOWA 6A TEL. 77 485 29 22

POTRZEBUJESZ POMOCY?
Jeœli w zwi¹zku z myœlami samobójczymi lub prób¹ samobójcz¹ wystêpuje zagro¿enie ¿ycia,

w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoñ na policjê pod numer 112
lub udaj siê na oddzia³ pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeœli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, mo¿esz zwróciæ siê do
Ca³odobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222.

 Pod telefonem, mailem i czatem dy¿uruj¹ psycholodzy Fundacji ITAKA
udzielaj¹cy porad i kieruj¹cy dzwoni¹ce osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie.

Z Centrum skontaktowaæ mog¹ siê tak¿e bliscy osób, które wymagaj¹ pomocy.
Specjaliœci doradz¹ co zrobiæ, ¿eby sk³oniæ naszego bliskiego do kontaktu ze specjalist¹.

(przeczytaj, wytnij, zachowaj)

                                                      G³ubczyce, dnia 04.03.2020r.
KOMUNIKAT NR 1

PAÑSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO

 W zwi¹zku z  komunikatem G³ównego Inspektora   Sanitar-
nego w sprawie potwierdzonego pierwszego przypadku korona-
wirusa w Polsce, który ukaza³ siê 04.03.2020r. maj¹c na uwa-
dze aktualn¹ sytuacjê epidemiologiczn¹ zaleca siê:

* Zachowaæ spokój i na bie¿¹co œledziæ komunikaty oraz wy-
tyczne G³ównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

* Pamiêtaæ o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobie-
gawczych, które maj¹ istotny wp³yw na ograniczenie ryzyka za-
ka¿enia:

1. CZÊSTO MYÆ RÊCE
Nale¿y pamiêtaæ o czêstym myciu r¹k wod¹ z myd³em a jeœli nie

ma takiej mo¿liwoœci dezynfekowaæ je p³ynami/¿elami na bazie
alkoholu (min. 60%). Wirus os³oniêty jest cienk¹ warstw¹ t³usz-
czow¹, któr¹ niszcz¹ detergenty, myd³o, œrodki dezynfekcyjne,
promienie UV. Mycie r¹k z u¿yciem wody z myd³em zabija wirusa,
jeœli znajduje siê on na rêkach.

2. Stosowaæ zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
Podczas kaszlu i kichania nale¿y zakryæ usta i nos zgiêtym

³okciem lub chusteczk¹ - jak najszybciej wyrzuæ chusteczkê do
zamkniêtego kosza i umyæ rêce u¿ywaj¹c myd³a i wody lub zde-
zynfekowaæ je œrodkami na bazie alkoholu (min. 60%).

Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega roz-
przestrzenianiu siê zarazków, w tym wirusów. Jeœli nie przestrze-
ga siê tej zasady mo¿na ³atwo zanieczyœciæ przedmioty, powierzch-
nie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

3. Zachowaæ bezpieczn¹ odleg³oœæ
Nale¿y zachowaæ co najmniej 1-1,5 metr odleg³oœci z osob¹,

która kaszle, kicha i ma gor¹czkê. Gdy ktoœ z chorob¹ uk³adu
oddechowego, tak¹ jak zaka¿enie koronawirusem, kaszle lub ki-
cha, wydala pod ciœnieniem ma³e kropelki zawieraj¹ce wirusa.
Jeœli jest siê zbyt blisko, mo¿na wdychaæ wirusa.

4. Unikaæ dotykania oczu, nosa i ust
D³onie dotykaj¹ wielu powierzchni, które mog¹ byæ zanieczysz-

czone wirusem. Dotkniêcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczony-
mi rêkami, mo¿e spowodowaæ przeniesienie siê wirusa z powierzch-
ni na siebie.

PAMIÊTAJ!!!
Jeœli w ci¹gu ostatnich 14 dni by³eœ w miejscu, gdzie wystêpu-

je KORONAWIRUS i zaobserwowa³eœ u siebie takie objawy jak:
gor¹czka, kaszel, dusznoœci i problemy z oddychaniem bezzw³ocz-
nie powiadom Powiatow¹ Stacjê Sanitarno-Epidemiologiczn¹
w G³ubczycach tel. alarmowy ca³odobowy 512 244 008 lub w
przypadku nasilonych objawów zadzwoñ pod  numer alarmowy
112 lub zg³oœ siê bezpoœrednio do oddzia³u zakaŸnego

- najbli¿szy oddzia³:
* ODDZIA£ CHORÓB ZAKA•NYCH,
 Szpital Wojewódzki w Opolu, ul. Koœnego 53,
tel. (77) 44 33 043 lub (77) 44 33 044;
* ODDZIA£ OBSERWACYJNO-ZAKA•NY,
Zespó³ Opieki Zdrowotnej w Nysie,
ul. Bohaterów Warszawy 34, tel. (77) 408 79 56.
INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA
 - 800 190 590
W przypadku kiedy istnieje podejrzenie zaka¿enia, ale nie masz

jeszcze objawów, pozostañ w domu, unikaj kontaktu z innymi
osobami, aby nie dosz³o do rozprzestrzeniania siê wirusa.

Wszelkie w¹tpliwoœci dotycz¹ce
swojego stanu zdrowia

WYJAŒNIAJ  TELEFONICZNIE
lub innymi metodami zdalnej konsultacji.

 NIE ZG£ASZAJ SIÊ SAM
DO PRZYCHODNI POZ

(chyba, ¿e zostaniesz o to poproszony
w okreœlonym terminie)

ani nie udawaj siê do szpitala bez wczeœniejszego
uzgodnienia,

gdzie masz siê zg³osiæ i czy jest to potrzebne.
Jeden chory pacjent (Równie¿ Ty) mo¿e byæ
Ÿród³em zaka¿enia wszystkich pozosta³ych

osób w poczekalni!!!
        PPIS w G³ubczycach Alina Mazur-Ciapa
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Stra¿acy Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Zopowych
 sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania za przekazanie

 w ubieg³ym roku
1% podatku dochodowego.

Dziêki Pañstwa pomocy mogliœmy zrealizowaæ zakup
he³mów stra¿ackich, które w jeszcze lepszy sposób chroni¹

naszych stra¿aków.
W tym roku kolejny raz prosimy o wsparcie naszych
dzia³añ abyœmy mogli lepiej s³u¿yæ bezpieczeñstwu

Gminy G³ubczyce!
Zapraszamy równie¿ do odwiedzenia naszej strony

Internetowej gdzie na bie¿¹co umieszczamy informacje
z ¿ycia naszej jednostki: www.zopowy.osp.pl
oraz profilu www.facebook.com/osp.zopowy

Z podziêkowaniem Zarz¹d oraz cz³onkowie OSP Zopowy

MARZEC - MIESI¥CEM BEZP£ATNEJ STERYLIZACJI I
KASTRACJI KOTÓW WOLNO-BYTUJ¥CYCH!!!

W marcu Opolskie
Stowarzyszenie Przyja-
ció³ Zwierz¹t we wspó³-
pracy z  dwoma gabine-
tami weterynaryjnymi w
G³ubczycach: "Vetka",
oraz A.J. Siwczyk, K.
Grochalski przeprowa-
dzi³o  akcje ograniczenia
populacji kotów poprzez
darmowe zabiegi steryli-
zacji/kastracji.

Wystarczy³o umówiæ
siê z weterynarzem i do-

starczyæ kota do wybranego gabinetu, a po zabiegu przetrzymaæ
go przez jakiœ czas w bezpiecznym miejscu.

"Zwierzêta wolno ¿yj¹ce stanowi¹ dobro ogólnonarodowe
i powinny mieæ zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu"
(Art. 21 Ustawy o Ochronie Zwierz¹t)

Tyle prawo - a jak wygl¹da rzeczywistoœæ?
W okolicach naszych podwórek i obejœæ zamieszkuje wiele

kotów, które nie s¹ oswojone, które nigdy nie wchodz¹ do domu,
którymi nikt siê nie opiekuje. To koty wolno ¿yj¹ce. Czêsto od-
czuwaj¹ naturalny lêk w stosunku do cz³owieka. Mówimy o nich
- dzikie, ale to nie znaczy, ¿e nie powinniœmy interesowaæ siê ich
losem. S¹ one nieod³¹cznym elementem ekosystemu zarówno
miejskiego jak i wiejskiego. Ich obecnoœæ w naturalny sposób
zapobiega obecnoœci i rozmna¿aniu siê gryzoni takich jak myszy
i szczury. S¹ niejako wpisane w krajobraz polskich wsi i miast.
Kotów wolno ¿yj¹cych NIE WOLNO wy³apywaæ i wywoziæ nie
wolno te¿ utrudniaæ im bytowania w ich naturalnych schronie-
niach. Gminy maj¹ obowi¹zek dbaæ o ich dokarmianie i w miarê
mo¿liwoœci ograniczaæ ich populacjê.

Ale przecie¿ wszyscy kochaj¹ ma³e kotki. S¹ takie s³odkie i
zabawne. Ma³e puchate kulki, niewinne i rozczulaj¹ce. Prawda o
nich jest jednak zupe³nie inna.  Koci¹t rodzi siê zbyt du¿o.  Umie-
raj¹ z niedo¿ywienia, z powodu nieleczonych chorób, pod ko³ami
samochodów, a w azylach i przytuliskach czêsto z powodu  in-
fekcji wirusowych, stresu i przepe³nienia. Niewiele z nich do¿yje
znalezienia nowego kochaj¹cego domu.

Mo¿emy temu jednak zapobiec.
Powszechne kastrowanie kotów (i psów) to jedyny sposób na

ograniczenie bezmiaru cierpienia niechcianych zwierz¹t.

W dzisiejszych czasach kastracja/sterylizacja to zabieg ruty-
nowy, bezpieczny  i wykonywany raz na ca³e ¿ycie zwierzêcia.

Niestety wokó³ zabiegu kastracji/sterylizacji kotów czy psów
naros³o  wiele uprzedzeñ i mitów. Chcemy rozwiaæ kilka z nich.

1. Nie jest prawd¹, ¿e ka¿da kotka musi choæ raz urodziæ m³ode.
Warto pamiêtaæ, ¿e kocimi "amorami" rz¹dzi instynkt, przymus

przed³u¿enia gatunku.
2. Nie jest prawd¹, ¿e kastracja czy sterylizacja jest niebez-

pieczna i powoduje choroby.
3. Nie jest prawd¹, ¿e kociêta ³atwo znajduj¹ domy.
Tysi¹ce niechcianych zwierz¹t corocznie traci ¿ycie w wielkich

i niepotrzebnych cierpieniach. Koty s¹ wyrzucane za drzwi w
chwili kiedy przestaj¹ przypominaæ puchat¹ kulkê,… albo z po-
wodu maj¹cego pojawiæ siê w domu dziecka,… albo z powodu
wyjazdu,… albo z powodu alergii… albo… Powodów jest mnó-
stwo…S¹ nagminnie przeganiane z miejsca na miejsce, g³odzo-
ne, bite, podtruwane, gin¹ pod ko³ami samochodów…Schroni-
ska pêkaj¹ w szwach. Adopcje stoj¹ w miejscu.

Kilka faktów czyli dlaczego sterylizacja kotów jest tak wa¿na?
1. Jedna kotka mo¿e mieæ rujê oko³o trzech razy w roku;

w jednym miocie rodzi siê przeciêtnie szeœcioro koci¹t… ³atwo
przeliczyæ ile stworzeñ poszerzy grono bezdomniaków,

2. Sterylizacja i kastracja zwierz¹t to JEDYNA skuteczna meto-
da, która zabezpiecza zwierzaki przed chorobami uk³adu rozrod-
czego. U kotek wykastrowanych spada ryzyko rozwiniêcia siê
raka narz¹dów rodnych, eliminuje siê równie¿ mo¿liwoœæ wyst¹-
pienia ropomacicza,

3.Niewycieñczone ci¹g³ymi porodami i odchowywaniem kolej-
nych miotów kotki s¹ silniejsze, kocury nie odnosz¹ ran w wyni-
ku toczonych miedzy sob¹ walk, mniejsze wiêc jest ryzyko wy-
st¹pienia ropni czy infekcji; zdrowsze zwierzêta maj¹ wiêksze szan-
se na prze¿ycie,

4. Mocz wykastrowanych kocurów tr¹ci brzydki zapach, kocur
nie jest ju¿ tak skory do zaznaczania terenu;

5. Kastracja/sterylizacja nie wp³ywa na ³ownoœæ kotów,
6. Mniej zwierz¹t oznacza wiêcej pokarmu i przestrzeni ¿ycio-

wej dla tych, które ju¿ s¹ i za które powinniœmy siê czuæ odpowie-
dzialni.

Nie zapominajmy, ¿e koty wolno ¿yj¹ce s¹ bardzo po¿yteczne i
maj¹ prawo bezpiecznie ¿yæ w miejscu ich bytowania.

Nie przyczyniajmy siê  jednak do nadmiernego wzrostu ich
populacji.

Skorzystajmy z  zabiegów sterylizacji kotów.
Kastrujmy bezdomnoœæ i cierpienie!



KWIECIEÑ 2020 nr 4/3236

OG£OSZENIE
      Burmistrz G³ubczyc informuje
o podaniu do publicznej wiadomoœci poprzez wywieszenie
na tablicy og³oszeñ oraz umieszczeniu na stronie interneto-
wej Urzêdu Miejskiego w G³ubczycach (www.glubczyce.pl)
wykazów obejmuj¹cych nieruchomoœci Gminy G³ubczyce,
przeznaczonych do zbycia i oddania w dzier¿awê:
* wykaz obejmuj¹cy przeznaczon¹ do zbycia nieruchomoœci
niezabudowan¹, po³o¿on¹ w G³ubczycach przy ul. Parkowej,
obejmuj¹c¹ dzia³kê nr 285/35;
* wykaz obejmuj¹cy przeznaczon¹ do oddania w dzier¿awê
nieruchomoœæ niezabudowan¹, po³o¿on¹ w obrêbie Chomi¹-
¿a, obejmuj¹c¹ czêœæ dzia³ki nr 139

OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje, ¿e w dniu:

1. 7 kwietnia 2020 r. odbêd¹ siê:
* III przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nie-
ruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej w G³ubczycach przy
ul. Miarki, oznaczonej jako dzia³ka nr 618/11. Cena wywo³aw-
cza do przetargu wynosi 53 344 z³ netto. Wadium wynosi 5
000 z³;

* III przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nie-
ruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej w G³ubczycach przy
ul. Miarki, oznaczonej jako dzia³ka nr 485/12. Cena wywo³aw-
cza do przetargu wynosi 66 800 z³ netto. Wadium wynosi 6
000 z³;

* III przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nie-
ruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej w G³ubczycach w re-
jonie ul. Raciborskiej, oznaczonej jako dzia³ka nr 621/60. Cena
wywo³awcza do przetargu wynosi 251 587 z³ netto.
Wadium wynosi 25 000 z³;

* IV przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nie-
ruchomoœci lokalowej (lokal mieszkalny), po³o¿onej w G³ub-
czycach przy ul. Niepodleg³oœci nr 6/9. Cena wywo³awcza do
przetargu wynosi 21 363 z³. Wadium wynosi 2 000 z³.

2. 28 kwietnia 2020 r. odbêd¹ siê:
* I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nie-
ruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej w G³ubczycach przy
ul. Kozielskiej, oznaczonej jako dzia³ki nr 331/4 i nr 334/3.
Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 567 950 z³ netto.
Wadium wynosi 100 000 z³;

* III przetarg ustny ograniczony do w³aœcicieli nieruchomo-
œci s¹siednich oznaczonych dzia³kami nr 386/18 i nr 386/2 w
sprawie sprzeda¿y nieruchomoœci po³o¿onej w G³ubczycach
przy ul. Garbarskiej, oznaczonej jako dzia³ka nr 386/20. Cena
wywo³awcza do przetargu wynosi 11 558 z³ netto. Wadium
wynosi 1 200 z³.

Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest wniesienie wa-
dium w pieni¹dzu. Terminy i warunki wniesienia wadium za-
warte s¹ w og³oszeniach o przetargach.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim
w G³ubczycach ul. Niepodleg³oœci nr 14 (pokój nr 20) - telefon
(077) 485 30 21 wewnêtrzny 223 i 224 lub na stronie interneto-
wej (www.glubczyce.pl).

NIE WYRZUCAJ
¯YWNOŒCI ORAZ  INNYCH

ODPADÓW DO KANALIZACJI!!!
Czy podczas zmywania naczyñ, sprz¹tania czy codziennej toa-

lety myœlisz o oczyszczaniu œcieków? A mo¿e zastanawiasz siê
nad tym dopiero wtedy, gdy masz problemy z ich odprowadzaniem.

Zapchana kanalizacja to spory k³opot i nic przyjemnego. Brak
przep³ywu œcieków uniemo¿liwia korzystanie z urz¹dzeñ sanitar-
nych takich jak toalety, umywalki czy prysznice. Nieczystoœci nie
sp³ywaj¹ albo wybijaj¹ w innym miejscu. Nawet najlepiej wykona-
na instalacja bêdzie siê zatykaæ, jeœli nie bêdziemy z niej w³aœciwie
korzystaæ. Ig³y, niedopa³ki, pieluchy, materia³y budowlane - to nie
opis zawartoœci œmietnika. Wszystkie te rzeczy regularnie wyci¹-
gane s¹ z przewodów kanalizacyjnych. Sieæ kanalizacyjna jest tak
zaprojektowana, aby przyjmowaæ jedynie œcieki z naszych domów,
nieczystoœci sanitarne i papier toaletowy.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e do kanalizacji nie wolno wyrzucaæ:
* resztek ¿ywnoœci,
* sta³ych odpadów, takich jak: szmaty, opakowania po kostkach

zapachowych do WC, rêczniki papierowe, gazety i inne nierozpusz-
czalne w wodzie materia³y, zbijaj¹ce siê w rurach w zwart¹ masê,

* igie³, które zalegaj¹ w kana³ach stanowi¹c niewidoczne nie-
bezpieczeñstwo dla pracowników sieci kanalizacyjnej, mog¹c prze-
biæ rêkawice i boleœnie uk³uæ, powoduj¹c ryzyko zaka¿enia * mate-
ria³ów budowlanych takich jak cement czy gips, które opadaj¹ na
dno przewodów kanalizacyjnych tworz¹c zwarte, trudne do usu-
niêcia zatory,

*  t³uszczów i olejów, które tê¿ej¹c w rurach zmniejszaj¹ ich œred-
nice i przyœpieszaj¹ koniecznoœæ remontu sieci kanalizacyjnej w
budynku,

* w³osów, nawil¿anych chusteczek, materia³ów opatrunkowych,
rajstop oraz innych czêœci garderoby, które ³¹cz¹ siê w sploty unie-
mo¿liwiaj¹c swobodny przep³yw œcieków,

* niedopa³ków papierosów, lekarstw, farb oraz chemikaliów in-
nych ni¿ powszechnie u¿ywane œrodki czystoœci, poniewa¿ zawar-
te w nich substancje chemiczne s¹ szkodliwe dla po¿ytecznych
mikroorganizmów oczyszczaj¹cych œcieki w biologicznej czêœci
oczyszczalni.

Wszystkie tego typu odpady sta³e zmniejszaj¹ œrednicê prze-
wodów, a z czasem tworz¹ trudne do usuniêcia zatory. Czêœciowe
zapychanie siê rur kanalizacyjnych powoduje zwolniony odp³yw
œcieków, co mo¿e spowodowaæ m.in. bulgotanie w zlewie czy toa-
lecie. Wtedy trzeba jak najszybciej wykryæ miejsce powstania za-
toru, aby nie dopuœciæ do ca³kowitego zapchania siê kanalizacji.
Rzeczy, które nie powinny znaleŸæ siê w toalecie, mog¹ doprowa-
dziæ do cofniêcia œcieków i zalania mieszkania, ogrodu lub ulicy.
To zaœ powoduje du¿e straty materialne, jest uci¹¿liwe dla miesz-
kañców i bardzo szkodliwe dla œrodowiska naturalnego.

Nale¿y tak¿e pamiêtaæ, ¿e wyrzucane resztki po¿ywienia do ka-
nalizacji sanitarnej stanowi¹ pokarm dla szczurów i innych gryzo-
ni. Resztki ¿ywnoœci mog¹ zachêcaæ gryzonie do czêstszych od-
wiedzin takich miejsc i pojawienia siê w piwnicach i mieszkaniach.
Pojawienie siê szczurów stanowi powa¿ne zagro¿enie dla bezpie-
czeñstwa sanitarnego mieszañców. Szczury roznosz¹ groŸne cho-
roby. ¯yj¹ w koloniach, a ich rozmna¿aniu siê sprzyja ba³agan
wokó³ posesji, skupiska œmieci i odpadów. Gdy zwierzê znajdzie
siê w pomieszczeniu zamkniêtym, jego reakcja mo¿e byæ ró¿na,
nieprzewidywalna. Szczur potrafi skoczyæ na wysokoœæ 90 centy-
metrów, a w dal nawet 130 centymetrów. Dlatego te¿, dbajmy wspól-
nie o nasze bezpieczeñstwo i nie dokarmiajmy szczurów.

                                                                Pe³nomocnik Zarz¹du
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NA WIERNOŒÆ OJCZY•NIE

     Niecodzienne wydarzenie mia³o miejsce w sobotê 22 lutego
2020r. w Brzegu. Pierwsze zreszt¹ tego typu na OpolszczyŸ-
nie. Oto Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) z³o¿y³y przysiê-
gê na wiernoœæ OjczyŸnie.
   W grupie szeœædziesiêciu œlubuj¹cych ¿o³nierzy znalaz³ siê ab-
solwent liceum mundurowego Zespo³u Szkó³ Mechanicznych -
Kacper S¹siadek, który w 2018 ukoñczy³ nasz¹ szko³ê. By³
uczniem klasy p. Leopolda Twardochleba. Kontynuuj¹c swe
mundurowe zainteresowania, obra³ drogê ¿o³niersk¹, wi¹¿¹c sw¹
przysz³oœæ z zawodow¹ s³u¿b¹ i obronnoœci¹ kraju.    Kacper to
¿o³nierz 171 Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Teryto-
rialnej w Jednostce Pierwszego Pu³ku Saperów w Brzegu.
    W tym donios³ym wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele
w³adz najwy¿szych MON z wiceministrem Obrony Narodowej -
Marcinem Ociep¹ na czele, wicemarsza³ek województwa, samo-
rz¹dowcy, delegacje Urzêdu Marsza³kowskiego, Urzêdu Woje-
wody, cz³onkowie rodzin œlubuj¹cych, ich krewni i znajomi.
    Mój syn Kamil, jako kolega i przyjaciel Kacpra, równie¿ zosta³
zaproszony na tê wzruszaj¹c¹ uroczystoœæ i wrêcz zachêci³ mnie
do odnotowania tego wydarzenia, co te¿ z radoœci¹ czyniê. Wszak
jesteœmy dumni z naszego absolwenta i jego poczynañ "ku chwale
Ojczyzny".
    Przy okazji warto wspomnieæ, ¿e w grupie sk³adaj¹cych przy-
siêgê by³ tak¿e inny g³ubczyczanin - przedstawiciel dojrzalszego
pokolenia - Robert Galara (notabene - mój kolega z liceum) -
pasjonata i mi³oœnik munduru, jego historii, znawca dziejów orê-
¿a, u³an, biznesman, którego serdecznie pozdrawiamy.
   Gratulujemy Kacprowi i Robertowi, ¿ycz¹c zdrowia, pomyœl-
noœci, wytrwa³oœci i gotowoœci w s³u¿bie obronnej kraju.

                                                                        Maria Farasiewicz
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~ JAN SKOUMAL ~
~ OPOWIADANIA ~

************************************************
Opowiadanie nagrodzone  w XXII Ogólnopolskim Przegl¹dzie
Dzieciêcej i M³odzie¿owej Twórczoœci Literackiej "Lipa 2018"

ALTOWIOLISTA Z PODDASZA

    Jesieñ okry³a ca³unem Pragê, zrzucaj¹c liœcie z drzew, by wiro-
wa³y poœród mkn¹cych doro¿ek, zwiewa³y kapelusze stangretom
i porywa³y parasolki tul¹cych siê do mê¿ów, leciwych dam. Ob-
mywa³y burty tramwajów, daj¹c o sobie znaæ wszystkim wokó³ -
pocz¹wszy od pucybuta, który w³aœnie wyskoczy³ na swoj¹ ulu-
bion¹ stacjê, gdzie zwyk³ obs³ugiwaæ najwiêcej ludzi, a koñcz¹c
na przygarbionym notariuszu kilka przecznic dalej, przekraczaj¹-
cym w³aœnie próg kamienicy.
- Nic dobrego, panie Tichý… - mrukn¹³. - Nic dobrego…
Wspi¹³ siê na ostatnie piêtro i pocz¹³ grzebaæ w aktówce. Dopie-
ro gdy znalaz³ klucz, us³ysza³ dochodz¹cy z góry, znajomy dŸwiêk
- to mieszkaj¹cy na poddaszu starzec znowu gra³ na skrzypcach.
- Nic dobrego, panie Tichý… - przekroczy³ próg mieszkania. - Nic
dobrego…

***
Pokoik na poddaszu by³ niewielki. Tkwi¹ce w dachu okienko
wpuszcza³o do wnêtrza jesienne powietrze, pozbawione liœci, które
wola³y zostaæ poœród wozów i ulicznych latarñ.
Przysun¹³ sobie krzes³o. Na kolanach u³o¿y³ altówkê. Odczeka³
chwilê, a¿ œwie¿e powietrze wype³ni jego p³uca. Podniós³ instru-
ment, chwyci³ w zgrabia³e palce smyczek i - nie spuszczaj¹c oczu
z Jej twarzy - wydoby³ pierwsze tony.
Siedzieli pod drzewem. Spogl¹da³ w Jej œmiej¹ce siê oczy i drobne
d³onie, œciskaj¹ce bukiet br¹zowych liœci. Odgarn¹³ smyczkiem
kosmyk blond w³osów z Jej twarzy, wzbudzaj¹c cudowny œmiech,
który przyæmi³ wszelk¹ muzykê - tê, któr¹ tworzy³, ale te¿ muzykê
ca³ego œwiata - wchodz¹c g³êboko w jego serce i ju¿ na zawsze
odsuwaj¹c utwory Brahmsa i Schumanna w cieñ. B³ogie uczucie
ogarnê³o ca³e jego cia³o i pozwoli³o mu zanurzyæ siê g³êboko w Jej
oczy, w studniê, na której dnie czeka³y wszystkie cuda tego œwiata.
Pan Tichý równie¿ sta³ przy oknie. Nie mog¹c zrozumieæ dziwne-
go tonu, w jakim gra starzec, rozmyœla³ o czekaj¹cym na biurku
akcie notarialnym.

***
- Przyjdê do Ciebie z Josefem. Nie spêdzisz kolejnych œwi¹t sam,
co to to nie! Lena skaka³a z k¹ta w k¹t i wychwytywa³a sw¹ mio-
te³k¹ najdrobniejsze œlady kurzu oraz pajêczyn. Garnek roso³u
bulgota³, przyprawiaj¹c notariusza o ciekn¹c¹ œlinkê.
- Jak mo¿esz tak mieszkaæ? Posprz¹ta³byœ czasem, kupi³ sobie
porz¹dny sekretarzyk i przybi³ kilka pó³ek…
- Nie mam czasu…
- ̄ onê byœ znalaz³…
- Nic dobrego…
Przez okno do kuchni wlecia³y dŸwiêki skrzypiec.
- A ten znowu - westchn¹³ Tichý. - Gra tak odk¹d spad³y pierwsze
liœcie i nie pozwala mi skupiæ siê na pracy. A kancelaria ledwo
zipie, terminy nagl¹. Nic dobrego, panie Tichý, nic dobrego. Jak-
by jeszcze nie siedzia³ w oknie…
Zda³ sobie sprawê, ¿e jego siostra trzêsie siê ca³a i próbuje ukryæ
ciekn¹ce po brodzie ³zy.
- Lena… Lenuœ, siostrzyczko, co siê dzieje? No ju¿, otrzyj ³zy…
Spokojnie…
- Piêkne… Takie piêkne…
P³aka³a, wtulona w brata, dopóki muzyka nie ucich³a.

***
Zima nadesz³a, nim ktokolwiek zd¹¿y³ siê zorientowaæ.
Przykry³a puchem liœcie, ozdobi³a rynny rozmaitoœci¹ sopli, a na-
stêpnie - wygoniwszy jesienny wiatr - wpuœci³a do miasta jego
lodowatego kuzyna, przed którym damy w doro¿kach kry³y siê w
ramionach mê¿ów. Pucybut zaœ triumfowa³, bo nic tak dyskretnie
nie brudzi butów, jak ukryte pod œniegiem b³oto.
- Przyda³byœ siê na coœ! Nakryj chocia¿ stó³, ustaw cztery… Nie,
na mi³oœæ bosk¹, nie tym odrapanym czymœ, tylko moj¹ zastaw¹!
No ju¿… Tak, to jest miejsce dla niespodziewanego goœcia, prze-
stañ ju¿ narzekaæ. Tak, tak, nic dobrego, panie Tichý, no ju¿,
szybciej…By³a Wigilia Narodzenia Pañskiego.

***
Spojrza³ na ci¹gn¹cy siê w dole bia³y krajobraz Pragi.
Zagubione p³atki œniegu wpada³y przez okienko i wirowa³y pod
sufitem. MroŸne powietrze pe³z³o po pod³odze i poœród nóg sto-
³u. Oplata³o tak¿e stopy starca, który - nastroiwszy altówkê -
wyprostowa³ siê i zesztywnia³.
Nie by³o a¿ tak zimno. Stoj¹ce wokó³ lichtarze dawa³y wystarcza-
j¹co du¿o ciep³a, resztê nadrabia³ frak. Rozejrza³ siê wokó³. Klar-
nety, oboje, skrzypce… Ponad chaotyczne dŸwiêki instrumen-
tów przebi³ siê ciep³y g³os wiolonczeli. Pochwyci³ spojrzenie swo-
jego przyjaciela, który w³aœnie koñczy³ j¹ stroiæ - wygl¹da³a przy
nim jak przeroœniête skrzypce. Wymienili uœmiechy.
Wszed³ dyrygent, na którego widok Filharmonia Czeska ucich³a.
Spojrza³ na obu solistów i mrugn¹³ do nich. Œciana oklasków
niemal zrzuci³a go z postumentu, gdy uk³oni³ siê przed publik¹.
Batuta posz³a w górê.

***
- Praca w szkole muzycznej nie jest taka ³atwa, panie Tichý! Nie
potrafiê wyobraziæ sobie nic bardziej frustruj¹cego ni¿ sala pe³na
s³uchaczy, z których ¿aden nie umie wymieniæ choæby trzech oper
Berlioza! Uch, a¿ mi siê zrobi³o gor¹co! Kochanie, b¹dŸ tak dobra
i otwórz okno…
Josef otar³ pot z czo³a.
- O czym to ja…? - zamyœli³ siê. - Ach, no i wyobraŸ sobie pan, ten
têpy, laicki wzrok…
Gospodarz, panicznie wodz¹cy wzrokiem za krz¹taj¹c¹ siê siostr¹,
drgn¹³ gdy Josef nagle umilk³. Ciszê wype³nia³a znajoma muzyka.
- To znowu ten staruch… Co wieczór, odk¹d spad³ œnieg, siada
przy oknie i gra to samo…
Josef, z ustami zastygniêtymi w po³owie s³owa, wlepia³ wzrok
w okienko.
- A niech mnie… Wy… wy wiecie, co on gra? Jezus Maria!
- Josef? - zaniepokoi³a siê Lena. - Co? Co on takiego…
- "Don Kichote"! - niemal krzykn¹³ klarnecista. - Gra partiê so-
low¹ z "Don Kichote" Straussa! To¿ ja, jako s³uchacz akademicki,
chodzi³em do Filharmonii Czeskiej, by s³uchaæ gry praskiego mi-
strza! Zachwyca³em siê piêknem partii solowej i marzy³em, ¿e kie-
dyœ sam stanê na tych deskach…Niezbyt dyskretnie otar³ ³zê.
- I pomyœleæ… - zachlipa³a Lena - ¿e tak wielki artysta spêdza
Wigiliê maj¹c za swojego towarzysza jedynie skrzypce…
Josef hukn¹³ piêœci¹ o blat.
- Altówkê! - krzykn¹³, czerwony na twarzy. - To altowiolista, sio-
stro! Najlepszy z najlepszych, któremu mo¿emy buty czyœciæ! I
do ciê¿kiej cholery, nie pozwolê takiemu cz³owiekowi gniæ na stry-
chu w Wigiliê! Tichý! Idziemy!!!
Oszo³omiony ca³ym zajœciem notariusz, nie zd¹¿ywszy nawet
burkn¹æ "Nic dobrego, panie Tichý", zosta³ poci¹gniêty przez
drzwi na klatkê schodow¹. Z przera¿eniem patrzy³, jak klarnecista
staje na pierwszym stopniu i stuka w drzwi stryszku.
Muzyka ucich³a.
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***
Stary altowiolista zaj¹³ miejsce dla niespodziewanego goœcia,
naprzeciw gospodarza.
Instrument wzi¹³ ze sob¹. Trzyma³ go teraz na kolanach, uwa¿a-
j¹c, by przypadkiem nie uroniæ ani kropli. Jad³ w milczeniu, s³u-
chaj¹c potoku s³ów, jakim zalewa³o go m³ode ma³¿eñstwo. Cza-
sem tylko skin¹³ g³ow¹, nie maj¹c serca im przerywaæ.
Spojrza³ na siedz¹c¹ po jego prawej stronie dziewczynê. By³a
œliczna i podobna do Niej. Nie mia³a blond w³osów i lekko zadar-
tego noska, ale pozna³ w niej piêkno podobne do tego, jakim Ona
emanowa³a. Chwyci³ smyczek i delikatnie odgarn¹³ kosmyk jej
w³osów - zaœmia³a siê cudownie, zupe³nie tak, jak Ona przed laty.
Poczu³ na sercu to s³odkie ciep³o, którego nie by³o mu dane za-
znaæ od dawna.
Klarneciœcie usta siê nie zamyka³y. Nie powstrzymywa³ siê od
¿ywej gestykulacji oraz zadawania pytañ - a to o najwybitniejsze-
go kompozytora romantyzmu (Josef uparcie stawia³ na tym miej-
scu Dvoøáka, a altowiolista nie chcia³ siê k³óciæ), a to o ró¿nice
miêdzy altówk¹ a skrzypcami. By³ zupe³nie jak jego przyjaciel -
taki ¿ywy i potê¿ny, z pozoru nie pasuj¹cy do delikatnej wiolon-
czeli.
Notariusz stara³ siê jeœæ dr¿¹c¹ d³oni¹. W koñcu da³ za wygran¹
i wsta³ od sto³u. Podszed³ do okna. Na zewn¹trz panowa³a b³oga
cisza, oddzielaj¹ca go od szmeru œwiêtuj¹cego miasta.
- Nic… dobrego… A ¿eby to wszystko…
Wychyla³ siê coraz mocniej. Powoli zbli¿a³ siê do majacz¹cych w
dole trotuarów, do œwietlistej obietnicy spokoju i wytchnienia.
Pozwoli³, ¿eby cisza oddzieli³a go od ha³asu, oplataj¹c siê wokó³
jego g³owy.
Silne d³onie chwyci³y go za ramiona i wci¹gnê³y do œrodka.
- Tichý! - g³os uderzy³ go niczym obuch. - Co ty wyrabiasz?!
Jêkn¹³ i uwiesi³ siê na ramieniu szwagra.
Przechwyci³a go Lena. Posadzi³a szlochaj¹cego, trzês¹cego siê
na krzeœle w opustosza³ej kuchni, przy zgaszonych œwiecach.
Objê³a swojego ma³ego ch³opca i wtuli³a w siebie jego g³owê.
G³aszcz¹c go, szepta³a star¹ mantrê:
- Cicho, spokojnie, nic ju¿ nie ma. Cicho, spokojnie…
- G³oœno - jêkn¹³. - Bojê siê, Lenuœ, ja…
Wstrz¹snê³y nim spazmy.
- Nic ju¿ nie ma…
DŸwiêki altówki wkrad³y siê do pomieszczenia. Owinê³y siê wokó³
jego nóg, powêdrowa³y do pasa, ramion i r¹k, oplot³y g³owê i
³zawi¹ce oczy. Przesta³ dr¿eæ.
- Piêkne… Takie piêkne…
P³akali razem, wtuleni w siebie i w muzykê.

************************************************
Opowiadanie wyró¿nione w XXIV Ogólnopolskim Konkursie
Literackiej Twórczoœci Dzieci i M³odzie¿y "Liryczne Jas³o"

SERCE LUDWISARZA

- Regina Caeli, laetare, alleluia, quia quem meruisti portare,
alleluia…
Para wzlatywa³a z ust ludzi, k³êbi³a siê poœród zalanych woskiem
kandelabrów i zostawia³a mleczne œlady na witra¿ach. Ludzie sta-
li, wspierali siê o kolumny i trzêœli siê w bocznych nawach, po-
wtarzaj¹c za œpiewnymi g³osami celebransa i kleryków.
- Dominus vobiscum.
- Et cum spiritu tuo…
Dzwon na wie¿y katedralnej zacz¹³ biæ. Wszyscy pochylili g³o-
wy, ws³uchuj¹c siê w g³uche uderzenia. Wraz z siódmym po œwi¹-

tyni poniós³ siê ¿a³osny trzask i huk spi¿u o drewno.  Zaraz za nim
nastêpny, kolejny i jeszcze jeden, ka¿dy coraz g³oœniejszy. Oble-
gaj¹cy schody do dzwonnicy ¿ebracy rozbiegli siê. Podniós³ siê
jêk, ktoœ krzykn¹³.
Po schodach stoczy³o siê pêkniête serce dzwonu.
***
Mróz malowa³ pejza¿e na mêtnych szybach i wdziera³ siê przez
szpary do wnêtrza pracowni. Stoj¹cy w k¹cie piecyk z trudem
radzi³ sobie z ch³odem, owijaj¹cym siê wokó³ stóp siedz¹cego na

krzeœle mê¿czyzny. Ten poprawi³ po³y szaty i odchrz¹kn¹³.
- Wœród ludzi jest pan znany jako najlepszy w swoim fachu,
mistrzu Bogumile - zacz¹³ w koñcu diakon Prokop. - Dlatego w³a-
œnie wielebny biskup Baldwin, wraz z ca³¹ kapitu³¹ naszej kate-
dry, zwracaj¹ siê do mistrza z proœb¹… Zapewne wie mistrz, co
sta³o siê z naszym dzwonem?
Wiêkszoœæ pomieszczenia zajmowa³ ogromny piec. Grube, stalo-
we œciany wyrasta³y ponad do³em formierskim i siêga³y stropu.
Roz¿arzony piecyk wygl¹da³ przy nim niczym Dawid, spogl¹da-
j¹cy z do³u na Goliata, wyj¹tkowo obojêtnego na œwiat poza sta-
lowymi murami. Oddziela³o ich od siebie w¹skie ³ó¿ko, cudem
wciœniête w jedyne wolne miejsce.
- S³ysza³em, s³ysza³em - odpar³ mistrz Bogumi³, grzej¹cy stopy
przy piecu. - Brzêk pêkaj¹cego serca wybudzi³ mnie ze snu.
- Wielebny biskup pragnie zleciæ mistrzowi wytopienie nowego
serca. Pragnie, aby dzwon zabrzmia³ znowu na mszy w Niedzielê
Przewodni¹. Zap³ata, naturalnie, bêdzie godna najlepszego wœród
ludwisarzy.
Starzec, wpatrzony w ognie skacz¹ce w piecyku, nie podniós³
wzroku.
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- Przeka¿ biskupowi - powiedzia³ po chwili, gdy diakon ju¿ otwie-
ra³ usta - aby w wigiliê tego dnia przys³a³ ludzi po serce.
Rozmowa by³a skoñczona. Diakon wsta³ i uk³oni³ siê rzemieœlni-
kowi. Ten odpowiedzia³ niemrawym skiniêciem g³owy. Ksi¹dz za-
win¹³ siê w p³aszcz i wyszed³ na mróz.
- Bliski jest Pan tym, których serce jest z³amane - mrukn¹³ starzec.
-  A wybawia utrapionych na duchu…

***
Czeladnik o ma³o nie zgubi³ czapki, gdy wraz ze œnie¿yc¹ wpad³
do sk³adu.
- Mistrz Bogumi³! - wypali³ teatralnym szeptem. - Mistrz
Bogumi³ idzie!
Kupiec Aaron poprawi³ rozburzone w³osy i star³ z blatu niewi-
dzialn¹ warstewkê kurzu. Wydmucha³ poœpiesznie nos, po czym
stan¹³ niemal na bacznoœæ. Ludwisarz wszed³ do pomieszczenia,
z pomoc¹ czeladnika walcz¹c ze stopniami.
- Pomaga Bóg, mistrzu Bogumile - kupiec sk³oni³ siê i uca³owa³
rêkê starca. - Jak zdrowie? Trzeci  rok mija, odk¹d ostatni raz
goœci³em mistrza, ale widzê ¿e dopisuje! Có¿ sprowadza tak prze-
zacnego rzemieœlnika w moje progi?
- Czo³em, Aaronie - rzek³ starzec, siadaj¹c na krzeœle. - Br¹z. Po-
trzebujê br¹zu na serce.
- Na serce… - zamyœli³ siê przechrzta. - Ach, rozumiem. Mam coœ
idealnego. Lepszego metalu nie znajdzie mistrz na ca³ej Via Re-
gia, zapewniam!
- Nie mam zbyt wiele… - rzek³ ludwisarz, wyjmuj¹c lekk¹ sakiew-
kê. - Naprawdê, wystarczy zwyk³y…
- Ale¿ niech mistrz nawet tak nie mówi! - przerwa³ mu kupiec. -
Wszystko na mój koszt! To dla mnie najczystsza przyjemnoœæ.
Wbrew protestom rzemieœlnika, ju¿ po chwili na drewnianej kola-
sce przed sk³adem wyl¹dowa³ spory pakunek. Mimo próœb i na-
legañ kupca, starzec odprawi³ czeladnika i sam chwyci³ za dyszel.
Sapi¹c, poci¹gn¹³ wózek przez œnieg, znikaj¹c po chwili za wê-
g³em.
- Zawsze wszystko robi sam - pokrêci³ g³ow¹ Aaron. - Nigdy nie
bra³ pomocników. To niezdrowe w tym wieku.
- Mówi¹, ¿e sprzeda³ duszê diab³u - rzek³ czeladnik, spluwaj¹c. -
Pono kto s³ysza³, jak przy wytapianiu dzwonów mruczy coœ i
szepta zaklêcia…
Kupiec trzepn¹³ ch³opaka w g³owê, zrzucaj¹c przy tym czapkê.

***
¯ar rozsadza³ pracowniê. Piecyk kuli³ siê w k¹cie i z przera¿eniem
spogl¹da³ na rozbudzonego, buchaj¹cego ogniem Goliata. P³o-
mienista czerwieñ oblewa³a strop, œciany i stoj¹c¹ przed piecem
ludwisarskim postaæ. Mistrz Bogumi³ dr¿¹cymi d³oñmi wzniós³
m³ot nad g³owê i jednym uderzeniem zniszczy³ gliniany czop.
- Serce moje sta³o siê jak wosk - recytowa³ psalm rzemieœlnik -
roztopi³o siê we wnêtrzu moim.
Stopiony br¹z pomkn¹³ rynn¹ i wpad³ w formê. Wszystko wokó³
zadrga³o, zniekszta³cone przez gor¹co, teraz na dodatek buchaj¹-
ce z formy w kszta³cie serca dzwonu. Starzec dysza³, wsparty na
m³ocie. Mia³ zamkniête oczy. Odmierza³ czas, modl¹c siê cicho.
Gdy dotar³ do Amen, nadal nie otwieraj¹c oczu post¹pi³ krok do
przodu i zaczopowa³ wylot.
- Tygiel wytapia srebro, a piec z³oto - szepta³ dalej; otworzywszy
oczy patrzy³, jak ostatnie krople wype³niaj¹ formê - lecz Pan bada
serca…
Wtedy sta³o siê coœ nieoczekiwanego. Glina pêk³a, reszta stopu
wyla³a siê, pomknê³a rynn¹ i przela³a formê. Br¹z chlupn¹³ o drew-
nian¹ pod³ogê, która momentalnie zajê³a siê p³omieniami. Jêzyki
ognia powêdrowa³y do ³ó¿ka, oplot³y je i poczê³y wspinaæ siê po
œcianie. Piec buchn¹³ ¿arem i iskrami.

Mistrz Bogumi³, dusz¹c siê gor¹cym powietrzem, znów siê mo-
dli³. Gdy skoñczy³, br¹z skrzep³ do koñca. Zarzuci³ na ramiê p³aszcz
wziêty z krzes³a i rozwar³ formê. Chwyci³ kraniec serca przez rê-
kaw, uniós³ go z ogromnym trudem i po³o¿y³ sobie na ramieniu.
Poci¹gn¹³, wieszaj¹c na nim ca³y swój ciê¿ar. Kula wysunê³a siê z
formy i huknê³a o ziemiê.
Starzec, dysz¹c ciê¿ko i powstrzymuj¹c uginaj¹ce siê nogi, ru-
szy³ do drzwi.

***
- Gore! Gore!!!
Drzwi p³on¹cej pracowni rozwar³y siê wraz z hukiem padaj¹cego
stropu. Stary ludwisarz wytoczy³ siê z wnêtrza, nie wypuszczaj¹c
serca. Okryty dymem z p³on¹cych onucy i p³aszcza przeszed³
kilka kroków, topi¹c œnieg wokó³. Pad³ na kolana i upuœci³ swoje
dzie³o.
- Gotowe jest serce moje, Bo¿e - wyszepta³ ostatni werset, utkwiw-
szy niewidz¹ce spojrzenie w odleg³ej wie¿y katedralnej. - Gotowe
jest serce moje. Bêdê œpiewa³ i gra³…
Opad³ w œnieg, tul¹c swoje serce.

***
- Resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia!
Kupiec Aaron wyœpiewa³ ostatnie s³owa trzês¹c siê z zimna. Kle-
rycy z diakonem Prokopem pochylili g³owy i z³o¿yli rêce. Skost-
nia³e d³onie zebranych poczyni³y znak krzy¿a, chyl¹c czo³a przed
b³ogos³awi¹cym ich biskupem Baldwinem.
- Ite, missa est.
Huk dzwonu wstrz¹sn¹³ kandelabrami. Biskup, klerycy i wierni
unieœli g³owy.
Serce ludwisarza bi³o nad miastem.

************************************************
KATARYNIARZ

Muzykê s³yszy ka¿dy.
Gdyby chwyciæ j¹ za ogon i niczym po nitce udaæ siê do jej
Ÿród³a, dotar³oby siê do stoj¹cego w cieniu kamienicy k³êbka.
K³êbkiem tym by³a czerwona, wsparta na kwartecie szerokich kó³
katarynka z poz³acanymi piszcza³kami. Muzyka wydobywa³a siê
z niej za spraw¹ obracanej z piskiem miedzianej korby.
- Jaka piêkna! Mamo, mamusiu, zobacz!
Kobieta w szarej sukni da³a poci¹gn¹æ siê w kierunku instrumen-
tu. Patrzy³a, jak jej córeczka tañczy i klaszcze do melodii. Uœmiech-
nê³a siê.
- Piêkna, racja - powiedzia³a, po czym siêgnê³a do portmonetki. -
Masz, wrzuæ.
Dziewczynka podesz³a do le¿¹cego na ziemi kapelusza i wrzuci³a
do niego monetê. Katarynka rozbrzmia³a radosnym dŸwiêkiem,
wtóruj¹c piskom i oklaskom dziecka. Blond loki uk³ada³y siê w
aureolê wokó³ ma³ej, skacz¹cej g³ówki.
- Pora na nas - rzek³a po d³u¿szej chwili matka. - Mamy sprawy do
za³atwienia, prawda?
Poprowadzi³a dziewczynkê w dalsz¹ drogê. Nagle zza rogu wy³o-
ni³ siê wysoki mê¿czyzna w p³aszczu. Ledwie unikn¹³ zderzenia z
kobiet¹, gubi¹c przy tym nakrycie g³owy.
- O, przepraszam - powiedzia³, k³aniaj¹c siê i jednoczeœnie podno-
sz¹c cylinder. - Cz³owiek w pêdzie poturbowa³by, uchowaj Bo¿e,
dwie piêkne damy. Paniom nic siê nie sta³o?
- Wszystko w porz¹dku - odpar³a matka. - Dok¹d siê tak panu
spieszy?
- Na gie³dê, droga pani, na gie³dê. Spotkam siê tam z dobrym
znajomym, maklerem, w sprawie akcji trzech fabryk oraz kolei,
wykupionych przeze mnie… Na litoœæ bosk¹, ile mo¿na?!
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Spiorunowa³ spojrzeniem graj¹c¹ katarynkê.
- Partactwo - prychn¹³ i pokrêci³ g³ow¹. - Krzykliwe rzêpolenie
próbuj¹ce udawaæ muzykê, ot co! Gdybym tylko mia³ tak¹ w³a-
dzê, przerobi³bym na drzazgi wszystkie te…
- Piêknie gra… - wtr¹ci³a dziewczynka.
- Pan wybaczy - rzek³a kobieta - ale pora na nas. Do widzenia!
Mê¿czyzna zosta³ sam z katarynk¹, której dŸwiêk zrobi³ siê smêt-
ny i dra¿ni¹cy. Zmierzy³ j¹ jeszcze raz wzrokiem.
- Pomyœleæ, ¿e s¹ ludzie - mrukn¹³, gdy spostrzeg³ zawartoœæ
kapelusza - którym nie ¿al pieniêdzy dla takiej kpiny…
Ruszy³ szybkim krokiem, by omal nie staranowaæ niskiego, w¹sa-
tego mê¿czyzny, który znalaz³ siê na jego drodze.
- Po stokroæ przepraszam, przyjacielu!
- My siê znamy? - spyta³ w¹sacz.
- Przecie¿ w³aœnie idê na umówione z tob¹ spotkanie. Zapomnia-
³eœ? Akcje kolei i trzech fabryk…
- A, to pan - mrukn¹³ makler. - To¿ dzisiaj œwiêto, gie³da zamkniê-
ta! Wyszed³em na spacer, odetchn¹æ i pos³uchaæ czegoœ innego
ni¿ krzyki spekulantów… O, proszê.
Uœmiechn¹³ siê na widok graj¹cej katarynki. Tupn¹³ kilka razy do
rytmu i zanuci³ skoczn¹ piosenkê, któr¹ zaczê³o graæ pud³o. Po-
zdrowi³ jad¹cego konno stójkowego. Nawet nie zauwa¿y³, jak
jego rozmówca odszed³, mrucz¹c coœ o niepotrzebnych œwiêtach
i partactwie.
- Kogo ja widzê!
Gdy makler odwróci³ wzrok od instrumentu, ujrza³ mê¿czyznê w
be¿owym garniturze, prowadz¹cego pod ramiê leciw¹, blad¹ ko-
bietê.
- Mój drogi poeta - zaœmia³ siê w¹sacz - oraz jego piêkna ma³¿on-
ka! Witam!
- Za¿ywa pan kultury ludzi prostych? - rzek³ poeta na widok
rzêpol¹cej katarynki. - Zapraszam na wieczór poetycki w naszej
kawiarni, pozna pan, czym jest prawdziwa sztuka.
- Wy¿sza kultura chyba nie jest dla mnie - odpar³ makler. - Ja
jestem cz³owiek prosty i matematyk, mi dŸwiêki katarynki na ryn-
ku wystarcz¹ za wszystkie opery i balety œwiata.
- Ach, opera - westchnê³a kobieta. - Mon coeur…
Do katarynki podszed³ ¿ebrak. Chwilê kiwa³ g³ow¹ w rytm muzy-
ki, po czym skoczy³, porwa³ z kapelusza jedyn¹ monetê i rzuci³ siê
do ucieczki.
- Z³odziej! - krzykn¹³ makler. - £apaæ z³odzieja! Stójkowy!
- Ach… Je suis mal…
Kobieta omdla³a prosto w ramiona mê¿a.
- Lekarza! - krzykn¹³ poeta.
Pochylony w siodle stójkowy wyrós³ jak spod ziemi, przegalopo-
wa³ tu¿ obok w¹sacza, po czym znikn¹³ za rogiem. Poeta klêcza³ z
g³ow¹ swojej ¿ony na kolanach, wachlowa³ j¹ d³oni¹ i wo³a³ za
lekarzem. Katarynka zag³usza³a jego krzyki. Po chwili pojawi³ siê
brodaty ̄ yd z walizk¹ medyka, z której wydoby³ buteleczkê amo-
niaku. Gdy podsun¹³ j¹ kobiecie pod nos, ta ocknê³a siê z jêkiem.
- Ach, powietrza… je me meurs…
- Zabieramy j¹ st¹d - zarz¹dzi³ poeta. - ProwadŸ do lecznicy!
Wzi¹³ pó³przytomn¹ kobietê na rêce i poszed³ za ̄ ydem. Makler
otar³ ³ysinê z potu i z mniejszym od wczeœniejszego entuzjazmem
spojrza³ na katarynkê. Gra³a cich¹, zmêczon¹ melodiê.
Nadjecha³ stójkowy. Do siod³a przywi¹zan¹ mia³ linê, której ko-
niec pêta³ nadgarstki ¿ebraka. Obdartus potyka³ siê i pow³óczy³
nog¹, próbuj¹c nad¹¿yæ za jeŸdŸcem.
- Ot, mamy gaszka - rzek³ w¹sacz. - Powinszowaæ.
- Posiedzi sobie w turmie, to zm¹drzeje - odpar³ stójkowy, rzuciw-
szy maklerowi srebrny kr¹¿ek. - A oto pañska moneta.
- Ale¿ ona nie jest moja…

JeŸdziec go nie us³ysza³. Przyspieszy³ konia i wyszczerzy³ siê,
gdy ¿ebrak upad³ na ziemiê i zacz¹³ szorowaæ po bruku. Kiedy
byli ju¿ daleko, makler spojrza³ na monetê, która wpad³a pomiê-
dzy dwie kostki brukowe. Machn¹³ rêk¹ i odszed³, gwi¿d¿¹c.
- Mamo, zobacz! Pieni¹¿ek!
Katarynka rozbrzmia³a radosnym tonem. Dziewczynka podbie-
g³a i wygrzeba³a monetê ze szczeliny. Pokaza³a j¹ obwieszonej
torbami matce.
- Schowaj j¹ na póŸniej - powiedzia³a kobieta w szarej sukni. -
Mo¿e coœ za ni¹ kupisz?
Gdy matka z córk¹ odesz³y, muzyka ponios³a siê po ca³ym rynku
i rozsia³a wokó³ dziesi¹tki ogonów. Wszystkie prowadzi³y do
skrytego w cieniu kamienicy, czerwonego pud³a z poz³acanymi
piszcza³kami, wspartego na kwartecie szerokich kó³ i ¿yj¹cego
dziêki korbie, któr¹ krêci wprawna d³oñ kataryniarza.
Kataryniarzy nikt nie zauwa¿a.

*************************************************

STARA SIÊ
Literatura jest stara
wiêc podejœæ ludziom
siê stara
a ludzkie podejœcia
s¹ ró¿ne:
brak czasu, zbrodnia lub kara                      Wie pan, to tak ciê¿ko

czytaæ, jak siê ci¹gle pracuje
zw³aszcza gdy siê reprezentuje zawód

- suka ich rwañ zachlebiona -
zawód wzglêdnie martwy

ale gazety siê zdarza
strona lub dwie tego tam

thrillera
Ja czytam romanse

                                 zagranicznego autora
ale tylko nowe, ciekawe
bo stare s¹ niemrawe, takie
- za du¿o rozwagi i romantycznoœci -
takie niedzisiejsze
poezjê te¿ z chêci¹
ale tylko postêpow¹
nowoczesn¹, m³od¹
nie szkoln¹                                                       Jak dla mnie, za du¿o

jest tego gadania
na polskim przerabiania, mo¿e

- chocia¿ przed form¹ nie uciekniesz -
mo¿e bym przeczyta³

a tak to siê mêcz
szukaj streszczeñ

zamiast jak cz³owiek
Literatura jest stara                                               wyjœæ na piwo
obaliæ mury
siê stara
a nam, stoj¹cym
za ni¹ murem
zostaje tylko wiara

 Jan Skoumal - uczeñ g³ubczyckiego
liceum, maturzysta i pocz¹tkuj¹cy pisarz.

Wszystkie jego opowiadania i wiersze przeczytaæ mo¿na na
stronie internetowej: janskoumal.home.blog

Autork¹ ilustracji jest Emilia Uksik.
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OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM
TAEKWONDO

W dniu 22.02.2020 w G³ubczycach na hali sportowej przy ul.
Olimpijskiej 1 odby³o siê Seminarium Taekwon-do w którym brali
udzia³ miêdzyinnymi utytu³owani zawodnicy Mistrzostw Polski,
Europy i Œwiata ³¹cznie ponad 80 osób z ca³ej Polski. Organizato-
rem   Seminarium by³ LKS Sparta G³ubczyce, które prowadzi³ Mistrz
Jerzy Jedut VIII dan Prezes Polskiego Zwi¹zku Taekwondo.   Za-
jêcia poœwiêcone by³y elementom samoobrony, technice i takty-
ce walki sportowej oraz sposobie poruszania siê w czasie walki.
By³o one przygotowaniem do zbli¿aj¹cego siê sezonu a w szcze-
gólnoœci Mistrzostw Europy w Bratys³awie.

PUCHAR POLSKI
TAEKWON-DO 2020

W dniach 29.02.2020 roku w Nowej Rudzie odby³y siê
Puchar Polski  Taekwon-do Seniorów. Jest to turniej kwalifikacyj-
ny do Mistrzostw Polski  i Kadry Narodowej. Reprezentacja Lu-
dowego Klubu Sportowego Sparta  G³ubczyce  i  Pietrowice
przywioz³a z Pucharu 3 z³ote i 1 br¹zowy medal.

Nasz Klub reprezentowali: Karolina Konik, Olga Jab³oñska,
Paulina Szpak, Kinga Sztucka, Daria Baran, Bartosz S³odkowski,
Micha³ Jano, Wojciech ¯³obicki, Jakub Brewus i trener Daniel
Jano. Wyniki naszych zawodników: z³ote medale wywalczyli:
Karolina Konik w walkach, Bartosz S³odkowski w walkach  i Mi-
cha³ Jano  w uk³adach oraz br¹zowy medal zdoby³a Kinga Sztuc-
ka w uk³adach. Bardzo dobrze wypad³a tak¿e Daria Baran zajmu-
j¹c punktowane V miejsce w uk³adach oraz Olga Jab³oñska
i Wojciech ̄ ³obicki, którzy równie¿ uplasowa³ siê na V miejscu
w kategorii walk. Wszystkim zawodnikom serdecznie gratuluje-
my za wysokie wyniki i ¿yczymy dalszych sukcesów.
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O potrzebie uczenia siê jêzyków obcych w dzisiejszych czasach
nie trzeba nikogo przekonywaæ, Znajomoœæ jakiegokolwiek jêzy-
ka obcego nie wspominaj¹c ju¿ o jêzyku angielskim , którego
uczy siê dziœ ca³y œwiat , daje nam ogromne mo¿liwoœci nie tylko
na rynku pracy, ale tak¿e pozwala na kontakty kulturalne, towa-
rzyskie, odbiór sztuki , korzystanie z literatury w jêzyku twórcy.
Wczytajmy siê w kilka aforyzmów o jêzykach obcych,
"Znaæ inny jêzyk to jak posiadaæ drug¹ duszê."? Charlemagne
Uczenie siê innego jêzyka jest nie tylko uczeniem siê innych
s³ów na te same rzeczy, ale tak¿e uczeniem siê innego sposóbu
myœlenia o rzeczach,." ? Flora Lewis
Granice mojego jêzyka s¹ granicami mojego œwiata." - Ludwig
Wittgenstein
Z jêzykami, wszêdzie jesteœ w domu." - Edward De Waal
Inny jêzyk to inna wizja ¿ycia." - Federico Fellini
Jak piêkne i m¹dre s¹ to s³owa. Niejeden z nas mia³ z pewnoœci¹
okazje podró¿owaæ po œwiecie, niejeden z nas mia³ tak¿e okazjê
rozmawiaæ w jêzykach obcych, czy¿ nie odczuwaliœmy wtedy
radoœci , z tego ¿e rozumiemy, ¿e mo¿emy przekazaæ swoje myœli
i intencje wyra¿aj¹c siê w jêzyku obcym. Czy nie czuliœmy dumy,
kiedy rozumieliœmy ¿arty obcokrajowców, ba!, sami opowiadali-
œmy anegdoty!
To jednak nie koniec, nie poprzestaniemy na znajomoœci jêzyka
jedynie, ale tak¿e zwrócimy uwagê na to i¿ nawet znikoma znajo-
moœæ historii, kultury , kraju, w którym przebywamy daje nam
poczucie wiêzi z tym ludŸmi, zadowolenie, zrozumienie ich oby-
czajów, tradycji, ich codziennego ¿ycia.
Taki w³aœnie cel przyœwieca³ mi jako nauczycielce jêzyka rosyj-
skiego  ju¿ od ponad 30 lat.
Nauczyæ mówiæ, nauczyæ rozumieæ ludzi danego kraju, zapoznaæ
z ich kultur¹, histori¹, prze³amaæ stereotypy, zaciekawiæ,  sprawiæ
by po zakoñczeniu edukacji w Zespole Szkó³ Mechanicznych -
bo tu w³aœnie uczê jêzyka rosyjskiego- zechcieli kontynuowaæ,
poszerzaæ, zg³êbiaæ naukê o jêzyku , kraju, ludziach. A najlepiej
osi¹gn¹æ ten cel podró¿uj¹c do kraju, którego jêzyka uczymy siê
.St¹d pomys³, aby zorganizowaæ wycieczkê do Moskwy, nie pierw-
sza z reszt¹.
Od razu dodam, ¿e patrz¹c z perspektywy ucznia by³o to przed-
siêwziêcie arcytrudne bo niestety kosztowne.  W grê wchodzi³
bowiem przelot do Moskwy, paszporty, wizy, ubezpieczenie pro-
gram zwiedzania, wy¿ywienie itd. a co siê z tym wi¹¿e ogromne
nak³ady finansowe. Jak podo³aæ temu zadaniu? I tu z pomoc¹
przyszed³ mój kolega z pracy - nauczyciel jêzyka angielskiego,
pan Artur Wanicki, który obserwuj¹c szereg przedsiêwziêæ , jakie
odbywaj¹ siê na terenie szko³y, a tak¿e poza ni¹  i czynnie w nich
uczestnicz¹c jak choæby: Dni Jêzyka Rosyjskiego, Festiwal Pio-
senki Obcojêzycznej, warsztaty z jêzyka rosyjskiego na Uniwer-
sytecie Opolskim, Wroc³awskim wpad³ na pomys³ opisania tych-
¿e dzia³añ i zwrócenia siê do odpowiednich instytucji na teryto-
rium  Federacji Rosyjskiej i poproszenia o wsparcie naszego przed-
siêwziêcia - organizacji wycieczki do Moskwy. Jakie¿ by³o nasze
zdziwienie kiedy dotar³y do nas  maile z odpowiedzi¹ z takich
instytucji rosyjskich jak: Ministerstwo Oœwiaty, Ministerstwo
Kultury, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, merostwo Moskwy,
Fundacja Rosyjsko-Polskie Stowarzyszenie  Wspó³pracy i Poro-
zumienia i wszystkie wy¿ej wspomniane instytucje oferowa³y
swoj¹ pomoc, a jednoczeœnie wyra¿a³y  zainteresowanie naszym
projektem. Po trwaj¹cej kilka miesiêcy wymianie korespondencji,
w której uzgadnialiœmy szczegó³y naszego pobytu w Federacji
Rosyjskiej, jak i zakres pomocy ze strony instytucji rosyjskich,

uda³o siê doprowadziæ przedsiêwziêcie do koñca. Szczególne
podziêkowania nale¿¹ siê Fundacji Rosyjsko-Polskie Stowarzy-
szenie Wspó³pracy i Porozumienia, z której przedstawicielem
Dmitrijem  Gorodowem pozostawaliœmy w sta³ym kontakcie. Dziêki
jego osobistemu zaanga¿owaniu i ¿yczliwoœci ze strony Funda-
cji uda³o nam siê omin¹æ skomplikowane formalnoœci zwi¹zane z
wyrobieniem wiz koniecznych do wjazdu na teren FR. Ponadto,
Fundacja doprowadzi³a do zwolnienia naszej grupy z doœæ wy-
sokich op³at wizowych, dziêki czemu mogliœmy obni¿yæ koszt
wyjazdu. W podobny, ¿yczliwy sposób potraktowa³y nas rów-
nie¿ inne instytucje: pani Jelena Ziemska - specjalista oddzia³u
marketingu s³ynnego Muzeum Kosmonautyki w Moskwie za-
oferowa³a naszej grupie bezp³atny wstêp i zwiedzanie, pani  Olga
Golicyna - dyrektor muzeum Sadovoye Koltso tak¿e zaprosi³a
nas na bezp³atne zwiedzanie, osobiœcie oprowadzi³a po muzeum
i wyg³osi³a ciekawy mini wyk³ad- prezentacjê zwracaj¹c uwagê
na historyczne zwi¹zki tej czêœci Moskwy z polsk¹ kultur¹, bez-
p³atnie zwiedziliœmy te¿ podmoskiewsk¹ rezydencjê Carycyno
wybudowan¹ na polecenie carycy Katarzyny, Galeriê Trietia-
kowsk¹.  Tego rodzaju pomoc pozwoli³a nam u³o¿yæ bogaty pro-
gram pobytu, który zainteresowa³ naszych uczniów. Bardzo cen-
ne by³o tak¿e wsparcie naszych sponsorów: firmy GALMET,
BANKU SPÓ£DZIELCZEGO,  a tak¿e  Jakuba Szkwarka ,ucznia
klasy 4a o specjalnoœci technik ekonomista, m³odego biznesme-
na,w³aœciciela firmy PPHU MASTEX dziêki którym nasza wypra-
wa sta³a siê bardziej przystêpna dla uczniów pod wzglêdem fi-
nansowym. Do wycieczki do³¹czy³a tak¿e m³odzie¿ z Zespo³u
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych. By³a to wspania³a okazja to lepszego
poznania siê i zintegrowania uczniów obu szkó³.
Tak pokrótce wygl¹da³a nasza ponad pó³toraroczna praca, której
zwieñczeniem by³ wyjazd do Moskwy. Czy byliœmy zadowoleni?
Spójrzmy na zdjêcia,

                   Krystyna  Koziara, Artur Wanicki          foto >>>>

MOSKIEWSKA WYPRAWA  ZSM I ZSO
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OSOBY POTRZEBUJ¥CE  POMOCY
 - MOG¥ J¥ UZYSKAÆ-W ZWI¥ZKU  Z PROBLEMEM  ALKOHOLOWYM, NARKOTYKOWYM

LUB PRZEMOC¥ W RODZINIE
* w Punkcie Konsultacyjnym, budynek Urzêdu Miejskiego,  ul. Niepodleg³oœci 14,   pok. 24 (II p) tel. 77 485-08-60
  - dy¿ury cz³onków Gminnej Komisji ds. Rozwi¹zywania  Problemów  Alkoholowych:
       we wtorki  w godz. 12.00 -14.00,   w pi¹tki w godz.  9.00 - 11.00,  w œrody w godz. 14.00 - 16.00
* dy¿ury terapeuty: w poniedzia³ki i œrody w godz. 16.00 - 19.30,  telefon zaufania - bezp³atna infolinia: tel  0800-475 - 070,    -
     codziennie od poniedzia³ku  do pi¹tku w godz. 8.00 - 14.00
*  u psychologa ds. przemocy /w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej   przy  ul. Pocztowej 6a tel. 77 485-29-22/ -
        w pi¹tki w godz. 14.00 - 16.00      (termin spotkania  uzgodniæ telefonicznie)
* Grupy samopomocowe AA i AL-Anon spotykaj¹ siê w pomieszczeniach Stowarzyszenia G³ubczycki Klub Abstynenta
   (Urz¹d Miejski  ul. Niepodleg³oœci 14)   grupa AA-w ka¿d¹ œrodê o godz. 18.00,  grupa Al-Anon -  w ka¿dy wtorek  o 18.00
* G³ubczycki Klub Abstynenta  czynny codziennie od godz. 17.00
*  Franciszkañski Oœrodek Pomocy Dzieciom /ul. Zakonna 3  czynny codziennie w godz. 14.00 - 22.00  /tel. 77 485-61-77/
*  Ogólnopolski telefon  zaufania dla dzieci i m³odzie¿y - po³¹czenie bezp³atne: 116 111
    facebook.com/Niechciane.Glubczyce

OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje, ¿e w dniu:

1. 7 kwietnia 2020 r. odbêd¹ siê:
- III przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y

nieruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej w G³ubczycach przy
ul. Miarki, oznaczonej jako dzia³ka nr 618/11. Cena wywo³awcza
do przetargu wynosi 53 344 z³ netto. Wadium wynosi 5 000 z³;

- III przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y
nieruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej w G³ubczycach przy
ul. Miarki, oznaczonej jako dzia³ka nr 485/12. Cena wywo³awcza
do przetargu wynosi 66 800 z³ netto. Wadium wynosi 6 000 z³;

- III przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y
nieruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej w G³ubczycach w re-
jonie ul. Raciborskiej, oznaczonej jako dzia³ka nr 621/60. Cena
wywo³awcza do przetargu wynosi 251 587 z³ netto

. Wadium wynosi 25 000 z³;
- IV przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y

nieruchomoœci lokalowej (lokal mieszkalny), po³o¿onej w G³ub-
czycach przy ul. Niepodleg³oœci nr 6/9. Cena wywo³awcza do
przetargu wynosi 21 363 z³. Wadium wynosi 2 000 z³.

2. 28 kwietnia 2020 r. odbêd¹ siê:
- I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nie-

ruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej w G³ubczycach przy ul.
Kozielskiej, oznaczonej jako dzia³ki nr 331/4 i nr 334/3. Cena wy-
wo³awcza do przetargu wynosi 567 950 z³ netto.

Wadium wynosi 100 000 z³;
- III przetarg ustny ograniczony do w³aœcicieli nierucho-

moœci s¹siednich oznaczonych dzia³kami nr 386/18 i nr 386/2 w
sprawie sprzeda¿y nieruchomoœci po³o¿onej w G³ubczycach przy
ul. Garbarskiej, oznaczonej jako dzia³ka nr 386/20. Cena wywo-
³awcza do przetargu wynosi 11 558 z³ netto.

Wadium wynosi 1 200 z³.

Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest wniesienie wa-
dium w pieni¹dzu. Terminy i warunki wniesienia wadium za-
warte s¹ w og³oszeniach o przetargach.

Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim
w G³ubczycach ul. Niepodleg³oœci nr 14 (pokój nr 20) - telefon
(077) 485 30 21 wewnêtrzny 223 i 224 lub na stronie interneto-
wej (www.glubczyce.pl).

OG£OSZENIE
      Burmistrz G³ubczyc informuje o podaniu do publicznej wia-
domoœci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ oraz umiesz-
czeniu na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego w G³ubczy-
cach (www.glubczyce.pl) wykazów obejmuj¹cych nieruchomo-
œci Gminy G³ubczyce, przeznaczonych do zbycia i oddania w
dzier¿awê:
- wykaz obejmuj¹cy przeznaczon¹ do zbycia nieruchomo-
œci niezabudowan¹, po³o¿on¹ w G³ubczycach przy ul. Parkowej,
obejmuj¹c¹ dzia³kê nr 285/35;
- wykaz obejmuj¹cy przeznaczon¹ do oddania w dzier¿awê
nieruchomoœæ niezabudowan¹, po³o¿on¹ w obrêbie Chomi¹¿a,
obejmuj¹c¹ czêœæ dzia³ki nr 139
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2 paŸdziernika, ods³oniêto na placu przy koœciele Fran-
ciszkanów w G³ubczycach tablicê dedykowan¹ ludziom
zwi¹zanym z „Rod³em” oraz rodakom zamieszka³ym na zie-
mi g³ubczyckiej, którzy brali udzia³ w plebiscycie oraz w
powstaniach œl¹skich, oraz tym, którzy wspierali dzia³ania

walcz¹cych o polsk¹
kulturê, tradycjê i po-
wrót Œl¹ska do Polski.
Inicjatorem wydarzenia
by³ Pan Kazimierz G³o-
wacki.

Uroczystoœæ rozpo-
czê³a siê msz¹ œw. w koœciele Franciszkanów celebrowan¹
przez o. Eliasza Jerzego Opalê. Brali w niej udzia³ m.in.:
Burmistrz G³ubczyc Pan Adam Krupa, Wicemarsza³ek
województwa opolskiego Antoni Konopka, Wicestaro-
sta powiatu g³ubczyckiego Pani Anita Juchno, Prezeso-
wie Zarz¹du Powiatowego PSL: Bronis³aw Karasek, Ma-
rian Kolorz, dr Kazimierz Pyziak, Prezes Zwi¹zku Wetera-
nów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Kietrzu pu³kow-
nik Mieczys³aw Wanicki, Wiceprezes „Soko³a” z Racibo-
rza Józef Dradrach. Bractwo kurkowe reprezentowane by³o
przez: Józefa Matelê, Kazimierza Wolnego, Kazimierza Do-
masika i Henryka Ludwikowskiego.

Ziemia g³ubczycka w czasach Piastów nale¿a³a do pañ-
stwa polskiego. W drugiej po³owie XII wieku rozpoczê³a
siê kolonizacja niemiecka. Mimo tylu lat od³¹czenia od
Polski, mieszkañcy czuli siê zawsze Polakami, zachowali
swój jêzyk, kulturê i tradycjê. W archiwach niemieckich

CZEŒÆ PAMIÊCI PATRIOTÓW „ROD£A”
podane jest, ¿e jeszcze w 1784 roku, czyli przed 235 laty, polskimi wsiami
w powiecie g³ubczyckim by³y wsie: Nowa Cerekwia, Uciechowice, Dzier-
¿ys³aw, Jêdrzychowice, Gródczany, Lisiêcice, Lubotyñ, Nasiedle, czêœæ
Kietrza i czêœæ Baborowa. Dopiero w drugiej po³owie XIX wieku w³adze
pruskie rozpoczê³y germanizacjê – komentuje Kazimierz G³owacki.

– Kiedy Polska odzyskiwa³a niepodleg³oœæ, – kontynuuje, wybuch³y
Powstania Œl¹skie. Przeprowadzono plebiscyt na Œl¹sku. Równie¿ w
powiecie g³ubczyckim. Wynik Plebiscytu by³ niekorzystny dla Polski.

Powiat pozosta³ po stronie niemieckiej. Pomimo tego wielu
Polaków zachowa³o na tych ziemiach a¿ do 1945 r. swoj¹ kulturê, trady-
cjê i jêzyk polski. Gro z nich nale¿a³o do polskiej organizacji patriotycznej
spod znaku ROD£A. Najbardziej znany w powiecie g³ubczyckim by³ Jan
Rychel, urodzony w Dzieæmarowie, który uczêszcza³ do szko³y w G³ub-
czycach. Nale¿a³ do Rod³a, by³ za³o¿ycielem i nadzorc¹ polskich prywat-
nych szkó³ na Œl¹sku Opolskim. Za swoj¹ dzia³alnoœæ, zosta³ aresztowa-
ny i osadzony w obozie koncentracyjnym. Polacy w czasach hitlerow-
skich Niemiec na ziemi g³ubczyckiej p³acili wysok¹ cenê za swoje pocho-
dzenie. Byli wiêzieni, poddawano ich torturom, czêsto byli pozbawiani
¿ycia.

Po mszy œw. ods³oniêto i poœwiêcono pami¹tkow¹ tablicê pod koœcio-
³em Franciszkanów. Ods³oniêcia dokonali: Burmistrz G³ubczyc Pan Adam
Krupa, Wicestarosta powiatu g³ubczyckiego Pani Anita Juchno oraz
Pan Kazimierz G³owacki. Uroczystoœæ poprowadzi³ harcmistrz ZHP Ry-
szard Kañtoch. Organizator wydarzenia wyg³osi³ przemówienie. Nastêp-
nie g³os zabra³ Burmistrz G³ubczyc
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KORONAWIRUS - ZALECENIA
      Jeœli w ci¹gu ostatnich 14 dni by³eœ w pó³nocnych W³oszech,
Chinach, Korei Po³udniowej, Iranie, Japonii, Tajlandii, Wietna-
mie, Singapurze lub Tajwanie i zaobserwowa³eœ u siebie poni¿sze
objawy:
- gor¹czkê,
- kaszel,
- dusznoœci,
- bóle miêœni,
- zmêczenie
to:
1. Powiadom telefonicznie stacjê sanitarno-epidemiologiczn¹
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu
Telefon alarmowy ca³odobowy: 604958325
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w G³ubczycach
Telefon alarmowy ca³odobowy: 512244008
800 190 590 - numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia
dotycz¹cej postêpowania w sytuacji podejrzenia zaka¿enia koro-
nawirusem2. Zg³oœ siê bezpoœrednio do oddzia³u zakaŸnego lub
oddzia³u obserwacyjno-zakaŸnego, gdzie okreœlony zostanie
dalszy tryb postêpowania medycznego.
NIE ZG£ASZAJ SIÊ do lekarza rodzinnego!!!
NIE ZG£ASZAJ SIÊ na Szpitalny Oddzia³ Ratunkowy i Izbê Przy-
jêæ!!!
Najbardziej nara¿one na rozwiniêcie ciê¿kiej postaci choroby i
zgon, s¹ osoby starsze, z obni¿on¹ odpornoœci¹, którym towa-
rzysz¹ inne choroby, w szczególnoœci przewlek³e.
Wirus przenosi siê drog¹ kropelkow¹.
Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi.
Mo¿na natomiast stosowaæ inne metody zapobiegania zaka¿e-
niu, zaprezentowane poni¿ej.
Metody te stosuje siê równie¿ w przypadku zapobiegania innym
chorobom przenoszonym drog¹ kropelkow¹ np. grypie sezono-
wej (w przypadku której, szczyt zachorowañ przypada w okresie
od stycznia do marca ka¿dego roku).
ZALECENIA
1. Czêsto myj rêce!
Czêsto myj rêce u¿ywaj¹c myd³a i wody, a jeœli nie masz do nich
dostêpu, u¿ywaj p³ynów/¿eli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Mycie r¹k ww. metodami zabija wirusa, jeœli
znajduje siê on na rêkach.
2. Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu
i kichania
Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiêtym
³okciem lub chusteczk¹ – natychmiast wyrzuæ chus-
teczkê do zamkniêtego kosza i umyj rêce u¿ywaj¹c my-
d³a i wody, a jeœli nie masz do nich dostêpu – p³ynów/
¿eli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kicha-
nia zapobiega rozprzestrzenianiu siê zarazków i wiru-
sów.
!Jeœli kichasz lub kaszlesz w d³onie, mo¿esz zanieczy-
œciæ przedmioty lub dotykane osoby.!
3. Zachowaj bezpieczn¹ odleg³oœæ
Zachowaj co najmniej 1 metr odleg³oœci miêdzy sob¹ a
innymi ludŸmi, szczególnie tymi, którzy kaszl¹, kichaj¹ i
maj¹ gor¹czkê.
Dlaczego? Gdy ktoœ zara¿ony wirusem powoduj¹cym
chorobê uk³adu oddechowego, tak¹ jak COVID-19, kaszle lub
kicha, wydala pod ciœnieniem ma³e kropelki œliny i œluzu zawiera-

j¹ce wirusa. Jeœli jesteœ zbyt blisko, istnieje ryzyko, ¿e mo¿esz
wdychaæ wirusa.
4. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
Dlaczego? D³onie dotykaj¹ wielu powierzchni, które mog¹ byæ
ska¿one wirusem. Jeœli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczysz-
czonymi rêkami, mo¿esz przenieœæ wirusa z powierzchni na sie-
bie.
5. Jeœli masz gor¹czkê, kaszel, trudnoœci w oddychaniu, zasiêgnij
pomocy medycznej
Jeœli masz gor¹czkê, kaszel, trudnoœci w oddychaniu, zasiêgnij
pomocy medycznej.
Dlaczego? Objawy ze strony uk³adu oddechowego z towarzy-
sz¹c¹ gor¹czk¹ mog¹ mieæ wiele przyczyn np. wirusow¹ (wirusy
grypy, adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy, wirusy paragry-
py) czy bakteryjn¹ (pa³eczka Haemophilus influenzaea, pa³eczka
krztuœca, chlamydia, mykoplazama).
6. Jeœli masz ³agodne objawy ze strony uk³adu oddechowego i
nie podró¿owa³eœ do Chin.
Jeœli masz ³agodne objawy ze strony
oddechowego i nie podró¿owa³eœ do Chin, pamiêtaj o stosowa-
niu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz
higieny r¹k i pozostañ w domu do czasu powrotu do zdrowia,
jeœli to mo¿liwe.
Chroñ siebie i innych przed zachorowaniem.
7. Nie zaleca siê u¿ywania masek na twarz przez zdrowych ludzi w
celu zapobie¿enia rozprzestrzenianiu siê SARS-Cov-2
Noszenie maseczki zas³aniaj¹cej usta i nos mo¿e pomóc ograni-
czyæ rozprzestrzenianie siê niektórych chorób uk³adu oddecho-
wego. Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje po-
wstrzymania infekcji i powinno byæ po³¹czone ze stosowaniem
innych œrodków zapobiegawczych, w tym higien¹ r¹k i zasadami
ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wy¿ej) oraz unika-
niem bliskiego kontaktu z innymi ludŸmi (co najmniej 1 metr odle-
g³oœci).
Œwiatowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie
maseczek.
U¿ywaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony uk³a-
du oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie
infekcjê SARS-Cov-2 przebiegaj¹c¹ z ³agodnymi objawami lub
opiekujesz siê osob¹ z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.

     Technika dezynfekcji r¹k (foto str.16/17)
 Obszary pomijane najczêœciej przy dezynfekcji r¹k

opr. na podst. www.sp zoz g³ubczyce
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REKLAMA  W G£OSIE G£UBCZYC
 G³os G³ubczyc jest bezp³atnym informatorem o zasiêgu

gminy, w formacie A4 w kolorze. Ukazuje siê na prze³omie
miesiêcy w nak³adzie 2 000 egz. oraz w wersji elektronicznej
na www.glubczyce.pl  Reklamy - tylko na wewnêtrznych

stronach - podstawowy modu³ - w  ramce 9x9cm,
jednorazowa edycja 100,00z³ +VAT,

przy wiêkszej iloœci cenê mo¿na negocjowaæ.
   Treœæ reklam nadsy³aæ  w wersji elektronicznej w pliku JPG
(rozdz. 300dpi) 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 Oœrodek Kultury.

G³os G³ubczyc -
 bezp³atny informator samorzadowy

 Wydawca - Urz¹d Miejski w G³ubczycach.  (ISSN 1234-0890)
nak³ad 2000 egz.

 Red. naczelny - Jan Wac,  wspó³praca Mateusz Kitka
Adres Redakcji: 48-100 G³ubczyce,

ul. Niepodleg³oœci 14, Urz¹d Miejski,  tel. 77 485-30-21
e-mail: janwac@o2.pl

Materia³y zamówione i niezamówione przyjmujemy
 do 10. ka¿dego miesi¹ca.

 Materia³y mo¿na zostawiaæ  w sekretariacie Urzêdu Miejskiego.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za nades³ane

i opublikowane listy oraz zastrzega sobie prawo skracania,
redagowania  tekstów i zmiany tytu³ów.

Nie odpowiadamy za treœæ zamieszczonych  og³oszeñ i reklam.
Numery archiwalne GG  - www.glubczyce.pl, wszystkie GG

oraz Kalendarze G³ubczyckie na  http://www.sbc.org.pl
Druk -Drukarnia Printgraph ul. Mickiewicza  32-800 Brzesko

tel. +48 14 663 07 50 fax +48 14 664 07 25
<drukarnia@printgraph.pl>
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