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Święto Plonów w przygranicznych 
Pomorzowicach już za nami

Pod koniec sierpnia 
w  Pomorzowicach 
miały miejsce obcho-

dy Święta Plonów – Dożyn-
ki Gminne 2022. Po dwóch 
latach przerwy wynika-
jącej z  obostrzeń pande-
micznych COVID-19, udało 
się w końcu zorganizować 
gminne dożynki.

Przygotowania trwały 
kilka miesięcy. W organiza-
cję wydarzenia obok władz 
gminy szczególnie zaan-
gażowani byli mieszkańcy 
Pomorzowic z  Sołtysem 
na czele, Panem Wiesławem 
Robakiem, przedstawicie-
lami Koła Gospodyń Wiej-
skich w  Pomorzowicach 
oraz spółką TopFarms Głub-
czyce. To oni stanowili trzon 
organizacyjny, bez którego 
dożynki nie miałyby tak 
wielkiego rozmachu.

A było co podziwiać! Choć 
pogoda nie była łaskawa, 
program obfitował w atrak-
cje dla  wszystkich zgroma-
dzonych. Wyjście korowodu 
spod zabytkowego, XVII  w. 
pałacu ostatniego staro-
sty rodu Hohenzollernów 
w  Księstwie Karniowskim, 
Hartwicha von Stitten, pro-
wadzone było przez niezwy-
kle utalentowane Branickie 
Mażoretki „Kaprys” wraz 
z towarzyszącą im orkiestrą 

„Plania” z Raciborza. 

Grupa taneczna- Bra-
nickie Mażoretki Kaprys 
od 23 lat działa w Branicach 
i  odnosi sukcesy w  kraju 
i za granicą w tańcach z pał-
kami, pomponami i flagami. 
To wielokrotny mistrz Polski, 
mistrz Europy, kilkukrotny 
wicemistrz i  mistrz świata 
tańców mażoretkow ych, 

zdobywca złotych i  srebr-
nych medali w  Pucharze 
świata oraz wielu innych 
prestiżowych nagród. 

Dziewczęta swymi wystę-
pami uświetniają imprezy 

sportowe, patriotyczne, cha-
rytatywne, dożynki, jarmar-
ki, parady międzynarodowe 
i inne. Branickie Mażoretki 
Kaprys były wielokrotnie 
oklaskiwane m.in. we  Wło-
szech, w Chorwacji, Austrii, 

W minionym roku Pomorzowice także obchodziły Święto Plonów,  
jednak nie w takiej skali jak obecnie
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Święto 
Plonów

Branickie Mażoretki Kaprys 
prowadzą korowód dożynkowy
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Czechach, w  Anglii, w  Wa-
tykanie, na Słowacji, na Wę-
grzech, w Bułgarii, we Fran-
cji, Belgii, w  Luksemburgu, 
a  w  czerwcu w  tym roku 
również w  Turcji. Kierow-
nikiem zespołu jest Lidia 
Szpak, a choreografem i tre-
nerem Aleksandra Szpak-Li-
stopadzka.

Działająca już od  ponad 
70 lat Raciborska Orkiestra 
Dęta „Plania” na stałe wpisa-
ła się w krajobraz 
muzyczny Ra-
ciborza. Licz-
ne koncerty 
w   k r a j u 
i zagranicą 
między in-
nymi na fe-
s t i w a l ac h 

we  Włoszech, Francji, Cze-
chach, Niemczech czy na Wę-
grzech spowodowały że Or-
kiestra stała się  muzyczną 
wizytówką Raciborza. Rów-
nież w  kraju Orkiestra od-
nosi liczne sukcesy, żeby 
choćby wspomnieć o Grand 
Prix na Międzynarodowym 
Festiwalu Orkiestr Dętych 
w  Tworkowie. Orkiestra 
występowała również z czo-
łowymi wokalistami scen 
polskich: Justyną Steczkow-

ską, Krzysztofem Kraw-
czykiem, Zbigniewem 

Wodeckim, zespołem 
The Chance, Toma-
szem Białkiem, Nairą 
Ayvazyan oraz Kata-
rzyną i  Krzysztofem 
Szymurą czy Justyną 

Galda. Szeroki repertu-
ar oraz wysoki poziom 

ar t yst yczny spraw ia, 
że  Orkiestra ciągle 

zaskakuje cieka-
w y mi pro -

j e k t a m i 
m u z y c z -
nymi.

Z g r o -
madzone 
w   k or o -
w o d z i e 
k o r o n y 
dożynko-
we wraz 
z   pię k-
nie prze-
branymi 

w  stroje 
l u d o w e 

dele g ac ja m i 
z  wielu naszych 

sołectw udały się  w  kie-
runku kościoła parafial-

nego na mszę św. dzięk-
czynną, celebrowaną 
przez miejscowego ks. 

Proboszcza Tomasza 
Skowrona. W  tym 

m i e j s c u , 
nie można 

p o m i n ą ć 
wspaniałych, 

zabytkowych 
U r s u s ó w 

( m . i n . 
C - 3 2 8 , 
o   k t ó -
r y m 

j e s z c z e 
n a p i s z e m y ) 

Pana Pat r yk a 
Bubiaka ze  Ściborzyc Ma-
łych, którymi prowadzono 
wszystkie zgłoszone korony 
żniwne do  kościoła. Całość 
tworzyła niesamowitą opra-
wę muzyczno-artystyczną, 
cieszącą ucho i oko każdego 
oglądającego. Nabożeństwo 
uświetnił także występ lu-
dowego zespołu „Michal-
czowianie” z  Michalczowej 
na pograniczu Beskidu Wy-
spowego i Sądeckiego.

Po mszy św. wszyscy uda-
li się  na  boisko sportowe, 
gdzie oficjalnie powitano 
zgromadzonych i  uroczy-
ście rozpoczęto główną część 
dożynek. Starosta i  starost-
ka dożynek w osobach Pani 
Marii Dębskiej oraz Prezesa 
TopFarms Głubczyce Pana 
Łukasza Krechowieckiego 
wręczyli Burmistrzowi Ka-
zimierzowi Bedryjowi chleb 
dożynkowy. W imieniu swo-
im jak i Burmistrza Adama 
Krupy, Pan Kazimierz po-
witał wszystkich zebranych 
przemówieniem (fragment). 

Szanowni rolnicy! 
Dla większości z nas, lato 

to czas odpoczynku. 
Jednak dla rolników 

to czas trudnej i wytę-
żonej pracy. To czas 

zbiorów. Po żniwach, 
w najgorętszym 

okresie roku nad-
szedł czas wdzięcz-

ności i radości. 
Święto plonów. Tra-
dycji stało się zadość. 

Burmistrz skierował ży-
czenia do wszystkich rolni-
ków, aby byli dumni i mieli 
satysfakcję z  trudnej i  wy-
magającej pracy. Życzył jak 
najlepszych plonów. 

Praca rolników jest trud-
na, ale jednocześnie piękna 

i ciekawa, bo pozwala 
się cieszyć efektami z ze-

branych plonów w postaci 
chleba trafiającego na na-

sze stoły, co stanowi pod-
stawę naszej egzystencji. 

– dodał.

O  zabranie głosu został 
także poproszony Sołtys 
Pomorzowic Pan Wiesław 
Robak oraz Starosta Głub-
czycki Pan Piotr Soczyń-
ski. W  imieniu Marszałka 
Województwa Opolskiego 
przemówił także Rady Sej-
miku Wojewódzkiego Pan 
Zbigniew Ziółko, który wy-
stąpił niejako w podwójnej 
roli – także prowadzącego 
imprezę, za  co  serdecznie 
dziękujemy!

Po  uroczystych przemo-
wach przyszedł czas na wy-
stępy artystyczne. Mogliśmy 
zobaczyć piękne układy cho-
reograficzne w  wykonaniu 
Mażoretek, występ orkiestry 

„Plania”, „Michalczowian”, 
chóru „Feniks” pod kierow-
nictwem Pana Józefa Ka-
niowskiego oraz naszych 
najmłodszych miesz-
kańców – uczniów 
i  przedszkolaków 
ze  Szkoły Podsta-
wowej w Klisinie.

Po  w ystę-
pach 

Sołtys Pomorzowic, Pan Wiesław Robak

Wiceburmistrz Głubczyc Pan Kazimierz Bedryj 
z chlebem dożynkowym

Kontrabasista z zespołu ludowego 
"Michalczowianie"
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przyszedł czas na  wręcze-
nie nagród w  konkursach: 
na  najpiękniejszą posesję 
na terenie gminy Głubczyce, 

koronę dożyn-
kową i  pracę 
p l a s t y c z n ą 
ora z 
o d -

znaczeń ministerialnych 
„Zasłużony dla  rolnictwa”. 
W konkursie na najpiękniej-
szą posesję, wygrało sołec-
two Nowa Wieś Głubczycka 

– dzięki czemu w przyszłym 
roku dożynki gminne od-

będą się właśnie tam. 
Nominacja została 
wręczona na ręce Soł-
tysa, Pana Adama Bu-
chańca. Z  kolei laur 

zw ycięstwa w  kon-
kursie koron dożyn-

kowych przypadł so-
łectwu w Pomorzowicach. 

Zadecydował tylko 1 punkt! 
Drugie miejsce zajęła koro-
na z Zubrzyc, trzecie miejsce 
korona z Bogdanowic. W ka-
tegorii prac plastycznych 
pierwsze miejsce zajęła pra-
ca z Grobnik. Gratulujemy!

Dożynki obok oprawy ar-
tystycznej, to  także okazja 

do prezentacji wystawców 
związanych z  szeroko 

rozumianym rol-
nictwem. 

G ośc i l i -
śmy sto-

i s k a 
S t a c j i 

D oś w iadc z a l nej O ceny 
Odmian w  Głubczycach, 
Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Nowych Gołu-
szowicach, Stowarzyszenia 
Lokalnej Grupy Działania 

"Płaskow yż Dobrej Ziemi" 
z  Kietrza, Koła Gospodyń 
Wiejskich z  Pomorzowic. 
Mogliśmy podziwiać no-
woczesny sprzęt rolniczy 
spółki TopFarms Głubczyce, 
m.in. ciągnik gąsienicowy 
John Deere z serii 8RX. Obok 
niego zasłużone miejsce 
miały także niewielkie, za-
bytkowe ciągniki Ursus z ko-
lekcji Pana Patryka Bujaka 
ze  Ściborzyc Małych, które 
służyły aktywnie pomocą 
także podczas samych doży-
nek – wyciągając z muld pod-
mokłego boiska samochody 
wystawców oraz artystów. 

Sz c z e g ól n ą  p omo c ą 
przysłużył się  zielony Ur-
suc C-328, przyciągając pod 
samą scenę samochód ze-
społu Varius Manx. Ursus 
ten dzięki uprzejmości i do-
stępności Pana Patryka Buja-

ka do końca całej im-

prez y sł u ż ył p omo c ą . 
W  zasadzie można śmiało 
stwierdzić, że  bez jego 
pomocy – koncert Varius 
Manx mógłby się nie odbyć, 
a  wystawcy byliby skaza-
ni na  przymusowy postój 
jeszcze parę dni. Panie Pa-
tryku! Serdecznie dzięku-
jemy! Bezwzględnie przy 
ekspozycji w  Ściborzycach 
Małych, obok tego szczegól-
nego egzemplarza powinna 
być stosowna adnotacja z za-
pisem fotograficznym z  ak-
cji. Dobry, bardzo medialny 
zapis w CV ciągnika. Jak wi-
dać stary – ale zadbany, nie 
znaczy bezużyteczny i tylko 
do oglądania. 

Pod ziękowa n ia na le -
żą się  też Panu Mariuszo-
wi Mielnikowi ze  „Stajni 
na  Warszawskiej”. To  wła-
śnie dzięki uprzejmości 
Pana Mariusza delegacje 
mogły sprawnie i bezpiecz-
nie przemieszczać się  mię-
dzy boiskiem a  świetlicą 
wiejską wspaniałą, zadaszo-
ną przyczepką 

Mariusz Mielnik jako szofer

Starosta i starostka dożynek 
Łukasz Krechowiecki, Maria Dębska

Występy artystyczne młodzieży szkolnej



6 WRZESIEŃ 2022

Samorząd Biuletyn Informacyjny Gminy Głubczyce      www.glosglubczyc.pl

Ustawianie koron dożynkowych na płycie boiska 

Zasłużeni dla rolnictwa

Występ chóru "Feniks" Józef Kaniowski
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Przekazanie chleba dożynkowego Dmuchańce dla dzieci

"Michalczowianie" w tańcu

Kasia Kowalska z dziewczynami z Pomorzowic na scenie Dominik Wąsik

Adam Buchaniec w towarzystwie Wiesława Robaka i Kaziemierza Bedryja
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z  ciągnikiem, przystoso-
waną specjalnie pod prze-
wóz osób. Panie Mariuszu! 
Szczere i naprawdę wielkie 

„Bóg zapłać”! Profesjonalna 
obsługa. Można na Pana za-
wsze liczyć!

Spośród zaproszonych 
art ystów na  dożynkach 
mieliśmy okazję posłuchać 
Dominika Wąsika, zawo-
dowo związanego z branżą 
estradową. Dominik Wąsik 
jest dwudziestodwuletnim 
wokalistą. Pochodzi z  ma-
łej wioski Dzbańce Osiedle 
w  województwie opolskim. 
Jest charyzmatyczny, ży-
wiołowy, z  ogromnym dy-
stansem do  siebie. Śpiewa 
od najmłodszych lat. W swo-
jej karierze muzycznej ma 
wiele zdoby t ych miejsc 
na festiwalach i konkursach 
piosenki. Na portalu Youtu-
be nagrywa covery. Śpiewa 
również w  rodzinnym ze-
spole "Uśmiech", współpra-
cując jednocześnie z  Miej-
skim Ośrodkiem Kultury 
w  Głubczycach. Wystąpił 
w  programie Śpiewajmy ra-

zem. All Together Now emi-
towanym w telewizji Polsat. 
Wystąpił w programie Szan-
sa na Sukces, TVP2 z repertu-
arem Krzysztofa Krawczyka. 
Wystąpił w  lokalnych pro-
gramach O!polskie na żywo 
i  O!polskie o  poranku. Ma 
jak na swój wiek duży bagaż 
doświadczeń muzycznych. 
Lubi gotować. Ukończył śred-
nią szkołę zdobywając za-
wód Technika Żywienia i Ku-
charza. Jest jak to się mówi, 

"do tańca i do różańca". Zdo-
byte doświadczenie pozwa-
la mu w  nieskrępowany 
sposób dzielić się talentami 
z  publicznością. Dominik 
jest pozyskanym niedawno, 
pełnym wigoru, młodym, 
cennym i  utalentowanym 
pracownikiem MOK w Głub-
czycach, dzięki czemu może-
my cieszyć się profesjonalną 
oprawą konferansjerską 
wydarzeń jak i  autorskimi 
występami artystycznymi.

Zdec ydowanie atmos-
ferę późnego popołudnia 
podgrzał zespół „Krem” wy-
konując utwory polskich 
artystów sceny rockowej. 
Zespół „Krem” to  zespół 
stworzony przez muzyków 
z  wieloletnim doświadcze-
niem. Powstał w  niewiel-
kiej, malowniczo położonej 
miejscowości Głuchołazy 
w lipcu 2003 roku. Od tego 
czasu grupa zagrała już 
wiele koncertów. Ich mu-
zyka to  połączenie bluesa 
i  lżejszej odmiany muzyki 
rockowej. Na swoim koncie 
mają kilka utworów swoje-
go autorstwa, które podczas 
koncertów uzupełniają co-
verami takich zespołów jak 

„Dżem”, „Perfect”, „Breakout” 
czy „Oddział Zamknięty”. 
Zespół „Krem” to  połącze-
nie kilku indywidualności 

Koncert Varius Manx & Kasi Stankiewicz
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w jedną spójną całość, pełną 
energii i miłości do muzyki.

Obok Dominika i  zespo-
łu „Krem”, na deskach sceny 
dożynkowej mogliśmy po-
dziwiać niezwykły kunszt 
muzyczny Tomasza Wierzby. 

Tomasz Wierzba – głub-
czyczanin, absolwent PSM 
I st. w Głubczycach w klasie 
fortepianu, absolwent ny-
skiego „Carolinum”, PSM II st. 
we Wrocławiu w klasie śpie-
wu barytonowego. Ukończył 
astronomię na  Uniwersyte-
cie Wrocławskim, po  czym 
rozpoczął studia na wydzia-
le wokalno-aktorskim Aka-
demii Muzycznej w  Łodzi 
im. Grażyny i Kiejstuta Bace-
wiczów o kierunku musical, 
gdzie znalazł się  w  grupie 
nielicznych, wyselekcjono-
wanych głosów z  całej Pol-
ski, zdobywając tytuł licen-
cjata w  czerwcu tego roku. 
Jest autorem scenariusza 
i  reżyserem swojego dyplo-
mowego musicalu. Obecnie 
kontynuuje studia magister-
skie musicalowe na  wspo-
mnianej Akademii Muzycz-
nej. Tomasz to  człowiek 
bardzo skromny, a przy tym 
utalentowany muzycznie 
i  aktorsko, obdarzony nie-
zwykłą barwą głosu. Znany 
głubczyckiemu środowisku 
kulturalnemu głównie po-
przez udział w  koncertach, 
sakralnych i  świeckich, or-
ganizowanych przez Marię 
Farasiewicz – jego ciocię. 
Swoją przyszłość wiąże 
przede wszystkim z teatrem 
muzycznym i  musicalem, 
którego jest miłośnikiem. 
Na  gminnych Dożynkach 
Pomorzowice 2022 mieli-
śmy okazję usłyszeć w jego 
wykonaniu znane motywy 
muzyczne z  najpiękniej-
szych światowych musicali, 
a  także piosenki z  reper-
tuaru Franka Sinatry, An-
drzeja Zauchy, Zbigniewa 
Wodeckiego i inne. Tomasz 
pokazał odbiorcom wysoki 
poziom i kunszt wokalny jak 
i aktorski.

Z  całą pewnością reper-
tuar musicalowy zasługuje 
na odrębny recital na nowo 
w yremontowanej scenie 
widowiskowej Miejskiego 
Ośrodka Kultury, gdzie bę-
dzie można w  pełni podzi-
wiać walory wyjątkowego 
głosu Pana Tomasza.

Gwiazdą wieczoru był 
zespół Varius Manx & Kasia 
Stankiewicz. Artystów tego 
formatu nie trzeba specjal-
nie Państwu przedstawiać. 
Zg rom ad zona publ i k a , 
mimo niesprzyjającej aury 
świadczy o  wyjątkowej po-
pularności zespołu wśród 
naszych mieszkańców. Już 
po raz drugi gościliśmy ich 
na  naszym terenie. Pierw-
szy raz  Varius Manx kon-
certował w 2017 r. na rynku 
w Głubczycach podczas Dni 
Miasta. W  Pomorzowicach 
ze  sceny wybrzmiały utwo-
ry takie jak: Zamigotał świat, 
Zanim zrozumiesz, Orła 
cień, Pocałuj noc, Wstyd, 
Maj, Oszukam czas czy Zabij 
mnie. Na  uwagę zasługuje 
znakomity kontakt z  pu-
blicznością, jaki udało się na-
wiązać wokalistce zespołu, 
Katarzy nie Stankiew icz. 
Na  domiar tego, zaprosiła 
do  wspólnego śpiewu trzy 
panie z publiczności, które 
dosłownie zdominowały 
scenę tworząc wyjątkowo 
barwne i energetyczne show, 
zapadające w  szczególny 
sposób w pamięć.

Po  udanym koncercie 
Varius Manx przyszedł czas 
na  zabawę taneczną, którą 
już pod specjalnym namio-
tem poprowadził zespół 

„Emotive” Maćka Alberta. 
Wszyscy mogli bezpiecznie, 
pod osłoną bawić się  iście 
szampańsko do  godziny 
1:00 w  nocy. Zabawa i  fre-
kwencja była znakomita, 
brzmienie skoczne, atmos-
fera zdecydowanie gorą-
ca! Zespół Pana Maćka był 
strzałem w  samą dziesiąt-
kę, z  czystym sumieniem 
można polecić go na każdą 
dobrą imprezę! Z  wielkim 
żalem, organizator wraz 
z towarzyszącą mu ochroną 

musiał niestety ją przerwać 
zgodnie z harmonogramem. 
Co dobre, szybko się kończy 

– a z całą pewnością dożynki 
w Pomorzowicach w 2022 r. 
do  takich udanych imprez 
należały. Następne dożynki 
mają wysoko podniesioną 
poprzeczkę, ale  sołectwo 
Nowa Wieś Głubczycka jest 
bardzo aktywne, ma do-
świadczonego i  niezwykle 
zaangażowanego sołtysa, 
który na  pewno zmobilizu-
je społeczność i przygotuje 
co  najmniej równie dobrą 
imprezę.

Do  zobaczenia za  rok 
w Nowej Wsi Głubczyckiej!

Spośród osób zaangażo-
wanych w  organizację do-
żynek, których nie sposób 
wymienić z imienia i nazwi-
ska, chcielibyśmy wyróżnić 
osobę Pana Gracjana Hume-
niuka. To  na  jego barkach 
spoczęła kwestia komplek-
sowej obsługi technicznej 
imprezy. Pan Gracjan jak 

zwykle stanął na  wysoko-
ści zadania, zadbał o  całe 
zaplecze techniczne, w y-
kazał się  umiejętnością 
współpracy z podwykonaw-
cami, często w  sytuacjach 
dość „nieszablonow ych” 
i  nieoczekiwanych. Służył 
aktywnie pomocą, inspira-
cją oraz inicjatywą w  imię 
tego, by wydarzenie odbyło 
się bez komplikacji a ludzie 
byli po  prostu zadowoleni 
i  bardzo dobrze się  bawili. 
Gracjanie, osobiście jeszcze 
raz dziękuję!

  Mateusz Kitka 
redaktor

Źródła: Materiały własne, 
MOK, M. Farasiewicz

Występ Tomasza Wierzby
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KOMU  
I DLACZEGO 

tak zależy  
Prężnie działający przedsiębiorca w postaci spółki Top Farms Głubczyce ofiarą niejasnych interesów i twardej 
polityki. Czy to dobry kierunek w jakim idzie polski rząd? Jaki wysyłamy sygnał dla kapitału zagranicznego?

Biorąc pod uwagę sta-
wiane przez samo-
rząd cele rozwoju 

gospodarczego i  ekono-
micznego, pozyskanie 
inwestorów (także zagra-
nicznych) lokujących swój 
kapitał – szczególnie tych 
strategicznych dla  regio-
nu, dających dużo miejsc 
pracy lokalnym miesz-
kańcom – jest działaniem 
absolutnie koniecznym, 
o  który trzeba się  starać, 
o które trzeba zabiegać.

Absurdem jest 
tworzenie sytuacji, 

w której spraw-
dzonemu przedsię-

biorcy, dającemu 
od dziesięcioleci 

zatrudnienie set-
kom rodzin, inwe-
stującego miliony 
w infrastrukturę 

i rozwój, grozi 
widmo likwidacji.
W  najbliższych kilku 

latach w ygasają umow y 
dzierżawy kilkuset spółek 
rolnych, które w konsekwen-
cji tzw. „ustawy Sawickiego” 
z  2011 roku utraciły prawo 
przedłużenia dzierżaw. 
Oczywista dla  środowiska 
prawniczego niekonstytu-
cyjność przepisów nie do-

czekała się  niestety oceny 
i refleksji czy to na poziomie 
Trybunału Konstytucyjne-
go, który sprawy te  polecił 
kierować do  sądów po-
wszechnych, czy też na  po-
ziomie decyzji politycznych.

 Nikt już dziś pewnie nie 
pamięta, ale przegłosowa-
nie „ustawy Sawickiego” 
nastąpiło nocą na  ostat-
nim posiedzeniu sejmu ka-
dencji 2007-2011 i było wte-
dy poddane ostrej krytyce 
ze  strony przedstawicieli 
obecnego obozu rządzą-
cego. Sprawa ta  dotyczy 
również głubczyckiego 
Top Farms’u.

Naturalną jest refleksja, 
która nasuwa logicznie 
w tym miejscu wątpliwości, 
a  mianowicie – no przecież 
wiedzieli co  robią i  jakie 
będą konsekwencje tych de-
cyzji, więc w czym problem? 
Problem właśnie w  tym, 
że  bardzo często propozy-
cje składane wówczas przez 
ANR dzierżawcom nie były 
z  dzierżawcami konsulto-
wane, mimo zapewnień kie-
rownictwa agencji.

Problem roku 2012. 
Spółki nie mogą 
godzić się na stawiane 

warunki, które 
w efekcie prowadzą 
do likwidacji 
działalności

Typowano do  wyłączeń 
grunty, które nie spełniały 
celu określonego w ustawie, 
które jak w przypadku naj-
większego dzierżawcy Top 
Farms Głubczyce wyłączały 
całość produkcji zwierzęcej 
i w konsekwencji skutkowa-
ły zwolnieniem ponad 100 
ludzi, dodajmy, na terenach 
do  dziś dotkniętych zjawi-
skiem strukturalnego bez-
robocia. Jakoś to się dziwnie 
złożyło, że w przypadku Top 
Farms Głubczyce zlokalizo-
wano grunty proponowa-
ne w  2012 roku przez ANR 
do wyłączenia w trzech du-
żych blokach, praktycznie 
w  jednej gminie, tuż obok 
ferm mlecznych, na których 
kilka lat wcześniej prze-
prowadzono wielomilio-
nowe modernizacje a  dwie 
ze zmodernizowanych ferm 
krów mlecznych próbowa-
no wyłączyć w ramach 30%? 
To  zapewne przy padek, 
że  po  zwróceniu się  spół-
ki do  ANR z  informacją, 
że  wskazane do  wyłączeń 
działki nie realizują celu 
ustawowego – a  co  za  tym 
idzie nie stanowią 30% are-

ału dzierżawionego przez 
spółkę, agencja stwierdziła, 
że  można wyłączyć grunty 
in blacno a  później te  kwe-
stie uzgadniać. Takich zapi-
sów oczywiście w  ustawie 
nie było.

Zgoda na wyłączenie pro-
ponowanych areałów rów-
nałaby się z upadłością ferm 
krów mlecznych, na co oczy-
wiście nie było zgody spółki 
TF.

Bandyckie ataki 
na mienie TF po 2012

To, że  od  2012 roku roz-
poczęły się bandyckie ataki 
na Top Farms Głubczyce też 
już niewielu pamięta. W cią-
gu dwóch godzin podpalo-
no cztery tysiące ton słomy 

Spalona rozdzielnia
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należącej do  spółki, pod-
palano kombajny, wbijano 
w  drogi polne naostrzone 
pręty, podpalono najwięk-
szą w Polsce przechowalnię 
ziemniaków a  na  jednym 
z obiektów magazynowych 
nieznani do dzisiaj sprawcy 
po skrępowaniu stróża pró-
bowali rozciąć silos z  dwo-
ma tysiącami ton rzepaku. 
Rozcinano rękawy z  paszą 
na fermach bydła mleczne-
go co  miało prawdopodob-
nie doprowadzić do  braku 
możliwości żywienia krów 
i  wyprzedaży stada. Tych 
zdarzeń było znacznie wię-
cej.

Spotkanie w lutym 
w siedzibie TF 
i co dalej?

Co ciekawe, doradca spo-
łeczny niedawno mianowa-
nego wiceministra rolnic-
twa Janusza Kowalskiego, 
którego działania jak widać 
zmierzają do  zniszczenia 
jednego z  najlepszych go-
spodarstw rolnych w Polsce, 
w  czym nowy wicemini-
ster mu dzielnie pomaga, 
są  zapoznani z  niuansami 
związanymi z  propozycją 
wyłączeń z Top Farmsu Głub-
czyce. Obaj panowie dosko-
nale wiedzą, że  ani hektar 

z wówczas proponowanych 
do  wyłączenia nie trafiłby 
w  ręce rolników indywidu-
alnych.

Wobec tego polityczny ka-
pitał, jaki obaj panowie pró-
bują od lat zbić na likwidacji 
tego przedsiębiorstwa, która 
w konsekwencji doprowadzi 
do  masowych zwolnień, li-

kwidacji jednego z najwięk-
szych stad krów mlecznych, 
utraty potencjału produk-
cyjnego, zaburzenia łań-
cuchów dostaw a dla  lokal-
nych społeczności będzie 
to  powtórka z  lat 90-tych 
i  powtórka z  widma likwi-
dacji PGRów, powinna być 
odpowiednio przez miesz-
kańców powiatu oceniona.

Top Farms Głubczyce 
strategicznym 
inwestorem 
i pracodawcą

Top Farms Głubczyce 
to  dzisiaj jeden z  najwięk-
szych pracodawców w regio-
nie. Zatrudnia ponad 200 
pracowników na  umow y 
o  pracę a  50 kolejnych za-

na likwidacji  
Top Farms Głubczyce?

Spalony kombajn Top Farms'u

Spalona rozdzielnia
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trudnionych jest na umowy 
sezonowe. Współpracuje 
z  głubczyckim technikum 
rol n ic z y m orga n i zując 
praktyki uczniom. Co  cie-
kawe, jest też największym 
producentem ziemniaków 
w Europie dostarczając prze-
twórcom ponad 50 tysięcy 
ton ziemniaków. Co  czwar-
ta paczka najbardziej rozpo-
znawalnej marki chipsów 
pochodzi z  ziemniaków 
produkowanych w  naszym 
powiecie. Stado krów mlecz-
nych sięga niemal 3500 
sztuk, licząc krowy mleczne 
i jałówki. Roczna produkcja 

mleka to  niemal 19 milio-
nów litrów i co ważne, mleko 
to  jest przerabiane w  głub-
czyckiej mleczarni należącej 
do OSM Bieruń.

Oczywiście na wszystkie 
te zarzuty obaj panowie od-
powiadają, że to zagranicz-
ny kapitał, transferujący 
zyski za  granicę a  „polska 
ziemia dla Polaków”. W tym 
miejscu należałoby przypo-
mnieć obu panom, że to Po-
lacy stanowią trzon kadr 
Top Farms’u, to  są  lokalni 
ludzie, pracujący tam nie-
rzadko od  pokoleń i  na  na-
zywanie ich „Niemcami”, 

„Anglikami” po  prostu so-
bie nie zasłużyli. Poza tym 
zdec ydowana w iększość 
zysków jest reinwestowana 
w  rozwój Grupy Top Frams 
m.in. w  rozwój infrastruk-
tury magazynowej, tłoczni 
soi czy irygacji.

Top Farms Głubczyce 
od wielu lat wspiera lokalną 
społeczność, pomagając in-
stytucjom charytatywnym, 
klubom sportowym, straży 
pożarnej, policji czy jednost-
kom samorządowym.

W  dobie wojny na  Ukra-
inie, szalejących cen ener-

gii i  środków do  produkcji 
rolnej, braków ży wności 
na świecie i prognozowanej 
głębokiej recesji, polski rząd 
prawdopodobnie podjął de-
cyzję o tak naprawdę likwi-
dacji takich gospodarstw 
i pozbawieniu pracy ponad 
40 tysięcy ludzi w  najbliż-
szych kilku latach.

Nie pozostaje wobec tego 
nic innego jak wezwanie 
do opamiętania się  i znale-
zienia rozwiązania.    

Źródło: Na podstawie do-
starczonych materiałów TF 
Głubczyce

bandyckie
atakina TopFarmspo 2012r.

Moment podpalenia rozdzielni prądu   
przechowalni ziemniaków w Bogdanowicach 
Kolonii. Stopklatka z nagrania monitoringu

Spalony kombajn
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W następnym numerze:

"Jak to faktycznie było z tymi 
30-stkami w 2012 roku w przypadku 
Top Farms Głubczyce"

TopFarms nie jest 
wrogiem rolników 
indywidualnych

na TopFarmspo 2012r.

!

 Paradoksalnie, z dokumentów, do których dotarliśmy jasno wynika, że Top Farms NIGDY NIE ODMÓWIŁ WYŁĄCZENIA 30% GRUNTÓW W 2012 ROKU, a zarząd prosił ówczesny ANR o podjęcie rozmów aby nie zburzyć trzonu produkcyjnego spółki i nie być zmuszonym do przeprowadzenia masowych zwolnień pracowników, szczególnie produkcji zwierzęcej.

Moment podpalenia rozdzielni prądu   
przechowalni ziemniaków w Bogdanowicach 
Kolonii. Stopklatka z nagrania monitoringu

Płonące bele słomy (fot. il. KPPSP Głubczyce)

Rozcięty silos na rzepak
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Nasze Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczno-
ści Lokalnej Aktywni pomimo, iż działa dopiero 
od roku zostało docenione przez Marszałka Woje-

wództwa Opolskiego Andrzeja Bułę za przeprowadza-
nie akcji mających na celu integrację i wspólne, kre-
atywne oraz atrakcyjne spędzanie rodzinnego czasu. 
Wyróżnienie Opolską Marką otrzymaliśmy w kategorii 
„Opolskie się wspiera”.

Izolacja społeczna w czasie pandemii zmieniła nasz spo-
sób funkcjonowania i wpłynęła na kontakty społeczne. Za-
mknięcie w domach doprowadziło do ograniczenia spotkań 
ze znajomymi i dalszą rodziną, a praca zdalna pozbawiła 
nas również kontaktów z kolegami i koleżankami z pracy. 
Z drugiej strony zarówno edukacja, jak i praca z domu spra-
wiały, że rodziny spędzały ze sobą znacznie więcej czasu, 
zmieniając dynamikę bliskich więzi. Sytuacja pandemiczna 
ostatnich dwóch lat miała ogromny wpływ na naszą psy-
chikę. Stres, niepewność, izolacja, ograniczenie kontaktów 
społecznych. Ludzie z dnia na dzień zostali zamknięci w 
domach. Relacje międzyludzkie zostały zagrożone przez 
ciągły strach i niepewność, nastąpiła dezorganizacja, w 
której chaotycznie zabezpieczaliśmy się przed nieznanym 
zagrożeniem. Pandemia odbiła się na zdrowiu i funkcjono-
waniu ludzi na całym świecie. Społeczeństwo zostało zmu-
szone do funkcjonowania online, dystans społeczny w re-
lacjach przełożył się na dystans emocjonalny, rozluźnienie 
więzi i samotność. Społeczeństwo przez pandemię zostało 
zmuszone przenieść swoje interakcje społeczne do sieci co 
jeszcze bardziej spotęgowało dystans społeczny.

Zauważając te problemy oraz próbując przeciwdziałać ich 
skutkom w przyszłości zainicjowaliśmy akcję spędzania wol-
nego czasu offline, z zachowaniem wszelkich środków ostroż-
ności, poprzez organizację projektów pn. „Międzypokoleniowe 
spotkania z grami planszowymi” oraz „Międzypokoleniowy 
plener malarski”. Spotkania miały na celu promowanie inte-
gracji międzypokoleniowej i społecznej, aktywizacji środowi-
ska lokalnego, zapobieganie izolacji, szczególnie osób zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym.

Stowarzyszenie zainicjowało kampanię społeczną pod 
hasłem „Bezpiecznie i twórczo w Internecie”, podczas której 
odbył się szereg spotkań on-line dla wszystkich zaintereso-
wanych tematem bezpieczeństwa w Internecie. Bezpieczeń-
stwo finansowe w sieci nabrało nowego znaczenia w czasie 
trwającej pandemii koronowania COVID -19. W związku ze 
wzrostem naszej aktywności w sieci wprost proporcjonal-
nie nasiliła się liczba ataków cybernetycznych. Nasilił się 
też lęk przed możliwymi stratami i wzrosła świadomość 
konsekwencji cyberataków. W momencie wybuchu pan-
demii cyberprzestępcy w błyskawicznym tempie wyko-
rzystali poczucie niepokoju, aby dokonać ataków. Dlatego 
stowarzyszenie widząc problem jakim jest cyberprzestęp-
czość, podjęło kroki w celu informowania o zagrożeniach 
i przeciwdziałaniu atakom cyfrowym. Podczas spotkania 
zostały omówione takie tematy jak: zasady bezpiecznego 
korzystania z bankowości internetowej, przedstawiono 
wady i zalety każdej z metod płatności elektronicznej, bez-
pieczne zakupy w sieci, zasady bezpiecznego korzystania 
z zasobów cyfrowych, w tym z bankowości internetowej, 
a także przedstawiono najpopularniejsze metody ataków 
cybernetycznych.

Staramy się wspierać naszych mieszkańców i umożliwiać 
atrakcyjnie spędzać wolny czas. Dbamy przy tym, aby każ-
dy czuł się swobodnie i bezpiecznie, przestrzegając reżimu 
sanitarnego. Chcemy, aby nasze działania stanowiły pro-
filaktykę i przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym, 
które zostały nasilone pandemią koronawirusa COVID-19 
i zostaną z nami na długie lata.

Nie ustajemy w działaniach a kolejne wyróżnienia napę-
dzają nas do realizacji następnych inicjatyw. Już planujemy 
kolejne propozycje na spędzanie wolnego czasu.

  Marcin Grabuńczyk 
Prezes Zarządu

nagrodzone Opolską Marką 2021

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Społeczności LokalnejAktywni

Marcin Grabuńczyk z Martą Wiciak
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W  niedzielę 10 lipca, w  79. 
rocznicę KRWAWEJ NIEDZIE-
LI, w przeddzień Narodowe-

go Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa 
dokonanego przez Ukraińskich 
Nacjonalistów na  Obywatelach II 
Rzeczypospolitej Polskiej spotka-
ło się nieliczne grono głubczyczan 
po  Mszy św. wieczornej wokół 
krzyża misyjnego przed kościołem 
parafialnym. Inicjatywa Obywa-
telska, Wspólnota Kresowa i Stowa-
rzyszenie Odra-Niemen w skromny, 
ale  godny sposób zorganizowało 
Apel Pamięci. Zgromadzeni odśpie-
wali hymn państwowy, by potem 
wsłuchać się w teksty przybliżające 
do  dziś niepojęte, niezrozumiałe, 
niewyjaśnione, wstrząsające akty 
barbarzyńskich banderowskich 
mordów na  Wołyniu, w  części Lu-
belszczyzny i we Wschodniej Mało-
polsce.

Przejmująco wybrzmiały zaśpie-
wane pieśni: „Apokryficzny sen o Wo-
łyniu” autorstwa Andrzeja Kołakow-
skiego i  „Wybaczcie im” Wojciecha 
Popkiewicza i  Agnieszki Fatygi oraz 
wiersze z  tomu „Ciszo, milcz! Bólu, 
mów!” Stanisława Srokowskiego, które-
go gościliśmy w Głubczycach, w biblio-
tece parafialnej, w 2016 roku, na krótko 
przed powstaniem filmu „Wołyń” we-
dług jego scenariusza. Tym razem nie 

w  prozie, ale  w  poezji obudził ducha 
narodowego i nasze sumienia pisarz, 
świadek i  strażnik kresowej-polskiej 
pamięci. Odczytano też „Pieśń o czer-
wonej nocy” z poematu wołyńskiego 
„Baśń Stołu Dębowego” mało znanego 
autora Zdzisława Bernackiego. Wyda-
ło to Opolskie Stowarzyszenie Pamięci 
Narodowej, a dr Zbigniew Bitka tak ten 
poemat przybliża czytelnikowi: „Pięk-
no – kresowej, wołyńskiej przyrody, jej 
wrażliwe, poetyckie opisy; dobro – czu-
ła pamięć ludzi i ich miłości – kontra-
stowane są obrazowaniem okrutnych 
wydarzeń, w których uczestniczy »stół 
stary… mocarz«. Leśne echa powstań 
i  pogromów, pieśni, modlitwy i  pra-

ce, nadzieje i cierpienia – świadectwo 
prawdy o  polskiej historii – splatają 
się w poemacie Bernackiego w pełną 
uroku i ekspresji opowieść – w jeszcze 
jedną alegorię ku czci »Świętej miłości 
kochanej ojczyzny«”.

Na  koniec nowy ksiądz proboszcz 
Daniel Leśniak poprowadził modlitwę 
za  ofiary przypomnianego ludobój-
stwa i o pokój na Ukrainie.

Takie rocznice jak ta  to  kolejny 
przystanek na drogach naszego zagu-
bienia, ale też nasłuchiwania ważnych 
sygnałów.

  Wiesław Janicki 
Damian Dobrowolski

Szesnastego września 2022 roku 
w Opolu odbyły się Wojewódz-
kie obchody 83. rocznicy agre-

sji ZSSR na Polskę wraz z upamięt-
nieniem Dnia Sybiraka. 

Pamięć, o tych tragicznych dniach, 
które zapisały się na kartach naszej 
historii, została przywołana na Mszy 
Świętej w Kościele Ojców Franciszka-
nów, gdzie modlono się w intencji Sy-
biraków. Następnie uroczystości były 
kontynuowane na placu za opolskim 
Ratuszem, gdzie oddano salwę ho-
norową i złożono wiązanki kwiatów. 
Naszą Gminę Głubczyce na uroczysto-
ściach państwowych reprezentował 
Pan Edward Wołoszyn Wiceprzewod-
niczący Rady Miejskiej oraz Pan Mar-
cin Grabuńczyk Prezes Stowarzysze-
nia Obywatelski Komitet Głubczyc.

  Redakcja OKOG

Wojewódzkie uroczystości z okazji 
Światowego Dnia Sybiraka

11 lipca – pamiętamy!
Edward Wołoszyn i Marcin Grabuńczyk (2 rząd) składają kwiaty /  

Materiał red. OKOG © Fot. Kasia Nowak, Radio Opole

Apel Pamięci pod krzyżem misyjnym przy kościele parafialnym w Głubczycach
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Tego dnia o godzinie 17.00 zawy-
ły syreny także w Głubczycach. 
W  GODZINIE „W” stanęliśmy 

do apelu przy kościele parafialnym. 
Wysłuchaliśmy przejmującej pieśni 
„Orzeł Biały” z refrenem: „Ile orłów 
sprzedano zbyt tanio? / Ile orłów 
sprzedano zbyt drogo? / Cena praw-
dą umarłych zostanie, / Żywi z bólu 
rozliczyć się  mogą.” Nasi harcerze 
i  harcerki miały wcześniej zorga-
nizowaną grę miejską-powstańczą. 
Zapalali znicze na  gro-
bach naszych głubczyc-
kich weteranów-żołnierzy, 
a na ulicach mieszkańcom 
wręczali kartki z kalenda-
rza z  datą 1 sierpnia 1944 
WTOREK.

Teraz był poniedziałek 
i przed 18.00 w drodze do le-
karza zatrzymał się na placu 
przykościelnym samochód 
z  panem kapitanem Maria-
nem Markiewiczem ps. Maryl – naszym 
98-letnim bohaterem, żołnierzem 
wyklętym-niezłomnym. Przemówił 
do  nas jak zawsze mądrym, obywa-
telskim, krzepiącym słowem. Przypo-
mniał, że akcja „Burza” zaczęła się jesz-
cze przed 1 sierpnia 1944 r. we Lwowie, 
Wilnie i innych okupowanych polskich 
miastach. On ze swymi towarzyszami 
broni pragnął przedostać się z Wileńsz-
czyzny na pomoc walczącej Warszawie, 
ale sowieci to uniemożliwili. 21 sierp-
nia walczył pod Surkontami, wyprowa-
dził z oblężenia swego dowódcę z czę-
ścią oddziału i szczęśliwie przeżył. Tak 
jak wcześniej przez 1,5 roku gestapow-
skie, a potem przez 3 miesiące enkawu-
dowskie więzienie. Po wojnie w „wolnej 
Polsce” komunistycznej przeżył 7,5 

roku w ubeckim więzieniu. Nigdy nie 
przestał służyć Ojczyźnie swą pracą, 
działalnością społeczną i obywatelską 
w „Solidarności”. A teraz nam służy swą 
żarliwą postawą troski o prawdę, spra-
wiedliwość i suwerenny byt Polaków. 
Także pan Włodzimierz Treć, obecny 
na apelu, został poproszony o podziele-
nie się swymi doświadczeniami z dzia-
łalności w  NSZZ Solidarność, którym 

także przyświecały ideały 
walczących wcześniej po-
wstańców. Takie świadectwo 
jest najlepszą lekcją historii 
i patriotyzmu.

Podczas Mszy św. w inten-
cji Ojczyzny i  tych, którzy 
walczyli i  ginęli za  naszą 
wolność nasi harcerze wy-
stawili poczet sztandarowy 
Światowego Związku Żołnie-

rzy Armii Krajowej-Oddział Głubczyce. 
Ksiądz Łukasz Kauf tak pięknie mówił 
o potrzebie pamięci i modlitwy za na-
szych bohaterskich rodaków. Po Mszy 
św. zgromadzeni na placu między ko-
ściołem a  harcówką mogliśmy w  po-
wadze, zadumie, wzruszeniu, ale  też 
radośnie i  dumnie śpiewać wspólnie 
z  zespołem ZAZIK piosenki powstań-
cze i patriotyczne, m.in. „Hej, chłopcy, 
bagnet na broń!”, „Hymn Szarych Sze-
regów”, „Warszawskie dzieci”, „Pałacyk 
Michla”, „Warszawo ma”, „Siekiera, mo-
tyka”, „Jak długo w  sercach naszych” 
czy „Płynie Wisła, płynie”. Niespodzie-
wanie dołączył do nas głubczyczanin 
z  Warszawy, czyli pan Witold Matul-
ka – nasz sławny tenor, przebywający 
na wakacjach w rodzinnym miastecz-

ku i też podjął wspólnotowy śpiew. Pro-
boszcz, ks. Daniel Leśniak poprowadził 
Apel Jasnogórski i  na  koniec udzielił 
wszystkim Bożego błogosławieństwa.

Jak to dobrze, że Związek Har-
cerstwa Rzeczypospolitej i Stowa-

rzyszenie Odra-Niemen czuwają 
i starają się w godny i atrakcyjny 

sposób organizować takie rocznice 
w naszym małomiasteczkowym 

środowisku. Jest dla kogo.

Przed 1 sierpnia grupa naszych 
instruktorów ZHR udała się  do  War-
szawy, by uczestniczyć w  programie 
przygotowanym przez Instytut Pa-
mięci Narodowej i Muzeum Żołnierzy 
Wyklętych i  Więźniów Politycznych 
w PRL na terenie mokotowskiego wię-
zienia do 2017 r. Wędrówka po blokach 
i  celach na  Rakowieckiej była przej-
mującym i pouczającym doświadcze-
niem. Zwłaszcza spotkanie z  panem 
Jarosławem Wróblewskim, autorem 
książki „Rotmistrz” o Witoldzie Pilec-
kim, który w  tym więzieniu siedział 
i został rozstrzelany, jak wielu naszych 
narodowych bohaterów. Opolskich 
harcerzom ten patron jest szczególnie 
bliski, także poprzez heroiczną posta-
wę w Powstaniu Warszawskim. Z tym 
głębszą refleksją mogliśmy wysłuchać 
z młodszymi harcerzami z Kluczborka 
i gośćmi z wielu stron Polski pięknego 
koncertu zespołu OD CZAPY.

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!

  Wiesław Janicki

1 sierpniapamiętamy!

kpt. Marian Markiewicz z harcerzami ZHR

rtm. Witold Pilecki
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Festiwal Festiwal 
ekologicznyekologiczny

W dniu 5 czerw-
ca 2022 r. pod 
R a t u s z e m 

Miejsk im (Rynek) 
w Głubczycach odbył 
się festiwal ekologicz-
ny pt. „Bądź Eko-Boha-
terem” realizowany 
w  ramach Projektu 
„Kampania informa-
c y j n o - e d u k a c y j n a 
związana z  gospodar-
ką odpadami komunal-
nymi na  terenie Gminy 
Głubczyce”, współfinanso-
wanego ze  środków Unii 
Europejskiej, w  ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-
twa Opolskiego na  lata 
2014-2020.

Festiwal miał 
na celu zwiększe-
nie proekologicz-
nej świadomości 

społeczeństwa 
oraz ukształto-

wanie właści-
wych postaw 

i zachowań 
w odniesieniu 
do gospodarki 

odpadami.

P o d -
czas festiwalu „Bądź Eko-

- Bohaterem” mog l iśmy 
wziąć udział w  ekograch, 
quizach i zabawach związa-
nych z segregacją odpadów. 
Przybyłe dzieci korzystały 
z  wielu atrakcji takich jak: 
dmuchańce, bańki mydla-
ne, malowanie twarzy czy 
skręcanie balonów. Odbyły 
się  również występy arty-
styczne Przedszkolaków, któ-
rzy uwiecznili przekaz festi-
walu „Bądź Eko-Bohaterem” 
i zaprezentowali zachowania 
związane z  promowaniem 
recyklingu, czystym środo-
wiskiem oraz selektywną 
zbiórką odpadów komunal-
nych.

  Katarzyna Kurek
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7 września
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Ostatnie pożegnanie

Co jest konieczne, by wypełnić 
wniosek o dodatek węglowy?

Formularz jest prosty. Na  po-
czątku wpisujemy informację 
do  kogo kierujemy wniosek. 

Wnioski o  dodatek węglowy będą 
rozpatrywały gminy, więc trzeba 
podać, czy będzie to wójt, burmistrz 
lub prezydent miasta, w  którym 
mieszkamy.

Następnie osoba składająca wniosek 
powinna wpisać swoje dane, w  tym 
imię i nazwisko, PESEL oraz adres za-
mieszkania.

Jeżeli w skład gospodarstwa domo-
wego wchodzą też inne osoby, w  ko-

lejnej rubryce wpisujemy ich dane 
osobowe z numerem PESEL i adresem 
zamieszkania.

Następnie w formularzu zaznacza-
my jedno, główne źródło ogrzewania 
węglowego, np. kocioł na paliwo stałe, 
koza czy piec kaflowy. Pamiętajmy - 
wskazane przez nas źródło ogrzewania 
powinno być wcześniej wpisane do lub 
zgłoszone do centralnej ewidencji emi-
syjności budynków. Będzie to weryfi-
kowane przez gminę na etapie rozpa-
trywania wniosku.

Na koniec podpisujemy oświadcze-
nie o  tym, że  podane w  formularzu 
dane są prawdziwe.

Od  dnia złożenia prawidłowo wy-
pełnionego wniosku gmina będzie 
miała 30 dni na wypłatę dodatku wę-
glowego w wysokości 3 tys. zł

  Ministerstwo Klimatu 
i Środowiska 

https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-
dodatek-weglowy

Wniosek na dodatek 
węglowy Wnioski należy składać w OPS 

(Ośrodek Pomocy Społecznej) 
do 30 listopada 2022 r.

��

Tak trudno żegnać na zawsze kogoś, 
kto jeszcze mógł być z nami…

9 9
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Starosty Głubczyc w latach 1999-2000

Wcześniej pełnił funkcję kierownika w Urzędzie Rejonowym. Został również odznaczony za Zasługi Opolszczyźnie.
Odszedł, ale pozostaje w naszej pamięci... 

W imieniu własnym, Radnych Rady Miejskiej, pracowników Urzędu Miejskiego i podległych jednostek, rodzinie 
i przyjaciołom zmarłego składamy szczere wyrazy współczucia.

śp.
Lesława Kinala

Burmistrz Głubczyc

Adam Krupa
Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Naumczyk
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100. ROCZNICA ORGANIZACJI 
SPOD ZNAKU „RODŁA”

W HOŁDZIE CZŁONKOM POLSKICH ORGANIZACJI NARODOWYCH SPOD ZNAKU 
,,RODŁA” DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ ZACHOWANIA POLSKOŚCI W PAŃSTWIE 

NIEMIECKIM I RODAKOM ZAMIESZKAŁYM NA ZIEMI GŁUBCZYCKIEJ, KTÓRZY WZIĘLI 
UDZIAŁ W PLEBISCYCIE ORAZ W POWSTANIACH ŚLĄSKICH A TAKŻE WSZYSTKIM 

WALCZĄCYM O POLSKĄ KULTURĘ, TRADYCJĘ I POWRÓT ŚLĄSKA DO POLSKI.

W tym roku przypada kolejna, 
piąta, 100. kaskadowa, jakże 
ważna rocznica związana 

z  walkami o  niepodległość Polski 
i powrotu ziem śląskich do Polski, 
w  tym tzw.  „ziem odzyskanych”. 
Świętujemy 100. rocznicę Organi-
zacji ZPwN spod znaku Rodła, któ-
rą powołano 27.08.1922  r. Tradycję 
tę od 10 lat pielęgnują kluby Rodła, 
w tym „Klub Rodła Ziemi Głubczyc-
kiej”.

Kolejny jubileusz obchodzony 
był w  Głubczycach, ponieważ Rodło 
na  ziemiach śląskich zakładali Po-
wstańcy Śląscy oraz mieszkańcy ziemi 
głubczyckiej, którzy czuli się Polakami 
i walczyli o odzyskanie niepodległości. 
Wielu z nich po napaści Niemiec na Pol-
skę było torturowanych, osadzanych 
w więzieniach i obozach. Wielu zostało 
w bestialski sposób zamordowanych.

W ostatnią niedzielę września (25), 
uroczystości upamiętniające 100. 
Rocznice „Rodła” rozpoczęły się mszą 
św. w kościele parafialnym pw. NNMP 
celebrowaną przez ks. proboszcza Da-
niela Leśniaka aby przenieść się  póź-
niej pod pomnik przy klasztorze o.o. 
Franciszkanów gdzie odśpiewano 
wspólnie hymn państwowy i  odmó-
wiono modlitwy za  zmarłych i  pole-
głych Powstańców Śląskich, którzy 
w plebiscycie opowiedzieli się za Pol-
ską i za ludźmi Rodła.

Swoje przemówienia mieli Pan bur-
mistrz Głubczyc Adam Krupa oraz Pan 
Kazimierz Głowacki, założyciel ponad 
dziesięciu Klubów Rodła.

Zostały złożone kwiaty pod kamie-
niem pamięci poświęconemu Janowi 
Rychlowi. Bracia Kurkowi z  Racibo-
rza oddali strzały na salwę honorową 
z „hakownic”.

Wręczono medale okolicznościo-
we: Kapituła medalu Biskupa Polowe-
go Wojska Polskiego gen. dyw. Józefa 
Gawliny prz y- znała okoliczno-
ściow y me - dal pamiątkowy 
c z c i g o d - nemu księdzu 
p r o - b o s z c z o w i 
Da- nielowi Leśnia-

kowi (po  mszy św.). 
Medale pod kamieniem 

pamięci otrzymali: Pan 
burmistrz Adam Krupa, 

Pan wiceburmistrz Kazi-
mierz Bedryj, Pan Da-

riusz K ol b e k  d y r e k t o r 
b i u - ra Pana senatora 
Jer zego C z e r w i ń sk ie g o, 
Pan Stani- sław Śmigielski 
wiceprezes i  współzałoży-
ciel K lubu Rodło Ziemi 
K o z i e l s k i e j . Pan Ryszard 
Jacheć prezes i  współza-
łożyciel K lubu R o d ł o 
Ziemi Głubczyc- k i e j , 
dr Kazimierz P y- z i a k 
wiceprezes i współza- ł o -
życiel Klubu Rodło Zie- m i 
Głubczyckiej. Listę tę za-
mknął Pan Serafin Jeglicz-
ka – syn Rodła- ka, który 
z a   P o l - s k ę 
z o s t a ł 
os ad z ony 
w   o b o z i e k o n -
c e n t r a - cyjnym.

M e - dale pamiątkowe 
B i s k u p a Polowego Wojsk a 
P o l s k i e g o , gen. dyw. Józefa Gawliny, 
przyznawane są od zeszłego roku oso-
bom duchownym i świeckim, w kraju 
i  za  granicą, między innymi potom-
kom Rodła i  Powstańców Śląskich, 
osobom za opiekowanie się polskimi 
cmentarzami i grobami naszych roda-
ków, szczególnie żołnierzy oraz cywil-

nych patriotów, świeckich i  duchow-
nych. Są one przyznawane także tym, 
którzy ocalają od zapomnienia polską 
kulturę, historię, tradycję, w różnych 
miejscach, także poprzez głoszenie 
słowa Bożego, które przypomina nam 
i utrwala w pamięci o uroczystościach 
związanych z faktami historycznymi 
i patriotycznymi. Na tym uroczystości 
zostały zakończone.

Pragnę serdecznie podziękować 
Panu burmistrzowi i Panu wiceburmi-
strzowi za  udział w  uroczystościach, 
szczególnie za  pomoc i  wsparcie fi-
nansowe obchodów jubileuszowych. 
Władzom starostwa, Panu staroście 
Piotrowi Soczyńskiemu i Pani wicesta-
roście Anicie Juchno. Panu przewod-
niczącemu i  radnym Rady Miejskiej 
i  Powiatu Głubczyc. Dziękuję także 
Panu Dariuszowi Kolbek, który repre-
zentował Pana senatora Jerzego Czer-
wińskiego, który nigdy nas nie zawiódł 
i zawsze brał czynny udział w naszych 
uroczystościach.

Dziękuję przedstawicielom szkół 
z Głubczyc, w tym młodzieży szkolnej 
i  harcerzom oraz ich przełożonym, 
stowarzyszeniom i organizacjom spo-
łecznym, Stowarzyszeniu Miłośników 
Miejsc Patriotycznych z Racławic Ślą-
skich, Bractwu Kurkowemu z Racibo-
rza oraz Klubom Rodła, których repre-
zentują: Mirosław Maciaszczyk prezes 
Stowarzyszenia Kresowego Strzelec, 
ze  Strzelec Opolskich. Stanisławowi 
Śmigielskiemu, wiceprezesowi Klubu 
Rodło Ziemi Kozielskiej. Józefowi Pluta 
prezesowi Raciborskiego Bractwa Kur-
kowego, Ryszardowi Jacheć prezesowi 
Klubu Rodło Ziemi Głubczyckiej, Irenie 
Nowak wiceprezes Klubu Rodło Ziemi 
Raciborskiej oraz Ewie Głowackiej pre-
zes Klubu Rodło z Mannheim.

Poczty sztandarowe
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O „Rodle”
Aby po wojnie ocalić pamięć o tych 

ludziach od zapomnienia, wiele stowa-
rzyszeń i organizacji w Polsce kultywu-
je i szczyci się znakiem Rodła. Szkoły, 
kluby sportowe, stowarzyszenia dum-
nie niosą tradycje narodowościowe, 
niejako przynależące i  utożsamiane 
z tym znakiem. Przez ostatnie dziesięć 
lat także licznie powstawały nasze klu-
by Rodła, których obecnie na terenie 
Diecezji Opolskiej jest pięć, natomiast 
ogółem na wszystkich ziemiach odzy-
skanych czternaście.

Przed wojną wielu członków Rodła 
pochodziło z Górnego Śląska. W Opo-
lu była I dzielnica Rodła. Trzy dzielni-
ce miały swoje siedziby w  Zakrzewie 
i Olsztynie, natomiast dwie pozostałe 
na terenie Niemiec: w Bochum i Berli-
nie. Po wojnie mało się mówiło, zwłasz-
cza na ziemiach odzyskanych o Rodle 
i Powstańcach Śląskich, ponieważ nowi 
mieszkańcy tych ziem niewiele o nich 
wiedzieli. Powstańców i  ludzi Rodła 
często nazywano „Niemcami”. Trudno 
było się z tym faktem pogodzić. Niedo-
cenienie wkładu Powstańców i Rodła-
ków w dziele odzyskania niepodległo-
ści Polski i powrotu Śląska do macierzy 
było dla  nich czymś poniżającym. 
Trudno było zrozumieć, że  najpierw 
cierpieli prześladowania ze  strony 
Niemców, natomiast po wojnie ze stro-
ny swoich rodaków. Ten ciężki okres 
wojny i długie lata po niej, pozwoliła 
im przetrwać modlitwa, wiara w Boga 
i wiara w to, że kiedyś przyjdą lepsze 
czasy, a  pamięć niesiona z  pokolenia 
na pokolenie przetrwa.

Za  poświęcenie swojego zdrowia 
i  życia dla  Polski należy się  Powstań-

com Śląskim i ludziom Rodła, nie tyl-
ko sporadyczne wspominanie, lecz 
stawianie ich za wzór godny do naśla-
dowania i upamiętniania. Kluby Rodła 
w różny sposób starają się ocalać od za-
pomnienia naszych polskich bohate-
rów, bohaterów polskiej historii i tra-
dycji, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Wiele pamiątek oraz infor-
macji o Rodle można od-

naleźć w muzeach, izbach 
pamięci, m.in. w Muzeum 
Czynu Powstańczego w Le-

śnicy, k. Góry św. Anny.
W tym roku przypada jeszcze parę 

innych, ważnych rocznic dla  Polski 
i Polaków. Wspominam tu 40. roczni-
cę śmierci Janiny Kłopockiej, autorki 
Rodła. W  styczniu obchodziliśmy 85. 
rocznicę śmierci Alfonsa Zgrzebnio-
ka, dowódcy I i II Powstania Śląskiego, 
syna tej ziemi, urodzonego nieopo-
dal w  Dziergowicach, odznaczonego 
pośmiertnie medalem Orła Białego. 
W listopadzie bieżącego roku przypa-
da 130. rocznica urodzin arcybiskupa, 
biskupa polowego Wojska Polskiego, 
gen. dyw. Józefa Gawliny, także syna tej 
śląskiej ziemi, urodzonego w Strzybni-
ku koło Raciborza. W tym roku przy-
pada także 70. rocznica, kiedy biskup 
Gawlina otrzymał Sakrę Arcybiskupią. 
Arcybiskup Gawlina był bardzo zaprzy-
jaźniony z  Alfonsem Zgrzebniokiem, 
razem uczęszczali do  raciborskiego 
gimnazjum, do  którego uczęszczało 
ponad 500 uczniów. W  październiku 
bieżącego roku przypada 120. rocznica 
urodzin Jana Rychla, bardzo aktywne-
go działacza, syna ziemi głubczyckiej, 
ur. w Dziećmarowie, który był za swo-
ją działalność osadzony w  obozie KZ 

Buchenwald. W lipcu bieżącego roku 
minęła setna rocznica od uroczystego 
połączenia Górnego Śląska z  Polską. 
W  sierpniu 100 lat temu powołano 
na terenach śląska i innych regionach 
dzisiejszych ziem odzyskanych, które 
nie zostały połączone z  Polską, Zwią-
zek Polaków później zwany „Rodłem”, 
którego jubileusz dzisiaj obchodzimy. 
Najbardziej znany działacz tej organi-
zacji, pochodzący z ziemi głubczyckiej, 
to jak wspomniałem Jan Rychel, które-
mu przed trzema laty został postawio-
ny na skwerze przy kościele Franciszka-
nów kamień pamięci.

Wspominając daty historyczne do-
tyczące ostatniego wieku, należy przy-
pomnieć kolejne wcześniejsze związa-
ne z tym miastem oraz naszą ojczyzną. 
Przed 915 laty ukazała się  pierwsza 
wzmianka o Głubczycach, natomiast 
od 1253 r. datuje się powstanie miasta 
Głubczyce na podstawie jednego z do-
kumentów opawskich. W  przyszłym 
roku przypadać będzie 770. rocznica 
miasta Głubczyce. Należy przypo-
mnieć, że ludność Głubczyc i powiatu 
głubczyckiego pierwotnie była sło-
wiańska. Przed ponad 980 laty ziemia 
ta należała do państwa polskiego pod 
rządami Piastów. Dopiero w drugiej po-
łowie XII w. rozpoczęła się kolonizacja 
niemiecka. Pomimo to, że od tylu wie-
ków ziemie te odłączone były od Polski, 
mieszkańcy tych ziem czuli się Polaka-
mi, zachowali swój język, kulturę i tra-
dycję. Jeszcze w 1784 roku, w archiwach 
niemieckich podane jest, że polskimi 
wsiami w pow. głubczyckim były wsie: 
Nowa Cerekwia, Uciechowice, Dzierży-
sław, Jędrzychowice, Gródczany, Lisię-
cice, Lubotyń, Nasiedle i część Kietrza 
w kierunku Raciborza oraz część Babo-
rowa w kierunku Głubczyc.

Dopiero w drugiej połowie XIX wie-
ku władze pruskie rozpoczęły politykę 
germanizacyjną. To spowodowało po-
wolne zmniejszanie się  liczby ludno-
ści polskiej. Kiedy Polska odzyskiwała 
niepodległość, wybuchły Powstania 
Śląskie, był przeprowadzony także ple-
biscyt na Śląsku (20 marca 1921 r.), rów-
nież w powiecie głubczyckim, między 
innymi w gminie Kietrz. Wynik plebi-
scytu w powiecie głubczyckim był nie-
korzystny dla Polski. Cały powiat pozo-
stał po stronie niemieckiej. Pomimo to, 
wielu Polaków w pow. głubczyckim za-
chowało przez kolejne lata aż do 1945 r. 
swoją polskość.

Polacy w  czasach hitlerowskich 
na  ziemi głubczyckiej, podobnie jak 

Kazimierz Głowacki z Dariuszem Kolbek



23WRZESIEŃ 2022

www.glubczyce.pl      Gmina Głubczyce Samorząd

w  wielu innych miejscowościach 
na dzisiejszych ziemiach odzyskanych, 
które należały do Niemiec płacili wyso-
ką cenę. Byli aresztowani, bici, torturo-
wani, osadzani w obozach koncentra-
cyjnych i często pozbawiani życia. 

Około trzech tysięcy człon-
ków Rodła i Powstańców 
Śląskich i Wielkopolskich 
zostało zamordowanych, 

dlatego musimy o tym 
pamiętać, przypominać 

i ocalać pamięć o tym 
od zapomnienia. Bez ludzi, 

którzy walczyli i oddali 
życie za Ojczyznę, odzyska-

nie niepodległości przez 
Polskę byłoby niemożliwe.

  Kazimierz Głowacki

Bractwo Kurkowe

Złożenie kwiatów przez delegacje władz samorządowych

Kamień pamięci
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Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego rozpoczęła wy-
płaty kolejnego w 2022 r. do-

datkowego rocznego świadczenia 
pieniężnego dla emerytów i renci-
stów.

Od ostatnich terminów płatności 
świadczeń emerytalno-rentowych tj. 
od 25 sierpnia 2022 r. razem z emery-
turą, rentą lub rodzicielskim świadcze-
niem uzupełniającym Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła 
wypłatę tzw. „czternastej emerytury”. 

Kolejne wypłaty „czternastych eme-
rytur” nastąpią we wrześniowych ter-
minach płatności emerytur i rent tj. 10, 
15 i 20 września 2022. 

W przypadku emerytur i rent wy-
płacanych kwartalnie kolejne dodat-
kowe świadczenie zostanie wypłacone 
w październikowych terminach płat-
ności. 

Jak ubiegać się o kolejne w 
2022 r. dodatkowe roczne 
świadczenie pieniężne?

„Czternastą emeryturę” Kasa wypłaci 
z urzędu. Nie trzeba w tej sprawie składać 
żadnych wniosków.

„Czternasta emerytura” przysłu-
guje osobom, które w dniu 24 sierp-
nia 2022 r. mają prawo do jednego ze 
świadczeń:

• emerytury rolniczej,
• renty rolniczej z tytułu niezdolno-

ści do pracy,
• renty rodzinnej,
• okresowej emerytury rolniczej,
• rodzicielskiego świadczenia uzu-

pełniającego, 
– jeżeli łączna kwota pobranych 

świadczeń nie przekracza kwoty 
4.188,44 zł.

W jakiej wysokości zostanie 
wypłacone kolejne w 
2022 r. dodatkowe roczne 
świadczenie pieniężne?

„Czternasta emerytura” przysługu-
je w wysokości:

• 1.338,44 zł (tj. kwoty najniższej eme-
rytury obowiązującej od 1 marca 
2022 r.), jeżeli wysokość przysługują-
cych świadczeń emerytalno-rento-
wych nie przekracza kwoty 2.900 zł,

• 1.338,44 zł pomniejszonej o kwotę 
różnicy pomiędzy kwotą przysługu-
jących świadczeń emerytalno-ren-
towych, a kwotą 2.900 zł – jeżeli wy-

sokość przysługujących świadczeń 
emerytalno-rentowych przekracza 
2.900 zł.
Dodatkowego świadczenia nie 

przyznaje się, jeżeli jego wysokość jest 
mniejsza niż 50 zł. 

Osoba, której świadcze-
nie emerytalno-rentowe/
suma świadczeń emery-
talno-rentowych będzie 

równe lub wyższe niż 
4.188,44 zł, nie otrzyma 

„czternastej emerytury”.

„Czternasta emerytura” jest zwol-
niona z podatku dochodowego od 
osób fizycznych.

Poza składką na powszechne ubez-
pieczenie zdrowotne z kwoty „czterna-
stej emerytury” nie będą dokonywane 
żadne potrącenia i egzekucje.

  KRUS 
Na podstawie materiału Biura Świadczeń 

Centrali KRUS opracowała Iwona 
Porowska Kierownik Wydziału Świadczeń 

OR KRUS w Opolu

Ustawa z dnia 31 stycznia 2019r. 
o  rodzicielskim świadcze-
niu uzupełniającym (Dz.U. 

z  2022r. poz. 1051) wprowadziła 
zmiany w przepisach ustawy o ubez-
pieczeniu społecznym rolników do-
tyczące rodzicielskiego świadczenia 
uzupełniającego, które obowiązują 
od dnia 1 marca 2019r.

Świadczenie to  może zostać przy-
znane przez Prezes Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych lub Prezes Kasy Rol-
niczego Ubezpieczenia Społecznego 
i  przysługuje ono osobom, które wy-
chowały co najmniej czwórkę dzieci.

Rodzicielskie świadcze-
nie uzupełniające jest 

traktowane tak samo jak 
ustalone prawo do emery-
tury lub renty. Oznacza to, 

że przyznanie prawa jest 
okolicznością powodują-
cą ustanie ubezpieczenia 

społecznego rolników. 

Fakt przyznania tego świadczenia 
należy zgłosić, w ciągu 14 dni od daty 
doręczenia decyzji w  przedmiotowej 
sprawie, w  jednostce organizacyjnej 
Kasy, właściwej ze  względu na  miej-
sce położenia gospodarstwa rolnego 
– w  celu podjęcia decyzji w  sprawie 
ubezpieczenia.

Wprowadzone przepisy dają możli-
wość osobom pobierającym rodziciel-
skie świadczenie uzupełniające objęcia 
ubezpieczeniem:

•  emerytalno-rentowym na wniosek 
do  osiągnięcia 25-letniego okresu 
niezbędnego do przyznania świad-
czenia emerytalnego w Kasie;

• wypadkowym, chorobowym i ma-
cierzyńskim w zakresie ograniczo-
nym do świadczeń z tytułu wypad-
ku przy pracy rolniczej, jeżeli osoba 
ta prowadzi nadal działalność rol-
niczą lub stale pracuje w gospodar-
stwie rolnym. 

Wniosek o objęcie wyżej wymienio-
nym/i  ubezpieczeniem/ubezpiecze-
niami należy złożyć w jednostce orga-

nizacyjnej Kasy, właściwej dla miejsca 
prowadzenia działalności rolniczej.

Szczegółowych informacji 
w zakresie wysokości 
i terminu opłacania 
składek oraz obejmowania 
ubezpieczeniem 
osób pobierających 
rodzicielskie świadczenie 
uzupełniające 
do uzyskania 25-letniego 
okresu ubezpieczenia, 
udzielają jednostki 
organizacyjne KRUS. 

Baza teleadresowa jednostek do-
stępna jest na  stronie internetowej 
KRUS pod adresem: www.krus.gov.pl 

Opracowanie:  
  Katarzyna Bunkiewicz 

Kierownik Wydziału Ubezpieczeń OR KRUS 
w Opolu

14 emerytura w KRUS wysokość i wypłata

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające
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Gmina Głubczyce w ramach Programu Operacyj-
nego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Oś Priory-
tetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie 

cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU  działanie 
5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej od-
porności na zagrożenia dotyczącego realizacji projektu 
grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich 
w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” otrzymała dotację 
w wysokości 741000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup 
285 laptopów oraz ich ubezpieczenie na okres 2 lat. 

Po przeprowadzonym przetargu zakupiono 285 lapto-
pów marki Dell Vostro 3510 CPU: Intel Core i3-1115G4 RAM: 
8GB, Dysk SSD: M.2 256GB, Ekran: 15.6 FHD, Windows 11 Pro.

W dniach od 2.09. do 9.09.2022 lap-
topy zostały przekazane na pod-

stawie umowy darowizny pełnolet-
nim dzieciom lub ich rodzicom. 

Laptopy te  przeznaczone są  do  wyłącznego użytku 
dla  dzieci szkolnych, dla  których zostały złożone w  2021 
roku Oświadczenia, będące podstawą do  umożliwienia 
złożenia wniosku przez gminę.

  Gmina Głubczyce

Wsparcie dzieci 
z rodzin pegeerowskich 
w rozwoju cyfrowym 
– Granty PPGR

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19
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25 czerwca w  przygranicznej Chomiąży hucznie 
świętowano jubileusz 50-lecia Fortuny. Klub ten 
nieprzerwanie od 1972 r. uczestniczy w regular-

nych rozgrywkach piłkarskich, głównie na poziomie 
klasy B, choć zaczynał od klasy C, a w sezonie 1974/75 
rywalizował w klasie A z mocnymi zespołami rejonu 
kędzierzyńsko-raciborsko-rybnickiego. Na przestrze-
ni 50 lat B-klasowa Fortuna dwukrotnie zdobywała 
wicemistrzostwo (1984/85 i 2017/18), ośmiokrotnie trze-
cie miejsca (1985/86, 1986/87, 1991/92, 1993/94, 2000/01, 
2001/02, 2003/04, 2004/05. Dużym sukcesem były dwu-
krotne finały Pucharu Polski na  szczeblu głubczyc-
kiego podokręgu (2001 i  2002) oraz półfinały (2004 
i 2009). Nie tylko seniorzy, ale i juniorzy w minionym 
pięćdziesięcioleciu zdobywali dla  Chomiąży laury. 
Także sportowcy i sportsmenki reprezentujący Fortu-
nę w spartakiadach letnich i zimowych oraz licznych 
kiedyś festynach i turniejach rekreacyjno-sportowych 
z powodzeniem rywalizowali w takich dyscyplinach 
jak: siatkówka, piłka ręczna, tenis, wielobój, szachy, 
warcaby, podnoszenie ciężarka czy przeciąganie liny. 

Ta nieduża wiejska społeczność Chomiąży wspomaga-
na mieszkańcami połączonych ze sobą miejscowości: Kra-
snego Pola, Lenarcic, Opawicy tworzyła w ciągu tych 50 lat 
rodzinną sportową wspólnotę. Jeśli Fortuna, to siedmiu 
Tichanowów, pięciu Szczerbatych, po  czterech Karaczy-
nów, Kozłowskich, Węgrzynów, po trzech Skibów, Tarnaw-
skich,Trelów, Dudów, Zagórskich, po dwóch Podgórskich, 

Haraczów. To zwykle bracia, kuzyni, ojcowie z synami czy 
dalsi krewni. Z czasem dołączali od Głubczyc Szubowie, 
Stacherowie, Janiccy, Maczugowie, Monasterscy, Miesz-
kalscy, Kopkowie, Stupkowie, Piskorzowie. Dzisiaj bracia 
Tokarczykowie (Piotrek,Grzesiek, Andrzej) i niespokrew-
niony Wojtek oraz bracia Kucelowie (Sebastian i Jarek) pod-
trzymują te rodzinne tradycje Fortuny. 

Początki były takie: koledzy (niektórzy grający w pod-
głubczyckich wioskach) postanowili wiosną 1972 r. założyć 
drużynę na rodzinnym pograniczu. W pierwszym meczu 
Fortuna pokonała Braciszów 3:0 na boisku w Lenarcicach 
(Krzysztof Tichanów – Jan Skiba, Marian Skiba, Adam Haj-
bura, Jan Karaczyn, Józef Litwin, Józef Skiba, Jan Wituła, 
Adam Banaś, Czesław Tabaka, Tadeusz Tarnawski). W na-
stępnym  meczu wzmocnili skład Grzegorz Wacław Ti-
chanów, Ryszard Podgórski i Zdzisław Hreczycho. 12 lipca 
1972 r. po wcześniejszych zwycięstwach z Włodzieninem, 
Dzbańcami i Dzierżysławiem Fortuna zdobyła Puchar Prze-
wodniczącego Powiatowej Rady Narodowej, pokonując 
w finale Kazimierz 3:0 (K. Tichanów – Jan Skiba, M. Skiba, 
Henryk Tichanów, J. Litwin, G. Tichanów, Józef Skiba, Ry-
szard Szpak, T. Tarnawski). W rozgrywkach klasy C wystę-
powali jeszcze: Ryszard Baklarz, Jan Karaczyn, Ryszard Ka-
raczyn, Zbigniew Karaczyn, F. Frydryk, K. Jarosz, Franciszek 
Kilarski, Michał Plizga, Stanisław Podgórski, A. Romec, Jan 

50latLZS Fortuna
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Rucki. Po szybkim awansie do klasy B beniaminek z Cho-
miąży zajął w niej 1. miejsce, ale w barażach o klasę A musiał 
uznać wyższość LZS Łany. Jednak już w następnym sezonie 
historyczny awans stał się udziałem Fortuny. Do zespołu 
dołączyli: Jerzy Gaweł, Bronisław Andrzej Kanas, Henryk 
Kulonek, Bronisław Pańczyszyn, Wiesław Tichanów i Jerzy 
Szuba. Tylko jeden sezon pograła Fortuna na tym szczeblu 
rozgrywek. Od tamtej pory do dziś ze zmiennymi rezulta-
tami radzi sobie w klasie B. Jest drużyną szanowaną przez 
inne, bo nigdy nie schodzi poniżej przyzwoitego poziomu 
sportowego i organizacyjnego. Boisko w Chomiąży zawsze 
miało dobrze utrzymaną murawę, od 1975 r. szatnię, z cza-
sem udoskonalaną. To zasługa przede wszystkim dwóch 
wyjątkowych wieloletnich prezesów: najpierw przez 26 lat 
Grzegorza Wacława Tichanowa, a od 1998 r. do dziś Henryka 
Kulonka. Obaj od początku związani z klubem jako czyn-
ni zawodnicy: Grzegorz przez 24 lata, zaś Henryk przez 27. 
Pan Grzegorz to także wieloletni działacz głubczyckiego 
podokręgu i  opolskiego okręgu piłkarskiego – obecnie 
wiceprezes i przewodniczący wydziału gier i dyscypliny, 
a w OZPN członek wydziału dyscypliny. Pan Henryk to tak-
że sołtys Chomiąży, a w jednej osobie prezes, kierownik, 
gospodarz i człowiek od wszystkiego, o czym wiedzą tylko 
ci, którzy kiedykolwiek z lokalną piłką nożną mieli cokol-
wiek do czynienia.

Jubileusz był zatem okazją do  ich uhonorowania. 
Po Mszy św. dziękczynnej, odprawionej w kościele pw. św. 
Jana Chrzciciela w Chomiąży w intencji piłkarzy, działaczy, 
sympatyków i ich rodzin przez opawickiego proboszcza  
i – co znamienne – czynnego zawodnika Fortuny ks. Mariu-
sza Pełechatego, zaproszono wszystkich na boisko, gdzie 
w  piknikowej rodzinnej atmosferze spotkali się  dawni 
i obecni zawodnicy, ich bliscy i goście. Sprawni piłkarze 
stworzyli dwie drużyny i rozegrano mecz bardzo towarzy-
ski, zakończony przyjacielskim remisem 5:5.

Na instrumentach perkusyjnych dopingował grajków 
niestrudzony sympatyk klubu pan Władysław Brewus, 
który w części oficjalnej, ku radości wszystkich, odśpiewał 
specjalnie przez siebie ułożoną piosenkę jubileuszową.

Obaj prezesi odbierali gratulacje, podziękowania i upo-
minki za swą działalność i dokonania klubu. Były statuetki 
i puchary od przedstawicieli Gminy: Kazimierza Naumczy-
ka – przewodniczącego Rady Miejskiej, który nagrodził H. 
Kulonka Honorowym Herbem Głubczyc, Kazimierza Be-
dryja – zastępcy burmistrza i radnych: Zbigniewa Serwet-
nickiego – przewodniczącego Komisji Sportu oraz Adama 
Koconia. Okazały puchar i upominki wręczyli przedsta-
wiciele Gminnego Zarządu LKS: Jarosław Idziak – prezes 
i Bonifacy Solorz – jako członek Zarządu, a także, co szcze-

LZS Fortuna
Chomiąża
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gólnie miłe, jako prezes LZS Stal Grobniki oraz Mieczysław 
Hanussek – prezes LZS Sokół Boguchwałów. Trochę później 
w wiejskiej świetlicy Marek Curyło – wiceprezes Opolskiego 
Związku Piłki Nożnej złożył podziękowania i profesjonalną 
mundialówkę na ręce prezesa Kulonka oraz wręczył hono-
rowe odznaki OZPN: złotą – H. Kulonkowi i Robertowi Steb-
nickiemu (zawodnikowi sprzed paru lat i niestrudzonemu 
kronikarzowi- autorowi monografii Fortuny, dokumenta-
liście i miłośnikowi piłki nożnej, zwłaszcza naszej lokal-
nej, głubczyckiej), srebrną – Eugeniuszowi Zarównemu, 
Wiesławowi Janickiemu, Ryszardowi Bachusowi, Jackowi 
Piskorzowi, Piotrowi Tokarczykowi i Krzysztofowi Jędrzej-
czykowi, brązową – Zbigniewowi Traczowi, Grzegorzowi To-
karczykowi, Pawłowi Gaździe i Tomaszowi Czyżowiczowi. 
Jeszcze na boisku Jacek Piskorz i Ryszard Bachus – przedsta-
wiciele obecnej Fortuny, oprócz statuetki, złożyli zapew-
nienie o co najmniej 7-letnim okresie gry dla Chomiąży. 
W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że to nie za wiele, 
zważywszy na 20-letni dopiero Fortunowy staż Rysia, a kil-
kunastoletni Jacka. I że do sześćdziesiątki brakuje im jesz-
cze naprawdę sporo. W telewizyjnym programie Discove-
ry „Asy z B-klasy” ich starsi koledzy z drużyny we czwórkę 
mieli 220 lat. Bo Chomiąża to drużyna szczycąca się wyso-
ką ponadprzeciętną. Wciąż na boisko wychodzą najstar-
si: Gienek Zarówny (1959) i Wiesiek Janicki (1961). Jednym 
z najstarszych zawodników był także Edward Szymanek 
– bronił bramki Fortuny przez 16 lat. Większy staż od niego 
mają: Józef Litwin, Wiesław Wójcik, Waldemar Szczerbaty, 
Zbigniew Lenartowicz, Ryszard Kozłowski i Dariusz Stupek 

– prawie 20, Andrzej Bożęcki, Ryszard Kopek – ponad 20, 
Grzegorz Tichanów i Wiesław Tichanów – 25, a Krzysztof 
Tichanów i Henryk Kulonek – 27. 

Te statystyki najlepiej świadczą o autentycznym przy-
wiązaniu do klubu nad Opawicą, o czym serdecznie mó-
wił E. Zarówny . Stosownie do okoliczności jej uczestnicy 
uczcili pamięć tych piłkarzy i społeczników, którzy nie do-
czekali jubileuszu. Obecność na nim tych, którzy od 1972 
r. tworzyli historię Fortuny, świadczy dobitnie o społecz-
nej, wspólnotowej wartości klubu. Miło było spotkać się, 
porozmawiać i  bliżej poznać tych chłopaków: Mariana, 
Józefa i Jana Skibów, Józefa Litwina, Grzegorza Tichanowa, 
Czesława Tabakę, Zbigniewa Karaczyna, Bronisława Pań-
czyszyna, Zbigniewa Haracza i młodszych. Na boisku, przy 
muzyce, w słoneczne sobotnie popołudnie dobrze było naj-
starszym, średnim i najmłodszym. Nawet panie się nie nu-
dziły. A słuchać wspomnień chciało się i chciało. Za kościo-
łem, popod lasem, nad granicą, w dolinie rozbrzmiewało 
„Przeżyj to sam”. A do świetlicy spraszała pani Krystyna 
– żona prezesa (cóż by zdziałali bez żon prezesi i zawodni-
cy!), bo sympatyczne panie z miejscowego Koła Gospodyń 
Wiejskich przygotowały obiad i pyszności na zabawę z DJ 
Krzysztofem z Grodczan. Do świtu hulała Fortuna z żonami 
i dziewczynami. Najdłużej – najstarsi!

I ja też tam byłem,  
pysznie się bawiłem –

  Wiesław Janicki

Wręczenie "Herbu Głubczyc" H. Kulonkowi Ks. M. Pełechaty jako piłkarz

M. Curyło wyróżnia H. Kulonka J. Idziak honoruje H. Kulonka i G. Tichanowa
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W dniach od 06-10.06.2022 r 
w Sofii, Bułgaria odbył się 
Otwarty Puchar Europy Ta-

ekwon-do w dwóch konkurencjach 
sportowych w układach i w wal-
kach. W zawodach brali udział za-
wodnicy z 19 państw. Ludowy Klub 
Sportowy Sparta Głubczyce zdobył 
3 złote, 3 srebrne i 6 brązowych me-
dali. 

Nasz Klub reprezentowali: Olga Ja-
błońska, Daria Baran, Paulina Szpak, 
Patrycja Piworun, Michał Jano i Woj-
ciech Żłobicki. Wyniki naszych za-
wodników: Paulina Szpak I m układy, 
Michał Jano I m układy i III m walki, 
Wojciech Żłobicki I m walki i III m ukła-
dy, Daria Baran II m układy i II m wal-

ki, Patrycja Piworun II m walki i III m 
układy, Olga Jabłońska III m układy i III 
m walki. Łącznie zdobyliśmy 12 medali 
w tym 3 złote, 3 srebrne i 6 brązowych. 
Wielkie gratulacje za wspaniały start.

  Daniel Jano 
Trener taekwon-do

W  dniach 04-06.06.20022 r. 
w  Tomaszowie Mazowiec-
kim odbyły się  XXXV Mi-

strzostwa Polski Taekwon-do Senio-
rów. 

Zawodnicy LKS Sparta Głubczyce 
zdobyli: 3 medale złote, 1 medal srebr-
ny i  2 medale brązowe. LKS Sparta 

Głubczyce reprezentowali: Karolina 
Słodkowska, Olga Jabłońska, Patrycja 
Piworun, Paulina Szpak, Daria Baran, 
Kinga Sztucka, Michał Jano i Wojciech 
Żłobicki. Wyniki naszych zawodników: 
Patrycja Piworun I m testy siły i III m 
walki, Karolina Słodkowska I m walki, 
Michał Jano I m układy, Paulina Szpak 

II m układy i Olga Jabłońska III m ukła-
dy. W klasyfikacji medalowej LKS Spar-
ta Głubczyce zajęła III miejsce. Serdecz-
nie gratulujemy wspaniałego wyniku.

  Daniel Jano 
Trener taekwon-do

LKS Sparta Głubczyce

LKS Sparta Głubczyce

Puchar Europy Taekwon-do 
w Sofii - Bułgaria 2022

Mistrzostwa Polski Taekwon-do  
Seniorów 2022
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Za trzydzieści cztery lata w Mechaniku,
Za trud, poświęcenie, inicjatyw bez liku;
Za zaangażowanie w prace dydaktyczną,
Za troskę o rozwój młodego człowieka;
Za dbałość o warsztat nauczycielski,
Za szereg pomysłów i aktywność wszelką;
Za liczne wycieczki, także zagraniczne,
Za naukę języka obcego w placówce;
Za konkursy i festiwale kultury wschodniej,
Za wiedzę i szerokie horyzonty myślowe;
Za wychowanie do życia w rodzinie,
Za niezliczone wyjazdy do teatru i kina;
Za facebook, internet, mnogość informacji,
Za losy absolwentów i szkoły promocję,
Za otwartość, życzliwość, zrozumienie;
Za dobre słowo, empatię, natchnienie;
Za motywację do konkretnego działania,
Za inspirację, wskazówki i poszukiwania;
Za pamięć o Kresach wiecznie żywą,
Za miłość do ziemi praojców, tkliwość,
Za oryginalny zaśpiew w brzmieniu głosu,
Za nić sympatii, serdeczność i swojskość,
Za poszukiwanie, dociekanie prawdy,
Za doświadczenie i życiowe porady;
Za przyjacielskie relacje z pracownikami,
Za bezkonfliktowość i zgodę z innymi;
Za miłość do zwierząt z przytuliska,
Za udział w życiu lokalnego środowiska

 

Maria Farasiewicz

Sz.P. Krystynie Koziarze 
– nauczycielce Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach z okazji przejścia na emeryturę
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Tamten wrzesień – u progu złotej jesieni
Tamten wrzesień – wyrok na Polskę wydany

Tamten wrzesień – upalny, w owoce obfity
Tamten wrzesień – wrota dziejowej katastrofy

Tamten wrzesień – „czas apokalipsy spełnionej”
Tamten wrzesień – karty XX-wiecznej historii

Tamten wrzesień – walka, śmierć, pożoga
Tamten wrzesień – retoryczne pytania do Boga
Tamten wrzesień – deszcz bomb, ołtarz ofiary
Tamten wrzesień – ból i cierpienie bez miary

Tamten wrzesień – sześć lat martyrologii
Tamten wrzesień – pełne złych mocy ideologie

Tamten wrzesień – z zachodu i wschodu okupacja
Tamten wrzesień – faszyzm i stalinowska nacja
Tamten wrzesień – naród cierpi, osamotniony
Tamten wrzesień – Europa milczy, zapomina
Tamten wrzesień – wrogów śmiech szyderczy

Tamten wrzesień – duch walki morderczej
Tamten wrzesień – w poezji, prozie i dramacie
Tamten wrzesień – przypomina ogrom straty
Tamten wrzesień – na ekranie, w dokumencie

Tamten wrzesień – ku przestrodze „nigdy więcej!”
Tamten wrzesień – malowany krwią i blizną

Tamten wrzesień – Bóg, Honor, Ojczyzna
Tamten wrzesień – w hołdzie pomordowanym

Tamten wrzesień – w Głubczycach upamiętniony
 

Maria Farasiewicz

WRZESIEŃ ’39

Za trzydzieści cztery lata w Mechaniku,
Za trud, poświęcenie, inicjatyw bez liku;
Za zaangażowanie w prace dydaktyczną,
Za troskę o rozwój młodego człowieka;
Za dbałość o warsztat nauczycielski,
Za szereg pomysłów i aktywność wszelką;
Za liczne wycieczki, także zagraniczne,
Za naukę języka obcego w placówce;
Za konkursy i festiwale kultury wschodniej,
Za wiedzę i szerokie horyzonty myślowe;
Za wychowanie do życia w rodzinie,
Za niezliczone wyjazdy do teatru i kina;
Za facebook, internet, mnogość informacji,
Za losy absolwentów i szkoły promocję,
Za otwartość, życzliwość, zrozumienie;
Za dobre słowo, empatię, natchnienie;
Za motywację do konkretnego działania,
Za inspirację, wskazówki i poszukiwania;
Za pamięć o Kresach wiecznie żywą,
Za miłość do ziemi praojców, tkliwość,
Za oryginalny zaśpiew w brzmieniu głosu,
Za nić sympatii, serdeczność i swojskość,
Za poszukiwanie, dociekanie prawdy,
Za doświadczenie i życiowe porady;
Za przyjacielskie relacje z pracownikami,
Za bezkonfliktowość i zgodę z innymi;
Za miłość do zwierząt z przytuliska,
Za udział w życiu lokalnego środowiska

 

Maria Farasiewicz



Głos Głubczyc – bezpłatny biuletyn  
samorządowy Gminy Głubczyce
WYDAWCA:  
MOK w Głubczycach
ISSN 1234-0898, nakład 5000 egz.

Redaktor naczelny, skład: Mateusz Kitka
Współpraca społeczna: Maria Farasiewicz

Redakcja Głosu Głubczyc,  
ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce
tel.: +48 77 485-30-21 w. 211
e-mail: glosglubczyc@glubczyce.pl

DRUK – Drukarnia Printgraph
ul. Mickiewicza 32, 32-800 Brzesko
tel.: +48 14 663 07 50
e-mail: drukarnia@printgraph.pl

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za 
nadesłane i opublikowane treści oraz zastrzega 
sobie prawo do skracania, redagowania tekstów 
i zmiany tytułów. Nie odpowiadamy za treść 
publikowanych reklam i ogłoszeń.

Archiwum GG: www.sbc.org.pl


