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So³tys Grobnik, ale te¿ cz³onek kilku stowarzyszeñ i orga-
nizacji. Ciê¿ko powiedzieæ mi w jakiej roli w tym naszym dzi-
siejszym spotkaniu uczestniczê. Najbezpieczniej bêdzie, jeœli
przedstawiê siê po prostu jako Pawe³ Buczek.

Witam Ciê Pawle. Kolejny raz spotykamy siê w temacie
wspólnego zami³owania, wspólnych zainteresowañ - mianowi-
cie w temacie czereœni. Lubimy czereœnie.

Witam Ciê Mateuszu,  nie po raz pierwszy  i pewnie nie  ostat-
ni, cieszê siê, ¿e mamy podobne zainteresowania. Tak, lubimy
czereœnie. Jest to bardzo wdziêczny owoc, tym bardziej ¿e ¿yje-
my w regionie, gdzie tradycja alei czereœniowych jest doœæ bo-
gata.

Jak daleko siêga w czasie?
Tak naprawdê ciê¿ko powiedzieæ, ale dotarliœmy, przy okazji

tworzenia ksi¹¿ki o historii maltañskiej Grobnik, do mapy z 1750
r. czyli z po³owy XVIII w. gdzie aleje czereœniowe by³y ju¿ zazna-
czone. Czyli mo¿na spokojnie zak³adaæ, ¿e ju¿ w czasach maltañ-
skich tych stron aleje te by³y ju¿ sadzone. PóŸniej ju¿ na pewno
w czasach pruskich, w czasach niemieckich te aleje i nie tylko
czereœniowe ale i gruszkowe, jab³oni by³y na tych terenach. No
i w zasadzie tak to zosta³o do czasów powojennych.

Niestety do dzisiaj wiêkszoœæ tych alei nie przetrwa³a.
Co siê takiego sta³o?
Myœlê, ¿e kilka sk³adowych siê na to z³o¿y³o. Przede wszyst-

kim drzewa owocowe maj¹ swoj¹ ¿ywotnoœæ. To nie s¹ d³ugo-
wieczne drzewa. Zak³adaj¹c, ¿e drzewa, które by³y tymi "du¿y-
mi" i ju¿ kilkudziesiêcioletnimi po wojnie, po prostu ze staroœci
nie wytrzyma³y do naszych czasów. No ale trzeba jasno przy-
znaæ, ¿e my, mieszkañcy, skutecznie "pomogliœmy" w tym pro-
cederze niszczenia drzew. Wypalanie poboczy, ³amanie ga³êzi,
albo wrêcz wycinanie ga³êzi z premedytacj¹ poskutkowa³o tym,
¿e przez ostatnich kilkadziesi¹t lat te aleje niemal¿e przesta³y
istnieæ.

Parê lat temu zainicjowa³eœ powstanie szkó³ki rodzimych
drzew owocowych. Czy z niej w tym roku rozsadzaliœcie drze-
wa?

Za³o¿enie projektu "Chcê rosn¹æ razem z moim drzewem" by³o
takie, ¿e na terenie przyleg³ym do g³ubczyckiej oczyszczalni,
wspólnie z m³odzie¿¹ posadziliœmy podk³adki wysokorosn¹cych
drzew owocowych, na których zaszczepiliœmy stare odmiany
drzew owocowych aby je nastêpnie rozsadzaæ. Aczkolwiek rze-
czywistoœæ trochê nas zweryfikowa³a z dwóch powodów. Po
pierwsze "trafiliœmy" niestety na bardzo suche lata. Wiemy jak

ALEJE CZEREŒNIOWE WRACAJ¥ NA ZIEMIÊ G£UBCZYCK¥
te lata wygl¹da³y w roku 2018 i 2019. Udatnoœæ szczepieñ nie jest
niestety taka, jakbyœmy chcieli. Bez nawadniania nie uda³o siê
tego zrobiæ efektywnie. Po drugie, za³o¿enie by³o takie, ¿e w prze-
strzeñ publiczn¹ na drogi polne bêdziemy sadziæ drzewa wysoko
rosn¹ce, tak jak to bywa³o pierwotnie i tak jak powinno byæ. Nie-
stety dzisiaj musimy siê poruszaæ w rzeczywistoœci jak¹ mamy, a
drogi polne s¹ w granicach geodezyjnych nie tak szerokie jakby-
œmy chcieli. Gdybyœmy posadzili drzewa wysoko rosn¹ce, okaza-
³oby siê niestety, ¿e brakuje nam miejsca na t¹ najwa¿niejsz¹ czêœæ,
najwa¿niejsz¹ funkcjê drogi. Chodzi oczywiœcie o poruszanie siê
sprzêtem rolniczym, a jest on dziœ doœæ znacznych wielkoœci. Nie-
stety, ale poruszaj¹c siê w granicach prawa i maj¹c na wzglêdzie
funkcjonalnoœæ, na drogach polnych, które maj¹ kilkanaœcie me-
trów nie da siê posadziæ wysoko rosn¹cych drzew.

Dlatego ta szkó³ka zostanie dalej szkó³k¹. Bêdziemy z niej pozy-
skiwaæ drzewa, ale bêdziemy je sadzili ju¿ gdzie indziej lub zwy-
czajnie czêœæ z tych drzew tam po prostu zostanie. Jest to doœæ
malownicze i wdziêczne miejsce, no i dla krajobrazu miasta bêdzie
to z po¿ytkiem. A na alei posadziliœmy drzewa na œrednich pod-
k³adkach, ale za to z bardzo bogat¹ iloœci¹ odmian. Od wczesnych
do póŸnych, z porz¹dnych sadzonek. Dlatego wydaje mi siê, ¿e
zrobiliœmy optymalnie to co siê da³o na tê chwilê zrobiæ.

Kto jest organizatorem tej inicjatywy?
To jest proste i zarazem bardzo trudne pytanie. Jestem so³tysem

Grobnik, ale jednoczeœnie cz³onkiem stowarzyszenia "Inicjatywa"
oraz kilku innych organizacji. Ciê¿ko powiedzieæ kto jest organiza-
torem, bo tak naprawdê wszyscy nimi  jesteœmy jako spo³ecznoœæ
Grobnik. Jedno co jest pewne, co mo¿na z czystym sumieniem
powiedzieæ, to to, ¿e  jako cz³onek stowarzyszenia "Inicjatywa"
biorê udzia³ w projekcie bioró¿norodnoœci województwa opolskie-
go realizowanym przez Opolski Urz¹d Marsza³kowski. Ten projekt
co prawda ju¿ siê skoñczy³, ale to by³ w³aœnie impuls do tej kon-
kretnie akcji. W ramach tego projektu Urz¹d Miejski zachêci³ do
przywracania alei œródpolnych drzew owocowych. Z³o¿y³em swój
akces jako stowarzyszenie do tej akcji. Jednak z ró¿nych przyczyn
ca³y ten projekt zosta³ zawieszony a dziœ ju¿ w zasadzie odwo³any.
Jednak bior¹c pod uwagê to, ¿e ju¿ czêœæ prac przygotowawczych
zosta³a przez nas wykonana, droga zosta³a wytyczona, sam po-
mys³ siê spodoba³ i ludzie zostali zainspirowani i przygotowani do
tego, ¿e bêdziemy to robiæ - nie wyobra¿a³em sobie zatem, ¿eby ta
akcja siê nie odby³a. Dlatego tak jak powiedzia³em - przez ten im-
puls, który wyszed³ z UM, realizacjê zrobiliœmy co prawda w³asny-
mi œrodkami, ale czasami to daje jeszcze wiêksz¹ satysfakcjê, ¿e
potrafiliœmy to zrobiæ mimo ró¿nych przeciwnoœci losu. Efekt wte-
dy jest jeszcze lepszy, jeszcze fajniejszy. Myœlê, ¿e to st¹d siê
wziê³o. Ale tak naprawdê zamys³ prac proekologicznych w Grob-
nikach jest ju¿ od dawna i od dawna robimy inne rzeczy w tym
zakresie. Czy to konkurs "Siej¹c kwiaty pomagamy pszczo³om"
czy "Sad Maltañski" czy wiele innych mniejszych realizacji. Sta-
ram siê aby w naszej miejscowoœci ta troska o œrodowisko by³a ju¿
taka permanentna. Aby nie by³a to akcja jedna na jakiœ czas, ale by
siê to odbywa³o na co dzieñ. Myœlê, ¿e nie jest to te¿ ostatnia
akcja tego typu. Jestem przekonany, ¿e w miarê mo¿liwoœci, w
miarê dostêpnych œrodków i oczywiœcie w miarê dostêpnego cza-
su bêdziemy takie przedsiêwziêcia nadal realizowaæ.

Sadzenie drzew to nie tylko samo sadzenie, ale tak¿e przygo-
towanie terenu.

Powiedzia³bym to nawet inaczej. Sadzenie drzew to tylko nie-
wielki fragment prac zwi¹zanych z tworzeniem alei przydro¿nej.
Przede wszystkim trzeba by³o rozpocz¹æ od wytyczenia granicy
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drogi. Geodezyjnie trzeba by³o wyznaczyæ, gdzie ta droga tak
naprawdê powinna byæ i od tego trzeba by³o zacz¹æ. Tutaj nale¿¹
siê podziêkowania Burmistrzowi G³ubczyc, który zleci³ takie wy-
tyczanie i geodeci na zlecenie Urzêdu Miejskiego te prace poczy-
nili. PóŸniej oczywiœcie okaza³o siê, ¿e droga w znacznej czêœci
jest zaorana, zasypana ziemi¹, przebiega nie w tym miejscu, w
którym w rzeczywistoœci powinna przebiegaæ. Tak¿e bardzo du¿a
czêœæ prac, a w zasadzie chyba najwiêksza, polega³a na przywró-
ceniu drogi w tym miejscu, gdzie powinna siê ona znajdowaæ.
By³o to kilkanaœcie dni pracy koparki i ci¹gników, które odwozi³y
ziemiê i naprawdê mnóstwo pracy i czasu, aby t¹ drogê odczy-
œciæ, odtworzyæ, poszerzyæ aby spe³nia³a swoj¹ funkcjê jako dro-
ga, ale po drugie ¿eby pobocze by³o przygotowane na obsadza-
nie drzewami. I tutaj te¿ wielkie podziêkowania dla tych, którzy w
tym pomogli. Poszerzanie i te prace zrobiliœmy we w³asnym za-
kresie. Naprawdê mnóstwo œrodków i czasu a jeœli by³oby to
przeliczone na pieni¹dze, da³oby to pokaŸn¹ kwotê, któr¹ uda³o
nam siê zaoszczêdziæ. Mieszkañcy sami to zrobili.

Przyroda niestety nie pomaga³a nam. Prace takie najlepiej robi
siê w zimie, kiedy ziemia jest zamarzniêta. A jak wiemy, ostatniej
zimy praktycznie nie by³o. Dlatego z wiêkszoœci¹ prac musieli-

œmy czekaæ do wiosny, a¿ wszystko wyschnie. Ale uda³o siê to
zrobiæ. PóŸniej ju¿ koñcówka - sadzenie i zabezpieczanie drzewek
przed intruzami. Bo i tacy siê pojawili.

Tak, ale te¿ przed zwierzyn¹. Zwierzêta, a szczególnie kozio³ki
bardzo lubi¹ niszczyæ m³ode drzewka owocowe. Akcjê t¹ zapla-
nowaliœmy bardziej jako publiczn¹, dlatego sytuacja z koronawi-
rusem te¿ nam nie pomog³a. Musieliœmy to robiæ we w³asnym
gronie, nie mo¿na by³o z tego zrobiæ publicznej akcji, szerszej,
edukacyjnej. Ale te¿ daliœmy radê, dlatego sk³adam jeszcze raz
podziêkowania wszystkim, którzy pomogli w tym specyficznym,
ciê¿kim czasie.

Czy by³ odzew lokalnego spo³eczeñstwa na t¹ inicjatywê?
No w³aœnie, jesteœmy w tym momencie, w którym mo¿emy mó-

wiæ o efektach spo³ecznych tego przedsiêwziêcia, bo informacja
o tej akcji rozesz³a siê ju¿ w innych mediach, czy to spo³eczno-
œciowych czy klasycznych. Jestem tym bardzo zbudowany i bar-
dzo siê cieszê, ¿e ta akcja trafi³a do wielu osób ale te¿ sam jej
zamys³. Ca³e przedsiêwziêcie by³o obserwowane przez wiele osób.
S³yszê, ¿e ludzie z naszego œrodowiska, z naszej wsi, ale te¿ zu-
pe³nie z zewn¹trz gratuluj¹ nam pomys³u. Dopytuj¹ jak to zrobiæ
u siebie, planuj¹ ju¿ takie akcje w innych miejscowoœciach. Radz¹
siê jak to zrobiæ.

Jest tak¿e jeszcze jeden aspekt, który mnie osobiœcie bardzo
zbudowa³ i zmotywowa³ do dalszej pracy w tym temacie. Nie ukry-
wam, ¿e akcja z przywracaniem tej alei kosztowa³a doœæ du¿o cza-
su, pracy i energii, da³o to nam trochê "popaliæ" - a dzisiaj s³yszê,
¿e w tym ciê¿kim okresie epidemii, kiedy jednak mimo wszystko
do tej akcji potrzebowaliœmy jakiœ œrodków finansowych czy ma-
teria³owych, i kiedy instytucje, które nam zawsze pomaga³y, za-
wsze nas wspiera³y - w tym roku nie mog³y nam pomóc, pracow-
nicy tych firm, szefowie lub ludzie postronni proponowali, ¿e sami
siê do³o¿¹, ¿e sami coœ zrobi¹, wykonaj¹ us³ugê. To naprawdê
by³o niesamowite i paradoksalnie nawet siê cieszê ¿e taka sytu-
acja wyst¹pi³a, bo mówi siê, ¿e prawdziwych przyjació³ poznaje
siê w biedzie i ten przyk³ad z alej¹ czereœniow¹ pokaza³, ¿e nawet
jeœli przychodzi ciê¿ki czas, kiedy s¹ problemy to mo¿na liczyæ na
ludzi i wiara w ludzi z powrotem jest we mnie.

Czy planowane s¹ nasadzenia kolejnych alej?
A mo¿e inne owoce?
Generalnie na tych terenach, jeszcze za czasów pruskich wy-

gl¹da³o to tak, ¿e korzystano przede wszystkim z dobrodziejstwa
ziemi. To znaczy, ¿e jeœli ziemia w danej miejscowoœci by³a bogata,
zasobna, to mo¿na by³o sobie pozwoliæ na uprawianie tam czere-
œni. W innych miejscach, choæby naszej gminy, np. na pograni-
czu, gdzie ziemia jest s³abszej klasy - tam by³y aleje jab³oniowe.
Jab³oñ poradzi sobie w gorszej ziemi, gdzie zupe³nie nie poradzi³a-
by sobie czereœnia. Tak¿e korzystaj¹c ze Ÿróde³ historycznych no
i z naszych doœwiadczeñ, bo pamiêtam jeszcze dawne aleje, to w
okolicach Grobnik by³y aleje przede wszystkim czereœniowe. Ko-
rzystaj¹c z tych danych, takie aleje jakie by³y - bêdziemy chcieli
przywracaæ. Aczkolwiek dzisiaj jesteœmy w zupe³nie innych re-
aliach, niektóre drogi s¹ drogami powiatowymi, inne s¹ gminny-
mi, wojewódzkimi lub krajowymi. Dzisiaj musimy siê niestety po-
ruszaæ w ramach przepisów prawa, w ramach kompetencji i w³a-
œciwoœci odpowiednich zarz¹dców dróg, ale myœlê, ¿e chêci nam
nie zabraknie, si³y i uporu te¿ nie, wiêc jeœli tylko odpowiednie
œrodki finansowe, mo¿liwoœci czasowe i dobra wola pozwoli to
bêdziemy to robiæ. Ale te¿ nie ukrywam, ¿e mamy tak¿e wiele in-
nych równoleg³ych przedsiêwziêæ, które realizujemy. Trudno w
jednym momencie prowadziæ wiele równoleg³ych, wa¿nych, du-
¿ych projektów. Obawiam siê, ¿e kiedy bêdziemy robili inne rze-
czy, to braknie nam czasu na odtwarzanie alei. Ale jestem przeko-
nany, ¿e prêdzej czy póŸniej podobne akcjê bêd¹ mia³y miejsce.

Dziêkujê Pawle za rozmowê.
I ja dziêkujê.

Mateusz Kitka
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100. ROCZNICA URODZIN ŒWIÊTEGO JANA PAW£A II
 Papie¿  Polak, dziœ Œwiêty Koœcio³a katolickiego zapisa³ siê w historii Koœcio³a, œwiata i Polski, ale szczególne miejsce ma

w sercach nas Polaków. Równie¿ dla niego Ojczyzna by³a wyj¹tkowo wa¿na. Jako Papie¿ odwiedzi³ Polskê a¿ 9 razy, za ka¿dym razem
kieruj¹c do swoich rodaków wyj¹tkowe przes³ania. Karol Wojty³a w 1978 roku zosta³ wybrany na 264 papie¿a i przybra³ imiona Jan
Pawe³ II. By³ pierwszym papie¿em spoza W³och od XVI wieku, a jego pontyfikat trwa³ 26 lat. 1 maja 2011 roku zosta³ og³oszony
b³ogos³awionym, a 27 kwietnia 2014 roku Œwiêtym.

Cieszymy siê, ¿e w naszym mieœcie mogliœmy przygotowaæ z tej okazji skromn¹ uroczystoœæ przed Pomnikiem Jana Paw³a II
i zaprosiæ do udzia³u w niej naszych przyjació³. Na tê okazjê Pani Maria Farasiewicz napisa³a wiersz z podziêkowaniem Ojcu
Œwiêtemu od mieszkañców ziemi g³ubczyckiej.
Refleksj¹ o Ojcu Œwiêtym podzieli³ siê z nami
Ojciec Urban, nie mog³o zabrakn¹æ "Barki" -
ukochanej pieœni Jana Paw³a II. Dziêkujemy de-
legacjom naszych w³adz powiatowych i gmin-
nych, przedstawicielom instytucji, organiza-
cji kombatanckich, spo³ecznych, dyrektorom
szkó³ i przedszkoli, zaproszonym goœciom
i naszym mieszkañcom oraz naszym zuchom
i harcerzom, którzy zdalnie wziêli S udzia³
w przedsiêwziêciach naszego hufca, zwi¹za-
nych z t¹ wyj¹tkow¹ rocznic¹.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ wiersze, po-
ematy, rozwa¿ania, mowy Œwiêtego Jana Paw³a
II, które wci¹¿ s¹ ¿ywe dziêki cytatom przyta-
czanym przy wielu uroczystoœciach:

"Dla Chrzeœcijanina sytuacja nigdy nie jest
beznadziejna. Chrzeœcijanin jest cz³owiekiem na-
dziei. To nas wyró¿nia"

"Mi³oœæ to zadanie, które Bóg wci¹¿ nam wy-
znacza, mo¿e po to , by zagrzewaæ nas, abyœmy
stawiali wyzwania losowi"

"Na kryzys cywilizacji trzeba odpowiedzieæ cywilizacj¹ mi³oœci, opart¹ na uniwersalnych   wartoœciach pokoju, solidarnoœci
i wolnoœci  które znajduj¹ pe³ne urzeczywistnienie w Chrystusie" "Musicie byæ silni mi³oœci¹, która wszystko znosi, wszystkiemu
wierzy, wszystko przetrzyma. T¹ mi³oœci¹, która nigdy nie zawiedzie"  "Jeszcze bêdzie piêknie mimo wszystko. Tylko za³ó¿ wygodne
buty bo masz  do przejœcia ca³e ¿ycie"

Pamiêtamy !
Komendantka Hufca ZHP G³ubczyce

Katarzyna Mojzyk

MIÊDZYNARODOWE ZAWODY KARATE WKF KARATE
E CHALLENGE LUCA VALDESSI

Mimo trudnoœci wielu zawodników naszego klubu trenuje
w ró¿nych miejscach, startujemy na e zawodach. Uwa¿am,  ¿e
mimo wszystko nale¿y zrobiæ co siê da, aby nasze dzieci i nasza
m³odzie¿ mia³y jakiœ cel, zajêcia, du¿o ruchu, a szczególnie m³odzi
zawodnicy klasy europejskiej nie mieli przestojów treningowych
bo póŸniej bêdzie trudno to odrobiæ.

Zakoñczy³y siê Miêdzynarodowe Zawody Karate WKF KA-
RATE-e Challenge Luca Valdessi. W kategorii kata seniorów Szy-
mon Cieœlik osi¹gn¹³ bardzo dobry wynik czyli 5 miejsce razem z
zawodnikiem Peru 25.3pkt. Pierwsze miejsce zaj¹³ zawodnik z
W³och 26.7pkt, drugie miejsce zawodnik z Dominikany 26.5pkt,
trzecie miejsce zawodnik z Bia³orusi 25.7pkt, czwarte miejsce za-
wodnik z Rosji 25.5pkt.

 Jak widaæ ró¿nice w punktacji s¹ minimalne.
                                                                                         JH
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Hejt nie jest zjawiskiem czasów wspó³czesnych, ¿yjemy z nim
ju¿ od staro¿ytnoœci. Mowa nienawiœci nie jest zjawiskiem wro-
dzonym, nie jest natur¹ cz³owieka, jest zjawiskiem nabytym.
Nienawiœæ jest czêsto oznak¹ nieradzenia sobie z trudn¹ sytu-
acj¹, gdy nie mamy na coœ wp³ywu lub sami staliœmy siê ofiar¹.

Ofiara czêsto przenosi nienawiœæ na innych, staje siê agreso-
rem. W spo³eczeñstwie przyjêto to jako metodê postêpowania,
czêsto id¹c na skróty, poniewa¿ tak jest ³atwiej. ̄ eby siê pozbyæ
mowy nienawiœci, wystarczy siê zastanowiæ, pomyœleæ, nie dzia-
³aæ impulsywnie oraz przyjmowaæ inne konstruktywne metody
postêpowania.

Znies³awienie jest przedmiotem ochrony objêt¹ art. 212 kodek-
su karnego. Ochronie podlega honor, dobre imiê, godnoœæ oso-
bista. Ciekawostk¹ jest to, ¿e sens tego zapisu nie zmieni³ siê od
prawie 200 lat i posiada swoje odzwier-
ciedlenie w kodeksie Powszechnej
ustawy karnej "Austryacka" z dnia 27
maja 1852r. "§ 209 Kto kogo przed
zwierzchnoœci¹ o zmyœlon¹ zbrodniê
oskar¿a, lub go w ten sposób obwinia,
i¿ obwinienie jego staæby siê mog³o
powodem do urzêdowego œledztwa, lub
przynajmniej dochodzenia przeciw
obwinionemu; ten staje siê winnym
potwarzy."

Hejt mo¿e staæ siê zjawiskiem cen-
zury. Spirala nienawiœci zakoñczona
agresj¹. Czêsto mowa nienawiœci wy-
korzystywana jest do przekonywania
do swoich racji, utrzymania w³adzy,
poniewa¿ tak jest ³atwiej. Stwarzaj¹c
atmosferê strachu, ³atwiej, w krótkim
okresie czasu "zarz¹dzaæ" grup¹, je-
¿eli tak mo¿na to nazwaæ. Niestety jest
to oznaka s³aboœci, styl bycia osób,
które posiadaj¹ nisk¹ samoocenê. Nie
jest to styl bycia liderów. Prawdziwi
liderzy nie musz¹ stosowaæ narzêdzia
strachu, aby poprowadziæ grupê,

a raczej ¿eby grupa za nimi posz³a.
Lider cechuje siê wysok¹ kultur¹,
etyk¹ i wysokim poziomem wartoœci.

Musimy z tym walczyæ, stawiaj¹c w
pierwszej kolejnoœci na edukacjê. Mu-
simy uczyæ ju¿ nasze dzieci, ¿e hejt
jest czymœ z³ym oraz uczyæ co mo¿na
i jak siê powinno zachowywaæ w "sie-
ci".  Musimy pokazaæ jak ³atwo kogoœ
skrzywiæ, czêsto nieœwiadomie, do-
prowadzaj¹c go do skraju rozpaczy, a nawet do œmierci. Musimy
uczyæ formu³owaæ swoje myœli, a szczególnie komentowania i
wydawania swoich opinii. Nale¿y przy tym podkreœliæ, ¿e samo
posiadanie innego zdania nie jest niczym z³ym, a nawet jest zja-
wiskiem po¿¹danym, szczególnie w aspekcie innowacyjnoœci i
rozwoju, jednak¿e musimy nauczyæ siê nadawaæ temu odpowied-
ni¹ formê. Czerpmy dobre praktyki z innych krajów, tak dla przy-
k³adu w Belgii, uczy siê dzieci odpowiednich zachowañ w œwie-
cie cyfrowym ju¿ na poziomie szkolnej edukacji. Nie b¹dŸmy my
i oni, b¹dŸmy tylko my.

Mowê nienawiœci mo¿na tak¿e przenieœæ na sferê zarz¹dzania
przedsiêbiorstwem. Menad¿erowie czêsto nie wiedz¹, ¿e stosuj¹
hejt. Reagujmy na to jako spo³eczeñstwo, nie przechodŸmy z tym
do codziennoœci, ¿e tak by³o i tak musi byæ. Nie pozwólmy siaæ
ziarna nienawiœci. Tak¿e w tej sferze, mowa nienawiœci jest cech¹
s³abych menad¿erów, nieradz¹cych sobie z konkurencj¹, nie po-
siadaj¹cych odpowiednich kompetencji zarówno twardych jak
i miêkkich. Lekarstwem na to jest wiêkszy nadzór w³aœcicielski,
budowanie przyjaznego œrodowiska wewnêtrznego, stworzenie
³adu organizacyjnego i kodeksu etyki. Nale¿y przeprowadzaæ ci¹-
g³y proces edukacyjny oraz stosowaæ odpowiedni¹ komunika-
cjê na ka¿dym poziomie, zarówno poziomym jak i pionowym.
Konieczny jest ci¹g³y monitoring stosowania przyjêtych zasad
i celów do realizacji.

Nie bójmy siê konstruktywnie opiniowaæ, powiedzieæ komuœ
prawdê w oczy, ale jednoczeœnie nie budujmy mowy nienawiœci,
nie plotkujmy, nie mówmy o nikim Ÿle za jego plecami. Nasze
postêpowanie jest odzwierciedleniem naszych wartoœci i praw-
dziwej osobowoœci. Tym co w nas najlepsze lub niestety te¿ tym
co najgorsze. Ostatnio, w dobie COVID-19, zapad³y mi g³êboko
w pamiêci przemówienia Pani premier Nowej Zelandii Jacinda
Arden, która koñczy codzienne konferencje s³owami "B¹dŸcie
silni, b¹dŸcie dla siebie mili".

                                                                  Marcin Grabuñczyk

STOP HEJT!
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Oficjalne stosunki partnerskie pomiêdzy stron¹ czesk¹ i polsk¹
zosta³y podjête w ramach porozumienia o wzajemnej wspó³pracy
pomiêdzy Urzêdem Miejskim w G³ubczycach, a Gmin¹ Rusin pod
koniec grudnia 2000 r. Porozumienie podpisali ówczeœni burmi-
strzowie Eduard Ivanický z Rusina i Józef Pich z G³ubczyc.
Pierwsz¹ zaplanowan¹ inicjatyw¹ wspó³pracy z obu stron mia³o
byæ utworzenie przejœcia granicznego miêdzy Rusinem a Gadzo-
wicami. Pocz¹tkowo przejœcie graniczne zosta³o otwarte w s¹-
siednich Matejowicach, ostatecznie problem zosta³ rozwi¹zany
poprzez przyst¹pienie obu krajów do strefy Schengen i zniesie-
nie kontroli paszportowej na wszystkich przejœciach granicznych.

W nastêpnych latach coraz lepiej rozwija³a siê obopólna wspó³-
praca, czego dowodem s¹ organizowane liczne uroczystoœci ko-
œcielno-patriotyczne oraz spotkania okolicznoœciowe po obu stro-
nach granicy.

Polscy s¹siedzi przybywali z kolejnymi darami dla rusiñskiej
kaplicy m.in. burmistrz Józef Pich i przewodnicz¹cy Rady Miej-
skiej G³ubczyc Jan Wac, podarowali drewnian¹ figurê Matki Bo-
¿ej. W 2003 roku z okazji 10. rocznicy konsekracji kaplicy, gmina
Rusin otrzyma³a w prezencie figurê œw. Floriana, który jest patro-
nem miejscowoœci. W zamian, radni Rusina wziêli udzia³ w uro-
czystoœci poœwiêcenia figury œw. Floriana w polskich Gadzowi-
cach i przywieŸli ze sob¹ dar w postaci beczki piwa.

Do wspó³pracy czesko-polskiej do³o¿y³o swoj¹ cegie³kê Oby-
watelskie Stowarzyszenie "Królewski Tron", które zaczê³o rozwi-
jaæ swoj¹ dzia³alnoœæ z polskimi s¹siadami.

Owocem obopólnej wspó³pracy by³o m.in. nagranie w 2007 r.
p³yty kompaktowej "Varhany z Osobla•ska", na której znalaz³y
siê polskie utwory wykonane w koœciele w Go³uszowicach, gdzie
znajduj¹ siê organy firmy Rieger-Kloss z Karniowa. Na instru-
mencie gra³ i œpiewa³ Józef Ganczarski. Na premierze p³yty obec-
ny by³ so³tys Go³uszowic Józef Florek.

Podczas uroczystoœci pielgrzymkowych w Rusinie w 2008 roku,
zosta³a otwarta i przekazana do u¿ytku nowa droga. Aktu po-
œwiêcenia dokona³ g³ówny celebrans ks. pra³at Wolfgang Gro-
choll, w obecnoœci burmistrza G³ubczyc Jana Krówki oraz wielu
innych zaproszonych goœci. Z jêzyka niemieckiego na czeski t³u-

maczy³a Ludmila Èajanová, a na jêzyk polski t³umaczy³ Antoni
Ganczarski z G³ubczyc. Wspóln¹ Mszê œw. celebrowa³ ks. pra³at
Wolfgang Grocholl urodzony przed wojn¹ w G³ubczycach, ho-
norowy obywatel powiatu g³ubczyckiego. W koncelebrze bra³
tak¿e udzia³ polski ks. W³odzimierz Strogusz pe³ni¹cy pos³ugê
kap³añsk¹ w Busku na Ukrainie. Obok Czechów, we Mszy œw.
uczestniczy³y w³adze samorz¹dowe G³ubczyc, mieszkañcy pol-
skiego pogranicza z Go³uszowic, Gadzowic, Równego, Pomorzo-
wic na czele z ks. Boles³awem Grabowskim oraz dwa autokary
Niemców, dawnych mieszkañców tych ziem. Przy tej okazji po-
œwiêcona zosta³a równie¿ tablica pami¹tkowa ku czci ks. kardy-
na³a Františka Tomáška, który do momentu aresztowania przez
w³adze komunistyczne w 1951 r., by³ duszpasterzem w pobliskich
Boguszowicach, a którego los jest porównywany z losem pol-
skiego ks. kardyna³a Stefana Wyszyñskiego. Przyjaciele z Polski

ze swym proboszczem ks. Kazimierzem Ruckim oraz Józefem Flor-
kiem i Andrzejem Roliñskim uczestniczyli tak¿e w 2009 r. w ob-
chodach 700-lecia Hrozowej oraz poœwiêceniu Madonny Hro-
zowskiej. Uroczystej Mszy œw. przewodniczy³ i kazanie wyg³osi³
polski oblat o. Marian Nowak. By³y to najwiêksze uroczystoœci
czesko-polskie od momentu konsekracji rusiñskiej kaplicy.

Pocz¹tek XXI w. to tak¿e odnowienie wspólnego pielgrzymo-
wania Polaków i Czechów ziemi albrechticko-karniowskiej i g³ub-
czyckiej do sanktuarium na Jasnej Górze. Z inicjatywy so³tysa
Gadzowic Andrzeja Roliñskiego zorganizowano dla czeskich s¹-
siadów pielgrzymkê do Czêstochowy, która dla jej uczestników
by³a g³êbokim prze¿yciem. Wczeœniej ks. Kazimierz Rucki i Ry-
szard Brzeziñski z Pielgrzymowa wspólnie wziêli udzia³ w uroczy-
stym poœwiêceniu przydro¿nego krzy¿a, stoj¹cego pomiêdzy
Hrozow¹ a Slezskimi Rudolticami. Odnowiono go dziêki zaanga-
¿owaniu Obywatelskiego Stowarzyszenia "Królewski Tron".

Wielkie uznanie wœród Czechów zdoby³ sobie tak¿e chór lice-
alny z G³ubczyc pod dyrekcj¹ Tadeusza Eckerta. Jego koncert
odby³ siê w koœciele w Hrozowej 10 wrzeœnia 2009 r. Oprócz Cze-
chów, uczestniczyli w nim zaproszeni goœcie z Polski i Niemiec.

W czerwcu 2010 roku, mia³a miejsce wspólna Msza œw. polowa

ROZWÓJ STOSUNKÓW CZESKO-POLSKICH NA POGRANICZU ZIEMI
ALBRECHTICKO-KARNIOWSKIEJ  I G£UBCZYCKIEJ

 SPOTKANIE  ZWI¥ZKU CZESKICH WO£YNIAN
 Z KRESOWIANAMI Z TOWARZYSTWA MI£OŒNIKÓW LWOWA

I  KRESÓW PO£UDNIOWO-WSCHODNICH  ODDZIA£ W G£UBCZYCACH

 Cvilin, 2012 r.

Hrozova, 2012r.
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po³¹czona z poœwiêceniem krzy¿a przy nowej drodze ³¹cz¹cej obie
miejscowoœci Rusin i Gadzowice. Nastêpnie odby³o siê przyja-
cielskie spotkanie w rusiñskim goœciñcu. Nad wszystkim czuwa³
gadzowicki so³tys Andrzej Roliñski.  Rok póŸniej postawiono tak¿e
pomnik poœwiêcony b³ogos³awionemu Janowi Paw³owi II.

W sierpniu 2010 r., w obecnoœci polskiego i czeskiego kap³ana
oraz mieszkañców s¹siednich gmin, konsekrowano kaplicê Mat-
ki Boskiej w Pelhrimowie, po³o¿on¹ po czeskiej stronie, kilka me-
trów od polskiej granicy. Odnowieniem obiektu zaj¹³ siê Ryszard
Brzeziñski, w³aœciciel zamku w Pielgrzymowie. Statuê Matki Bo-
skiej podarowa³a Renáta Charousková, artystka z Karniowa.

Niezwyk³ym doœwiadczeniem dla uczestników czesko-polsko-
niemieckiego tygodnia, który odby³ siê we wrzeœniu 2010 r. w
Karniowie, by³o podpisanie umowy w G³ubczycach pomiêdzy
by³ymi niemieckimi mieszkañcami, a obecnymi reprezentowany-
mi przez burmistrza Jana Krówkê.

Bogate kontakty miêdzy czeskimi i polskimi s¹siadami zosta³y
pog³êbione w tym samym miesi¹cu poprzez uczestnictwo w pro-
gramie unijnym na rzecz Wspó³pracy Transgranicznej Czesko-
Polskiej i w ramach projektu "Odkrywanie dziedzictwa kulturo-
wego franciszkañskich klasztorów na Œl¹sku". Wœród nich byli
m.in. przedstawiciele Klasztoru Minorytów w Karniowie, Zako-
nu Franciszkanów w G³ogówku, Obywatelskiego Stowarzysze-
nia "Flemmichovka" i Zakonu Franciszkanów w G³ubczycach.

Kolejna inicjatywa pe³na nadziei miêdzynarodowej wspó³pra-
cy i zwi¹zana z odtworzeniem historii, rozpoczê³a siê od spotka-
nia potomków Czechów przesiedlonych z Wo³ynia i polskich
ekspatriantów z Kresów Wschodnich, podczas otwarcia wysta-
wy o Brze¿anach w Powiatowym Muzeum Ziemi G³ubczyckiej.
Ponadto s¹siedzi czescy zaproszeni zostali na uroczyste ods³o-
niêcie pomnika na cmentarzu w G³ubczycach poœwiêconego Po-
lakom zakatowanym w syberyjskich ³agrach.

W styczniu 2011 r. delegacja czeska wziê³a udzia³ w Bogdano-
wicach w noworocznym spotkaniu op³atkowym Kresowian. Uro-
czyœcie zdobiona sala œwietlicowa zape³niona by³a do ostatnie-
go miejsca. Sto³y zastawione by³y smakowitym pieczywem do-
mowej roboty. Grupa dzieci przypomnia³a swoj¹ doskona³¹ gr¹
teatraln¹ losy ich dziadków i pradziadków pochodz¹cych z Wo-
³ynia, zw³aszcza tradycje i zwyczaje polskich œwi¹t, które obcho-
dzone s¹ ju¿ od wieków. Atmosferê wspólnoty uzupe³nia³y pie-
œni i kolêdy œpiewane od lat. Niezwykle wzruszaj¹cym prze¿y-
ciem dla goœci z Czech by³o odœpiewanie w jêzyku czeskim refre-
nu pieœni "…dìdictví otcù zachovej nám, Pane!". Przypomniano

Op³atek Kresowian, 2010r.

Op³atek i Jase³ka w Bogdanowicach,
 Pani Ludmi³a Èajanova z Krnova, 2011r.

 Jase³ka w Bogdanowicach, 2011r.

Op³atek Kresowian 2018r.

  Spotkanie Kresowian w Chomi¹¿y, 2015r.
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w ten sposób jak wa¿ne jest przekazywanie narodowych tradycji z
pokolenia na pokolenie. Du¿e wra¿enie zrobi³a równie¿ inscenizacja
obrazuj¹ca ¿ycie Trzech Króli. Zaprezentowano scenkê historyczn¹,
w której bra³y udzia³ postacie zwi¹zane z dziejami Polski i Czech np.
œw. Wojciech, œw. Jadwiga. Przypomniano w ten sposób jak wiele
wspólnego maj¹ ze sob¹ obaj s¹siedzi. Niestety, w czasach komuni-
zmu zaniechano podtrzymywania tradycji narodowych Czechów
z Wo³ynia, którzy na Kresach Wschodnich wiele lat wspólne ¿yli
z polskimi s¹siadami. Po jase³kach wszyscy nawzajem podzielili siê
op³atkiem, który pob³ogos³awi³ miejscowy proboszcz Adam Szubka.
Nastêpnie Kresowianie i zaproszeni goœcie zasiedli za suto zasta-
wionym sto³em. Miejscowe Ko³o Gospodyñ Wiejskich przygotowa-
³o tradycyjne dania: zupê grzybow¹, kotlety rybne, kaszê ziemnia-
czan¹ oraz ciasto. Podczas biesiady gra³a kapela. Na parkiecie wese-
lili siê nie tylko doroœli, ale te¿ ich dzieci.

Po tak wspania³ym przyjêciu, Czesi z Wo³ynia zaprosili do Bogu-
szowa polskie dzieci z ich opiekunk¹ Stanis³aw¹ Mrzyglód, które
odegra³y jase³ka w miejscowym koœciele.

W tym samym okresie prezes i wiceprezes Towarzystwa Mi³oœni-
ków Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich Oddzia³ w G³ubczy-
cach Edward Wo³oszyn i Kazimierz Naumczyk, wziêli udzia³ w konfe-
rencji w Suchdolu nad Odrou z okazji 20. rocznicy za³o¿enia Zwi¹zku
Czechów z Wo³ynia. Od tego momentu przedstawiciele TMLiKP-W
regularnie uczestnicz¹ w corocznej konferencji regionalnej.

W 2011 roku, dziêki staraniom rolników, Františka Štefla z Hrozo-
wej, Jana Wysoczañskiego, Józefa Dragana oraz Witolda Koslera-
Dragana z Równego, otwarto poln¹ drogê pomiêdzy wioskami,
zmniejszaj¹c odleg³oœæ do Karniowa do 16 km. Budowa drogi zosta-
³a wsparta finansowo przez Slezskie Rudoltice.

W 2014 r. lokalna grupa Czechów z Wo³ynia po raz pierwszy zor-
ganizowa³a spotkanie w Karniowie. W konferencji uczestniczyli tak-
¿e przedstawiciele Towarzystwa Mi³oœników Lwowa  i Kresów Po³u-
dniowo-Wschodnich Oddzia³ w G³ubczycach z burmistrzem Janem
Krówk¹. Dwa lata póŸniej odby³o siê po raz drugi sympozjum w
Karniowie. G³ubczyckich Kresowian reprezentowa³ Ryszard Brze-
ziñski. W 2018 roku mia³o miejsce podobne spotkanie na zamku
w Slezskich Rudolticach.

Czescy repatrianci z Wo³ynia, a obecni mieszkañcy ziemi albrech-
ticko-karniowskiej utrzymuj¹ bardzo dobre relacje z mieszkañcami
ziemi g³ubczyckiej. Polacy s¹ zainteresowani losem wysiedlonych
Czechów z Wo³ynia. Opisuj¹ je w czasopismach i ksi¹¿kach. Jednym
z nich jest historyk dr Arkadiusz Szymczyna z G³ubczyc, który wyda³
wraz z dr Katarzyn¹ Maler ksi¹¿kê opisuj¹c¹ historiê rodzin czeskich
z Wo³ynia na podstawie relacji œwiadków. Dziêki jego badaniom
mo¿emy odtworzyæ losy wielu polskich i czeskich rodzin. Na pod-
stawie dokumentacji Ÿród³owej dowiadujemy siê, ¿e w okresie mar-
ca-maja 1947 r. wyjecha³o  z Wo³ynia 33 tys. Czechów z czego du¿a
liczba osiedli³a siê m.in. w kraju morawsko-œl¹skim na ziemi krno-
vskiej i albrechtickiej przy granicy polskiej w okolicach G³ubczyc i
Prudnika. Zamieszkali m.in. w takich miejscowoœciach jak: Hrozová,
Rusín, Bohušov, Osoblaha, Slezské Rudoltice, Slezské Pavlovice,
Hlinka, Liptáò, Mìsto Albrechtice, Krnov. Po wysiedleniu Niem-
ców, Czesi wo³yñscy zajêli ich domy rozpoczynaj¹c nowy etap swo-
jego ¿ycia.

Wœród repatriowanych z Wo³ynia do Czechos³owacji i osiedlo-
nych na ziemi albrechtickiej i krnovskiej byli wraz ze swoimi rodzina-
mi m.in.: Josef Baèovský, František Dvoøák, Josef Moravec, Vla-
dimír Samec, Josef  Stryja, Václav Stryja, Václav Skalský, Stanislav
Vegricht, Miroslav Vegricht (wszyscy osiedlili w miejscowoœci Ru-
sin), Vladimír Barfajt, Anna Dyšlevská, Josef Kováø, Antonín
Kubáèek, Václav Kubín, Václav Moravec, Vladimír Palla, Antonie
Pisarská, Josef Samec, Josef Skalský, Josef Vegricht, Vladimír Zumr

(osiedleni w miejscowoœci Hrozová), Jan Baèovský, Viktor
Dudka, Marie Hamáèková, Vladimír Koèina, Olga Krušinová,
Josef Moravec, Josef Vegricht, Josef Zumr (osiedleni w miej-
scowoœci Slezské Rudoltice), Marie Baèovská, Vladimír
Baèovský, Josef Havlièek, Marie Samcová, Vladimír Š•astný
(osiedleni w miejscowoœci Hlinka), Vladimír First, Jan Kubáèek,
Bohumil Krušina (osiedleni w miejscowoœci Osoblaha), Josef
Stryja, Antonin Holštajnov (osiedleni w miejscowoœci Liptáò),
Václav Šustr (osiedlony w miejscowoœci Bohušov), Rudolf
Hamáèek (osiedlony w miejscowoœci Amalín), Jan Hamáèek,
Josef Kadlec, Petr Šrek, Anna Šrehová (osiedleni w miejscowo-
œci Brumovice), Václav Kubáèek (osiedlony w miejscowoœci
Matéjovice).

Obecnie stowarzyszenie rodzin wo³yñskich reprezentowa-
ne przez 700 rodzin rozsianych na terytorium Czech stara siê o
odszkodowanie za krzywdy poniesione na Kresach. Wielu
wo³yñskich Czechów bierze czynny udzia³ w spotkaniach oko-
licznoœciowych m.in. w miejscowoœci Suchdol nad Odrou
i •atci (Czechy), w Œwi¹tnikach k. Sobótki na Dolnym Œl¹sku,
uroczystoœciach pañstwowych i koœcielnych oraz prelekcjach

organizowanych przez polskich Kresowian osiad³ych na te-
renie powiatu g³ubczyckiego i prudnickiego. Jest to mo¿liwe
dziêki otwarciu granic i chêtnie podejmowanej wspó³pracy
pomiêdzy przygranicznymi miejscowoœciami.

O Czecha z Wo³ynia i relacjach polsko-czeskich mo¿emy siê
dowiedzieæ z "Kalendarza G³ubczyckiego" oraz "G³osu G³ub-
czyc", którego redaktorem naczelnym jest Jan Wac, a tak¿e
z relacji nadawanych przez g³ubczyck¹ TV "Pogranicze" Ma-
riana Pospiszela i portal internetowy twojeglubczyce.pl
Mateusza Kitki.

Wa¿n¹ rolê w zacieœnieniu obopólnych relacji polsko-cze-
skich odgrywa Towarzystwo Mi³oœników Lwowa i Kresów
Po³udniowo-Wschodnich Oddzia³ w G³ubczycach.

W 2005 r. przewodnicz¹cy Rady Miejskiej G³ubczyc Edward
Wo³oszyn, wraz z burmistrzem Kazimierzem Jurkowskim zaini-
cjowali wspó³pracê partnersk¹ ze Zbara¿em. Wówczas to na-
rodzi³ siê pomys³ zrzeszenia ekspatriantów kresowych i ich
sympatyków z G³ubczyc i okolic w organizacji kultywuj¹cej
pamiêæ i kulturê Zabu¿an. Na zorganizowanym w Urzêdzie
Miasta i Gminy G³ubczyce spotkaniu roboczym podjêto de-
cyzjê utworzenia  Towarzystwa Mi³oœników Lwowa i Kresów
Po³udniowo-Wschodnich Oddzia³ w G³ubczycach, który po
zarejestrowaniu swoj¹ oficjaln¹ dzia³alnoœæ rozpocz¹³ 23 paŸ-

Ods³oniêcie i poœwiêcenie tablicy
w Bogdanowicach, 2015r.
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dziernika 2009 r. Prezesem powsta³ej organizacji zosta³ wybrany
Edward Wo³oszyn, a jego zastêpcami - Kazimierz Naumczyk
i Katarzyna Maler.

Badania terenowe, które przeprowadzi³a dr Barbara Górnicka-
Naszkiewicz wskazuj¹, ¿e w g³ubczyckim TMLiKP-W dominuj¹
emeryci, wœród których pokaŸn¹ grupê stanowi¹ aktywni na-
uczyciele, urzêdnicy, przedsiêbiorcy urodzeni na Kresach
Wschodnich II Rzeczypospolitej. Drug¹ grupê stanowi¹ dzieci

ekspatriantów, w których zainteresowanie Kresami zaszczepili
rodzice. Przekazywana wiedza z pokolenia na pokolenie zapo-
biega utracie wiêzi i dziedzictwa obyczajów.

Spuœcizna kulturowa Kresowian odgrywa wspó³czeœnie nie-
bagateln¹ rolê. Charakterystyczne ich cechy oraz przywi¹zanie
do tradycji s¹ znane
mieszkañcom powia-
tu od pierwszych dni
ich pobytu na ziemi
g³ubczyckiej. Obec-
nie Zabu¿anie sku-
pieni s¹ w Towarzy-
stwie Mi³oœników
Lwowa i Kresów Po-
³udniowo-Wschod-
nich Oddzia³ w G³ub-
czycach, Stowarzy-
szeniu Wspólnota
Kresowa oraz G³ub-
czyckim Stowarzy-
szeniu Kresowym.
Krzewi¹ tradycje i
obyczaje przekazy-
wane im z pokolenia
na pokolenie. Od
wielu lat prowadz¹
dzia³alnoœæ o charak-
terze kulturalnym i
edukacyjnym. Przy-
pominaj¹ m³odzie¿y
szkolnej, jak cenne
s¹ dla ka¿dego Polaka wartoœci patriotyczno-wychowawcze i
kultywowanie historii rodzin kresowych. Dziêki podjêtym ini-
cjatywom bior¹ czynny udzia³ w uroczystoœciach rocznicowych,
spotkaniach op³atkowych, prelekcjach, konkursach, pokazach

Ods³oniêcie i poœwiêcenie Kamienia Pamiêci.
Przemawia Prezes TMLiKP-W Oddzia³ w  G³ubczycach

 Edward Wo³oszyn, 2009r.

Pod Pomnikiem Sybiraka, 2015r.

kulinarnych, wystawach, prezentacjach i imprezach kulturalnych.
Podtrzymuj¹ oraz upowszechniaj¹ tradycje i obyczaje narodowe,
organizuj¹ wycieczki, a tak¿e pielêgnuj¹ pamiêæ o Polakach po-
mordowanych na Kresach Wschodnich.

Wa¿nym wydarzeniem w historii TMLiKP-W Oddzia³ w G³ub-
czycach by³o ods³oniêcie i poœwiêcenie "Kamienia Pamiêci" na
Cmentarzu Komunalnym w G³ubczycach, które mia³o miejsce 24
wrzeœnia 2009 r. Symboliczny grób upamiêtnia pomordowanych
i bezimiennie pochowanych Polaków w latach 1943-1947. Znaj-
duj¹ siê przy nim urny z ziemi¹ przywiezion¹ z Kresów: ze Lwowa,
Kamienia Podolskiego, Podkamienia, Huty Pieniackiej, Zbara
i Wo³ynia. "Kamieñ Pamiêci" znajduje siê na Cmentarzu Komu-
nalnym w G³ubczycach obok pomnika Sybiraków.

Obecnie Towarzystwo Mi³oœników Lwowa i Kresów Po³udnio-
wo-Wschodnich w subregionie g³ubczyckim odgrywa powa¿n¹
rolê w podtrzymywaniu i kreowaniu pamiêci o wschodnim dzie-
dzictwie, gdy¿ to dziêki cz³onkom tego stowarzyszenia ekspa-
trianci i ich rodziny mog¹ odwiedziæ opuszczon¹ przed laty ojco-
wiznê, zapaliæ znicz przodkom pomordowanym przez OUN-UPA,
propagowaæ tematykê kresow¹ na ró¿nych spotkaniach, zachê-
caæ m³odzie¿ do zainteresowania siê histori¹ przodków oraz spo-
tykaæ siê we w³asnym gronie. Prowadzona jest kronika Towarzy-
stwa oraz archiwum zdjêæ, gdzie gromadzone s¹ fotograficzne
relacje ze wszystkich organizowanych przedsiêwziêæ.

Historia wspó³pracy polsko-czeskiej na pograniczu ziemi al-
brechticko-karniowskiej i g³ubczyckiej oraz spotkania Zwi¹zku
Czeskich Wo³ynian z Kresowianami z Towarzystwa Mi³oœników
Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich Oddzia³ w G³ubczy-
cach, wspólnych wystaw, uroczystoœci rocznicowych, prelekcji i
spotkañ op³atkowych jest dowodem na to, jak proœci ludzie

o otwartym sercu potrafi¹ zmieniæ rzeczywistoœæ, a nieufnoœci -
w przyjaŸñ i wspólne dzie³o. Wszystkie te dzia³ania budz¹ nadzie-
jê, ¿e dobre relacje miêdzyludzkie po obu stronach granicy prze-
trwaj¹ równie¿ w przysz³oœci.

                                                      dr Arkadiusz Szymczyna
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DWUDZIESTY SIÓDMY
 KALENDARZ G£UBCZYCKI

     Tak, tak. To nie przesada. W lutym tego roku w naszym œrodowisku ukaza³
siê 27. periodyk zwany ,,Kalendarzem G³ubczyckim 2020". Wprawdzie zbyt
póŸno o tym piszê, ale myœlê, ¿e czytelnicy mi wybacz¹. Zainicjowany przez
ówczesnego przewodnicz¹cego Rady Miejskiej i redaktora naczelnego ,,G³osu
G³ubczyc"- Jana Waca stanowi poczytn¹ i niemal podstawow¹  lekturê w na-
szych domach. Swoist¹ kronikê ziemi g³ubczyckiej. Wszak mamy tu historiê,
kulturê, oœwiatê, samorz¹d, jubileusze, wspó³czesnoœæ i inne p³aszczyzny te-
matyczne, zawarte w poszczególnych rozdzia³ach. A dotykaj¹ one przede
wszystkim ¿ycia i spraw mieszkañców G³ubczyc i okolic. Nie brak w nim poezji
i prozy, zw³aszcza tej amatorskiej, tworzonej przez naszych rodzimych twór-
ców. A i ja mam okazjê redagowaæ tu swoje ,,domoros³e''  teksty (opowieœci,
reporta¿e, wiersze okolicznoœciowe, tematyczne, laudacje, piosenki i inne).,,Ka-
lendarz…"ocala je od zapomnienia.
    W³aœciwie ju¿ od pierwszego wyda-
nia cieszy siê du¿ym zainteresowaniem
i popularnoœci¹. Wydawany przez
Urz¹d Miejski  w G³ubczycach dociera
do wielu zak¹tków naszej Ojczyzny.
Trafia na pó³ki uniwersyteckich bi-
bliotek w kraju i za granic¹. Stanowi
kopalniê wiedzy o regionie i bogaty
materia³ ¿ród³owy dla magistrantów
i doktorantów. To w³aœnie w ,,Kalen-
darzu…" znajduj¹ interesuj¹cy ma-
teria³ do swoich prac ,zw³aszcza do-
tycz¹cy bogatej historii tej ziemi, Kre-
sów P³d.-Wsch. czy samorz¹du.

       To tu mo¿emy odnaleŸæ najistotniejsze wydarzenia minionego roku, wczeœniej ujête w
lokalnym czasopiœmie ,,G³os G³ubczyc". To z ,,Kalendarza…" wy³ania siê barwny obraz ¿ycia
kulturalno-spo³ecznego gminy i powiatu g³ubczyckiego, opatrzony tematyczn¹ fotografi¹. To tu poznajemy galeriê ciekawych ludzi -
pasjonatów. Do ich grona nale¿y niew¹tpliwie redaktor naczelny publikacji, która trafia do r¹k uczniów, nauczycieli, przedstawicieli
ró¿nych œrodowisk jako swoista nagroda za pracê spo³eczn¹ na rzecz miasta i gminy G³ubczyce.
        Cieszê siê, i¿ od wielu lat mogê wspó³pracowaæ z p .Janem Wacem w ramach spo³ecznej redakcji ,,Kalendarza…" .Tzw. autorskie
egzemplarze ofiarowujê bliskim, przyjacio³om, traktuj¹c jako wartoœciowy prezent. A gdy ich  zabraknie,  biegnê do ksiêgarni,,
Exlibris" przy ul. Wodnej, by  zakupiæ kolejne ,w przystêpnej zreszt¹ cenie. Kiedy udajê siê w s³u¿bow¹ podró¿  czy prywatnie
w goœci, ,,Kalendarz G³ubczycki ''jedzie ze mn¹. Jest œwietn¹ wizytówk¹ miejsca, z którego pochodzê i które reprezentujê.
        ,,Kalendarz G³ubczycki" jest unikatem w skali kraju, bowiem nieliczne miasta mog¹ siê pochwaliæ tego typu publikacj¹, maj¹c¹
tak d³ug¹ historiê. Najczêœciej, po kilku latach, zapa³ wydawniczy wygasa. Przypomnijmy, ¿e wydawany przed laty ,,Kalendarz
Opolski" te¿ ju¿ zakoñczy³ swój ¿ywot. A nasz trwa…Pan Jan Wac od dwudziestu siedmiu lat niez³omnie przygotowuje i opracowuje

,,Kalendarz…"wespó³ z ca³a rodzin¹.
¯on¹ Katarzyn¹, córk¹ Alicj¹, syna-
mi-Andrzejem i Paw³em, zaanga¿owa-
nymi w edytorsko-techniczn¹ sferê
ksi¹¿ki. Wymaga to wiele czasu i wy-
si³ku.  Od lat kilku p. Jan Wac ,pytany
o kolejny,, Kalendarz G³ubczycki", z
przekonaniem odpowiada, ¿e to  jego
ostatnia publikacja. A potem mamy
kolejny, wyczekiwany periodyk .Taki
rodzimy, swojski…Lata mijaj¹, a bê-
d¹cy ju¿ w s³usznym wieku pan Jan
,,organizuje" nasz,, Kalendarz…".
I chwa³a mu za to, ,,¿e chce mu siê
chcieæ"! Przy tej okazji ¿yczmy mu
du¿o zdrowia, si³ witalnych i wytrwa-
³oœci  przy redakcji kolejnych ,,Kalen-
darzy G³ubczyckich".
               Z  pozdrowieniem-
                          Maria Farasiewicz
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XVIII MIÊDZYSZKOLNY KONKURS
WIEDZY Z FIZYKI

"¯YCIE I OSI¥GNIÊCIA
NIKOLI TESLI"

W roku szkolnym 2019/20 podsumowanie  oraz gala
wrêczenia nagród Laureatom XVIII Miêdzyszkolnego Konkur-
su Wiedzy z Fizyki pt. "¯ycie i osi¹gniêcia Nikoli Tesli",  nie
odby³o siê z powodu epidemii wirusa SARS-CoV-2. Nagrody ksi¹¿-
kowe i dyplomy zostan¹ wrêczone  Laureatom przez macierzyste
szko³y.

Prace konkursowe w poszczególnych kategoriach, by³y zbie-
rane przez  nauczycieli fizyki  g³ubczyckich szkó³ œrednich do
stycznia 2020r., a test wiedzy przeprowadzono w dniu 16 stycz-
nia 2020r. w auli ZSCKR w G³ubczycach.

Laureatami XVIII Miêdzyszkolnego Konkursu Wiedzy z Fizyki
"¯ycie i osi¹gniêcia Nikoli Tesli" w poszczególnych kategoriach,
zostali:

I   kategoria "Album":
1. Emilia Treœciñska (ZSCKR) Im,
2. Maria Grzegorzewicz (ZSO) IIm,
3. Kinga Mordarska (ZSCKR) IIIm,
4. Wyró¿nienie zdoby³a: Klaudia £oœ (ZSM).
II  kategoria "Kalendarium":
1. Emilia Kownacka (ZSCKR) Im,
2. Piotr Soroczyñski (ZSM) IIm,
3. Aleksandra Fica (ZSCKR) IIIm,
4. Wyró¿nienie zdoby³a:  Wiktoria Herbut (ZSM).
III kategoria "Portret":
1. Agata Pyrczak (ZSO) Im,
2. Martyna Le¿añska (ZSO) IIm,
3. Anna At³achowicz (ZSCKR) IIIm,
4. Wyró¿nienie zdobyli: Karol Janiczek (ZSO),
         Liwia Siemieniec (ZSO), Wiktoria Kalita (ZSM).
IV kategoria "Test wiedzy":
1. Aleksandra Kobeluch (ZSO) Im,
2. Natalia Ganczarska (ZSO) IIm,
3. Karolina D¹browa (ZSO) IIIm,

Julia Andrejczuk (ZSM) IIIm.
V  kategoria "Prezentacja multimedialna":
1. Natalia Starzyñska (ZSM) Im,
2. Oliwia Trynda (ZSO) IIm,
3. Izabela Derkacz (ZSO) IIIm,

Micha³ Señ (ZSO) IIIm,
4. Wyró¿nienie zdoby³a: Zuzanna Galara (ZSCKR).
VI  kategoria "Film":
1. Filip M³ynarczyk (ZSCKR) Im,
Laureatom Serdecznie Gratulujemy!
Bardzo dziêkujemy wszystkim uczestnikom Konkursu za

wykonanie przepiêknych prac i przygotowanie siê do "te-
stu wiedzy".

Gratulujemy Filipowi M³ynarczykowi, za przygotowanie filmu,
który przybli¿y³ nam postaæ Nikoli Tesli - zachêcamy do jego
obejrzenia na stronie ZSCKR w G³ubczycach

 (www.rolniczakogl.pl).
Serdeczne podziêkowania za ufundowanie nagród ksi¹¿kowych

sk³adamy Starostwu Powiatowemu w G³ubczycach.
Organizatorami Konkursu by³y:
 Irena Waliduda (ZSCKR), Aldona Janiczek (ZSM), Agnieszka

Œmiglewicz (ZSO), Dorota Turniak (ZSO), Agnieszka Topolska
(ZSO).                                                                 Irena Waliduda

MA£GORZATA KUBÓW
Ma³gorzata Kubów w roku

szkolnym 2019/20 koñczy na-
ukê w Pañstwowej Szkole Mu-
zycznej I st.  im. Ignacego Jana
Paderewskiego.

Jest to uczennica, która rozs³a-
wi³a nasz¹ szko³ê nie tylko w Pol-
sce ale i poza jej granicami. W
toku swojej edukacji w g³ubczyc-
kiej szkole zosta³a laureatk¹ ok.
szeœædziesiêciu konkursów
skrzypcowych o zasiêgu zarów-
no ogólnopolskim, jak i miêdzy-
narodowym. Ma³gosia od po-
cz¹tku pracuje pod okiem Pana
Janusza Gajownika. Doskonali
równie¿ swoje umiejêtnoœci na
kursach skrzypcowych, pracuj¹c
z takimi skrzypkami jak: prof. An-
toni Cofalik, prof. £ukasz B³aszczyk, prof. Marcin Baranowski,
prof. Ma³gorzata Skorupa, prof. Wies³aw Kwaœny, prof. Jan Sta-
nienda oraz prof. Jakub Jakowicz.

Grê na skrzypcach rozpoczê³a w wieku 4 lat. Jej zdolno-
œci ale tak¿e systematycznoœæ i zaanga¿owanie pozwoli³y
na opanowanie trudnego i zdecydowanie przekraczaj¹ce-
go poziom szko³y muzycznej  I stopnia repertuaru skrzypco-
wego. Od pierwszej klasy wyje¿d¿a na konkursy, z których wraca
z sukcesami. W bie¿¹cym roku szkolnym uczestniczy³a w prze-
s³uchaniach Centrum Edukacji Artystycznej, na których otrzy-
ma³a maksymaln¹ iloœæ punktów. Ostatnim jej osi¹gniêciem jako
uczennicy PSM w G³ubczycach jest II nagroda w internetowej
edycji konkursu International Music Competition RISING TA-
LENTS OF EUROPE.

Ma³gosia opuszcza mury naszej szko³y, od wrzeœnia br. bêdzie
uczennic¹ Pañstwowej Szko³y Muzycznej II stopnia im. Witolda
Lutos³awskiego w Nysie. ̄ egnaj¹c Gosiê, ¿yczymy jej dalszych
sukcesów i …po³amania smyczka!

                               Spo³ecznoœæ PSM I st. w G³ubczycach
P. S. Wszystkim chêtnym do nauki gry na instrumencie przy-

pominamy, ¿e w³aœnie trwa nabór do PSM I st. w G³ubczycach.
Wszelkie informacje dostêpne na stronie internetowej naszej

szko³y: www.psm.glubczyce.info lub pod nr. tel. 774852303.

SUKCESY UCZNIÓW LO
W DOBIE PANDEMII

Ma³a Olimpiada Matematyczna województwa opolskiego:
WYRÓ¯NIENIE: Marcin Sagan uczeñ klasy 3a
Ponadprogramowa Ogólnopolska Olimpiada
Przedmiotowa   z Chemii „Olimpus":
LAUREACI to uczniowie klas o profilu biologiczno-chemicz-

nym: uczennice klasy 1b: Dominika Hamerla, Amelia Mikler i Gra¿-
na Galara, uczniowie klasy 1g: Karolina Pojda, Kacper Bujak,
Anna Jepiszko.p

W X Edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Kresach
Wschodnich  zorganizowanej przez Kuratorium Oœwiaty w Opo-
lu  uczennica klasy Ii  Klaudia Komarnicka zajê³a 2. miejsce

Opiekunkami by³y nauczycielki: Bo¿ena Ustrzycka, Julita Steb-
nicka i Katarzyna Maler
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Okres oczekiwania na dziecko to wyj¹tkowy czas dla rodziców.
Zarówno rodzice jak i personel medyczny dok³adaj¹ wszelkich sta-
rañ aby okres ci¹¿y przebiega³ bezpiecznie. Zbli¿aj¹c siê do terminu
porodu czêstotliwoœæ wizyt oraz nadzór nad dzieckiem zwiêksza siê
. Jednym ze standardowych badañ w trzecim trymestrze ci¹¿y jest
KTG-kardiotokografia. Umo¿liwia zapis akcji serca p³odu, napiêcie
miêœnia macicy oraz kontrolê ruchów p³odu, która jest prowadzona
ju¿ po 30 tygodniu ci¹¿y. Personelowi medycznemu pomaga oceniæ
prawid³owoœæ przebiegu ostatnich tygodni ci¹¿y a matce pozwala
s³yszeæ serce swojego dziecka.

Do tej pory ka¿da nieprawid³owoœæ zmusza³a matkê do przyjazdu
do szpitala celem konsultacji. Obecnie dziêki wspania³emu projekto-
wi Dyrekcja SP ZOZ w G³ubczycach zakupi³a mobilne aparaty KTG
do samodzielnego u¿ytkowania w warunkach domowych.

Urz¹dzenie PREGNABIT to innowacyjne, autorskie urz¹dzenie
pomiarowe, pozwalaj¹ce na bezpieczne i wiarygodne badanie akcji
serca p³odu, têtna matki, czynnoœci skurczowej miêœnia macicy. Jest
przenoœne, wiêc badanie mo¿na wykonaæ w domu o ka¿dej porze.
Zebrane przez urz¹dzenie dane przekazywane s¹ bezpoœrednio do
Medycznego Centrum Telemonitoringu obs³ugiwanego przez wy-
kwalifikowany personel medyczny. Poradnia dla kobiet wypo¿ycza
ciê¿arnym z naszej poradni bezp³atnie urz¹dzenie ktg na okreœlony
czas. Ciê¿arna nareszcie mo¿e czuæ siê bezpiecznie. W przypadku
zagro¿enia personel medyczny natychmiast kontaktuje siê z ciê¿arn¹.
Szczególnie w obecnej chwili, kiedy na ca³ym œwiecie panuje niepo-
kój i dostêp do szpitala jest utrudniony ciê¿arna mo¿e sprawdziæ
dobrostan dziecka i zg³osiæ siê po pomoc w uzasadnionym przypad-
ku po konsultacji z Medycznym Centrum.

PREGNABIT

Jolanta Baczkur
Poradnia K

Wci¹¿ zdarzaj¹ siê osoby, które daj¹ siê oszukaæ metod¹ na tzw.
policjanta, wnuczka b¹dŸ pracownika firmy energetycznej. Kolejny
raz przypominamy, jak nie staæ siê ofiar¹ oszusta. Funkcjonariusze
Policji NIGDY nie dzwoni¹ z ¿¹daniem przekazania im pieniêdzy.
NIGDY równie¿ nie informuj¹ przez telefon o szczegó³ach swoich
dzia³añ. Tak samo dzia³aj¹ firmy energetyczne oraz gazowe.

Jak nie staæ siê ofiar¹ oszustów?
Przede wszystkim nale¿y zachowaæ ostro¿noœæ - je¿eli dzwoni do

nas ktoœ, kto podszywa siê pod cz³onka naszej rodziny i prosi o
pieni¹dze, nie podejmujmy ¿adnych pochopnych dzia³añ.

Nie informujmy nikogo o iloœci pieniêdzy, które mamy w domu lub
przechowujemy na koncie.

Zadzwoñmy do kogoœ z rodziny, zapytajmy o to czy osoba, która
prosi³a nas o pomoc, rzeczywiœcie jej potrzebuje. Pamiêtajmy, ¿e nikt
nie bêdzie nam mia³ za z³e tego, ¿e zachowujemy siê rozs¹dnie. Nie
ulegajmy presji czasu wywieranej przez oszustów.

W szczególnoœci pamiêtajmy o tym, ¿e funkcjonariusze Policji
NIGDY nie informuj¹ o prowadzonych przez siebie sprawach te-
lefonicznie! Nigdy nie prosz¹ te¿ o przekazanie pieniêdzy niezna-
nej osobie.

Energetycy, gazownicy czy te¿ inni pracownicy firm nigdy nie
przychodz¹ do nas z proœb¹ podpisania umówi. Nie okazujmy takim
osob¹ swoich dowodów osobistych. Nie sk³adajmy podpisów pod
umowami, których nie przeczytaliœmy.

Nie wdawajmy siê w dyskusjê z oszustem. Je¿eli nie wiemy jak
zareagowaæ powiedzmy o podejrzanym telefonie komuœ bliskiemu.

Zwracamy siê z apelem, zw³aszcza do osób m³odych - infor-
mujmy naszych rodziców i dziadków o tym, ¿e s¹ osoby, które
mog¹ chcieæ wykorzystaæ ich ¿yczliwoœæ. Powiedzmy im jak
zachowaæ siê w sytuacji kiedy ktoœ zadzwoni do nich z proœb¹
o po¿yczenie du¿ej iloœci pieniêdzy. Zwróæmy uwagê na za-
gro¿enie osobom starszym, o których wiemy, ¿e mieszkaj¹
samotnie.

NIE TRAÆMY CZUJNOŒCI

ZOSTAÑ JEDNYM Z NAS

Dla tych, którzy chc¹ robiæ w
¿yciu coœ po¿ytecznego, czuæ wy-
j¹tkowoœæ swojej profesji i mieæ
sta³oœæ zatrudnienia Komendant
G³ówny Policji ma bardzo dobr¹
propozycjê – mo¿esz zostaæ poli-
cjantem.

Jeœli zechcesz z nami pracowaæ,
to tworz¹c razem 100 tysiêczn¹ for-
macjê, bêdziemy odpowiadaæ za bezpieczeñstwo wewnêtrzne
kraju. To zawód dla ludzi z pasj¹. Du¿o wymagaj¹cy i du¿o
daj¹cy w zamian. Spróbuj, bo naprawdê warto.

Komenda Powiatowa Policji w G³ubczycach na obecn¹
 chwilê ma 8 wolnych wakatów.
Wiêcej informacji na stronie:
http://glubczyce.policja.gov.pl
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OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje, ¿e w dniu:
1. 7 lipca 2020 r. odbêd¹ siê:
- I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nie-
ruchomoœci lokalowej (lokal mieszkalny), po³o¿onej w G³ubczy-
cach przy ul. Warszawskiej nr 33/5. Cena wywo³awcza do prze-
targu wynosi 16 392 z³. Wadium wynosi 1 700 z³;
- I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nie-
ruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej w obrêbie ewidencyj-
nym Go³uszowice, oznaczonej jako dzia³ka nr 59/2. Cena wywo-
³awcza do przetargu wynosi 77 549 z³ netto. Wadium wynosi 8
000 z³;
- V 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 60 356 z³ netto. Wadium wynosi 6 000 z³;
- V 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 48 276 z³ netto. Wadium wynosi 4 800 z³;

- V 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 225 404 z³ netto. Wadium wy-
nosi 20 000 z³;
2. 14 lipca 2020 r. odbêd¹ siê:
- I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nie-
ruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej w obrêbie ewidencyj-
nym Królowe, oznaczonej jako dzia³ka nr 230/2. Cena wywo³aw-
cza do przetargu wynosi 28 769 z³ netto. Wadium wynosi 3 000 z³;
- II przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y
nieruchomoœci 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 wy-
nosi 100 000 z³.
3. 17 lipca 2020 r. odbêdzie siê I przetarg ustny ograniczony
w sprawie sprzeda¿y nieruchomoœci zabudowanej, po³o¿onej w
miejscowoœci Królowe nr 92. Cena wywo³awcza do przetargu
wynosi 3 164 z³. Wadium wynosi 200 z³.
Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest wniesienie wadium
w pieni¹dzu. Terminy i warunki wniesienia wadium zawarte 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 internetowej
(www.glubczyce.pl).

OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje o podaniu do publicznej

wiadomoœci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ oraz
umieszczeniu na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego w
G³ubczycach (www.glubczyce.pl) wykazów obejmuj¹cych

nieruchomoœci Gminy G³ubczyce, przeznaczonych do oddania
w dzier¿awê, po³o¿onych w obrêbach ewidencyjnych:

a) obrêb G³ubczyce, dzia³ki nrnr: 77/3, 84/1, 511/3 oraz czêœci dzia-
³ek nrnr: 89/2, 89/3, 119/9, 460/31, 460/32, 460/33, 511/1, 505/1,
865/2;
b) obrêb Braciszów, dzia³ka nr 11;
c) obrêb Chomi¹¿a, dzia³ka nr 32/5;
d) obrêb Lisiêcice, czêœæ dzia³ki nr 410/2;
e) obrêb Pietrowice, dzia³ka nr 174/8.

SERDECZNIE
ZAPRASZAMY

 NA  NOW¥ WYSTAWÊ!
Z  PONOWNYM OTWARCIEM

POWIATOWEGO MUZEUM
ZIEMI G£UBCZYCKIEJ

  Od 2 czerwca do 17 lipca bêd¹ mogli Pañstwo ogl¹daæ w naszym
muzeum wystawê autorstwa pana Andrzeja Skibniewskiego pt.
„Rubinowa broszka. Lwowska historia w listach opisana”.

    Bohaterowie wystawy opisuj¹ w listach i na kartkach poczto-
wych ¿ycie w trakcie trwania II Wojny Œwiatowej i kilku lat po jej
zakoñczeniu. Korespondencja ta pochodzi z wielu miejsc zwi¹za-
nych z losami Kresowian - m. in. ze Lwowa, z Oflagu VII-A w
Murnau, ze Starobielska, z San Benedetto del Tronto, Londynu
oraz miast na Œl¹sku. Wiele listów napisa³ Stefan Engel, in¿ynier
górnictwa naftowego, a przed wojn¹ dyrektor kopalñ naftowych
w Województwie Stanis³awowskim.
     Na wystawie zobaczyæ mo¿na tak¿e fotografie i kopie orygi-
nalnych dokumentów przedstawiaj¹ce zarówno chwile z ¿ycia na
Kresach przed wybuchem wojny - uroczystoœci, wycieczki, spo-
tkania, jak i póŸniejsze losy Kresowian - zdjêcia z niemieckiego
obozu jenieckiego w Murnau, oficerów polskich na frontach w
Europie i w Afryce, a nastêpnie polskiego oœrodka i szpitala w
Penley w Walii oraz pierwszych tzw. „repatriantów” w zburzo-
nym Opolu.
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Materia³y zamówione i niezamówione przyjmujemy
 do 10. ka¿dego miesi¹ca.
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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

REKLAMA

W G£OSIE G£UBCZYC

G³os G³ubczyc jest bezp³atnym informatorem o za-
siêgu gminy, w formacie A4.  Ukazuje siê na prze-
³omie miesiêcy w nak³adzie 2 000 egz. oraz w wer-
sji elektronicznej na www.glubczyce.pl

Reklamy - tylko na wewnêtrznych stronach - pod-
stawowy modu³ - w  ramce 9x9cm, jednorazowa edy-
cja 100,00z³ +VAT,

Treœæ reklam nale¿y nadsy³aæ  w wersji elektro-
nicznej w pliku .jpg (rozdzielczoœæ 300dpi) na ad-
res e-mail: janwac@o2.pl  w terminie do 15. ka¿-
dego miesi¹ca na miesi¹c nastêpny, wraz z poda-
niem danych niezbêdnych do wystawienia faktury
VAT przez Miejski Oœrodek Kultury.

OSOBY POTRZEBUJ¥CE POMOCY
W ZWI¥ZKU Z PROBLEMEM

ALKOHOLOWYM, NARKOTYKOWYM
LUB PRZEMOC¥ W RODZINIE

MOG¥ J¥ UZYSKAÆ:

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:

Wtorek - 15:00-17:00, œroda - 10:00-12:00,
pi¹tek - 10:00-12:00

Poza dy¿urem punktu, codziennie od 7:30-14:00
mo¿na zadzwoniæ pod numer tel. 77 485 97 87

Dy¿ury psychoterapeuty uzale¿nieñ:
Poniedzia³ek - 16:00-19:30, czwartek - 16:00-19:30

Dy¿ury 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

M³odzie¿owe Pogotowie Emocjonalne
chcesz pogadaæ? - ZADZWOÑ

  Masz do³a - ZADZWOÑ
  Masz  problemy z domownikami
(k³ótnie, przemoc)? - ZADZWOÑ

Boisz siê? koronawirus? - ZADZWOÑ
lub napisz : sms/@flowfundacja

KONTAKT: od œrody do niedzieli,
godz.17.00-1.00 w nocy

tel. 725 400 309
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OPOLSKA MARKA 2019
Z powodu pandemii zamiast tradycyjnej gali s¹ kameralne

spotkania, które s¹ œwietn¹ okazj¹ do rozmów o nowoczesnych,
lokalnych produktach i biznesie. Tak wygl¹da tegoroczna edy-
cja konkursu Opolska Marka.

W³aœnie og³oszono wyniki 17 edycji konkursu Opolska Mar-
ka, organizowanej przez zarz¹d województwa. Co roku takie og³o-
szenie nastêpowa³o podczas uroczystej gali - tegoroczn¹ plano-
wano na 25 marca, ale nie zd¹¿y³a siê odbyæ przed epidemi¹.
Szkoda tym bardziej, ¿e tegoroczna edycja po raz pierwszy by³a
organizowana wspólnie przez urz¹d marsza³kowski, Opolskie
Centrum Rozwoju Gospodarki, Wojewódzki Urz¹d Pracy i Regio-
nalny Oœrodek Polityki Spo³ecznej.

OPOLSKA MARKA 2019 tym razem bez wielkiej gali. Marsza-
³ek Andrzej Bu³a osobiœcie wrêcza statueteki laureatom.

9 czerwca 2020 r.
marsza³ek Woje-
wództwa Opol-
skiego wrêczy³
nagrody laure-
atom w kategorii
"Produkt" wœród
œrednich i du¿ych
firm. S¹ nimi: fir-
ma Top Farms
G³ubczyce, któr¹
nagrodzono sta-
tuetk¹ Opolskiej
Marki za upra-
wian¹ obecnie na
200 hektarach
sojê oraz firma
Galmet. Lubimy
rzeczy m¹dre z
G³ubczyc, któr¹
nagrodzono za
produkt o nazwie
Maxima Com-
pact, czyli pompê
ciep³a solanka -
woda ze zbiorni-
kiem C.W.U.

Opolska Mar-
ka to tytu³, który
mo¿e byæ przyznawany wielokrotnie, nie zarezerwowany do jed-
norazowego uczestnictwa. Dlaczego? Bo opolskie firmy wci¹¿
siê rozwijaj¹, tworz¹ kolejne rewelacyjne produkty, klasy œwiato-
wej, której nikt nie mo¿e siê powstydziæ na rynkach europejskich
czy œwiatowych - mówi³ marsza³ek woj. opolskiego Andrzej Bu³a
podczas wrêczenia statuetek, które odby³o siê w goœcinnych
progach firmy Galmet.

Samorz¹d Województwa Opolskiego co roku zaprasza opol-
skie firmy do ubiegania siê o tytu³ Opolskiej Marki. Celem tego
najwa¿niejszego konkursu promocyjnego w regionie jest rozwój
i wspieranie opolskiej przedsiêbiorczoœci oraz prezentacja po-
tencja³u gospodarczego województwa opolskiego.

Opolska Marka promuje najlepsze produkty opolskiej gospo-
darki, najlepsze us³ugi w regionie oraz najlepsze osi¹gniêcia eks-
portowe opolskich firm. Znak Opolskiej Marki jest symbolem
najlepszej jakoœci w województwie opolskim.

Organizatorzy konkursu zapewniaj¹ laureatom, zdobywcom sta-
tuetek Opolskiej Marki, promocjê w województwie oraz poza jego
granicami. Posiadanie tego tytu³u jest gwarancj¹, ¿e mamy do
czynienia z nowoczesnym wyrobem i us³ug¹, z wysokim pozio-
mem jakoœci - czyli z tym, czym województwo opolskie mo¿e siê
pochwaliæ.

- Roland Wrzeciono, OCRG
- Myœlê, ¿e jesteœmy w takim miejscu, gdzie tak naprawdê mo-

¿emy siê tym wszystkim pochwaliæ. Dlaczego? Te produkty nie
s¹ sprzedawane tylko na Polskê, ale tak¿e na prawie ca³¹ Europê.
Wiêc tak naprawdê s¹ rozpoznawaln¹ mark¹ i tak jak dzisiaj by³o
tutaj przedstawiane, to s¹ "topowe" produkty w naszym kraju,
otrzymujemy wiele nagród.

- Robert Galara, Galmet.
- Ja siê uœmiecham, bo w tym domu siê wychowa³em. Faktycz-

nie w 1982 r. w ciemnej nocy stanu wojennego, ojciec otworzy³
zak³ad. Kupi³ spawarkê i zacz¹³ w gara¿u spawaæ zbiorniki i grzejniki
stalowe. Pocz¹tki by³y najprostsze jakie mog³y byæ. Bez ¿adnej
pomocy z zewn¹trz, bez "miliona dolarów" jak to siê mówi na roz-
poczêcie biznesu. Po prostu by³ pomys³, dwie rêce i spawarka.

- Marcin Markowicz, TopFarms.
- w tym roku startowaliœmy do konkursu. By³a soja. Z soj¹

jesteœmy zwi¹zani od kilkunastu lat. Mo¿na powiedzieæ, ¿e jeste-
œmy pionierami jeœli chodzi o uprawê soi w woj. Opolskim a ostat-
nie lata myœlê, ¿e w ca³ym kraju jeœli chodzi o jej uprawê.

Cieszymy siê z nagrody OpolskaMarka dla SOI Top Farms
G³ubczyce - bêdzie to dla nas dodatkow¹ motywacj¹ do dalszej
pracy na rzecz propagowania uprawy tej cennej roœliny i dzia³a-
nia na rzecz rozwoju województwa opolskiego.

Zród³o: Województwo Opolskie, OCRG
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