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Nie zatracaj siê w egoizmie
Zatopiony w materii cz³ecze;

Na wóz pêdz¹cy do krainy wiecznej
Niczego nie zabierzesz przecie¿.

Jedynie baga¿ dobrych uczynków
Mo¿esz nañ za³adowaæ;

Reszta - "psu na budê" - jak powiadaj¹,
Pomyœl, by u schy³ku lat nie ¿a³owaæ!

Nie frasuj siê zbytnio o to i owo,
Wszak to sprawy doczesne, przemijaj¹ce;

Ubogacaj ducha, kontempluj naturê,
W bliŸnich spróbuj dostrzec brata serce.

A wtedy l¿ej ci bêdzie w ów dzieñ,
Kiedy Parki przetn¹ niæ twego ¿ywota,

Przep³yniesz Styks z Charonem,
                By przenikn¹æ eschatologiczne wrota.

                  Maria Farasiewicz

MEMENTO MORI
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JESIEÑ W PARKU PARK JESIENI¥
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W dniach 25-27.09.2020r. w £êcznej odby³a siê Ogólnopolska
Olimpiada M³odzie¿y - Indywidualne Mistrzostwa Polski Junio-
rów M³odszych w Badmintonie. Klub LKS Technik G³ubczyce
reprezentowa³ Szymon Œlepecki. Szymon spisa³ siê bardzo do-
brze zdobywaj¹c 2 z³ote medale. Jeden w grze podwójnej graj¹c
w parze z Jakubem Melaniukiem z klubu UKS Bieruñ i drugi w
grze mieszanej w parze z Juli¹ P³aweck¹ z klubu Plesbad Pszczy-
na. Serdecznie gratulujemy!

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA M£ODZIE¯Y

MIÊDZYNARODOWE SEMINARIUM KATA
W dniach  25.09.do 27.09.2020r odby³o siê na hali LKS Technik
G³ubczyce miêdzynarodowe seminarium KATA z MISTRZEM
SANTO TORRE 8 Dan z Sycylii. Mimo og³oszenia  w G³ubczycy-
cach czerwonej strefy korona wirusa do G³ubczyc przyjecha³o
oko³o 50 zawodników w tym zawodnicy kadry Polski. Atmosfera
by³a wspania³a, zachowano z uœmiechem wszelkie ochronne
wymagane œrodki. Serdecznie dziêkujemy wszystkim zawodni-
kom i trenerom za udzia³ w seminarium. Serdecznie dziêkujemy
w³aœcicielowi Hotelu DOMINO, LKS TECHNIK G£UBCZYCE,
LKS TAEKWONDO G£UBCZYCE ,a w szczególnoœci rodzicom
naszych zawodników, którzy zdali egazminy na czarny pas tj,
Hac oraz Klein za pomoc w organizacji seminarium. Mamy na-
dziejê ¿e mistrz Santo Torre w przysz³ym roku zawita do G³ubczyc
w normalnych  warunkach, a za jego pracê na seminarium ser-
decznie dziêkujemy.
                                            Prezes LZS G³ubczyce Janusz Ho³da

Nagroda
Ministra Edukacji Narodowej

   14 paŸdziernika 2020 r. w Warszawie w Ministerstwie Rozwoju,
Pracy i Technologii z udzia³em ministra edukacji Dariusza Piont-
kowskiego oraz wiceminister Marzeny Macha³ek odby³y siê ogól-
nopolskie obchody Dnia Edukacji
Narodowej. Podczas wydarzenia
minister Dariusz Piontkowski wrê-
czy³ odznaczenia pañstwowe, me-
dale i nagrody, tytu³y honorowe
profesora kilkudziesiêciu osobom z
ca³ej Polski.
Nagrodê Ministra Edukacji otrzy-
ma³ dyrektor Zespo³u Szkó³ w Pie-
trowicach Bogdan Kulik. W uro-
czystoœci brali udzia³ równie¿ przed-
stawiciele Narodowej Rady Rozwo-
ju dzia³aj¹cej przy Prezydencie Rze-
czypospolitej Polskiej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ku-
ratorzy oœwiaty, kierownictwo Centralnej Komisji Egzaminacyj-
nej, Oœrodka Rozwoju Edukacji, Oœrodka Rozwoju Polskiej Edu-
kacji za Granic¹, przedstawiciele Rady Dzieci i M³odzie¿y RP
przy Ministrze Edukacji Narodowej, przedstawiciele organizacji
spo³ecznych, instytucji pañstwowych i kulturalnych.

                                                                                               Red.
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STRA¯ MIEJSKA INFORMUJE,
¿e z dniem 04 wrzeœnia 2020r. zgodnie z ROZPORZ¥DZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNÊTRZNYCH I ADMINISTRACJI  z
dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeñ, za które stra¿nicy stra¿y gminnych  s¹ uprawnieni do nak³adania grzywien  w
drodze mandatukarnego(Dz.U.2003.208.2026 z dnia 08.12.2003r. z póŸn. zm.), otrzyma³a dodatkowe uprawnienia zwi¹zane z go-
spodark¹ odpadami, a w szczególnoœci w zakresie sk³adanych deklaracji œmieciowych.
W miesi¹cu wrzeœniu Gmina G³ubczyce wystosowa³a informacjê do mieszkañców  z proœb¹ o aktualizacjê z³o¿onych wczeœniej
deklaracji œmieciowych, natomiast w paŸdzierniku Stra¿ Miejska w G³ubczycach przystêpuje do kontroli zgodnoœci z³o¿onych
informacji w deklaracjach œmieciowych ze stanem rzeczywistym.
W przypadku stwierdzenia przez Stra¿ Miejsk¹  nieprawid³owoœci w z³o¿onych deklaracjach bêd¹ prowadzone postêpowania
wyjaœniaj¹ce mog¹ce zakoñczyæ siê wystawieniem mandatu karnego lub sporz¹dzeniem wniosku o ukaranie do s¹du.
Dlatego te¿ nale¿y rzetelnie i uczciwie podejœæ  do kwestii wype³niania deklaracji wysokoœci op³aty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi, aby  nie  naraziæ siê na  kary wynikaj¹ce z przepisów prawa.

 Komendant Stra¿y Miejskiej w G³ubczycach Romuald D¹browa
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     Zmieñ nawyki - NIE WYRZUCAJ ¿yw-
noœci oraz innych odpadów do kanaliza-
cji!!!Czy podczas zmywania naczyñ, sprz¹-
tania czy codziennej toalety myœlisz o
oczyszczaniu œcieków? A mo¿e zastana-
wiasz 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 sani-
tarnych takich jak toalety, umywalki czy
prysznice. Nieczystoœci nie sp³ywaj¹ albo
wybijaj¹ w innym miejscu. Nawet najlepiej
wykonana instalacja bêdzie siê zatykaæ, je-
œli nie bêdziemy z niej w³aœciwie korzystaæ.
Ig³y, niedopa³ki, pieluchy, nawil¿ane chus-
teczki, materia³y budowlane - to nie opis
zawartoœci œmietnika. Wszystkie te rzeczy
regularnie wyci¹gane s¹ z przewodów ka-
nalizacyjnych. Sieæ kanalizacyjna jest tak

zaprojektowana, aby przyjmowaæ jedynie
œcieki z naszych domów, nieczystoœci sa-
nitarne i papier toaletowy.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e do kanalizacji nie wol-
no wyrzucaæ:
* resztek ¿ywnoœci,
* maseczek ochronnych i rêkawiczek,
* sta³ych odpadów, takich jak: szmaty, opa-
kowania po kostkach zapachowych do
WC, rêczniki papierowe, gazety i inne nie-
rozpuszczalne w wodzie materia³y, zbijaj¹-
ce siê w rurach w zwart¹ masê,
* igie³ i strzykawek, które zalegaj¹ w kana-
³ach stanowi¹c niewidoczne niebezpie-
czeñstwo dla pracowników serwisuj¹cych
sieci i obiekty kanalizacyjne - powoduj¹
skaleczenia i zranienia oraz nios¹ ryzyko
zaka¿enia np. wirusem HIV czy ¿ó³taczk¹,
* materia³ów budowlanych takich jak ce-
ment czy gips, które opadaj¹ na dno prze-

wodów kanalizacyjnych tworz¹c zwarte,
trudne do usuniêcia zatory,
*  t³uszczów i olejów, które tê¿ej¹c w ru-
rach zmniejszaj¹ ich œrednice i przyœpie-
szaj¹ koniecznoœæ remontu sieci kanaliza-
cyjnej w budynku,
* w³osów, gdy¿ blokuj¹ one swobodny
przep³yw œcieków, ponadto staj¹ siê one
siedliskiem bakterii i Ÿród³em nieprzyjem-
nego zapachu,
* nawil¿anych chusteczek, materia³ów opa-
trunkowych, rajstop oraz innych czêœci gar-
deroby, które ³¹cz¹ siê w sploty uniemo¿li-
wiaj¹c swobodny przep³yw œcieków,
* niedopa³ków papierosów, lekarstw, farb
oraz chemikaliów innych ni¿ powszechnie
u¿ywane œrodki czystoœci, poniewa¿ zawar-
te w nich substancje chemiczne s¹ szko-
dliwe dla po¿ytecznych mikroorganizmów
oczyszczaj¹cych œcieki w biologicznej czê-
œci oczyszczalni,
Wszystkie tego typu odpady sta³e zmniej-
szaj¹ œrednicê przewodów, a z czasem
tworz¹ trudne do usuniêcia zatory. Czê-
œciowe zapychanie siê rur kanalizacyjnych
powoduje zwolniony odp³yw œcieków, co
mo¿e spowodowaæ m.in. bulgotanie w zle-
wie czy toalecie. Wtedy trzeba jak najszyb-
ciej wykryæ miejsce powstania zatoru, aby
nie dopuœciæ do ca³kowitego zapchania siê
kanalizacji. Rzeczy, które nie powinny zna-
leŸæ siê w toalecie, mog¹ doprowadziæ 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 œrodowi-
ska. Pamiêtajmy, ¿eby wrzucaæ odpady tyl-
ko do odpowiednich pojemników na œmie-
ci. Dziêki temu zmniejszy siê liczba awarii
zwi¹zanych z kanalizacj¹ i poprawi siê stan
œrodowiska naturalnego.
Nale¿y tak¿e pamiêtaæ, ¿e wyrzucane resztki
po¿ywienia do kanalizacji sanitarnej sta-
nowi¹ pokarm dla szczurów i innych gry-
zoni. Resztki ¿ywnoœci mog¹ zachêcaæ gry-
zonie do czêstszych odwiedzin takich
miejsc i pojawienia siê w piwnicach i miesz-
kaniach. Pojawienie siê szczurów stanowi
powa¿ne zagro¿enie dla bezpieczeñstwa sa-
nitarnego mieszañców. Szczury roznosz¹
groŸne choroby. ¯yj¹ w koloniach, a ich
rozmna¿aniu siê sprzyja ba³agan wokó³ po-
sesji, skupiska œmieci i odpadów. Gdy zwie-
rzê znajdzie siê w pomieszczeniu zamkniê-
tym, jego reakcja mo¿e byæ ró¿na, nieprze-
widywalna. Szczur potrafi skoczyæ na wy-
sokoœæ 90 centymetrów, a w dal nawet 130
centymetrów. Dlatego te¿, dbajmy wspól-
nie o nasze bezpieczeñstwo i nie dokar-
miajmy szczurów.
                                    Marcin Grabuñczyk
                                 Pe³nomocnik Zarz¹du
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GO£USZOWICCY  UCZNIOWIE
 POZNAJ¥ NIEZWYK£E POLKI

We wrzeœniu i paŸdzierniku uczniowie Publicznej Szko³y
Podstawowej w Go³uszowicach brali udzia³ w projekcie „Ko-
biety na miarê Gwiazd” finansowanym przez Fundacjê BGK
w ramach programu „Dzieci Kapitana Nemo”.

G³ównym celem projektu by³o rozpowszechnienie wiedzy na
temat inspiruj¹cych i wybitnych Polek: Krystyny Chojnow-
skiej-Likiewicz, Michaliny Isaakowej i Janiny Lewandowskiej.

Historiê Krystyny Chojnowskiej-Likiewicz-pierwszej kobie-
ty na œwiecie, która samotnie op³ynê³a Ziemiê na jachcie ¿aglo-
wym, uczniowie poznali podczas wyjazdu do Œl¹skiego Yaht
Clubu nad jeziorem Dzier¿no Du¿e. Tam wziêli udzia³ w warsz-
tatch ¿eglarskich – poznali nie tylko teoriê ¿eglowania, ale
tak¿e mogli sprawdziæ swoich si³ napinaj¹c i luzuj¹c ¿agle oraz
steruj¹c jachtem podczas rejsu. Przekonali siê tak¿e, ¿e sa-
motna podró¿ jachtem ¿aglowym wymaga mnóstwa odwagi,
si³y fizycznej i samozaparcia. Uczniowie wys³uchali tak¿e
wyk³adu na temat ¿ycia i osi¹gniêæ Krystyny Chojnowskiej-
Liskiewicz, a tak¿e sytuacji polityczno-spo³ecznej Polski lat
70. i 80. XX wieku.

Intryguj¹ca historia Michaliny Isaakowej by³a z kolei pre-
tekstem do podjêcia tematu polskiego osadnictwa w Ameryce
Po³udniowej w XIX i XX wieku, którego szlakiem pod¹¿a³a
nasza bohaterka. Michalina Isaakowa-mi³oœniczka i kolekcjo-
nerka motyli, przywioz³a do Polski z brazylijskiej Parany kolek-
cjê 15 tysiêcy owadów, w du¿ym stopniu przyczyniaj¹c siê do
rozwoju polskiej entomologii. Jej historiê oraz klimat bra-
zylijskiej puszczy poznali uczniowie podczas wyk³adu
i warsztatów botanicznych w Ogrodzie Botanicznym Uni-
wersytetu Wroc³awskiego oraz zwiedzaj¹c motylarniê
Wroc³awskiego ZOO.

Historiê Janiny Lewandowskiej uczniowie poznali podczas
wyjazdu do Aeroklubu Opolskiego w Polskiej Nowej Wsi.
¯yciorys tej pilotki szybowcowej i samolotowej Wojska Pol-
skiego II RP, córki genera³a Józefa Dowbora-Muœnickiego, zo-
sta³ przedstawiona podczas seansu filmu Zbigniewa Kowa-
lewskiego „Z nieba do nieba”. Poruszono tak¿e temat zmiany
granic Polski i migracji Polaków w I po³owie XX wieku oraz
kwestiê zbrodni katyñskiej z 1940 roku, której ofiar¹ by³a m.in.
nasza bohaterka. Uczniowie mogli tak¿e osobiœcie wznieœæ siê
w niebo podczas lotu szybowcem.

Wizerunek ka¿dej z bohaterek zosta³a uwieczniony w posta-
ci popiersia z masy papierowej podczas cyklu warsztatów rzeŸ-
biarskich przeprowadzonych w Publicznej Szkole Podstawo-
wej w Go³uszowicach. Popiersia te mo¿na podziwiaæ w siedzi-
bie szko³y, a na stronie internetowej www.szkolagoluszowice.pl
mo¿na obejrzeæ prezentacjê multimedialn¹ obrazuj¹c¹ wy¿ej
opisane przygody.

Planuj¹c powieœæ „20 tysiêcy mil podmorskiej ¿eglugi” Ju-
liusz Verne pocz¹tkowo chcia³, aby tytu³owym kapitanem Nemo
by³ polski powstaniec, który dziêki swoim niezwyk³ym talen-
tom buduje ³ódŸ podwodn¹ i mœci siê na dawnych carskich
oprawcach. Ostatecznie jednak kapitan Nemo Polakiem nie
zosta³, niemniej jednak w tej historii zawiera siê têsknota za
nieopowiedzianymi biografiami naszych rodaków, którzy z da-
la od ojczyzny dokonywali rzeczy wielkich. „Dzieci Kapitana
Nemo” to program historyczny dla dzieci i m³odzie¿y od 10 do
18 lat, maj¹cy im przybli¿aæ historie wybitnych i nie tak po-
wszechnie znanych Polaków, którzy osi¹gnêli sukces nauko-
wy, artystyczny czy biznesowy.

Krystyna Chojnowska-Likiewicz

Janina Lewandowska

 Michalia Isaakowa
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      W dniach 01-04.10.2020r. w G³ubczycach odby³y siê Indywidualne Mistrzostwa Polski M³odzików M³odszych w Badmintonie.
Klub LKS Technik G³ubczyce reprezentowa³o 17 zawodników. Nasi zawodnicy spisali siê bardzo dobrze zdobywaj¹c ³¹cznie 6
medali: 3 z³ote i 3 br¹zowe. Z³ote medale zdobyli Maja Janko w grze pojedynczej i grze mieszanej oraz Rafa³ Mielnik w grze podwójnej.
Br¹zowe medale natomiast zdobyli Oliwia Zieliñska w grze pojedynczej i razem z Ann¹ Paruszewsk¹ br¹zowy medal w grze podwój-
nej oraz Pawe³ Kiszczyk równie¿ w grze podwójnej. Serdecznie gratulujemy!

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI
M£ODZIKÓW M£ODSZYCH W BADMINTONIE
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DZIEÑ G£OŒNEGO CZYTANIA
W  ZSM

- uczta duchowa i nie tylko…
     Nieœmiertelne "Quo vadis" H. Sien-
kiewicza, arcydzie³o Antoine de Saint -
Exupéry'ego "Ma³y Ksi¹¿ê", "Romeo i
Julia" W. Szekspira, "Alchemik" Paulo
Coelho, poezje Karola Wojty³y, Wis³a-
wy Szymborskiej, wiersze dla dzieci
Kaliny Jerzykowskiej - to propozycje,
które wybrali uczniowie ZSM w Ogól-

nopolskim Dniu  G³oœnego Czytania 29.09.2020r. G³oœno czytali
podczas zajêæ jêzyka polskiego uczniowie klasy 4L - technik logi-
styk oraz 2T- szko³y bran¿owej.
Akcja G³oœnego Czytania zorganizowana w naszej szkole pod
kierunkiem pani bibliotekarki Lucyny £aty to potwierdzenie tezy,
¿e taka forma propagowania lektury jest bardzo potrzebna, zw³asz-
cza w czasach, kiedy coraz rzadziej siêga siê po ksi¹¿ki, a g³oœne
czytanie w domach wypierane jest przez kontakt z komputerem.
G³oœne Czytanie to swoista uczta duchowa, to dobry moment
na refleksje! Kontakt
z ¿ywym s³owem ma wiele zalet: stymuluje umys³, uspokaja, po-
prawia samopoczucie, pog³êbia wiedzê, wzbogaca s³ownictwo,
æwiczy myœlenie analityczne, pog³êbia chêæ poznania œwiata. A
zatem czytajmy m³odszemu rodzeñstwu, kolegom, rodzinie…
                                                                          Violetta Maciej

 20 LAT MINÊ£O JAK JEDEN DZIEÑ…
To motto kolejnego Jubileuszu

Telewizji G³ubczyce i temat ko-
lejnego: czwartego artyku³u o
Naszej telewizji

(poprzednie ukazywa³y siê co
piêæ lat od 2000 roku).

Pocz¹tek dzia³alnoœci Telewizji
to przede wszystkim pomys³, za-

mi³owania fotograficzno-filmowe i fascynacja naszym miastem:
jego histori¹, architektur¹, wydarzeniami i ludŸmi zwi¹zanymi w
jakikolwiek sposób z G³ubczycami. Kolejny krok to "droga przez
mêkê" przy za³atwianiu koncesji, zezwoleñ, stosów papierów, doku-
mentów i zaœwiadczeñ. I w koñcu jest! Mogê zacz¹æ dzia³alnoœæ !
Radoœæ pomieszana z przera¿eniem. Drogi sprzêt i skromne zaso-
by finansowe, praca w rodzinnej firmie - daj¹ca utrzymanie rodzi-
nie i potrzebny czas na filmowanie, monta¿ i obróbkê programów.
Jak to wszystko pogodziæ?

W tym miejscu - po raz kolejny sk³adam uk³on w stronê najbli¿-
szych: ¿ony i dzieci,  za pomoc i wyrozumia³oœæ, za cierpliwoœæ,
kiedy mieszkanie zamienia³o siê w studio telewizyjne i za czas,
który zamiast z najbli¿szymi spêdza³em z kamer¹, magnetowidami
a nieco póŸniej z  komputerem. Ale radoœæ z ka¿dego mojego
sukcesu to by³a tak¿e nasza wspólna radoœæ. Dziêkujê za 20 lat
¿ycia z Telewizj¹ G³ubczyce.

Pierwsze programy to pierwsze drobne sukcesy i ci¹g³a nauka.
Nie zra¿a³em siê trudnoœciami, nie za³ama³em siê tak¿e po kradzie-
¿y sprzêtu, chocia¿ grozi³o to zaprzestaniem dzia³alnoœci. Mojej
telewizji bardzo du¿o pomog³o wst¹pienie do Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Telewizji Lokalnych i Regionalnych. Znalaz³em
tam przyjació³ , pomoc i dobre rady a Telewizja G³ubczyce zmieni-
³a zupe³nie swoje oblicze. Kolejne lata to ju¿ innowacyjnoœæ i
du¿y rozwój telewizji: przybywa³o lepszej klasy sprzêtu, wiêcej
mo¿liwoœci dawa³a komputeryzacja i coraz doskonalsze oprogra-
mowania. Moja ma³a lokalna Telewizja przesta³a odbiegaæ jako-
œci¹ nadawanych programów od du¿ych regionalnych i ogólno-
polskich oœrodków telewizyjnych.

Telewizja to LUDZIE: pracownicy i wspó³pracownicy. Jedni zo-
stawali na d³u¿ej inni byli tylko epizodycznie. To tak¿e "bohatero-
wie"  programów, poznawani "na chwilê" i Ci z którymi zawarte
znajomoœci przetrwa³y do dziœ. Ludzie zwyczajni i niezwyczajni,
ciekawe osobowoœci, wybitni i wykszta³ceni, ludzie z pierwszych
stron gazet i po prostu zwyczajni i sympatyczni. Jedni byli mi przy-
chylni inni obojêtni, jeszcze inni z³oœliwi czy wrêcz wrodzy.

Dziêkujê wszystkim.  20 lat Telewizji G³ubczyce to 20 lat filmowej
kroniki wydarzeñ z G³ubczyc i okolic. To filmowe archiwum histo-
ryczne, kulturalne, samorz¹dowe i oœwiatowe naszego powiatu. m

Jestem dumny z licznych nagród, wyró¿nieñ i setek ró¿nego
rodzaju podziêkowañ których wiele otrzyma³em za swoj¹ dzia³al-
noœæ od firm, instytucji, organizacji i od osób prywatnych. To
wyró¿nienia lokalne, regionalne i presti¿owe nagrody z ogólno-
polskich przegl¹dów telewizji lokalnych i regionalnych.

Pomagamy wielu organizacjom, fundacjom i osobom prywat-
nym w ró¿nych imprezach charytatywnych. Wk³adam w te akcje
swój czas i fundusze a wszyscy którzy œledz¹ nasze programy
doskonale o tym wiedz¹.

Telewizja G³ubczyce od 2015 roku nadaje swój program pod
nazw¹: Telewizja Pogranicze poniewa¿ zwiêkszyliœmy obszar nada-
wania  programu. Obecnie nasz  program mo¿na ogl¹daæ  w  G³ub-
czycach, Kietrzu, Prudniku i G³ogówku i mówimy tutaj nie tylko o
miastach ale i o wsiach znajduj¹cych siê na terenie tych gmin.
Dziêki temu, ¿e telewizja nasza jest równie¿ na dwóch platfor-

mach cyfrowych - program TV Pogranicze dociera do ponad 1500
miejscowoœci na terenie ca³ego naszego kraju. Oczywiœcie mamy
tak¿e swoje strony internetowe: www.tvglubczyce@op.pl   i
www.tvpogranicze@op.pl a tam mo¿e nas ogl¹daæ ca³y œwiat ( i
tak te¿ siê dzieje, czego najlepszym dowodem s¹ wyniki ogl¹dal-
noœci i maile z podziêkowaniami, które otrzymujê ).

Moim celem w  telewizji jest praca nad  budowaniem przyjazne-
go œrodowiska w którym ¿yjemy, kszta³cimy siê i pracujemy. Szero-
ko pojête dzia³anie na rzecz lokalnych spo³ecznoœci. To tak¿e ci¹-
g³e dzia³ania nad ochron¹ niezale¿noœci Telewizji G³ubczyce - to
przecie¿ moja w³asna telewizja i wiem jak chcê ¿eby funkcjonowa-
³a. Ja gwarantujê jakoœæ i okreœlam pozycjê swojego medium jako
nadawca - bêd¹c jednoczeœnie otwartym na wszelkie konstruk-
tywne projekty i propozycje. To ja tak¿e za nie odpowiadam.

Ten 20 letni jubileusz przypad³ na trudny rok dla nas wszyst-
kich. Pandemia sparali¿owa³a moje i Pañstwa ¿ycie, zmieni³a moje
i Pañstwa tegoroczne plany i zamierzenia, spiêtrzy³a trudnoœci
codziennej egzystencji nas wszystkich.

Telewizja G³ubczyce w najtrudniejszych momentach pandemii
nie zawiesi³a dzia³alnoœci. Nadawaliœmy program bez przerwy i
chocia¿ wiêkszoœæ programów by³a "powtórkowych" to przeka-
zywaliœmy Pañstwu przede wszystkim najwa¿niejsze, bie¿¹ce in-
formacje i wiadomoœci z naszego terenu. Docieraliœmy do infor-
macji z urzêdów i instytucji a dziêki wspó³czesnym mo¿liwoœciom
informatycznym i elektronicznym - przekazywaliœmy je Pañstwu
na bie¿¹co. Przez pandemiê nie odbêdzie siê zaplanowany przeze
mnie koncert, którym chcia³em podziêkowaæ wszystkim, dziêki
którym Telewizja G³ubczyce funkcjonuje, ci¹gle siê rozwija i jest
potrzebna. Chcia³em podziêkowaæ Pañstwu za ogl¹dalnoœæ, sym-
patiê i wsparcie. Zreszt¹ zabawa mia³a byæ dla wszystkich.

No có¿ - nie wysz³o.  ̄ yczê Pañstwu zatem du¿o zdrowia i mo¿e
wspólnie uda siê  nam    œwiêtowaæ nastêpny jubileusz. Do zoba-
czenia na antenie Telewizji Pogranicze.

W³aœciciel Telewizji G³ubczyce Marian Pospiszel
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  POLONIA
  G£UBCZYCE

  MA 75 lat!
   To ju¿ 75 lat!

    Okr¹g³e rocznice w historii zawsze s¹ okazj¹ do wspomnieñ i
dokonania podsumowañ. Tak jest w przypadku klubu sportowe-
go POLONIA G£UBCZYCE. W 2020 roku najbardziej popularny
klub w naszym regionie obchodzi swoj¹ 75 rocznicê powstania.
Pocz¹tki klubu siêgaj¹ roku 1945, kiedy tu¿ po zawierusze wojen-
nej w G³¹bczycach - tak¹ nazwê nosi³o do 1946 roku nasze miasto
- powo³ano do ¿ycia Klub Sportowy o wdziêcznej nazwie POLO-
NIA. Na pocz¹tku grono entuzjastów sportu napotyka³o na licz-
ne trudnoœci i k³opoty, które sukcesywnie jednak pokonywano.
Opiekê nad klubem na przestrzeni lat sprawowa³y przede wszyst-
kim g³ubczyckie zak³ady dziewiarskie - Merkury (póŸniej Unia),
Zak³ady Piwowarskie oraz wielu innych popularnie zwanych me-
cenasami. Dziêki nim sport w G³ubczycach móg³ siê rozwijaæ.
Wraz z kolejnymi opiekunami zmienia³a siê tak¿e nazwa klubu -
od POLONII poprzez GWARDIÊ, SPARTÊ, SPÓJNIÊ, BUDOW-
LANYCH po ponownie POLONIÊ.
   £ubu dubu, ³ubu dubu, niech ¿yje nam prezes naszego klubu…
Wœród zarz¹dzaj¹cych g³ubczyckim klubem w ci¹gu d³ugich
75 lat znaleŸli siê: Edmund Sztul, Rudolf Bogdani, Sylwester
Nidecki, Zbigniew £azor, Henryk Baumert, Jan £obos, Janusz

Bednarczyk, Ryszard Majkowski, Kazimierz Tokarz, Zbigniew
Bojarski, Zenon Michalak, Jan Œnie¿ek, Janusz Kowalski,
Edward Grzeczny, Józef Pich, Tomasz Czy¿owicz, Dariusz Ko-
z³owski, Marek Cury³o…
Polonijne fuzje
Trzykrotnie g³ubczycka POLONIA zwi¹za³a siê poprzez fuzje z
innymi klubami. W marcu 1947 r. KS POLONIA po³¹czy³a siê z
dzia³aj¹cym przy Zak³adach Dziewiarskich klubem sportowym
OMTUR Merkur i przyjê³a nazwê W³ókienniczy Zwi¹zkowy Klub
Sportowy POLONIA przy Pañstwowych Zak³adach Dziewiar-
skich i Poñczoszniczych Merkury. Do kolejnego po³¹czenia do-
sz³o w sierpniu 1993 r., kiedy to POLONIA sportowo-organiza-
cyjnie zwi¹za³a siê z ZKS Kombinat G³ubczyce i wystêpowa³a przez
1,5 roku jako POLONIA KOMBINAT G£UBCZYCE. Wreszcie do
trzeciej i ostatniej fuzji dosz³o w 2000 roku, kiedy POLONIA po³¹-
czy³a siê z Elektrometem Go³uszowice i wystêpowa³a przez 5 sezo-
nów jako POLONIA GO£USZOWICE G£UBCZYCE…
Pi³ka, pi³ka, pi³ka…
Przez ca³e dziesiêciolecia POLONIA to przede wszystkim sekcja
pi³ki no¿nej. Na prze³omie lat 40. i 50. g³ubczycki zespó³ toczy³
boje z takimi klubami jak Górnik Zabrze, Polonia Bytom, Odra
Opole czy Piast Gliwice. W 1961 r. po raz pierwszy dru¿yna senio-
rów awansowa³a do ówczesnej III ligi i wystêpowa³a w niej przez
kolejne trzy sezony (1961/1962, 1962/1963, 1963/1964). Przez wie-
le nastêpnych lat zespó³ z G³ubczyc wystêpowa³ w lidze okrêgo-
wej. Dopiero w latach 80-tych uda³o siê uzyskaæ dwukrotnie
awans do III ligi. Niestety pobyt w klasie rozgrywkowej szczebla
centralnego trwa³ tylko dwa sezony - pi³karzom POLONII za ka¿-
dym razem nie dane by³o utrzymaæ siê d³u¿ej ni¿ rok w wy¿szej
lidze (1982/1983, 1985/1986). PóŸniej POLONIA wystêpowa³a w
klasie miêdzywojewódzkiej (1993/1994, 1994/1995), opolskiej
wojewódzkiej IV lidze (2001-2004, 2009-2012, 2014-2017, 2018-

HYMN 75-LETNIEJ POLONII
s³owa: Zbigniew Zió³ko

muzyka: Józef Kaniowski
Rozproszeni po boisku gnaj¹  w obie strony
Graj¹ dla nas nie dla zysku ani te¿ dla ¿ony

Ref.             Graæ graæ Polonia dru¿yno kochana
Niech wam dzisiaj cel przyœwieca graæ a¿ do wygrania

Wiosn¹ kiedy zabrzmi gwizdek rusz¹ zawodnicy
Celem jest zdobycie bramek dru¿yn z okolicy

Ref. Przejdziem gminê przejdziem powiat
 inne gminy przejdziem

Jeszcze tylko trochê czasu mistrzem Polski bêdziem
Ref.         Nasi ch³opcy do ataku id¹ jak rycerze

Chocia¿ im siê nie przelewa nikt w ³apê nie bierze
Ref. Dziœ nad klubem s³oñce œwieci uœmiech jest na twarzy

Ka¿dy kibic klub swój kocha o zwyciêstwie marzy
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2020), klasie okrêgowej (1986-1990, 1991-1993, 1995/1996, 1999-
2001, 2004-2009) a nawet w A klasie (1990/1991, 1996-1999). W
ostatnim 10-leciu trzykrotnie poloniœci rywalizowali na 4 szcze-
blu rozgrywkowym w Polsce: w sezonach 2012/2013 i 2013/2014
w III lidze opolsko-œl¹skiej i w sezonie 2017/2018 w III lidze dol-
noœl¹sko-lubusko-opolsko-œl¹skiej). Sezon 2018/2019 poloniœci
zakoñczyli ponownie na 1. miejscu opolskiej IV ligi, ale klub z
powodów natury finansowej zrezygnowa³ z awansu do III ligi…
Mecz stulecia

W 1963 r. w Pucharze Polski POLONIA po wyeliminowaniu Œl¹-
ska Wroc³aw i warszawskiego Ursusa podejmowa³a na wype³-
nionym po brzegi g³ubczyckim stadionie - ok. 2000 widzów! - I-
ligowy zespó³ wielkiej LEGII WARSZAWA z Lucjanem Brych-
czym, Jackiem Gmochem, Antonim Piechniczkiem, Bernardem
Blautem, Henrykiem Apostelem i Januszem ̄ mijewskim na cze-
le. W meczu, który przeszed³ na wieki do historii g³ubczyckiej
pi³ki, g³ubczyccy zawodnicy ulegli renomowanym rywalom ze
stolicy Polski 1-11 (honorowe trafienie Jerzego SZTERA), ale
nie wynik dla rzeszy wiernych kibiców by³ najwa¿niejszy. Liczy³a
siê mo¿liwoœæ spotkania wielkiej Legii z nasz¹ POLONI¥, g³ub-
czyckim Kopciuszkiem, który zagra³ w sk³adzie: Józef Grzeczny
(46. Marian Haberstok), Zbigniew Skoczylas, Pawe³ Kozibroda,
Antoni Wypiórczyk, W³adys³aw S³ocki, Stefan Señ, Józef Pacyga
(46. Stanis³aw Wiecha II), Ludwik Or³owski, Werner Thienel, Jó-
zef Nowak, Jerzy Szter. Trener: Zbigniew S³ocki….Nie tylko pi³ka
no¿na
Obok sekcji pi³ki no¿nej prowadzone by³y w POLONII tak¿e inne
sekcje. Siatkarze w latach 1948-1950 walczyli w II lidze. Z kolei
siatkarki wystêpowa³y w lidze wojewódzkiej w latach 1974-1976.
Koszykarze w 1973 walczyli o ligê miêdzywojewódzk¹. By³y po-
nadto na przestrzeni lat prowadzone tak¿e sekcje w dyscypli-
nach: pi³ka rêczna, tenis sto³owy, lekkoatletyka, bryd¿ sporto-

wy, szachy czy p³ywanie. Nie sposób nie wspomnieæ o trzylet-
niej niezwykle owocnej przygodzie klubu z badmintonem. Przez
cztery lata istnienia sekcji badmintona w g³ubczyckiej POLONII
zawodnicy tego klubu zdobyli TRZYKROTNIE dru¿ynowe mi-
strzostwo Polski (1977/1978, 1978/1979, 1979/1980). By³y tak¿e
indywidualne tytu³y mistrzów Polski: w grze pojedynczej kobiet
- El¿bieta Utecht (1978, 1979) i Bo¿ena Wojtkowska (1980); w
grze podwójnej kobiet - El¿bieta Utecht i Bo¿ena Wojtkowska (1978),
Maria Bahryj i Bo¿ena Wojtkowska (1979) oraz Ewa Rusznica i Bo¿e-

na Wojtkowska (1980); w mikœcie El¿bieta
Utecht (w parze ze Skrzypczyñskim, 1979). W
tym  okresie juniorzy Polonii zdobyli 9 tytu³ów.
PóŸniej sekcjê przekazano do Technika G³ub-
czyce, gdzie pasmo sukcesów w tej dyscypli-
nie jest kontynuowane.
Jak wygl¹da POLONIA w jubileuszowym
roku?
Zarz¹d klubu POLONII od 2013 roku stano-
wi¹: Marek Cury³o (prezes), Tomasz Kotwi-
ca, Zbigniew Le¿añski, Stefan Señ i Andrzej
Zarychta. Kierownikiem klubu jest Wojciech
Kruszyñski, który pe³ni tak¿e funkcjê kie-

rownika dru¿yny seniorów.
Dzia³alnoœæ klubu opieraj¹ca siê na dzia³aczach zarz¹du, trene-
rach i zawodnikach, wspierana jest przede wszystkim przez lo-
kalne w³adze miejsko-gminne oraz kilka podmiotów gospodar-
czych. Do tego dochodz¹ wierni bia³o-niebiesko-czerwonym bar-
wom kibice, którzy chêtnie zagl¹daj¹ na g³ubczycki stadion.
Jubileuszowy rok i zmagania sportowe zesz³y na plan dalszy za
spraw¹ epidemii koronawirusa. Rozgrywki pi³karskie ni¿szego
szczebla sezonu 2019/2020 zosta³y zakoñczone po rozegraniu -
w przypadku seniorów - zaledwie jednej kolejki rundy rewan¿o-
wej a dru¿yna Polonii zajê³a 7 miejsce w opolskiej IV lidze….
Tako rzecze Marek Cury³o czyli prosto z gabinetu prezesa
Rok 2020 jest kolejnym w dzia³alnoœci klubu sportowego POLO-
NIA. Z powodu pandemii niezwykle dla nas trudnym i specy-
ficznym. Po d³u¿szej przerwie, stopniowe otwieranie gospodarki
pozwoli³o nam w klubie na wznowienie treningów. W okresie
letnim wszystkie grupy zawodników powróci³y do zajêæ i przy-
st¹pi³y do rozgrywek ligowych. W tym sezonie klub zrzesza ok.
80 pi³karzy w poszczególnych kategoriach wiekowych. Senio-
rzy, prowadzeni ju¿ trzeci sezon przez mieszkaj¹cego na Œl¹sku
trenera Tomasza Owczarka wystêpuj¹ w opolskiej IV lidze. Dru-
¿yna z³o¿ona jest z zawodników z naszego regionu a do zespo³u
sukcesywnie w³¹czani s¹ g³ubczyccy wychowankowie. Junio-
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rzy trenowani przez Piotra Jamu³ê rywalizuj¹ w opolskiej I lidze
wojewódzkiej. Trampkarze szkoleni przez Artura Komarnickiego
prezentuj¹ siê w opolskiej I lidze trampkarzy. Z kolei m³odzicy i
orlicy, których szkoli Przemys³aw Komarnicki ogrywaj¹ siê w
terytorialnej lidze m³odzików. Wyniki osi¹gane tej jesieni s¹ ró¿-
ne - od zwyciêstw do pora¿ek, co wkalkulowane jest w sport i
rywalizacjê. Ale nie to jest najwa¿niejsze, szczególnie w przy-
padku  m³odzie¿y.
Ostatnie lata POLONII to pasmo sukcesów - trzykrotnie dru¿yna
seniorów wygrywa³a opolsk¹ IV ligê, przez 3 sezony wystêpowa³a
w III lidze, nawi¹zuj¹c do sukcesów z lat 80-tych, zdoby³a Puchar
Polski na szczeblu województwa. To wszystko dziêki zawodnikom,
którzy podjêli siê gry w naszym klubie, jak i trenerom, którzy regu-
larnie szkolili i anga¿owali siê w pracê swoich dru¿yn. Cieszy praca
z m³odzie¿¹. Widaæ to po kadrze naszych seniorów, gdzie m³odzi
wychowankowie wchodz¹ do dru¿yny.
2020 to rok jubileuszowy POLONII. Niestety pandemia koronawi-
rusa nie pozwoli³a nam przygotowaæ uroczystoœci zwi¹zanych z 75-
leciem istnienia klubu. Wstêpne rozmowy dotycz¹ce obchodów
jubileuszu by³y podjête z w³adzami miasta i burmistrzem Adamem
Krup¹. Niestety wszelkie ograniczenia z powodu Covid-19 sprawi-
³y, ¿e planowane wydarzenie nie dosz³o do skutku. Mo¿e bêdziemy
œwiêtowaæ w przysz³ym roku, a mo¿e dopiero na 80 urodziny. Czas
poka¿e, b¹dŸmy jednak dobrej myœli…
Zapraszam chêtnych i ludzi dobrej woli do wspó³pracy i wspierania
klubu w ka¿dej mo¿liwej formie. B¹dŸmy z POLONI¥ na dobre i z³e.
Kibicujmy naszym g³ubczyckim zespo³om.
Cz³owiek ¿yje tak d³ugo, jak d³ugo ¿yje pamiêæ o Nim. I choæ nie
ka¿dy tworzy wielkie dzie³a, to ka¿dy z nas tworzy historiê. Choæby
nasz¹, lokaln¹. By pamiêæ o naszych bliskich i znajomych ocaliæ od
zapomnienia, trzeba wspomnieniami dzieliæ siê z innymi. Jeœli bê-
dziemy pamiêtaæ o bliskich i znajomych, ci, co przyjd¹ po nas w
przysz³oœci, tak¿e nie zapomn¹ o nas, bez wzglêdu na to, co zrobili-
œmy… Tak samo w sporcie.

Robert "Poloniusz" Stebnicki

PAMIÊCI TYCH, CO ODESZLI…
Tu jest pamiêæ i tutaj œwieczka.
Tutaj napis i kwiat pozostanie.
Ale zmar³y gdzie indziej mieszka
na wieczne odpoczywanie.

Joanna Kulmowa
     Zaduszki to dzieñ modlitw za zmar³ych, odwiedzania cmenta-
rzy, grobów naszych bliskich, zapalania œwiate³, które symboli-
zuj¹ nieœmiertelnoœæ duszy, sk³adania wieñców i kwiatów. Za-
duszki to dzieñ pamiêci o Tych, którzy ju¿ od nas odeszli. Tych,
których ju¿ nie ma wœród nas. Zastanawiamy siê nad przemija-
niem i ludzkim losem. Przywo³ujemy ulotne wspomnienia.
To tak¿e dobry moment na refleksje, tak¿e nad w³asnym ¿yciem,
nad przesz³oœci¹, teraŸniejszoœci¹ i przysz³oœci¹. W nat³oku bie-
¿¹cych spraw, nauki, pracy, czêsto zapominamy o Tych, którzy
przekroczyli ju¿ ten ostatni próg w ¿yciu.
     Odwiedzaj¹c G£UBCZYCKI CMENTARZ, spotkamy na nim
Tych, którzy odeszli ze sportowego œrodowiska, a których wci¹¿
mamy w naszej pamiêci. Zatrzymajmy siê na chwilê przy Ich
grobach. Polonistów, którzy odeszli na wieczne odpoczywanie…
JÓZEF GRZECZNY (1938-1965). Jeden z wiêkszych talentów
bramkarskich Polonii. Odznacza³ siê szerok¹ sprawnoœci¹ fi-
zyczn¹. Gra³ w pi³kê no¿n¹, siatkówkê, koszykówkê... Ambitny,
kole¿eñski i lubiany w œrodowisku sportowym.
IDZI  UWIJA£A (1897-1971).
Cz³onek zarz¹du klubu w latach 40-tych i jej skarbnik.
 TADEUSZ SURÓWKA (1908-1973). Jeden ze wspó³za³o¿ycieli
klubu. Aktywny dzia³acz. Prezes (1966) i cz³onek OZPN w Opolu
(1962-1971). Sympatyczny cz³owiek pomagaj¹cy wszystkim za-
wodnikom.
TADEUSZ GORLIÑSKI (1934-1974).
 Dobry zawodnik i lubiany kolega.
RYSZARD POLEK (1924-1982). Jeden z pierwszych zawodni-
ków. Kronikarz  klubowy. Bardzo dobry szkoleniowiec, który wy-
szkoli³ wielu znakomitych g³ubczyckich pi³karzy.
 JERZY MALINOWSKI (1924-1983). Jeden z cz³onków zarz¹-
du, wzorowy organizator klubowy.
JÓZEF KOSTYK (1912-1987). Cz³onek zarz¹du klubu. Kierow-
nik dru¿yny, szanowany opiekun wspomagaj¹cy moralnie i du-
chowo zawodników.
ZBIGNIEW CWYNAR (1937-1987).
Zawodnik pi³karskiej Polonii lat 50-tych.
MARIAN SKACZY£O (1928-1989).
Cz³onek zarz¹du, opiekowa³ siê dru¿yn¹, dba³ o sprzêt.
STANIS£AW  KUCZERA (1931-1991). Jeden z najlepszych go-
spodarzy w historii klubu. Lubi³ ³ad i porz¹dek w szatni i na obiek-
cie. By³o Go widaæ i s³ychaæ. Cz³onek zarz¹du klubu.
ANTONI PIRCH (1930-1992). Polonia by³a dla niego ¿yciem
i… drugim domem. Dla niej oddawa³ nie tylko serce. Cz³owiek-
instytucja. Nie by³o dla niego sprawy nie do za³atwienia. Wspie-
ra³ bezinteresownie dzia³alnoœæ klubu na ka¿dym kroku. Wice-
prezes klubu (1973-1983), cz³onek Spo³ecznego Komitetu Budo-
wy Pawilonu Sportowego ZKS Polonia (1977-1979).
KAROL  ŒMIGOWSKI (zm. 1993). Jako pracownik starostwa
zorganizowa³ w 1945 zebranie za³o¿ycielskie klubu, na którym
wybrano pierwszy zarz¹d. PóŸniej czynny zawodnik, dzia³acz i
d³ugoletni trener nastêpnego pokolenia pi³karzy. Wprowadzi³ Po-
loniê do ówczesnej III ligi w 1961.
JÓZEF DURBAJ£O (1923-1991). Wieloletni dzia³acz klubowy.
W£ADYS£AW CIUK (1921-1994).
     Jeden z pierwszych zawodników. Wierny kibic Polonii.
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ZBIGNIEW KOTWICA (1952-2005). Dzia³acz i kibic klubowy.
Kierownik zespo³u juniorów.
JANUSZ OR£OWSKI (1968-2006). Syn Ludwika, popularne-
go "Ludu", po którym niew¹tpliwie odziedziczy³ talent. Wycho-
wanek Polonii. Wed³ug Stefana Senia "zawodnik  na I, II ligê".
DARIUSZ SZUBA (1972-2006). Zawodnik dru¿yn m³odzie¿o-
wych, póŸniej wystêpowa³ m.in. w Stali Grobniki.
 HENRYK BAUMERT (zm. 2009). Dyrektor Zak³adów Przemy-
s³u Dziewiarskiego Unia, w latach 1973-1977 prezes klubu.
 KRZYSZTOF CIEMNY (zm. 2009). Wiceprezes Polonii ds. fi-
nansowych (1979-1986), cz³onek  zarz¹du (1986-1988), Prezes Ho-
norowy klubu. W latach 1998-1999 wspó³organizator halowego
turnieju trampkarzy o puchar Dyrektora Banku Zachodniego. Za-
palony bryd¿ysta.
MAREK WO•NY (1957-2009). Zawodnik zwi¹zany przez ca³¹
zawodnicz¹ karierê z g³ubczyck¹ Poloni¹. Szkoleniowiec Polonii
i Kombinatu G³ubczyce.
RYSZARD PODGÓRSKI (1951-2009). Karierê pi³karsk¹ zaczy-
na³ w Polonii, póŸniej zwi¹za³ siê z przygraniczn¹ Fortun¹ Cho-
mi¹¿a.
ZYGMUNT KAŒKÓW (1936-2010). Dzia³acz klubowy i zawod-
nik pi³karskiej Polonii lat 50-tych.
MARIAN HABERSTOK (1942-2011). Jeden z legendarnych
g³ubczyckich zawodników. Bramkarz, trener, dzia³acz. Wystêpo-
wa³ w pierwszych III-ligowych sezonach Polonii (1961-1964).
Cz³onek zarz¹du klubu i Spo³ecznego Komitetu Budowy Pawilo-
nu  Sportowego ZKS Polonia (1977-1979).
TADEUSZ GAJOWIEC (1950-2011). Znakomity g³ubczycki ko-
szykarz, kierownik dru¿yny seniorów, cz³onek zarz¹du klubu,
oddany kibic…
KAZIMIERZ PENDYK (1941-2012). Wychowawca m³odzie¿y,
pi³karz i trener (w Polonii i W³ókniarzu Kietrz). Cz³onek Wydzia³u
Szkolenia OZPN. Po latach powróci³ na ³awkê trenersk¹ Polonii,
przez sezon prowadzi³ seniorów, póŸniej szkoli³ m³odzie¿.
JERZY SZUBA (1947-2012). Zawodnik, wieloletni gospodarz
klubu, wierny kibic.
JANUSZ MOŒCICKI (1948-2012). Pi³karz, oddany dzia³acz klu-
bu, kierownik dru¿yny seniorów, kibic.
ZBIGNIEW OLSZEWSKI (1936-2015). Obroñca, zwany "Ki-
ciuni¹", wystêpowa³ tylko w g³ubczyckiej Polonii.
STANIS£AW WIECHA (1945-2015). Wystêpowa³ w g³ubczyc-
kiej Polonii jako pomocnik i napastnik w latach 1958-1967. By³
trenerem dru¿yny juniorów. Przez wiele lat pe³ni³ funkcje radnego
miasta i powiatu. Wieloletni prezes g³ubczyckiego Zrzeszenia LZS.
ALOJZY WILLING (1959-2017). Bramkarz. Wystêpowa³ w ze-
spole juniorów i w dru¿ynie seniorów.
PAWE£ KOZIBRODA (1942-2019). Obroñca praktycznie nie
do przejœcia, twardy zawodnik, jakich w Polonii ma³o: albo pi³ka
albo noga. Krótki epizod w Górniku Radlin.
BOHDAN CHOMÊTOWSKI (1939-2019). Jego ¿ycie by³o pod-
szyte sportem - wielki pasjonat i oddany dzia³acz spo³eczny. Tre-
ner siatkarek i koszykarzy Polonii. Dyrektor Miêdzyszkolnego
Oœrodka Sportowego (1993-2001). Aktywny cz³onek zarz¹dów
Polonii, Polskiego Zwi¹zku Badmintona, Opolskiego Zwi¹zku Pi³ki
No¿nej, Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS. Jeden ze wspó³auto-
rów powo³ania Opolskiego Okrêgowego Zwi¹zku Badmintona
w G³ubczycach i jego pierwszy prezes.
                                                                           Czeœæ Ich pamiêci!

                                                Robert „Poloniusz" Stebnicki

TADEUSZ STARZEC (1921-1994). Zaczyna³ pi³karsk¹ przygod¹
jako trampkarz i junior Pogoni Lwów. By³ jednym z za³o¿ycieli
Odry KoŸle i aktywnie zaanga¿owanym w rozwój Pogoni Prudnik
(1947-1949). W Polonii wystêpowa³ w latach 1947-1959. PóŸniej
do 1964 trenowa³ g³ubczyckich trampkarzy. Po 1964 podj¹³ pracê
w szpitalu w Branicach, gdzie trenowa³ równie¿ pi³karzy Or³a.
MIECZYS£AW JACIÓW (1921-1994). Cz³onek zarz¹du klubu,
wieloletni kibic, a¿ do ostatnich chwil ¿ycia.
ZBIGNIEW S£OCKI (1934-1994). Nauczyciel, trener, wychowaw-
ca wielu pi³karskich pokoleñ. Jeden z pierwszych bramkarzy, by³
lubiany wœród zawodników. Po zwyciêstwie nuci³ sobie melodiê
"Trzej przyjaciele z boiska, skrzyd³owy, bramkarz i ³¹cznik" a byli to
Or³owski-Czerner-Thinel. Cz³onek Wydzia³u Szkolenia OZPN.
MARIAN KARPIÑSKI (1919-1995). Oddany dzia³acz Budow-
lanych, póŸniej Polonii. Kierownik sekcji pi³ki no¿nej dbaj¹cy o
pi³karzy.
ZBIGNIEW MIESZKALSKI (1954-1995). Dobry zawodnik, lu-
biany przez kolegów, umia³ wszystkich rozweseliæ.
ANDRZEJ ZARADA (1948-1995). Dzia³acz klubowy, g³ówny
ksiêgowy, kronikarz, redaktor "Nowin Unii", gazety g³ubczyc-
kich Zak³adów Dziewiarskich Unia w latach 70-tych.
W£ODZIMIERZ MICHALAK (1940-1998). Dzia³acz, opiekun
juniorów i kierownik dru¿yny trampkarzy.
WERNER THIENEL (1939-1999). Mikroskopijne warunki fizycz-
ne, ale wielkie serce do gry. Wielu pamiêta do dziœ jego bramkê
strzelon¹ no¿ycami przewrotk¹ z Uni¹ Kêdzierzyn w latach 60-tych.
TADEUSZ ŒLEPECKI (1925-1999). Zawodnik pi³karskiej Polo-
nii lat 50-tych. Kibice wo³ali na Niego "Francja w ogniu"…
KAZIMIERZ SOSNOWSKI (1938-2000). Nauczyciel szkolny,
wychowawca, lubiany i szanowany przez m³odzie¿.
KAZIMIERZ  ZABIEROWSKI (1920-2001). Jeden z pierwszych
za³o¿ycieli klubu. Znakomity zawodnik,  kibic i wspania³y kolega.
JAN CZERNER (1938-2002). Jedyny pi³karz, który w tamtych
czasach ukoñczy³ AWF we Wroc³awiu. Trener II klasy, znakomi-
ty arbiter, sêdziowa³ nawet II ligê. Cz³onek Wydzia³u Sêdziow-
skiego OZPN, aktywny dzia³acz Podokrêgu ZPN w G³ubczycach
i Kêdzierzynie-KoŸlu.
SYLWESTER NIDECKI (1923-2002). Wierny, zas³u¿ony, wie-
loletni prezes kolejno Budowlanych, Sparty i w koñcu Polonii,
oddany sercem i dusz¹. Nie by³o dla niego rzeczy niemo¿liwych
do zrealizowania. Cz³onek Spo³ecznego Komitetu Budowy Pawi-
lonu Sportowego ZKS Polonia (1977-1979).
MICHA£ SEÑ (1941-2002). Bramkarz Polonii. Zajmowa³ siê tak-
¿e sêdziowaniem pi³ki no¿nej, koszykówki, siatkówki. Aktywnie
dzia³a³ w g³ubczyckim i kêdzierzyñsko-kozielskim podokrêgu ZPN.
Cz³onek Wydzia³u Sêdziowskiego OZPN.
MARIAN STÊPIEÑ (1939-2002). Cz³onek zarz¹du klubu i Spo-
³ecznego Komitetu Budowy Pawilonu Sportowego ZKS Polonia
(1977-1979). Kierownik dru¿yn trampkarzy i juniorów.
MARIAN B£A¯KÓW(1932-2003). Ambitny i ofiarny bramkarz.
JAN KOWALCZYK (1953-2003).
Sumienny, kole¿eñski i lubiany przez kolegów zawodnik, kapitan
Polonii. Cz³onek zarz¹du klubu, trener.
W£ADYS£AW S£OCKI (1940-2004).
Pi³karz, koszykarz. Niezwykle towarzyski, dusza cz³owiek, ¿yczli-
wy wszystkim a przez to niezmiernie lubiany. Wystêpowa³ w pierw-
szych III-ligowych sezonach Polonii (1961-1964). Kierownik sek-
cji pi³ki no¿nej, cz³onek zarz¹du klubu i Spo³ecznego Komitetu
Budowy Pawilonu Sportowego ZKS Polonia (1977-1979).
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TYTU£EM
WSTÊPU

Minê³a pó³noc,
nie mogê zasn¹æ,
Wiêc piszê wiersz
o przemijaniu;
Jesienny deszcz
o szyby dzwoni,
A ja w chaosie myœli
pozostajê.
Kot³uj¹ siê w g³owie
ró¿ne s³owa,
Nadajê im kszta³t
i brzmienie;
Wiersz musi byæ jasny,
klarowny,
Temat powa¿ny -
kres istnienia.
To tak apropo's  1.listopada,
Którego zwiemy "dniem zadumy";
Im bli¿ej bowiem
Wszystkich Œwiêtych,
Przychodzi nostalgia,
s¹ wspomnienia…

KRES ¯YCIA
Ech, jak¿e kruche to ludzkie ¿ycie,
Niczym ulotny py³ek na wietrze;
Chwiejna ³odyga szumi¹cego  sitowia,
•dŸb³o trawy w spalonych chaszczach.

Kohelet  rzecze: "Vanitas  vanitatum"
I dopowiada: "et omnia  vanitas";
Myœli skierowane ku wiecznoœci,
Dzieñ zaduszny - wspomnienie, refleksja.

Zmarli - bliscy a przecie¿ dalecy,
W pamiêci obraz zamglony;
Nad mogi³¹ w zadumie i ciszy:
"Wieczny odpoczynek daj im Panie".

Dzieñ i godzina - niestety nieznane,
Nadchodzi to, co nieuniknione;
Dzieñ po dniu jak kadry filmu,
Przera¿a ostatnie westchnienie.

Dêbowa trumna czy bogata urna,
Portret, na nim czarny, ¿a³obny  kir;
Wieñce, kwiaty - na po¿egnanie
I ta myœl - ten cz³owiek tu by³ i ¿y³.

Lecz wiara i ufnoœæ w dobroæ  Pana
Przypominaj¹ o Boskim mi³osierdziu;
A choæ ¿ycie œmierci¹ naznaczone,
Wrota zaœwiatów daj¹ nadziejê…
                         Maria Farasiewicz

                         15 pa¿dziernika 2020 r.
Przypis: z ³ac. "Vanitas  vanitatum et omnia vanitas" -
 "Marnoœæ nad marnoœciami i wszystko to marnoœæ"

 (Biblia, ST, Ksiêga Koheleta).

APEL  - ZBLI¯A SIÊ ZIMA
Nie b¹dŸmy obojêtni dla osób samotnych, chorych, niepe³nosprawnych.

Mo¿e potrzebuj¹ naszego wsparcia.  Udzielajmy pomocy s¹siedzkiej.
Kontakt  do Oœrodka Pomocy Spo³ecznej  w G³ubczycach

ul.  Pocztowa 6a  tel 77 485 29 22
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NOWE SCHODY W GROBNIKACH
     Obecny cmentarz w Grobnikach zosta³ za³o¿ony w po³owie
XIX wieku po kasacji zakonu Joannitów i  ustanowieniu parafii.
Do tego czasu pochówki mieszkañców Grobnik  obywa³y siê  na
cmentarzu przykoœcielnym w Bernacicach. Przyczyn¹ takiego
stanu rzeczy by³ fakt, i¿ koœció³ p.w. Œciêcia œw. Jana Chrzciciela
by³ czêœci¹ za³o¿enia pa³acowo-ogrodowego komandorii. Ponad-

to nie by³ to ko-
œció³ parafialny a
zakonny, w którym
pos³ugê kap³añsk¹
sprawowali ksiê¿a
administratorzy.
Pierwsza proœba  o
za³o¿enie cmenta-
rza wokó³ koœcio³a
zostaje z³o¿ona do
w³adz koœcielnych
w O³omuñcu i lan-
drata w G³ubczy-
cach w roku 1844.
Proœba ze wzglê-
dów sanitarnych
zostaje odrzucona.
Ponown¹ proœbê
parafianie sk³adaj¹
w roku 1847, tym
razem zostaje roz-

patrzona pozytywnie. Po zbudowaniu murowanego ogrodzenia i
bram  pierwszego pochówku na cmentarzu dokonano roku 1850.
   W roku 1905 cmentarz  w czêœci po³udniowej i czêœciowo
wschodniej otrzymuje za³o¿enie parkowe ³¹cz¹ce w sobie funk-
cje grzebalne z parkowymi. Czêœæ parkow¹ stanowi¹ aleje i klomb
kwiatowy.  W kolejnych latach aleje obsadzono lipami a na klom-
bie posadzono cztery tuje. Ma³¹ architekturê stanowi¹ figura
Chrystusa Sprawiedliwego (B³ogos³awi¹cego) i pomnik Pamiêci
Poleg³ych w czasie Wielkiej Wojny.
   I tak oto powsta³a Grobnicka nekropolia, któr¹ obecnie znamy.
Nieodzownym elementem cmentarza, a w zasadzie jego ogrodze-
nia jest brama i schody prowadz¹ce na wzgórze koœcielne od
wschodu. Jest to o tyle istotny kierunek, gdy¿ jest najkrótsz¹ drog¹
piesz¹ z terenu przykoœcielnego w stronê plebanii i centrum wsi.
   Niestety stan bramy, a szczególnie schodów uleg³ znacznemu

zniszczeniu na
przestrzeni cza-
su. Nale¿y tak¿e
pamiêtaæ, ¿e
k o n s t r u k c j a
s c h o d ó w ,
oprócz funkcji
komunikacyjnej,
pe³ni w tym miej-
scu równie¿ rolê
przypory muru ,
który po tej stro-
nie wzgórza znaj-

duje siê na sporym wzniesieniu. Przez wiele lat, solidne i majesta-
tyczne schody, zbudowane z ceg³y klinkierowej i granitu, zwieñ-
czone masywn¹ i artystycznie wykonan¹ kut¹ bram¹ by³y ozdob¹
i chlub¹ grobnickiej parafii. Jednak¿e czas i nieprawid³owe zabez-
pieczenie i u¿ytkowanie zrobi³y swoje. Schody, zamiast dodawaæ
splendoru zaczê³y straszyæ zarówno wygl¹dem jak i stanem tech-

nicznym. Konstrukcja by³a regularnie podmywana przez wody opa-
dowe, poniewa¿ po pó³nocnej stronie schodów stworzono odpro-
wadzenie deszczówki z terenu ca³ego cmentarza (pierwotnie takie
odprowadzenia by³y dwa i znajdowa³y siê w sporym oddaleniu).
Kamienne stopnie bardzo ucierpia³y na skutek nieumiejêtnego sku-
wania lodu w okresach zimowych, a do murowanych elementów na
skutek nie zabezpieczania fug i nakryw (kamienne zast¹piono beto-
nowymi) regularnie dostawa³a siê woda, która zamarzaj¹c niszczy³a
konstrukcjê. Ponadto z³y i niestabilny stan schodów zagra¿a³ tak¿e
konstrukcji muru a tym samym ca³emu terenowi wzgórza na którym
obecnie dokonuje siê pochówków.
  Dziœ, na skutek powojennych podzia³ów administracyjnych,
zasadnicza czêœæ schodów znajduj¹ siê na dzia³ce gminnej, tej
samej na której jest zlokalizowany "Plac zabaw". Natomiast mur
okalaj¹cy cmentarz, a tym samym brama i ostatnie cztery stopnie
schodów znajduj¹ siê na terenie nale¿¹cym do Parafii. Ju¿ w 2013
roku Grobnickie stowarzyszenie "Inicjatywa", które miedzy in-
nymi prowadzi Szko³ê Podstawow¹ i Przedszkole i posiada pra-
wo do u¿ytkowania terenu na którym znajduje siê wiêkszoœæ scho-
dów, podjê³o próby remontu schodów sk³adaj¹c odpowiedni
wniosek o dofinansowanie w ramach wsparcia unijnego z fundu-
szy RPO. W tym celu jeszcze w roku 2012 z inicjatywy so³tysa i
rady so³eckiej, przy okazji wiejskich do¿ynek  ze sk³adek grobnic-
kich rolników zebrano kwotê ok. 4000 z³., któr¹ przekazano na
wykonanie potrzebnych dokumentacji.  Niestety nie uda³o siê
wówczas uzyskaæ dofinansowania i zrealizowaæ projektu (miê-
dzy innymi przez podwójne w³aœcicielstwo i niejasnoœci zwi¹za-
nych z wpisem do rejestru zabytków a regulaminem projektu).  W
nastêpnych latach, ju¿ w ramach so³ectwa i samorz¹du by³y pro-

wadzone rozmowy i dzia³ania aby doprowadziæ do remontu scho-
dów. I wreszcie, dziêki przychylnoœci Burmistrza oraz Rady Miej-
skiej, w bud¿ecie Gminy  na rok 2019 uda³o siê umieœciæ inwestycjê
remontu schodów i zabezpieczyæ na ten cel œrodki w wysokoœci
100 000 z³. Wykonanie tego projektu powierzono gminnej spó³ce
Us³ugi Komunalne i prace rozpoczêto w maju 2019 roku. Pierwot-
nie projekt uwzglêdniaj¹cy zalecenia Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków zak³ada³ remont istniej¹cych stopni i murków. Jed-
nak w toku prac okaza³o siê, ¿e proces degradacji elementów mu-
rowanych jest tak znaczny, ¿e nie nadaj¹ siê one do remontu ale do
ca³kowitego odtworzenia. Wymaga³o to jednak czasu na zorgani-
zowanie dodatkowych œrodków, ale przede wszystkim na przepro-
jektowanie i uzgodnienie nowej dokumentacji. Po kilkumiesiêcznej
przerwie prace zosta³y wznowione. Ich kontynuowanie zosta³o ze
wzglêdów budowlanych przeniesione na rok 2020.
    Ju¿ w trakcie prac nad budow¹ schodów po stronie "gminnej"
wykonawca podj¹³ rozmowy z parafi¹ w celu kompleksowego
wykonania remontu równie¿ po stronie "koœcielnej", co okaza³o
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siê nieodzowne z punktu widzenia technicznego. Nie da³o siê
bowiem wykonaæ prawid³owo tej inwestycji nie traktuj¹c tego
obiektu kompleksowo, tak jak zosta³ on pierwotnie zbudowany.
Rozmowy te zakoñczy³y siê pozytywnie, a firma wykonawcy otrzy-
ma³a od proboszcza zlecenie na wykonanie prac po stronie cmen-
tarza nazwanych na potrzeby projektu "Remontem bramy" za
uzgodnion¹ kwotê  20 000 z³. netto (24600 brutto). I w tym przy-
padku potrzebna by³a stosowna dokumentacja i pozwolenie kon-
serwatorskie. Po spe³nieniu warunków formalnych firma przy-
st¹pi³a do prac, w ramach których: zdemontowano bramê i roze-
brano filary na których by³a ona osadzona, odrestaurowano a
nastêpnie osadzono bramê na nowo wymurowanych filarach
zwieñczonych nakrywami z piaskowca, zatynkowano filary, od-
restaurowano dwa stopnie granitowe oraz wybudowano dwa
nowe stopnie równie¿ z granitu, odrestaurowano i zabudowano
marmurow¹ p³ytê spocznika oraz dokonano zabruków.

   Próbowano tak¿e pozyskaæ dotacje na ten cel. W zwi¹zku z tym
zwrócono siê z wnioskiem do Gminy G³ubczyce o wsparcie w
kwocie 15 000 i do Powiatu G³ubczyckiego o kwotê 10 000. Nie-
stety z Gminy nie uda³o siê pozyskaæ dofinansowania, poniewa¿
ca³a kwota przeznaczona na takie cele w bud¿ecie gminnym na
rok 2020 (30 000 z³.)  trafi³a do Parafii Lisiêcice w zwi¹zku z bardzo
pilnymi potrzebami remontowymi tamtejszego koœcio³a.     Uda³o
siê natomiast parafii otrzymaæ dofinansowanie w kwocie 10 000 z
Powiatu i podpisaæ 29 maja 2020 r. stosown¹ umowê.   Po stronie

i na zlecenie Gminy G³ubczyce prace finansowane by³y wy³¹cz-
nie ze œrodków w³asnych Gminy, a w ich sk³ad wchodzi³o: zde-
montowanie i odrestaurowanie zabytkowych stopni granitowych,
rozebranie i wywiezienie konstrukcji schodów, wylanie betono-
wych ³aw fundamentowych i konstrukcyjnych, wymurowanie
murków bocznych, zamontowanie stopni i p³yt granitowych na
spocznikach oraz pokryw z piaskowca na murkach, zatynkowa-
nie murów i osadzenie porêczy oraz zaimpregnowanie elemen-

tów kamiennych oraz u³o¿enie kamiennego bruku u podnó¿a scho-
dów. Koszt  prac ostatecznie zamkn¹³ siê kwot¹ 184 484,92 z³.
   I tak oto, po kilkunastu latach starañ, dziêki konsekwencji i

wielkiej determinacji, ale przede wszystkim dziêki wielu przy-
chylnym ludziom, uda³o siê doprowadziæ remont, a w zasadzie
w znacznej mierze odbudowê schodów do szczêœliwego ale i
efektownego koñca. Efekt koñcowy jest tym okazalszy, gdy¿ w
roku 2018, równie¿ dziêki funduszom inwestycyjnym Gminy
G³ubczyce wyremontowano obie drogi prowadz¹ce do cmentar-
nych schodów. W ten to sposób mieszkañcy Grobnik, parafia-
nie i goœcie mog¹ dziœ korzystaæ z funkcjonalnej i okaza³ej infra-
struktury, która bêdzie im s³u¿yæ przez wiele nastêpnych lat.

Pawe³ Buczek
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OCENA JAKOŒCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPO¯YCIA
PRZEZ LUDZI NA TERENIE
POWIATU G£UBCZYCKIEGO
 W III KWARTALE 2020R.
Podstaw¹ zapewnienia konsumentom bezpiecznej wody do spo-
¿ycia stanowi¹ zarówno badania realizowane w ramach nadzoru
organów Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, jak i badania wyko-
nywane przez producentów wody w ramach kontroli wewnêtrz-
nej. Przekroczenie parametrów okreœlonych w rozporz¹dzeniu
wymaga ka¿dorazowo dokonania oceny zagro¿eñ oraz okreœle-
nia przydatnoœci wody do spo¿ycia. Ocena jakoœci wody spo-
rz¹dzana jest osobna dla ka¿dego wodoci¹gu.
Woda wykorzystywana do zbiorowego zaopatrzenia ludnoœci
na terenie powiatu g³ubczyckiego pochodzi z ujêæ podziemnych.
Jakoœæ wody skontrolowano w 16 wodoci¹gach.
W ramach prowadzonego monitoringu jakoœci wody pobrano
44 próbki do badañ mikrobiologicznych i 27 próbek do badañ
fizykochemicznych.
Z uwagi na zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody w wodo-
ci¹gach publicznych Szczyty i Amandów- T³ustomosty stwier-
dzono brak przydatnoœci wody do spo¿ycia oraz wydano komu-
nikaty o zakazie wykorzystywania wody do picia, mycia naczyñ,
warzyw i owoców oraz k¹pieli. Administrator wodoci¹gu zapew-
ni³ mieszkañcom zastêpcze Ÿród³o wody.
Krótkotrwa³e zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody stwier-
dzono równie¿ w wodoci¹gu publicznym Branice, PGR Wojno-
wice Osiedle i Dzieæmarów- Baborów.
W wyniku prowadzonego postêpowania administracyjnego oraz
podjêtych dzia³añ naprawczych, zanieczyszczenia zosta³y wy-
eliminowane.
Na koniec III kwarta³u, wszystkim konsumentom na terenie po-
wiatu g³ubczyckiego, dostarczano wodê, w ramach zbiorowego
zaopatrzenia, zgodn¹ z wymaganiami okreœlonymi w rozporz¹-
dzeniu Ministra Zdrowia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakoœci wody
przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi.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) wyka-
zów obejmuj¹cych nieruchomoœci Gminy G³ubczyce, przezna-
czonych do zbycia, oddania w dzier¿awê i oddania w u¿yczenie:
1) wykaz obejmuj¹cy przeznaczon¹ do zbycia nieruchomoœæ
lokalow¹, po³o¿on¹ w G³ubczycach przy ul. ̄ eromskiego nr 19/
17;
2)  wykazy obejmuj¹ce przeznaczone do zbycia nieruchomo-
œci, po³o¿one w G³ubczycach, oznaczone jako dzia³ki nr 621/60,
276/19, 276/20 i 460/13;
3) wykaz obejmuj¹cy przeznaczon¹ do oddania w u¿yczenie
nieruchomoœæ po³o¿on¹ w G³ubczycach, oznaczon¹ jako czêœæ
dzia³ki nr 294/21;
4) wykazy obejmuj¹ce przeznaczone do oddania w dzier¿awê nie-
ruchomoœci po³o¿one w obrêbach ewidencyjnych:
a) obrêb G³ubczyce, dzia³ka nr 205/38 oraz czêœci dzia³ek nr
331/2, 315/49, 205/68, 272/101, 731/37, 89/3, 89/9, 339/7,286/43;
b) obrêb Grobniki, czeœæ dzia³ki nr 684;
c) obrêb Zawiszyce, dzia³ka nr 261 oraz czêœæ dzia³ki nr
272.

OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje, ¿e w dniu:
1) 27 paŸdziernika 2020 r. odbêdzie siê I przetarg ustny nie-
ograniczony w sprawie sprzeda¿y nieruchomoœci niezabudo-
wanej, po³o¿onej w Bogdanowicach, oznaczonej jako dzia³ka nr
282/2. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 5 750 z³ netto.
Wadium wynosi 580 z³.
2) 10 listopada 2020 r. odbêd¹ siê:
a)    IV przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y
nieruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej w obrêbie ewiden-
cyjnym Go³uszowice, oznaczonej jako dzia³ka nr 59/2. Cena wy-
wo³awcza do przetargu wynosi 54 881 z³ netto. Wadium wynosi
5 000 z³;
b)    II przetarg ustny ograniczony do w³aœcicieli nieruchomoœci
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 wywo³aw-
cza do przetargu wynosi 7 507 z³ netto. Wadium wynosi 700 z³.
3) 16 listopada 2020 r. odbêd¹ siê:
a) I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y
nieruchomoœci lokalowej (lokal mieszkalny), po³o¿onej w G³ub-
czycach przy ul. Oœwiêcimskiej nr 5/6. Cena wywo³awcza do
przetargu wynosi 41 331 z³. Wadium wynosi 4 200 z³.
b) I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y
nieruchomoœci lokalowej (lokal mieszkalny), po³o¿onej w G³ub-
czycach przy ul. Kochanowskiego nr 10/3. Cena wywo³awcza
do przetargu wynosi 17 331 z³. Wadium wynosi 1 740 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).
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Organizacje spo³eczne oraz osoby publiczne w Polsce od lat
tocz¹ batalie z zalewaj¹c¹ nas w mediach, na ulicy, w pracy, offline
i online mow¹ nienawiœci. Powstaje coraz to wiêcej rozwi¹zañ i
konkretnych narzêdzi w sferze edukacji, profilaktyki i wykrywal-
noœci przestêpstw. Jednak to dalej za ma³o. Musimy rozmawiaæ o
naszym wspólnym bezpieczeñstwie, tak, mowa nienawiœci stwarza
wiele zagro¿eñ i posiada efekt destrukcji. Wszyscy jesteœmy za-
gro¿eni, a najprostszym rozwi¹zaniem powinna byæ wspó³praca i
ludzkie zrozumienie. Skalê problemu najlepiej oddaj¹ liczby, w ci¹-
gu 1 roku ze wsparcia ponad 100 tys. organizacji spo³ecznych,
korzystaj¹ miliony osób, zarówno dzieci, m³odzie¿, doroœli jak i
seniorzy.

Pomimo wielu trudnoœci, kolejne osoby anga¿uj¹ siê w inicja-
tywy spo³eczne, poœwiêcaj¹c przy tym swój czas i energiê. Pragn¹
stworzyæ coœ dobrego dla lokalnej spo³ecznoœci, chc¹ kreowaæ
sami swoj¹ rzeczywistoœæ. Nie chc¹ narzekaæ, ¿e coœ jest nie tak
jakby sobie tego ¿yczyli. Zdaj¹ sobie bowiem sprawê jak wiele
kosztuje zrobienie czegoœ dobrego, tak po prostu od siebie, co
nie zawsze jest doskona³e, poniewa¿ idea inicjatyw jest inna.
Sens ma budowanie wspólnych relacji, coœ co bêdzie nasze w³a-
sne a nie, ¿e ktoœ znowu coœ zrobi³ nie tak. Niestety koñczy siê to
tak, ¿e "sukces jest nasz, a pomys³odawca czêsto staje siê wro-
giem".

Niestety, zawsze znajd¹ siê "krytycy" inicjatyw spo³ecznych,
ludzie którzy z natury siej¹ mowê nienawiœci. I to nie dlatego, ¿e
coœ jest z³e, ale to coœ jest nie nasze. To nie my bowiem wyszli-
œmy z pomys³em, to nie my to zrobiliœmy. £atwiej jest krytyko-
waæ, ni¿ zrobiæ coœ dobrego, poniewa¿ zrobienie czegoœ kosztuje
du¿o wysi³ku - trzeba coœ wymyœliæ, napisaæ, pozyskaæ dofinan-
sowanie, a jeszcze co najgorsze to samemu wykonaæ. Nie wspo-
mnê ju¿, ¿e czasem by³oby wskazane coœ jeszcze przeczytaæ. Jak
powiedzia³ Albert Camus "Zawsze znajdzie siê odpowiednia filo-
zofia do braku odwagi". Realizacja projektu spo³ecznego jest
bowiem wyjœciem poza swoj¹ strefê komfortu, jest wystawie-
niem siê na ocenê, która sama w sobie z natury tak naprawê nie

jest z³a. Niestety krytykowaæ trzeba siê nauczyæ, poniewa¿ po-
miêdzy kreatywn¹ krytyk¹, a krytyk¹ która jest mow¹ nienawiœci
jest bardzo cienka granica. Musimy stawiaæ na edukacjê ju¿ na
poziomie przedszkola i szko³y podstawowej.

Sam zawsze mia³em inaczej. Podobnie jak wiêkszoœæ moim zna-
jomych. Dlatego trudno mi zrozumieæ, sk¹d tyle nienawiœci. Sk¹d
tyle braku zrozumienia, ¿e ktoœ  móg³ zrobiæ coœ po prostu od
siebie, dla innych. Na szczêœcie, takich osób jest wg badañ tylko
5%, jednak¿e to one potrafi¹, skutecznie zniechêciæ wiele osób do
realizacji kolejnych projektów. Nie ka¿dy bowiem ma silny charak-
ter, który pozwoli na przejœcie obok tego obojêtnie. Chcia³bym,
aby wszyscy którzy robi¹ coœ dla innych wiedzieli, ¿e nie s¹ sami,
mog¹ liczyæ na siebie. Chcia³bym, aby te osoby które nios¹ dobro
nie przejmowa³y siê krytyk¹, poniewa¿ to one s¹ wartoœciowe i to
one kreuj¹ nasze ma³e ojczyzny. To te osoby s¹ motorem zmian i
bez nich nie by³oby postêpu. Prawie ka¿dy z nas ma w sobie cz¹st-
kê "narzekacza", która komunikuje brak zadowolenia z naszej pra-
cy, sytuacji, relacji czy trudnoœci tak¿e w biznesie.  Kluczowe jest
jednak to, co siê dzieje póŸniej. Czy wprowadzamy zmiany i nowe
dzia³ania czy koncentrujemy siê tylko na narzekaniu i mówieniu, ¿e
wszytko i wszyscy dooko³a s¹ przeciwko nam i ju¿ nic siê nie
zmieni.

Musimy zadaæ sobie proste pytanie czy chcemy byæ mocnymi
liderami, daj¹cymi przyk³ad innym swoj¹ postaw¹ i prezentowa-
nymi wartoœciami czy chcemy byæ s³abymi liderami, którzy pró-
buj¹ swoim zachowaniem ukryæ s³aboœci i posiadane lêki. Dla
mnie odpowiedŸ jest tyko jedna. Tak wiêc, ¿yjmy tak, abyœmy
byli zgodni z naszymi wartoœciami, a gdy trzeba coœ zmieniæ to
¿ebyœmy siê nie bali tych zmian. ¯yjmy wed³ug prostej zasady,
któr¹ wyrazi³ Harold Taylor "Najlepszy sposób na osi¹gniêcie
sukcesu to postêpowaæ wed³ug rad, które dajemy innym". Za-
miast poœwiêcaæ czas i energiê, aby powiedzieæ, ¿e coœ jest nie
tak albo czegoœ nie da siê zrobiæ, zróbmy prosty gest i wyci¹gnij-
my do siebie rêkê.

                                                         Marcin Grabuñczyk

INICJATYWY SPO£ECZNE - CZY HEJT JEST POTRZEBNY?
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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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    We wrzeœniu i paŸdzierniku uczniowie Publicznej Szko³y Podstawowej w Go³u-
szowicach brali udzia³ w projekcie „Kobiety na miarê Gwiazd” finansowanym

przez Fundacjê BGK w ramach programu „Dzieci Kapitana Nemo”.

    We wrzeœniu i paŸdzierniku uczniowie Publicznej Szko³y Podstawowej w Go³u-
szowicach brali udzia³ w projekcie „Kobiety na miarê Gwiazd” finansowanym

przez Fundacjê BGK w ramach programu „Dzieci Kapitana Nemo”.
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DBAMY O NASZ¥ PLANETÊ
Jak co roku, w ka¿dy trzeci weekend wrzeœnia organizowana jest Akcja Sprz¹tania Œwiata, w tym roku pod has³em

"Plastik? Rezygnujê. Redukujê"
Przedszkolaki z Przedszkola nr 3, tak¿e przy³¹czy³y siê do tej akcji i pocz¹tkiem  wrzeœnia wyruszy³y sprz¹taæ park w G³ubczycach.
Wczeœniej dzieci zapozna³y siê podczas zajêæ dydaktycznych o tym, jakie niebezpieczeñstwa gro¿¹ ludziom, gdy zanieczyszczaj¹
œrodowisko przyrodnicze. Nauczycielki zwróci³y dzieciom szczególn¹ uwagê  na segregowanie odpadów oraz recykling. Przedszko-
laki z zainteresowaniem i chêci¹ bra³y udzia³ w rozmowie, odpowiada³y na zadane pytania, pozna³y kolory pojemników, do których
nale¿y wrzucaæ posortowane odpady. Jednak najprzyjemniejsz¹ atrakcj¹ by³o sprz¹tanie "Naszej Ziemi". Wszystkie przedszkolaki
otrzyma³y rêkawiczki i worki na œmieci. Dzieci bardzo zaanga¿owa³y siê w t¹ akcjê i dok³adnie wykona³y swoje zadanie.
Po przyjœciu do przedszkola wszystkie œmieci by³y posortowane i w³o¿one do odpowiednich kontenerów. Dzieci poczu³y wielk¹
odpowiedzialnoœæ za stan œrodowiska przyrodniczego, zw³aszcza naszej okolicy. Dbajmy o Nasz¹ Planetê, zaczynaj¹c od jak naj-
m³odszych lat i jak najbli¿szych nam miejsc.

                                                                                      Katarzyna Komplikowicz


