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Uroczystoœæ upamiêtniaj¹ca 77. Rocznicê Powstania Warszawskiego
odby³a siê 01.08.2021 r. o godz. 17.00 przed Pomnikiem Krzy¿a Harcerskiego w G³ubczycach
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ŒWIÊTO WOJSKA POLSKIEGO
Zaproszeni goœcie oraz mieszkañcy G³ubczyc wziêli udzia³ w uroczystych obchodach z okazji Œwiêta Wojska Polskiego oraz

obchodów 101. rocznicy Bitwy Warszawskiej.
Uroczystoœæ z okazji Œwiêta Wojska Polskiego odby³a siê przed Pomnikiem Czynu Zbrojnego w G³ubczycach. Uroczystoœci

poprzedzone by³y Msz¹ Œwiêt¹ w Koœciele Parafialnym.  Delegacje lokalnych w³adz samorz¹dowych, zwi¹zków kombatanckich,
s³u¿b mundurowych, zak³adów pracy i instytucji, partii politycznych i organizacji, dyrektorzy placówek oœwiatowych oraz  harcerze
ZHP i ZHR z harcerzami z Wilna i Litwy z³o¿yli wi¹zanki kwiatów. Harcerze przygotowali program artystyczny, a ca³oœæ uroczystoœci
uœwietni³a oprawa muzyczna w wykonaniu Orkiestry PLANIA.                                                                                                  K. Mojzyk
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Klasztorek czyli Franciszkañski Oœrodek Pomocy Dzieciom
prowadzi³ w roku 2020/2021 œwietlicê socjoterapeutyczn¹ oraz
Centrum Aktywnoœci Dzieci i M³odzie¿y, gdzie pomaga³ m³odym
ludziom aktywnie spêdzaæ czas poprzez socjoterapiê, pomoc
w nauce, bezpieczne zabawy, wyjazdy na basen, do kina, wy-
cieczki, spotkania i wypoczynek zimowy i letni. Dzieci otrzymy-
wa³y codziennie ciep³y posi³ek oraz doœwiadcza³y wiele mi³oœci
i szacunku. Zajêcia odbywa³y siê w dniach nauki szkolnej, od
poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 15.00 - 19.00 oraz w czasie ferii
i wakacji podczas wspólnych wyjazdów. Realizowane zajêcia

objête by³y harmono-
gramem tygodnio-
wym i ubogacone
ró¿nymi imprezami
okolicznoœciowymi i
wyjazdami. Korzysta-
nie z zajêæ w Oœrod-
ku jest bezp³atne, a
Oœrodek utrzymuje
siê g³ównie dziêki
pomocy Gminy, Po-
wiatu, zbiórek oraz
ludziom dobrego ser-
ca. W Oœrodku pro-
wadzony jest autor-
ski program pedago-
giczny, wspierany

Transkulturow¹ Psychoterapi¹ Pozytywn¹ - "Pedagogia Mi³o-
œci", prowadzony przez dyrektora Oœrodka            o. mgr-lic.
Urban Adam B¹ka OFM, pedagoga, socjoterapeutê, terapeutê
uzale¿nieñ i psychoterapeutê - certyfikowanego konsultanta
transkulturowej psychoterapii pozytywnej (WAPP, Wiesbaden,
Niemcy, w trakcie kursu mistrzowskiego).

We wrzeœniu 2020 roku mimo dalszej sytuacji pandemicznej,
obostrzeñ oraz zaleceñ by dzia³aæ dalej w zamkniêciu, widz¹c jak
bardzo Klasztorek jest potrzebny naszym wychowankom, wzno-
wiliœmy dzia³alnoœæ. Wymaga³o to wdro¿enia pewnych zmian
i obostrzeñ oraz dodatkowej pracy przy zaadaptowaniu Oœrod-
ka na dzia³alnoœæ, dziêki czemu ju¿ od wrzeœnia mogliœmy znów
funkcjonowaæ jako jedna wielka rodzina. I znów by³o weso³o,
gwarno, radoœnie, a pomoc edukacyjna, terapeutyczna, rozwija-
j¹ca zainteresowania i podnosz¹ca wartoœæ ka¿dego z nas, do-

ciera³a do naszych wychowanków. Klasztorek by³ otwarty przez
ca³y rok szkolno-pedagogiczny, jako jedyna tego typu placów-
ka w ca³ym województwie opolskim. Nie brakowa³o ludzi dobre-

go serca, którzy modlitew-
nie, finansowo i materialnie
wspierali Oœrodek. Równie¿
w³adze Gminy i Powiatu
oraz ró¿ne firmy prywatne,
mocno wspomaga³y nas w
tym czasie, dziêki czemu
mogliœmy funkcjonowaæ w
czasie pandemii, pozyski-
waæ nowe rzeczy oraz do-
konywaæ remontów i stwo-
rzyæ nowe sale terapeutycz-
ne, aby jak najlepiej wspieraæ naszych podopiecznych. Jako, ¿e
Oœrodek dzia³a jako instytucja charytatywna prowadzona przez
Zakon Braci Mniejszych, nie mog³o zabrakn¹æ religijnego cha-
rakteru:, katecheza - przygotowanie do sakramentów, uczestnic-
two w ró¿nych nabo¿eñstwach koœcielnych czy Msza szkolna.
Wszystko w  wymiarze adekwatnym do potrzeb dzieci i pracy
placówki. Ka¿dy dzieñ mia³ swój konkretny temat, w zale¿noœci
od harmonogramu zajêæ. W minionym roku realizacja zadañ pro-
wadzona by³a w nastêpuj¹cych formach:

- Zajêcia edukacyjne-wyrównawcze: codzienna pomoc przy
odrabianiu lekcji, wspólna nauka, indywidualne korepetycje,
zajêcia rewalidacyjne, codzienna nauka, nauka jêzyków obcych,
konkursy z ortografii, tabliczki mno¿enia, historii i ró¿nych przed-
miotów lekcyjnych.

- Zajêcia terapeutyczne: codzienne rozmowy grupowe i indy-
widualne, wspólne rozmowy, specjalistyczna opieka psycholo-
giczno-terapeutyczna, wsparcie w ró¿nych sytuacjach ¿ycio-
wych,  organizowanie ró¿nych zajêæ i szkoleñ profilaktycznych,
prowadzonych przez specjalistów, poruszaj¹ce takie zagadnie-
nia jak logopedia, "cyberprzemoc", bezpieczeñstwo czy ró¿ne-
go rodzaju u¿ywki, bajkoterapia, spotkanie z "Misiem Zdzisiem"

- Zajêcia rozwijaj¹ce zainteresowania: uzdolnienia i talenty dzie-
ci i m³odzie¿y. Ka¿dego tygodnia, w zale¿noœci od danego planu
dnia. prowadzone by³y zajêcia artystyczne, plastyczne, muzycz-
ne, teatralne, fotograficzne, sportowe, informatyczne czy kuli-
narne.

- Zajêcia artystyczne i plastyczne polega³y na samodzielnym

FRANCISZKAÑSKI OŒRODEK POMOCY DZIECIOM "KLASZTOREK"
W ROKU SZKOLNO-PEDAGOGICZNYM 2020/2021
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wykonywaniu przez dzieci dekoracji po-
mieszczeñ Oœrodka na uroczystoœci odby-
waj¹ce siê w ci¹gu roku - m. in. dzieñ babci
i dziadka, walentynki, dzieñ dziecka, waka-
cje, imprezy andrzejkowe, miko³ajkowe, czy
wigilijne. Przygotowywali samodzielnie kart-
ki i stroiki œwi¹teczne, ozdoby na stó³ oraz
rysunki i plakaty okolicznoœciowe równie¿
prace plastyczne z ró¿nych wyjazdów edu-
kacyjnych i kulturalnych.

- Zajêcia teatralne i muzyczne, to pozna-
wanie nowych piosenek zwi¹zanych z ró¿-
nymi okolicznoœciami, przygotowania do
wystêpów na spotkaniach integracyjnych
z osobami niepe³nosprawnymi, imprezach
okolicznoœciowych czy  akademiach odby-
wanych siê w Oœrodku.

- Zajêcia kulinarne polega³y na pomocy w
przygotowywaniu przez dzieci - pod okiem

opiekuna - posi³ku i nakryciu sto³u dla wszyst-
kich obecnych na zajêciach, oraz posprz¹ta-
niu po posi³ku, który codziennie otrzymuj¹.
Ka¿dego dnia wyznaczane s¹ do tych zajêæ
inne osoby, by wszyscy mogli nabieraæ wpra-
wy    w radzeniu sobie w sytuacjach codzien-
nego ¿ycia.

- Zajêcia fotograficzne to nauka robienia
zdjêæ na wspólnych wyprawach. Dziêki temu
poznajemy tajniki fotografii. Oœrodek posia-
da swoje mini studio fotograficzne, gdzie pod-
opieczni mog¹ rozwijaæ swoje talenty.

- Zajêcia informatyczne to æwiczenie umiejêtnoœci w korzysta-
niu z komputera, internetu czy konsoli. S³u¿y temu specjalna
pracownia komputerowa. Zajêcia te k³ad¹ nacisk na roztropne
i m¹dre korzystanie z wirtualnej rzeczywistoœci.

- Zajêcia sportowe, rozwijaj¹ce sprawnoœæ fizyczn¹ i zdrowie
dzieci i m³odzie¿y s¹ realizowane w specjalnie przystosowanych
salach Oœrodka: si³ownia i sala zabaw (tenis sto³owy, bilard,
cymbergaj, trampolina, automat do koszykówki, unihokej, strzel-
nictwo, zajêcia ruchowe) oraz na placach  zabaw, sali gimna-
stycznej i basenie k¹pielowym.

- Wyjazdy i spotkania edukacyjne, rekreacyjne i kulturalne:
choæ pandemia troszkê ograniczy³a nasze wyjazdy, jednak uda-
³o nam siê wyje¿d¿aæ na jednodniowe wycieczki krajoznawczo-
edukacyjne, nocowanie w klasztorku, pó³kolonie czy wyjazdy

wakacyjne do Che³mska Œl., Karpacza, Górê œw.
Anny, Raciborza, Prudnika, Opola, Krakowa, piel-
grzymka do Opawic i wiele innych ciekawych
miejsc. Odbywa³y siê tak¿e wyjazdy integracyj-
ne z zaprzyjaŸnionymi œwietlicami, Oœrodkami,
Domem Dziecka, szko³ami czy innymi instytucja-
mi. Dodatkowo w ka¿dym tygodniu odbywa³y
siê zajêcia edukacyjno-kulturalne oraz cykliczne
spotkania z goœciem.

Przebywanie podopiecznych na zajêciach w
Klasztorku z rówieœnikami i opiekunami, którzy
otaczaj¹ dzieci ¿yczliwoœci¹ i wsparciem pozwala
na odreagowanie okreœlonych doœwiadczeñ trau-

matycznych prze¿ywanych czasami w rodzinie i œrodowisku oraz
uczy rozumnie korzystaæ z elektroniki i m¹drze spêdzaæ czas.
Oprócz realizacji zajêæ opiekuñczo-wychowawczych   i terapeu-
tycznych dzieci odbieraj¹ dobre wzorce i normy, co zwiêksza ich
bezpieczeñstwo, podnosi aktywnoœæ i umiejêtnoœæ odnalezie-
nia siê w spo³eczeñstwie. Du¿o by opowiadaæ co                  u nas
sie dzia³o, strony nie s¹ w stanie zapisaæ wszystkiego. Dlatego
zapraszamy na nasze strony internetowe, gdzie mo¿na dowie-
dzieæ siê o nas wiêcej, zobaczyæ zdjêcia, bo ka¿dy dzieñ przyno-
si³ nam coœ nowego, a tak¿e wspomóc nas w naszej dzia³alnoœci:

www.klasztorek.edu.pl
www.facebook.com/pomagajmydzieciakom.

mgr-lic. Urban Adam B¹k OFM
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2021 OG£OSZONY ROKIEM
KARD. STEFANA WYSZYÑSKIEGO

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przekonany o szczególnym
znaczeniu osoby kardyna³a Stefana Wyszyñskiego dla po-
szanowania godnoœci cz³owieka i wolnoœci, szacunku do Oj-
czyzny i budowania wolnej i niepodleg³ej Polski, ustanowi³
rok 2021 - Rokiem kardyna³a Stefana Wyszyñskiego (1). Po-
nadto Polacy oczekuj¹ na beatyfikacjê Prymasa Tysi¹clecia,
która odbêdzie siê 12 wrzeœnia, o godz. 12.00 w Œwi¹tyni
Opatrznoœci Bo¿ej w Warszawie-Wilanowie. Nale¿y nadmie-
niæ, i¿ w koncelebrze Mszy Œwiêtej beatyfikacyjnej nie za-
braknie przedstawicieli duchownych, reprezentacji zakonów
oraz reprezentanci wiernych œwieckich z  diecezji opolskiej.

Dodatkowo aby dopomóc dzieciom i m³odzie¿y w ducho-
wym prze¿ywaniu tego czasu, w kontekœcie przygotowania
do beatyfikacji S³ugi Bo¿ego kard. Stefana Wyszyñskiego,
Wydzia³ Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu wraz
z Kuratorium Oœwiaty w Opolu przygotowa³ Diecezjalny Kon-
kurs Wiedzy Religijnej ̄ AK 2021, o tematyce Droga do be-
atyfikacji Prymasa Stefana Wyszyñskiego. Konkurs do któ-
rego przyst¹pi³o blisko 800 uczniów, sk³ada³ siê z trzech eta-
pów. Do fina³u zakwalifikowa³o siê 109 uczestników z klas IV-
VI oraz 140 z klas VII-VIII. Diecezjalna Komisja Konkursowa
wy³oni³a 76 laureatów w grupie m³odszej oraz 90 laureatów
w grupie starszej. Uczniowie z powiatu G³ubczyckiego, któ-
rzy zdobyli  tytu³ laureata w grupie m³odszej to; Lilia Sikora-
Balicka oraz Amelia Krawiec, w grupie starszej to; Ewelina
Bia³ek i Paulina Antoszczyszyn - szczêœliwe uczennice ze Szko-
³y Podstawowej z Oddzia³ami Przedszkolnymi w Bogdanowi-
cach.

Dodatkowo laureaci zostali zauwa¿eni i wyró¿nieni przez
Burmistrza Miasta G³ubczyc - Adama Krupê nagrod¹ pieniê¿n¹
i dyplomem za wybitne osi¹gniêcia w dziedzinie NAUKI
w roku szkolnym 2020/2021.

Serdecznie gratulujê  wyników w konkursie ̄ AK 2021, któ-
re œwiadcz¹ o wytrwa³ej i konsekwentnej pracy uczniów oraz
skutecznoœci dzia³añ na rzecz jakoœci kszta³cenia realizowa-
nych przez nauczycieli w Szkole Podstawowej z Oddzia³ami
Przedszkolnymi w Bogdanowicach, kierowanej przez Pani¹
Dyrektor Aleksandrê Bobkier.

Serdecznie dziêkujê Burmistrzowi Miasta G³ubczyc Panu
Adamowi Krupie za nadanie zaszczytnych wyró¿nieñ dla  Lau-

MOJE MYŒLI
O PRYMASIE TYSI¥CLECIA

KARD. STEFANIE WYSZYÑSKIM
Trzeciego  sierpnia sto lat temu narodzi³o siê wyj¹tkowe dzieciê.
Jako m³odzieniec nie mia³o ³atwo, bowiem nosi³o smutek, po stra-

cie najukochañszej matki.
Stan¹æ na nogi jednak musia³o, bo na gimnazjum przyszed³ czas.
A tu TRZASK OGNIA…  i wtem wojna przysz³a na œwiat.
Lecz ¿ycie nie stanê³o w miejscu.
Stefan sakrament przyj¹³ swój, czuj¹c olœnienie i przep³yw wiel-

kiego szczêœcia.
Po maturze wst¹pi³ do seminarium duchownego, a ksiê¿a od razu

wiedzieli, ¿e jest kimœ  wielkim.
Zaimponowa³ mi tym, ¿e od najm³odszych lat wiedzia³ kim jest.
By³ dzielny w czasie  wojny, st¹pa³ twardo po ziemi, w dzieñ

i w nocy  zara¿a³ swoim szczêœciem, a Œwiêt¹ Matkê kocha³ jak
swoj¹ w³asn¹.                                            Lilia Sikora-Balicka (lat 12)

Na zdjêciu od prawej: Aleksandra Bobkier - dyrektor oraz
Laureatki ̄ ak 2021 i wyró¿nione dyplomem za wybitne osi¹-
gniêcia w dziedzinie NAUKI w roku szkolnym 2020/2021;

Lilia Sikora-Balicka, Ewelina Bia³ek, Amelia Krawiec,
Paulina Antoszczyszyn

reatów ̄ AK 2021 reprezentuj¹cych nasz Powiat i Gminê G³ubczy-
ce.

A czytelnikom miesiêcznika ,,G³osu G³ubczyc"  serdecznie ¿yczê,
aby czas procesu beatyfikacji  Prymasa Tysi¹clecia, by³ Ÿród³em,
z którego czerpaæ bêdziemy si³y do bohaterskiej s³u¿by Bogu, bliŸ-
niemu i naszej ziemi ojczystej.

                                                               Agnieszka Sikora-Balicka
                                                         Wspó³pracownik INC, Polska

1.https://beatyfikacja.info/2021-ogloszony-rokiem-kard-stefana-
wyszynskiego/

Laureatka Lilia Sikora-Balicka
u Burmistrza G³ubczyc Pana Adama Krupy
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W dniach 18-23 lipca stowarzyszenie Tacy Sami zorganizowali turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy.
Po raz dziewi¹ty Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepe³nosprawnych „Tacy Sami” zorganizowa³o w Pietrowickim Oœrodku

Wypoczynkowym turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy. Podopieczni stowarzyszenia w trakcie turnusu mieli zapewnion¹ kom-
pleksow¹ rehabilitacjê od godzin porannych do póŸnych godzin popo³udniowych a wieczorami ciekawe spotkania. Podopieczni
bezp³atnie skorzystali z takich terapii jak logopedia, neurologopedia, psychologia, artro terapia, fizjoterapia, terapia rêki, terapia
dzieci autystycznych i Aspergera czy terapia SI. W trakcie turnusu odwiedzili obozowiczów, policjanci, stra¿ po¿arna z OSP Zopowy
i pracownik sanepidu z bardzo ciekawymi wyk³adami i pokazami. Opiekunowie podopiecznych i rodzeñstwo mieli szansê na bardzo
pouczaj¹ce wyk³ady i warsztaty z adwokatem dr. Olgierdem Pankiewiczem, który przyjecha³, w asyœcie studentów prawa Krzyszto-
fem Góreckim i Bart³omiejem Biernackim. Pani Anna Kozielska wyst¹pi³a z dwudniowymi warsztatami z psychologii, a Pan Marcin
Isañski z warsztatami z ratownictwa medycznego. Dzieciom i opiekunom czas umili³ równie¿ DJ Bartosz Kostyrka, który nieodp³atnie
zorganizowa³ dyskotekê. Turnus ju¿ po raz czwarty zakoñczy³a Olimpiada turnusowa i wystêpy rodziców. Turnus i planowany
wyjazd wypoczynkowy do Karpacza to jeden wielki projekt, który nie móg³by zostaæ zorganizowany, gdyby nie œrodki pozyskane
w ramach projektów z Gminy G³ubczyce, PCPR-u, PZU i wsparciu firmy Top Farms G³ubczyce. Wielkie podziêkowania równie¿ nale¿¹
siê wolontariuszkom, które pomaga³y w trakcie turnusu a by³y to Kornelia, Kasia, Nicola i Julia.                                Krzysztof Hajda

DZIEWI¥TY TURNUS TACY SAMI
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O KRASIE HVARU
Hvar - chorwacka wyspa na Adriatyku;
Hvar - malowniczy krajobraz, który urzeka.
Hvar - po³udniowa roœlinnoœæ: oliwki, granaty;
Hvar - krzewy wawrzynu i rozmaite zapachy.
Hvar - turkusowe morze, ciep³a woda;
Hvar - Raj na ziemi, niezwyk³a przygoda.
Hvar - Stary Grad i 2500 lat historii;
Hvar - antyczna zabudowa, czas miniony.
Hvar - woko³o lawendowe pola i ³¹ki;
Hvar - luksusowe jachty, œwiat bajki.
Hvar - potêga, majestat i cud natury;
Hvar - wybrze¿e, monumentalne góry.
Hvar - odpoczynek, relaks , regeneracja;
Hvar - topograficznie-dolna Dalmacja.
Hvar - piêkno otaczaj¹cego œwiata;
Hvar - opalenizna i urok Chorwata.
Hvar - swojska rakija i wino gronowe;
Hvar  -regionalne suweniry, nietypowe.
Hvar - wakacje marzeñ, mi³e wspomnienia;
Hvar - powróciæ tam - to moje pragnienie!

         Maria Farasiewicz
                                       22.sierpnia 2021r.
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"Ogrodnik Drzewa ¯ycia" to honorowy tytu³ nadawany od
2019 r. przez  Stowarzyszenie "Ambasada  Sukcesu" osobom,
które w sposób poœredni dzia³aj¹ na rzecz wsparcia i integracji
œrodowiska lokalnej spo³ecznoœci, a przede wszystkim na rzecz
osób niesamodzielnych, niepe³nosprawnych, rodziny i dziec-
ka.

W tym roku, 30 czerwca, honorowy tytu³ "Ogrodnika Drze-
wa ̄ ycia" otrzyma³ równie¿ Pan Pawe³ Buczek, so³tys, grobni-
czanin, Radny Rady Miejskiej w G³ubczycach. Tytu³ ten nada-
wany jest przez Stowarzyszenie "Ambasada Sukcesu".

Panie Pawle, zosta³ Pan ogrodnikiem i to niezwyczajnym, bo
"Ogrodnikiem Drzewa ̄ ycia".

To prawda. Du¿e zaskoczenie. W œrodê, 30 czerwca, w Pa³acu
w Izbicku zosta³em uhonorowany tytu³em "Ogrodnik Drzewa
¯ycia".

Z jednej strony, zupe³nie nie czujê siê jakoœ specjalnie zas³u¿o-
nym aby otrzymywaæ takie wyró¿nienia i to w tak zacnym gronie.
Z drugiej jednak, jest mi oczywiœcie bardzo mi³o i czujê siê dumny,
¿e to co robiê zosta³o dostrze¿one i docenione.

Tego typu wyró¿nienia chcia³bym w ¿yciu otrzymywaæ: szcze-
re, nie koniunkturalne, nie lobbowane, bez gratyfikacji, w tak mi-
³ej atmosferze, a przede wszystkim od osób, które s¹ dla mnie
prawdziwymi autorytetami i same zas³uguj¹ na najwy¿sze uzna-
nie i laury. Bardzo, bardzo dziêkujê.

Jak wiemy "Ogrodnik Drzewa ¯ycia" to honorowy tytu³
nadawany osobom, które dzia³aj¹ na rzecz wsparcia i integra-
cji œrodowiska lokalnej spo³ecznoœci a przede wszystkim na
rzecz osób niesamodzielnych, niepe³nosprawnych, szczególnie
dzieci. Grobniki s¹ piêkn¹ miejscowoœci¹ powi¹zan¹ œciœle
z histori¹ Zakonu Maltañskiego a zakon ten dzia³a w tym sa-
mym obszarze - opieki nad dzieæmi niepe³nosprawnymi. Jak to
wszystko jest powi¹zane z Pana postaci¹?

Jest to dla mnie naturalne, ¿e w tej dziedzinie podejmujê dzia³a-
nia. Myœlê tu o eventach dla ludzi niesamodzielnych - i coraz
wiêcej takich dzia³añ robimy. Prywatnie jestem tak¿e wolontariu-
szem Zakonu Maltañskiego. Staram siê przy ka¿dej mo¿liwej oka-
zji kontynuowaæ myœl Zakonu Maltañskiego, który jest rodzimy
w Grobnikach. Trzeba o tym mówiæ, popularyzowaæ i tak te¿ siê
u nas dzieje. To jest myœlê przyczyna, dla której tytu³ "Ogrodnika
Drzewa ̄ ycia" zosta³ mi, a de facto nam, grobniczanom w mojej
osobie przyznany. To nasz wspólny sukces. Historia Grobnik jest
grobniczanom znana, ale jest te¿ znana szerzej. W Grobnikach
coraz czêœciej widzê osoby spoza naszej miejscowoœci, z odle-
g³ych stron, które przyje¿d¿aj¹ z w³asnej woli. Gdzieœ tam o nas
us³yszeli, chcieliby dowiedzieæ siê jeszcze czegoœ wiêcej, poznaæ
nasz¹ historiê. Taki "brand maltañski", który budujemy w Grob-
nikach jest ju¿ rozpoznawalny. I wa¿ne jest by o tym dzia³aniu
mówiæ, o tej idei "maltañskoœci" i bezinteresownego dzia³ania dla
innych osób, ale równie wa¿nym jest by wdra¿aæ to dzia³anie w
¿ycie. Dopiero takie podejœcie przynosi zamierzony efekt. I tak
robimy w Grobnikach.

Realizuje Pan ca³e mnóstwo przedsiêwziêæ. Sk¹d bierze Pan
na nie pomys³y?

Myœlê, ¿e z ¿ycia. ̄ ycie samo podpowiada. Niektóre sobie pod-
gl¹dam u innych a niektóre sam wymyœlam. Ale bardzo czêsto to
w³aœnie sytuacja bie¿¹ca jest inspiracj¹. Czasem "samo siê dzie-
je" tak mówi¹c kolokwialnie, spontanicznie. ̄ ycie uczy wyci¹gaæ
wnioski, trzeba mieæ otwarte oczy na ludzkie potrzeby.

Jak to jest byæ so³tysem Panie Pawle?

Jak to jest byæ so³tysem? Pytanie proste ale bardzo szerokie.
Byæ so³tysem to tak jak w rodzinie lub firmie. Trzeba byæ goto-
wym na podejmowanie wyzwañ. Trzeba umieæ zarz¹dzaæ i ludŸ-

mi i zasobami. Trzeba byæ te¿ gotowym na krytykê, pora¿ki.
Czasami przychodz¹ momenty sukcesów, innym razem jest tro-
chê trudniej. Wa¿ne aby siê nie za³amywaæ i iœæ do przodu,
robiæ swoje i reagowaæ na to co akurat jest potrzebne i co
trzeba zrobiæ.

Niewdziêczna funkcja ale paradoksalnie daj¹ca wiele satys-
fakcji.

Trafia Pan w gusta ludzi?
Myœlê, ¿e so³tysowanie nie polega na trafianiu w gusta lu-

dzi. Myœlê, ¿e fakt i¿ jestem nadal so³tysem polega na tym, ¿e
wiêcej jest osób przekonanych do tego co robiê od tych nie-
przekonanych. Bo tacy te¿ s¹ i w ich gusta, myœlê ¿e ani ja ani
¿aden inny so³tys by nie trafi³. Nie mo¿na te¿ popadaæ w drug¹
skrajnoœæ. Na pewno nie mo¿na nikogo dyskryminowaæ, ze
wszystkimi trzeba rozmawiaæ, wszystkich trzeba s³uchaæ. Ale
podejmowaæ te¿ decyzje autonomiczne, podejmowaæ decyzje
takie, które wed³ug mnie i wg wiêkszoœci s¹ pozytywne i nie-
stety nadstawiaæ drugi policzek i byæ gotowym na dezaproba-
tê tych niezadowolonych.

Spoœród przedsiêwziêæ do tej pory realizowanych, jakie
sprawi³o Panu najwiêcej trudnoœci?

Najtrudniejsze przedsiêwziêcie ca³y czas jest i trwa. Mam tu
na myœli remont komturii, termomodernizacjê zamku joannic-
kiego. Jego proces realizacji na etapie dokumentacji jest moc-
no zaawansowany. Pierwsza umowa na dofinansowanie zosta-
³a w³aœnie podpisana na kwotê ok. 3 000 000 z³. Chodzi o prze-
budowê i termomodernizacjê obiektu. Mamy ju¿ pozwolenie
na budowê i wszystkie dokumenty formalne. To by³o prawdzi-
we wyzwanie. Myœlê, ¿e do tej pory ten projekt by³ najpowa¿-
niejsz¹ moj¹ misj¹. Ale takich ró¿nych misji jest wiêcej, bo s¹

"RODZINA TO DOBRO,  A NASIONKIEM  STWORZONYM PRZEZ RODZINÊ S¥ DZIECI,
KTÓRE W DOROS£OŒCI KWITN¥ I EMANUJ¥ TYM DOBREM"
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te¿ spo³eczne, dotycz¹ce samych mieszkañców. W dzia³aniach
jakie inicjujê chodzi mi o to, ¿eby ludzie w Grobnikach czuli siê ze
sob¹ zwi¹zani, zintegrowani, ¿eby czuli "wiêŸ" z t¹ miejscowo-
œci¹ z innymi wspó³mieszkañcami. Dziej¹ siê ró¿ne rzeczy na wie-
lu p³aszczyznach.

Kiedy rusz¹ prace nad zamkiem?
Chcia³bym aby prace ruszy³y jak  najszybciej. Niestety nie za-

le¿y to ju¿ ode mnie. Prace nad termomodernizacj¹ podzielono na
2 etapy: 2021 i 2022.

Zna Pan grobniczan? Jakie maj¹ potrzeby?
Jestem rodowitym grobniczaninem. Wielu mieszkañców tak¿e

urodzi³o siê tutaj. Grobniczanie to ok. 700 osób. Znamy siê wszy-
scy. Z jednymi lepiej, z drugimi gorzej. W Grobni-
kach chodzi³em do szko³y, by³em ministrantem, ba-
wi³em siê tutaj, gra³em w pi³kê. Jestem zwi¹zany z t¹
miejscowoœci¹ od urodzenia. Zauwa¿am od pewne-
go czasu nap³yw nowych osób, czêsto z daleka. S¹
te¿ osoby z G³ubczyc, które siê tutaj przeprowadzaj¹.
Potrzeby jakimi kieruj¹ siê grobniczanie s¹ ró¿ne i
trudno jest je wskazaæ wprost jako wiod¹ce, bo dla
ka¿dego mo¿e byæ to zupe³nie coœ innego. Jednak
jeœli mia³bym podaæ przyk³ad, to przede wszystkim
bardzo dobra atmosfera miejsca, w którym siê mieszka
i aktywnoœæ spo³eczna ludzi. Grobniki s¹ tak¿e piêk-
nie po³o¿one, mamy naprawdê wspania³e okolice,
centrum, zabytki, bogat¹ historiê.

Jakie ma Pan plany na przysz³oœæ zwi¹zane
z so³tysowaniem?

Przede wszystkim kontynuowaæ przedsiêwziêcia
do tej pory realizowane. W nastêpnej kolejnoœci byæ
otwartym na nowe pomys³y i realizacje. Wszystko
to mo¿na zebraæ w pewien wspólny mianownik "per-
manentny rozwój Grobnik". Kiedyœ, ktoœ zada³ mi
pytanie - kiedy ju¿ bêdzie taki moment w Grobnikach, gdzie
wszystko bêdzie zrobione? Ja mam nadziejê, ¿e nigdy nie bêdzie
takiego momentu, bo to jest chyba idea tego co chcê robiæ. Jeœli
coœ uda siê zrobiæ, to nie mo¿na zaraz potem spocz¹æ na laurach.
Trzeba mieæ perspektywê do robienia kolejnych rzeczy. Gdyby
pojawi³ siê taki moment w moim so³tysowaniu, gdzie uzna³bym,
¿e ju¿ jest wszystko zrobione - to chyba zrzek³ bym siê tego
stanowiska.

Jest Pan znany lokalnej spo³ecznoœci, nie tylko w Grobni-
kach ale tak¿e w G³ubczycach. Jest Pan Radnym Rady Miej-
skiej w G³ubczycach. Wspó³pracuje Pan z Lokaln¹ Grup¹ Dzia-
³ania, jest Pan cz³onkiem Stowarzyszenia "Inicjatywa", uczest-
niczy w wielu projektach. Jak Pan znajduje czas na te wszyst-
kie przedsiêwziêcia? Ma Pan przecie¿ rodzinê.

Przyznam siê, ¿e nie wiem. Jakoœ to trzeba robiæ. Czasami lepiej,
czasami gorzej. Kiedyœ poproszono mnie abym zrobi³ takie resu-
me tego co zrobi³em do projektu. By³o tego naprawdê sporo, a¿
sam siê zdziwi³em. Dobrze, ¿e mam taki charakter swojej pracy
prywatnej, która pozwala mi przesuwaæ, dopasowywaæ czas do
tych spo³ecznych spraw. Czêsto do godzin wrêcz nocnych. Ale
wydaje mi siê, ¿e na razie siê to udaje, choæ nie na wszystko jest
czas. Zawsze mo¿na robiæ lepiej, efektywniej.

Kiedy Pan odpoczywa?
Wychodzi na to, ¿e gdy odpoczywam to so³tysujê. Tak to chy-

ba jest. Jeœli bym tego nie lubi³, jeœli nie traktowa³bym tego tro-
chê jako moje hobby, to bym tego nie robi³. Czasami tak nawet
zauwa¿am, ¿e jeœli coœ mi ciê¿ko idzie, np. w tych sprawach zawo-
dowych, czy w sprawach urzêdowych - bo to siê czêsto zdarza...

procedury, jakieœ problemy z dokumentami, coœ nie idzie tak jak
powinno - to w³aœnie ¿eby odreagowaæ, zajmujê siê sprawami
takimi so³eckimi, spo³ecznymi. I to rzeczywiœcie dzia³a w jedn¹ jak
i w drug¹ stronê.

Panie Pawle, jakie marzenia ma  so³tys Grobnik, a jakie
Pawe³ Buczek prywatnie?

Marzenia owszem s¹, takie przyziemne. Wydaje mi siê, ¿e jeœli
si³ i zdrowia wystarczy, to ¿yczy³bym sobie aby wszystkie plany
siê realizowa³y, aby by³o mniej problemów. Oczywiœcie s¹ te¿
marzenia prywatne ale nie mam punktu docelowego, topowego
marzenia, do którego za wszelk¹ cenê chcê d¹¿yæ. Po prostu
chcia³bym aby w ¿yciu dobrze siê uk³ada³o.

Budowa obwodnicy Grobnik w harmonogramie GDDKiA
widnia³a jeszcze niedawno (2018) w planach na lata 2024-
2026 r. Aktualnie jest na liœcie rezerwowej rz¹dowego planu
budowy 100 obwodnic. Wszystko w perspektywie na lata 2020-
2030. A wiêc niepokoj¹co temat przesuwa siê poza rok 2030.
Kiedy uda siê wybudowaæ obwodnicê?

Niestety nie znam odpowiedzi na to pytanie i nie zale¿y ona
ode mnie. Jeœliby to zale¿a³o ode mnie, to ju¿ by mo¿na by³o ni¹
jeŸdziæ. Ale oczywiœcie jestem w tej kwestii raczej optymist¹. Cza-
sami niektórzy zastanawiaj¹ siê dlaczego jestem taki pozytywnie
nastawiony do œwiata. Ale to chyba po to, by zachowaæ zdrowie
psychiczne. Myœlê, ¿e obwodnica prêdzej czy póŸniej bêdzie, bo
ka¿dy zdroworozs¹dkowo podchodz¹cy do tej materii decydent,
bêdzie musia³ podj¹æ decyzjê. Dlaczego? Bo to jest zwyczajnie
kwestia cywilizacyjna. Ta sytuacja d³ugo nie mo¿e trwaæ w za-
wieszeniu. Ja tylko bardzo siê martwiê, ¿e nie zd¹¿ymy z obwod-
nic¹ przed jak¹œ tragedi¹ czy przed jakimiœ wielkimi k³opotami dla
mieszkañców Grobnik. Nie chcia³bym, ¿ebyœmy byli m¹drzy po
szkodzie. Robiê wszystko co w mojej mocy, aby by³a jak najszyb-
ciej. Zobaczymy. Nie poddajê siê. Czasami zarzuca mi siê, ¿e "po
co ja siê tak tam wydurniam z protestami", z jakimiœ akcjami w tym
temacie. Ale myœlê, ¿e ma to sens bo nie pozwalamy o sobie
zapomnieæ. Nie mo¿na na to pozwoliæ.

My te¿ tak¹ nadziejê mamy. Ze swojej strony ¿yczymy Panu
powodzenia w realizacji przedsiêwziêæ maltañskich, a zaraz
po nich przedsiêwziêæ zwi¹zanych z obwodnic¹ i komturi¹ jo-
annick¹. Jeszcze raz gratulujemy Panu wyró¿nienia.

Mateusz Kitka
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Komenda Hufca ZHP G³ubczyce wspólnie ze Stowarzyszeniem
Przyjació³ Harcerstwa Ziemi G³ubczyckiej by³a organizatorem wy-
poczynku dla dzieci i m³odzie¿y z terenu Gminy G³ubczyce
i terenu dzia³ania Hufca ZHP G³ubczyce w terminie od 28
czerwca do 29 sierpnia. W ramach Harcerskiej Akcji Letniej
2021 zorganizowaliœmy dwutygodniowy obóz harcerski pod
namiotami w Sudetach w Miêdzygórzu, pó³koloniê harcersk¹
na bazie Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Stanicy w Œci-
borzycach Ma³ych oraz trzy turnusy kolonii harcerskich nad
morzem w Dar³ówku Wschodnim.

Organizacja wypoczynku mia³a na celu integracjê dzieci
i m³odzie¿y oraz stworzenie im mo¿liwoœci bezpiecznego i ak-
tywnego wypoczynku podczas wakacji. Ponadto staraliœmy
siê do³o¿yæ wszelkich starañ, by nasza akcja mia³a pozytyw-
ny wp³yw na wszechstronny rozwój m³odego pokolenia
w sferze emocjonalno - ruchowej, rozwijanie samodzielnoœci,

kreatywnoœci i asertywnoœci, krzewienia
zdrowego stylu ¿ycia i kultury fizycznej
poprzez rozgrywki sportowe, turystykê
piesz¹, rozwijanie zainteresowañ. Uczest-
nicy oprócz mo¿liwoœci wyjazdu na waka-
cje mogli liczyæ na zajêcia prowadzone me-
todyk¹ harcersk¹ zgodnie z zasadami skau-
tingu, aby w pe³ni mogli wykorzystaæ swoje
mo¿liwoœci duchowe, intelektualne, spo-
³eczne, fizyczne. Podczas wypoczynku
prowadzone by³y gry zespo³owe, rozgryw-
ki sportowe, wspólne marsze, gry tereno-
we, zajêcia teatralne i muzyczne, konkur-
sy. M³odzie¿ harcerska zdobywa³a stop-
nie i sprawnoœci, wiedzê na temat tereno-
znawstwa i ochrony œrodowiska. Dziêki
œrodkom finansowym pozyskanym z kon-
kursów ofert zadañ publicznych z Gminy
G³ubczyce oraz Kuratorium Oœwiaty
w Opolu nasi podopieczni mieli wiele do-
datkowych atrakcji takich jak wycieczki
autokarowe, rejsy po Ba³tyku, zwiedzanie
latarni, wystaw i muzeum, parków rozryw-
ki, kino czy park wodny i linowy.

Obóz pod namiotami w Miêdzygórzu

zaczyna³ nasz¹ harcersk¹ wakacyjn¹ przygodê. Budowaliœmy
samodzielnie infrastrukturê obozow¹, sami przygotowywaliœmy

posi³ki na kuchni polowej, nie mieliœmy ener-
gii elektrycznej i organizowaliœmy siê jako in-
diañskie plemiona. Nieoceniony bezpoœredni
kontakt z przyrod¹, harcerskie ogniska, har-
cerska piosenka, budowanie sza³asów, gry te-
renowe,  wêdrówki górskie i nocne wyprawy
w gronie przyjació³ to niezapomniane prze¿y-
cia i kszta³towanie swojego charakteru. Tego

WAKACJE 2021 - HARCERSKA AKCJA LETNIA
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roku nie ominê³a nas burza. Bezpiecznie przetrwaliœmy burzow¹
noc pe³n¹ emocji.

Program pó³kolonii k³ad³ nacisk na aktywnoœæ fizyczn¹. Wspi-
naliœmy siê na Biskupi¹ Kopê, zwiedziliœmy Górê Œw. Anny, wê-
drowaliœmy po parkach w G³ogówku i G³ubczycach, organizo-
waliœmy zajêcia sportowe, tory przeszkód i gry miejskie.

Trzy turnusy kolonii w Dar³ówku Wschodnim umo¿liwi³y dzie-
ciom wypocz¹æ nad morzem, korzystaæ z uroków tego piêknego
miejsca, jak równie¿ z wielu przygotowanych atrakcji opisanych
powy¿ej. Najwiêcej  wra¿eñ dostarczy³y kolonistom rejsy stat-
kiem i wizyty w parkach wodnych, linowych, w Leonardii oraz
œwieczkowiska na pla¿y przy zachodzie s³oñca.

Naszej kadrze instruktorskiej zale¿a³o, by integracja uczestni-
ków poprzez wymianê pomys³ów i doœwiadczeñ, umacnianie
przyjaŸni i aktywizacjê dru¿yn, zastêpów harcerskich i m³odzie-
¿y podczas Harcerskiej Akcji Letniej mia³o pozytywne efekty
zarówno dla samych uczestników jak i dla naszego lokalnego
œrodowiska. M³odzie¿ zaktywizowana do pracy wolontariackiej
i s³u¿by harcerskiej przy Hufcu ZHP G³ubczyce bêdzie wzoro-
wym przyk³adem dla swoich rówieœników oraz wsparciem dla
osób, którym to wsparcie bêdzie potrzebne.

W Harcerskiej Akcji Letniej udzia³ wziê³o 200 osób. Dostoso-
waliœmy organizacjê wypoczynku letniego  do wymogów zwi¹-
zanych ze stanem pandemii. W po³owie trwania naszych kolonii

sanepid zamkn¹³ k¹pielisko nr 2 w Dar³ówku Wschodnim ze wzglê-
du na zanieczyszczenie mikrobiologiczne - przekroczone dopusz-
czalne stê¿enie enterokoków. Mimo pewnych niedogodnieñ
i czasami sztormowej pogody realizowaliœmy niestrudzeni nasz
program, wyzwalaj¹c dodatkowe pok³ady energii i kreatywnoœci
naszych kolonistów. Wypoczynek przebieg³ bezpiecznie. Mamy
nadziejê, ¿e wspomnienia wakacyjne zostan¹ na d³ugo w pamiêci
naszych podopiecznych.

K. Mojzyk
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SPRZEDAM  DZIA£KÊ REKREACYJN¥ W OPAWICY
(stok po³udniowy z ³adnym widokiem)

Powierzchnia 1,5 ha. Informacja  - tel. 607 741 376

W dniach 28 czerwca – 9 lipca 2021 r. Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Wsi Gadzowice i Go³uszowice we wspó³pracy z Fun-
dacj¹ PZU zrealizowa³o w Publicznej Szkole Podstawowej w Go³u-
szowicach projekt „O czym œni¹ roboty”. Obejmowa³ on 24 lekcje
programowania z robotem Photon dla uczniów klas I-III szko³y
podstawowej i 24 lekcje robotyki LEGO Mindstorms dla uczniów
klas IV-VIII. Zwieñczeniem zajêæ z robotyki by³ Turniej Robotycz-
ny rozegrany 3 lipca 2021 r. w Publicznej Szkole Podstawowej
w Go³uszowicach. Zajêcia z programowania to œwietnysposób na

zachêcenie dzieci i m³odzie¿y do wspólnej zabawy, integracji,
wspó³pracy i zdrowej rywalizacji, w szczególnoœci po d³ugim
okresie izolacji spowodowanym pandemi¹. Razem zrobotami
uczestnicy projektu m. in. zwiedzali kosmos, segregowali odpa-
dy i urz¹dzali wyœcigi.

Materia³y z przebiegu realizacji projektu mo¿na obejrzeæ na
Facebooku Publicznej Szko³y Podstawowej w Go³uszowicach

                                                      Katarzyna Tomaszewska

„O CZYM ŒNI¥ ROBOTY” W GO£USZOWICACH
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Europejska Sieæ S³u¿b Zatrudnienia - EURES prowadzi kampa-
niê informacyjn¹ nt. pracy sezonowej w UE w ramach ogólnoeu-
ropejskiej kampanii informacyjnej koordynowanej przez Europej-
ski Urz¹d ds. Pracy. Celem kampanii jest podniesienie œwiadomo-
œci wœród osób poszukuj¹cych pracy i pracodawców na temat
ich praw, obowi¹zków i mo¿liwoœci.

Ka¿dego roku do 850 tys. obywateli UE podejmuje pracê sezo-
now¹ w innym pañstwie cz³onkowskim. Pracownicy sezonowi
zatrudnieni za granic¹ maj¹ dostêp do szerokiego zestawu praw,
ale bior¹c pod uwagê tymczasowy charakter ich pracy, s¹ bar-
dziej nara¿eni na niepewne warunki ¿ycia i pracy. Pandemia CO-
VID-19 pogorszy³a warunki pracowników sezonowych i narazi³a
ich na zwiêkszone ryzyko dla zdrowia.

Aby podnieœæ œwiadomoœæ pracowników sezonowych i za-
trudniaj¹cych ich pracodawców na temat istniej¹cych praw, obo-
wi¹zków i us³ug doradczych, Europejski Urz¹d ds. Pracy we wspó³-
pracy z Komisj¹ Europejsk¹, pañstwami cz³onkowskimi, sieciami
unijnymi dzia³aj¹cymi w zakresie swobodnego przep³ywu pra-

cowników oraz partnerami spo³ecz-
nymi rozpocz¹³ kampaniê informa-
cyjn¹ nt. pracy sezonowej w UE.

Polska zaanga¿owa³a siê w kam-
paniê, poniewa¿ odpowiada ona na
wzywania wielu polskich pracowni-
ków, którzy podejmuj¹ pracê sezo-
now¹ w innych pañstwach cz³on-
kowskich UE.

Polska kampania skierowana jest
do pracowników sezonowych za-
trudnionych w UE g³ównie w bran-
¿y rolno - spo¿ywczej oraz w miarê
mo¿liwoœci do innych bran¿ charak-
teryzuj¹cych siê sezonowoœci¹ po-
dejmowania pracy za granic¹

"Pracownicy sezonowi stanowi¹
trzon podstawowych sektorów na-
szej gospodarki, a my z przyjemno-
œci¹ wype³niamy nasz¹ misjê, wspie-
raj¹c ich" - powiedzia³ Cosmin Bo-
iangiu, dyrektor wykonawczy Euro-
pejskiego Urzêdu ds. Pracy. Pañstwa
cz³onkowskie UE i partnerzy spo³ecz-
ni wiedz¹, ¿e mog¹ liczyæ na Euro-
pejski Urz¹d ds. Pracy jeœli chodzi
o podnoszenie œwiadomoœci w za-
kresie praw i obowi¹zków oraz wspie-
ranie egzekwowania przepisów unij-
nych i krajowych. Uczciwe zatrud-
nienie nie koñczy siê po sezonie".

W ramach kampanii polska sieæ
EURES uruchomi³a od 19 lipca 2021
r. dzia³ania skierowane do osób za-
interesowanych prac¹ sezonow¹ ta-
kie jak przyk³adowo: spotkania infor-
macyjne, warsztaty, prelekcje, webi-
naria on-line, publikacje na stronach
internetowych i w mediach spo³ecz-
noœciowych. Dzia³ania te bêd¹ pole-
ga³y na przekazywaniu przydatnych
informacji na temat warunków pracy
i zabezpieczenia spo³ecznego oraz
promocji us³ug sieci EURES, w tym
poszukiwania bezpiecznej pracy za

granic¹ w pañstwach cz³onkowskich UE - praktyczne informacje
skierowane do pracowników sezonowych oraz aktualne infor-
macje na temat wydarzeñ, które odbywaæ siê bêd¹ w ramach
kampanii w Polsce.

Zachêcamy do odwiedzenia strony internetowej https://eu-
res.praca.gov.pl gdzie bêd¹ publikowane ró¿nego rodzaju infor-
macje w ramach kampanii, w tym informacje o wydarzeniach re-
alizowanych przez urzêdy pracy i Ochotnicze Hufce Pracy na
terenie kraju.

Kampania informacyjna sieci EURES potrwa do koñca paŸ-
dziernika 2021 r.

 PRACA SEZONOWA Z EURES:
 KAMPANIA INFORMACYJNA

WSPIERAJ¥CA UCZCIW¥
REKRUTACJÊ W EUROPIE
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Ostatnia niedziela czerwca wpisa³a siê znacz¹co w kronikê
wydarzeñ Towarzystwa Mi³oœników Lwowa i Kresów Po³udnio-
wo-Wschodnich. Delegacjê polsk¹ reprezentowali przedstawi-

ciele TMLiKPW w osobach Pana Edwarda Wo³oszyna
- prezesa TMLiKPW oraz Pana Zbigniewa Œwidziñskie-
go - cz³. TMLiKPW. Obecne by³y tak¿e osoby: Pani
Monika Komarnicka - kierownik MOK w G³ubczycach,
przedstawiciel Urzêdu Miejskiego Pan Mateusz Kitka.
Stronê czesk¹ reprezentowali Pani Dagmar Dohnálková
- przewodnicz¹ca morawsko-œl¹skiego regionu SÈVP,
Pan Stanislav Sobol - koordynator projektu "Volyòské
koøeny", ma³¿eñstwo Anna i Václav Vyhlídalovi, Pani
Ludmila Èajanová oraz Libuše Gebauerová - cz³onko-
wie morawsko-œl¹skiego regionu SÈVP.

Wizyta rozpoczê³a siê od mszy œw. w Sanktuarium Matki Bo¿ej
Bolesnej na Cvilinie w Krnovie celebrowanej przez o. Sebastian
Gruca - kustosza sanktuarium.

27 CZERWCA NA CVILINIE W KRNOVIE ODBY£O SIÊ SPOTKANIE
PRZEDSTAWICIELI ŒRODOWISK WO£YNIAN Z POLSKI I CZECH

Po mszy œw. delegacje uda³y siê na oficjalne spotkanie. Stro-
na polska mia³a okazjê przekazaæ na rêce przewodnicz¹cej mo-
rawsko-œl¹skiego regionu SÈVP Pani Dagmarze Dohnálkovej

bogato ilustrowany "Album
g³ubczyckich rodzin kreso-
wych" wydany staraniem
TMLiKPW oraz Powiatu G³ub-
czyckiego ale nie tylko. Prze-
kazano tak¿e ksi¹¿ki "G³ub-
czyccy Kresowianie i Sybira-
cy" opisuj¹ce losy rodzin cze-
skich Wo³ynian zamieszka-
³ych w okolicach Osoblahy.

Spotkanie przebiega³o w
bardzo mi³ej, przyjaznej atmos-
ferze. Wspó³praca œrodowisk
Kresowian wpisuje siê w dzia-
³anie kultywowania tradycji
pokoleñ zamieszka³ych na
tych terenach po II wojnie
œwiatowej. To¿samoœæ kultu-
rowa mieszkañców, przesie-

dleñców, pielêgnowanie pamiêci o minionych
pokoleniach s¹ wartoœciami ponadczasowymi,
o które nale¿y zabiegaæ i je chroniæ. Planowana
jest rewizyta grupy czeskiej w Polsce.

Mateusz Kitka
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OG£OSZENIE
Stosownie do § 6 ust. 4 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia

14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetar-
gów na zbycie nieruchomoœci (Dz. U.  z 2014 poz. 1490) Burmistrz
G³ubczyc podaje do publicznej wiadomoœci wyci¹g z og³oszeñ o
przetargach nieograniczonych na sprzeda¿ nieruchomoœci:

1. Nieruchomoœæ czêœciowo zabudowan¹, obejmuj¹ca dzia³-
kê o numerze 266 o powierzchni 0,0100 ha, po³o¿ona w Debrzy-
cach przy ulicy Koœciuszki 14. Wed³ug ewidencji gruntów dzia³-
ka nr 266 ujawniona jest w ksiêdze wieczystej OP1G/00040015/7.
Cena wywo³awcza

6 771,00 z³. Wadium wynosi 600,00 z³.
2. Nieruchomoœæ obejmuj¹ca dzia³kê o numerze 627 o po-

wierzchni 1,1400 ha, po³o¿ona w Zawiszycach. Wed³ug ewiden-
cji gruntów dzia³ka nr 627 ujawniona jest w ksiêdze wieczystej
OP1G/00035044/1. Cena wywo³awcza netto 22 610,50 z³ + VAT
23%. Wadium wynosi 2 500,00 z³.

Wed³ug ewidencji gruntów w/w dzia³ki stanowi¹ grunty orne.
Przetargi odbêd¹ siê w dniu odpowiednio 14.09.2021 r. odpo-

wiednio o godz. 10.00 oraz

28.09.2021 r., godz. 9.00 w Urzêdzie Miejskim w G³ubczycach,
ul. Niepodleg³oœci nr 14 (pokój nr 22).

Og³oszenia wywieszone s¹ na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Miejskiego w G³ubczycach, ul. Niepodleg³oœci 14 oraz
opublikowane s¹ na stronie internetowej www.glubczyce.pl.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim w
G³ubczycach - pokój nr 20, tel. (77) 4853021 wew. 223, 224.

Burmistrz G³ubczyc informuje o podaniu do publicznej wiado-
moœci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ oraz umieszcze-
niu na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego w G³ubczycach
wykazów obejmuj¹cych nieruchomoœci Gminy G³ubczyce, prze-
znaczonych do zbycia, oddania w dzier¿awê i u¿yczenie:

1) wykaz obejmuj¹cy przeznaczon¹ do zbycia nieruchomoœæ
niezabudowan¹, po³o¿on¹ w G³ubczycach przy ul. Oœwiêcimskiej,
obejmuj¹c¹ dzia³kê nr 739/84;

2) wykaz obejmuj¹cy przeznaczon¹ do zbycia nieruchomoœæ
lokalow¹, po³o¿on¹ w G³ubczycach przy ul. Koœciuszki nr 30/7;

3) wykaz obejmuj¹cy przeznaczon¹ do oddania w dzier¿awê
nieruchomoœæ po³o¿on¹ w G³ubczycach, oznaczon¹ jako czêœæ
dzia³ki nr 1000/19;

REMONT UL. KAROLA MIARKI W G£UBCZYCACH
Ruszy³a przebudowa kolejnej  ulicy w naszym mieœcie. Przybêdzie nam w sieci dróg 850 m przebudowanej ul. Karola Miarki,

bezpiecznej drogi dostosowanej do obecnych warunków technicznych.
W ramach przebudowy zostanie wykonana nowa podbudowa, nowy dywanik asfaltowy oraz wykonane zostan¹ chodniki z

kostki betonowej. Droga zyska odwodnienie poprzez wykonanie nowej kanalizacji deszczowej. Na bezpieczeñstwo wp³yn¹: nowe
oœwietlenie ledowe, oznakowanie poziome i pionowe, nowe bezpieczne, doœwietlone przejœcia dla pieszych. Na wyobraŸniê kierow-
ców oddzia³ywaæ bêdzie radar z wyœwietlaczem prêdkoœci i wysokoœci mandatu za przekroczenie dozwolonej prêdkoœci.

Wykonawca ma 90 dni na zrealizowanie przebudowy. Wartoœæ zadania to kwota 2 218 043,18 z³ brutto. Gmina pozyska³a na
realizacjê tego zadania dofinansowanie w wysokoœci 70 % wartoœci zadania ze œrodków Rz¹dowego Funduszu Dróg Samorz¹do-
wych.
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MIÊDZYNARODOWY SUKCES M£ODYCH ZAWODNIKÓW
 LKS TECHNIK G£UBCZYCE

W dniach 29-31.07.2021r. na £otwie w miejscowoœci Sigulda odby³ siê miêdzynarodowy turniej badmintona w kategorii Juniorów
M³odszych U17 "Yonex Latvia U17 International 2021". Na starcie turnieju stanê³o ok. 100 zawodników z kilkunastu krajów Europy.
Duzy sukces odnieœli m³odzi zawodnicy Technika G³ubczyce Maja Janko i Mateusz Golas zdobywaj¹c ³¹cznie trzy medale. Maja
zdoby³a dwa medale; z³oty w grze podwójnej graj¹c w parze z kole¿ank¹ z reprezentacji z Juli¹ Stankiewicz oraz br¹zowy w grze
pojedynczej. Mateusz natomiast wywalczy³ srebrny medal w grze pojedynczej. Serdecznie gratulujemy!!!
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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, œr. i pt  - 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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FRANCISZKAÑSKI OŒRODEK POMOCY DZIECIOM "KLASZTOREK"
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WAKACJE 2021 - HARCERSKA AKCJA LETNIA


