
PAZDZIERNIK 2020 nr 10/329 1

KORONA  ¯NIWNA
ROLNIKÓW  Z  G£UBCZYC

       ŒWIÊTO PLONÓW

Ref.
Dzisiaj do¿ynki, to œwiêto plonów,

Radujmy siê i weselmy;
¯niwo w spichlerzu, nie braknie chleba,

Jest za co dziêkowaæ Bogu!

Wszyscy siê ciesz¹
I chwal¹ Pana

Za dary nieba obfite;
Dobry gospodarz umie doceniæ

Ziemi swej macierzyñstwo.
Ref…

Pola z³ociste opustosza³e
Wkrótce czas siewu i zima;

Potem znów radoœæ,
Gdy wiosna przyjdzie
Poka¿e siê ozimina.

Ref…

Doceñ wiêc bracie
Zawód rolnika,

Pracê od œwitu do zmierzchu;
Na odpoczynek nie ma on czasu,
Mo¿na to zwaæ pos³annictwem.

Ref…

¯yje dla ziemi,
Ale te¿ z ziemi,

A czasy przecie¿ nie³atwe;
Za ciê¿k¹ pracê zap³ata licha,
£za z oka pop³ynie czasem.

Ref…

                            S³owa i muzyka-
                       Maria Farasiewicz

KORONA ̄ NIWNA
ROLNIKÓW Z G£UBCZYC

DO¯YNKI G£UBCZYCE
2020
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OD SERCA DO SERCA
      W dniu 27 sierpnia 2020 roku nasze Stowarzyszenie po otrzymaniu zgody Burmistrza G³ubczyce postawi³o na Placu œw. Jana
Paw³a II pierwsze serce na nakrêtki. Dziêki wielkim sercom naszych mieszkañców ju¿ 31 sierpnia serce by³o zape³nione, a do
momentu powstania tego artyku³u opró¿niane by³o ³¹cznie trzy razy. To pokazuje jak bardzo nasi mieszkañcy chc¹ pomagaæ i jak
bardzo by³a potrzebna  taka inicjatywa. Dziêki powstaniu pojemnika na nakrêtki dzieci i m³odzie¿, jak równie¿ osoby doros³e
bardziej anga¿uj¹ siê w segregacjê odpadów w tym przypadku plastiku, a Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepe³nosprawnych
"Tacy Sami" zmagazynuje nakrêtki u siebie i gdy bêdzie ju¿ min. 2 tony zorganizuje ich wywóz. Za pozyskane w ten sposób
œrodki op³acone zostan¹ kolejne godziny rehabilitacji jak równie¿ doposa¿one zostan¹ sale terapeutyczne.  Ju¿ teraz mo¿emy
równie¿ zdradziæ, ¿e z inicjatywy naszego wolontariusza Pana Grzegorz Szkolnika z Grobnik w zwi¹zku z wydan¹ zgod¹ Zarz¹du
Eko Okna S.A. stan¹ na terenie tego¿ zak³adu kolejne dwa pojemniki w kszta³cie serca, które ju¿ zakupiliœmy. Tak zebrane
nakrêtki równie¿ trafi¹ do naszego Stowarzyszenia.  Bardzo dziêkujemy wszystkim,  którzy do³¹czyli do pomagania, ¿e jesteœcie
z nami.

Krzysztof Hajda
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PROJEKT
    W ramach projektu ³¹czonego, bo ze œrodków Gminy G³ubczyce, PCPR-u i œrodków w³asnych Stowarzyszenie Rodziców Dzieci
Niepe³nosprawnych "Tacy Sami" w lipcu zorganizowa³o 6 - dniowy turnus rehabilitacyjno - integracyjny na terenie oœrodka
w Pietrowicach G³ubczyckich. Dalsz¹ czêœci¹ projektu by³ wyjazd z trzema noclegami  do Sandomierza i okolic, a nastêpnie zrealizo-
waliœmy jednodniowy wyjazd do Wroc³awia, ze zwiedzaniem Hydropolis, ZOO jak równie¿ przepiêknego rynku wroc³awskiego
z jego kolorowymi fontannami. Nasze dzieci posz³y œladami wroc³awskich krasnali co prawda wszystkich 300 nie znalaz³y, ale zabawa
by³a super.

 Krzysztof Hajda

W SANDOMIERZU

W SANDOMIERZU

WE WROC£AWIU
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 Panie Burmistrzu,  spotykamy siê,
aby porozmawiaæ na temat bie¿¹-
cych spraw, dotycz¹cych naszej
gminy, miasta, chcia³bym prosiæ,
aby Pan przypomnia³ jaki by³ bu-
d¿et na  2020r.,  jak  jest wykony-
wany w zwi¹zku z  pandemi¹ nas
otaczaj¹c¹?

-   Niestety, ale zgodnie z przewidywaniami nast¹pi³ nawrót pandemii
w ca³ym kraju. Dotyczy to równie¿  naszej gminy która pierwszy etap
(okres marzec- czerwiec) przesz³a w miarê ³agodnie. Teraz sytuacja
uleg³a pogorszeniu. Na dzieñ dzisiejszy tj.18.09.2020r mamy dwa
ogniska zaka¿eñ ŒDS w Nowych Go³uszowicach gdzie zaka¿onych
jest trzech pracowników  i piêciu uczestników  oraz w Przedszkolu nr
2 gdzie  zaka¿onych jest trzech pracowników. W najbli¿szych dniach
zostan¹ przeprowadzone testy  na obecnoœæ wirusa dla pracowników
tych jednostek, a tak¿e dzieci z dwóch oddzia³ów w Przedszkolu nr 2.
Dodatkowe obostrzenia  jakie obowi¹zuj¹ w strefie znajduj¹ siê na
stronie internetowej naszego Urzêdu. Ponawiam apel do mieszkañ-
ców naszej Gminy, aby przestrzegaæ podstawowych zasad  ostro¿no-
œci. Nosimy maseczki,  zachowujemy dystans, myjemy i dezynfekuje-
my rêce, stosujemy siê do zasad podawanych przez SANEPID, bo
tylko tak mo¿emy  zminimalizowaæ ryzyko zaka¿enia. Chcia³bym te¿
podziêkowaæ wszystkim, którzy w naszej gminie walcz¹  z  epidemi¹,
naszym lekarzom, pielêgniarkom, policji, ratownikom medycznym. By³
baner OKOG-owski z podziêkowaniami, bardzo dobrze, ¿e  siê pojawi³,
miejmy œwiadomoœæ, ¿e ci ludzie nara¿aj¹ siê dla nas wszystkich, nale-
¿y  im siê nasza wdziêcznoœæ i szacunek.
Natomiast wracaj¹c  do bud¿etu -  bud¿et  zaplanowany na rok 2020
to  107101403 z³ po stronie dochodów i wydatków. Nie planowali-
œmy w tym roku ¿adnego kredytu i chcia³bym,  ¿eby tak zosta³o.
Sp³aciliœmy ratê kredytu, przypadaj¹c¹ na rok 2020, to jest z odsetka-
mi 2.187 621 z³, tym samym zad³u¿enie gminy spad³o do poziomu ok..
15.000.000 z³.  W porównaniu  do oœciennych gmin - Prudnika czy
Krapkowic -  (dane wzi¹³em z  raportu, który sporz¹dzi³a gmina Prud-
nik) -  zad³u¿enie liczone na jednego mieszkañca jest     u nas o
po³owê ni¿sze ni¿ w tych gminach.. Je¿eli chodzi o poziom zad³u¿e-
nia to naprawdê jesteœmy  w dobrej sytuacji a przecie¿  przez ostat-
nie lata (co mieszkañcy chyba zauwa¿yli) mocno inwestowaliœmy.
Je¿eli chodzi o wykonanie bud¿etu to oczywiœcie mam obawy o
wykonanie strony dochodowej. Za pó³ roku podatek  dochodowy
który jest pochodn¹ naszych zarobków jest mniejszy o 400 tys. z³ w
porównaniu do 2019r.  Je¿eli ta tendencaja siê utrzyma to spadek
dochodów na koniec roku mo¿e wynieœæ ok. 1 mln z³. To zmusza nas
do szukania oszczêdnoœci. Na dodatek - co warto przypomnieæ miesz-
kañcom musieliœmy znaleŸæ kwotê ok. 1 mln na wk³ad w³asny na
remont ul. Raciborskiej,  gdy¿ remont tej ulicy nie by³ przewidziany
w bud¿ecie. Skoro dostaliœmy dofinansowanie rzêdu 2 mln z³ na
remont tej ulicy  jako pieni¹dze na wk³ad w³asny.
Jest  dobrze, ¿eby nie powiedzieæ bardzo dobrze - wykonanie na-
szych podatków lokalnych, za co chcia³bym bardzo serdecznie po-
dziêkowaæ wszystkim naszym  mieszkañcom - chodzi o podatek  rol-
ny, podatek  od nieruchomoœci, te podatki, które p³ac¹ nasi mieszkñ-
cy do bud¿etu Gminy i tutaj pandemia wogóle na szczêœcie nie za-
dzia³a³a, bo wykonanie  za pó³ roku jest 100%.  Ogromne s³owa
uznania dla naszych mieszkañców, tak¿e dla firm, bo my owszem
udzieliliœmy ulg z tytu³u podatku od nieruchomoœci dla firm prowa-
dz¹cych dzia³alnoœæ, ale to  te¿ nie by³a jakaœ kwota pora¿aj¹ca,
destabilizuj¹ca nasz bud¿et.

Jeœli chodzi o wykonanie planowanych inwestycji i remontów to
praktycznie s¹ one zakoñczone. Wykonane zosta³y remonty  ul.
Tuwima, Chopina, Reymonta, Królowej Jadwigi, przebudowa na-
wierzchni  na „Ma³ym Targu” a tak¿e remont Przedszkola nr 2. Jak ju¿
mówi³em trwa remont ul. Raciborskiej, a tak¿e ul. Powstañców do
której te¿ dostaniemy dofinansowanie, ale jest to inwestycja  dwu-
letnia i koszty naszego udzia³u (ok. 1 mln z³) poniesiemy w 2021r.

Je¿eli ta dobra tendencja w podatku dochodowym utrzyma siê do
koñca roku, to myœlê,  ¿e wykonamy bud¿et. Oczywiœcie prowadz¹c
pewne oszczêdnoœci, to jest nieuniknione, bo je¿eli 400.000 w do-
chodach jest do ty³u, to trzeba to gdzieœ zrekompensowaæ. Dodat-
kowo uda³o nam siê po  pertraktacjach  z Krajowym Oœrodkiem
Wsparcia Rolnictwa  uzyskaæ dofinansowanie 700.000 z³ do remon-
tu dróg na Zopowy Osiedlu, to trwa³o doœæ d³ugo, bo myœmy  uparli
siê, ¿eby to by³o w 100% dofinansowane. To s¹ œrodki bud¿etowe,
ale w zamian za to, przejmujemy te drogi na dawnych osiedlach  po
PGR-owskich.
Dostajemy  dofinansowanie z  programu "Zdalna szko³a" - w dwóch
turach,  to jest ponad 150.000 z³ na zakup sprzêtu, w kontekœcie
pandemii, gdyby trzeba by³o zdalnie znowu prowadziæ nauczanie.
   Dostaliœmy ponad 100.000z³  dodatkowych œrodków na remont
Przedszkola nr 2, bo czêœæ gmin zrezygnowa³a z prowadzenia tych
dzia³añ  z  powodu  ich doœæ trudnej sytuacji finansowej wynikaj¹cej
z  pandemii  i pula do podzia³u miêdzy gminy  powiêkszy³a siê.  To s¹
takie pozytywne sygna³y dla nas,  generalnie musimy  zachowaæ
ogromn¹ dyscyplinê w wydatkach i proszê mieszkañców o zrozu-
mienie, poniewa¿ czêœæ zadañ, które mieliœmy zaplanowane w bu-
d¿ecie  nie zosta³o wykonane  (ul.  ̄ ytnia). Nasz  fundusz obywatel-
ski te¿ nie zrealizowaliœmy, bo by³yby problemy z przeprowadzeniem
konsultacji,  nawet na proœbê mieszkañców Pomorzowic nie bêdzie
do¿ynek w tym roku. Uwa¿am, ¿e to s³uszna decyzja, bo niestety
wtedy, kiedy myœmy j¹ podejmowali wygl¹da³o na to,  ¿e iloœæ za-
chorowañ maleje i pandemia powoli wygasa, a teraz siê okazuje, ¿e
jest dwa razy wiêcej zachorowañ, wiêc to by³o s³uszne.
Panie Burmistrzu,  niektórzy mocno krytykuj¹, ¿e w godzinach
nocnych  jest wy³¹czone oœwietlenie, co Pan na to?
Oœwietlenie wy³¹czane jest w godz. od 24.00-4.00, tam gdzie mo¿emy
to zrobiæ czyli  gdzie do sterowania mamy zegary astronomiczne,
a nie wy³¹czniki zmierzchowe. Pragnê zwrócic uwagê na fakt i¿
w przeci¹gu  ostatnich lat koszty oœwietlenia wzros³³y o 100%.
W 2020r. na oœwietlenie mamy zaplanowane 1065 000z³.
Wobec spadku dochodów i koniecznoœci oszczêdzania,  jest  to  (w
tym przedziale czasowym) najmniejsza  dolegliwoœæ dla mieszkañ-
ców. Oszczêdnoœci uzyskane w tym dzia³aniu zosta³y przeznaczone
na dofinansowanie wymiany Ÿróde³ ciep³a. Dziêki temu dodatkowo
30 osób w naszej gminie dosta³o dofinansowanie w wys. 3000 z³  do
wymiany nieekologicznych pieców. Wobec wzrastaj¹cych kosz-

ROZMOWA
Z BURMISTRZEM ADAMEM KRUP¥
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tów utrzymania oœwietlenia ulic,  pracujemy nad modernizacj¹ oœwie-
tlenia w celu zmiejszenia kosztów eksploatacyjnych.
 - Panie Burmistrzu,  myœlê ¿e ta sprawa jest wyjaœniona,    oszczêd-
noœci nie id¹ na pañsk¹ podwy¿kê, tylko na wymianê  kot³ów.
Wróæmy  do tematu  inwestycji, które  w tej chwili na terenie
miasta odbywaj¹ siê, chodzi o ulice Raciborsk¹ i Powstañców.
Je¿eli chodzi o nieplanowan¹ przez nas Raciborsk¹ i Powstañców,
to te¿ œwiadczy o tym,  ¿e po pierwsze staramy  siê , a  po drugie,  ¿e
umiemy pisaæ projekty, bo to du¿e inwestycje. Raciborska bêdzie
robiona od ronda do ronda, a Powstañców od ¯eromskiego do
Dworcowej. W ramach tych robót bêdzie wymienione oœwietlenie
na LED-owe i oczywiœcie nawierzchnie i chodniki dobudowane
i poprawiane, tak jak na ul. Raciborskiej, gdzie okaza³o siê ¿e na tym
chodniku, który by³ robiony przez Zarz¹d Dróg Wojewódzkich tak
z 15 lat temu, ¿e jest bardzo s³aba podbudowa, wiêc musimy tam od
nowa zrobiæ podbudowê i na to po³o¿ymy t¹ kostkê, która tam by³a.
. Myœmy od razu zaplanowali ul. Powstañców jako dwuletni¹ inwe-
stycjê, w tym roku to co bêdzie robione  zap³aci bud¿et pañstwa, a
nasz udzia³ bêdzie dopiero w przysz³ym roku. Musimy go w bud¿e-
cie zaplanowaæ na przysz³y rok, ale cieszê siê ¿e dostaliœmy te dwie
du¿e roboty, bo nie ma ju¿  œrodków z Unii Europejskiej.  Staramy siê
uderzaæ tam gdzie jest to mo¿liwe, tam sk¹d mo¿na pozyskaæ œrodki,
wykorzystujemy wszystkie mo¿liwoœci, tutaj te¿ nale¿¹ siê s³owa
uznania moim Pracownikom, którzy nad tymi projektami pracowali,
bo nie wszyscy dostaj¹, w tych konkursach startuje o wiele wiêcej
chêtnych ni¿ jest œrodków.
- Panie Burmistrzu, ulica Powstañców  jak Pan powiedzia³ to s¹
roboty roz³o¿one na 2 lata,  ul. Raciborska - termin zakoñczenia
koniec paŸdziernika, a je¿eli chodzi o Powstañców?
- Podejrzewam, ¿e te¿ bêdzie to koniec przysz³ego roku.
- Panie Burmistrzu,  co zamierza Pan jako burmistrz i jako gmina
zrobiæ z basenem czy na drugi rok bêdzie otwarty, czy jednak
szykuje siê  jakiœ wiêkszy remont?
- Basen to jest bardzo powa¿ny  problem, bo niezale¿nie od tego jak
my do tego bêdziemy podchodzili - czy on jest potrzebny czy niepo-
trzebny, on istnieje i wymaga remontu.  Basen  mo¿e jeszcze przez
kilka lat funkcjonowaæ, nie ma problemu, ale wczeœniej czy póŸniej
musi dojœæ do kapitalnego remontu.To jest bardzo du¿y obiekt, chy-
ba  jeden  z najwiêkszych   w  po³udniowej Polsce.Trzeba popatrzeæ
na koszty, na przyk³ad basen w Oleœnie mia³ byæ budowany - to
jedna czwarta naszego, gmina zaplanowa³a 12.000.000 na wybudo-
wanie, a najtañszy wykonawca za¿¹da³ 18 milionów. Koszty remon-
tu dzisiaj to s¹ te¿ ogromne pieni¹dze. My nie jesteœmy w stanie
niczego rozpocz¹æ dopóki nie bêdziemy mieli dokumentacji. Podj¹-
³em ju¿ decyzjê, ¿e  dokumentacjê na remont basenu bêdziemy robiæ.
Za³o¿enie musia³oby byæ takie i  podpowiem projektantom, ¿e na
pewno musi byæ  park wodny dla dzieci, ¿eby zwiêkszyæ atrakcyj-
noœæ basenu, mo¿e jedna niecka z podgrzewan¹ wod¹, ¿eby z  kolei
wyd³u¿yæ sezon.  Jest te¿ taka propozycja, ¿eby tê nieckê od  Dwor-
cowej zasypaæ i zrobiæ tam pla¿ê i nad tym bêdziemy pracowaæ.
Mam nadziejê, ¿e z oœwietlenia jeszcze coœ zostanie. Musimy poszu-
kaæ ofert, dobrych ofert i w miarê tanich na wykonanie  dokumenta-
cji. Chcia³bym,  ¿eby   prace nad ni¹ rozpoczê³y siê w tym roku,
¿ebyœmy  dokumentacjê mieli na pocz¹tku przysz³ego roku i wte-
dy bêdziemy podejmowaæ decyzjê - jak to zrobimy i czy w ogóle
bêdziemy robiæ.Wydaje mi siê, ¿e nie znajdziemy, mo¿liwoœci dofi-
nansowania, wiêc trzeba bêdzie to przeprowadzaæ etapami i to jesz-
cze tak, ¿eby  basen funkcjonowa³. Bo  nie wyobra¿am sobie sytu-
acji, ¿e wy³¹czymy basen na 3, 4 lata, je¿eli mielibyœmy  to robiæ
z w³asnych œrodków…

Panie Burmistrzu,   nie wszyscy to pamiêtaj¹,  ale basen nie
funkcjonowa³ u nas 12 czy 14 lat.
  To by³y trochê inne czasy, wiêc  nie wyobra¿am sobie takiej sytu-
acji, ¿eby zamkn¹æ basen na 4 lata, raczej by³bym sk³onny do tego,
by  zetapowaæ to, ¿eby je¿eli nie ca³y, to czêœæ  basenu by³aby
czynna, a to siê wi¹¿e niestety z  bardzo trudnymi robotami.
 Panie Burmistrzu,   wiadomo, ¿e gmina ma jakieœ tam pieni¹dze,
na remont tego basenu, ale czy nie zastanawia³ siê Pan nad tym,
¿eby mieszkañcy zg³aszali jakieœ swoje wnioski na temat tego co
by chcieli na tym basenie, ja rozumiem ¿e bêd¹ ró¿ne i to bêd¹
miliony albo setki milionów, bo fantazja nie zna granic,  ale to byæ
mo¿e w jakiœ sposób pomog³oby tej firmie,  która by robi³a  doku-
mentacjê tego basenu.
Je¿eli my wy³onimy firmê - wtedy bêdziemy o tym rozmawiaæ cho-
cia¿by  za pomoc¹ naszej telewizji,  ja bêdê przyjmowa³ wszelkie
sugestie patrz¹c te¿ na mo¿liwoœci pozyskania œrodków zewnêtrz-
nych. By³y  negatywne  opinie Komisji Europejskiej w³aœnie doty-
cz¹ce  Aquaparków i basenów,  myœlê, ¿e spora czêœæ mieszkañ-
ców wie, ¿e  niektóre  z tych obiektów wrêcz  zrujnowa³y bud¿ety
gmin.
Zapytam jeszcze co dzieje siê na przejeŸdzie kolejowym na ul.
Oœwiêcimskiej? Bo ludzie ciesz¹  siê, ¿e ju¿ kolej wraca.
- Nie nie, to jest przedwczesna radoœæ, myœmy na ostatniej sesji
podjêli uchwa³ê o tym, ¿e przystêpujemy do  zwi¹zku, który bêdzie
aplikowa³ o œrodki rz¹dowe na budowê koleji, na modernizacjê tej
linii kolejowej Rac³awice - Racibórz.
  Tam jest kilka gmin i 3 powiaty - raciborski, g³ubczycki i prudnicki,
ale remont  nie ma nic wspólnego z  t¹ inicjatyw¹,  To jest ogromna
kwota, bo przypomnê, ¿e wstêpny koszt modernizacji tej linii
i zelektryfikowanie jej - tak województwo œl¹skie sugeruje, bo nie
ma taboru spalinowego, linia ta ma byæ zelektryfiokowana to ok.
500.000.000 z³, ta standardowa spalinowa to jest 370 milionów o ile
sobie przypominam i z tego 15% maj¹ daæ samorz¹dy. Na dzieñ
dzisiejszy to jest kwota nie do uniesienia dla  samorz¹du. S¹ za-
pewnienia Pana pos³a Kowalskiego, który by³ u mnie i zadeklaro-
wa³, ¿e postara siê ¿eby tê kwotê udzia³u samorz¹du zmniejszyæ,
albo wogóle ¿eby jej nie by³o, wiêc zobaczymy jak to siê rozwinie.

Natomiast je¿eli chodzi o przejazd kolejowy to jest sprawa prosta.
To  po naszych wieloletnich interwencjach wreszcie PLK  remon-
tuje przejazd, bo w czasie deszczu tam sta³a ka³u¿a wody i miesz-
kañcy nie mogli tamtêdy przejœæ. By³a te¿   interwencja Dróg Krajo-
wych   w tej sprawie i to siê na³o¿y³o na siebie  i bardzo siê cieszê,
¿e w koñcu  to  w miarê porz¹dnie zostanie zrobione.

Jan Wac,
Na  podstawie wywiadu Mariana Pospiszela GTV
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Dnia 5 wrzeœnia bie¿¹cego roku w Zespole Szkó³ Mechanicz-
nych,w ramach Narodowego Czytania, w auli im. Jana Mruka
odby³o siê wspólne czytanie utworu Juliusza S³owackiego pt.
"Balladyna". W tym wyj¹tkowym spotkaniu wziêli udzia³: pan
dyrektor Jan £ata wraz z pani¹ wicedyrektor Barbar¹ Pawluœ.
Koordynatorami akcji byli: biblioteka szkolna i nauczyciele jêzy-
ka polskiego ZSM. Pod czujnym okiem pañ: Lucyny £aty, Violet-
ty Maciej i El¿biety Œmidody - uczniowie klasy 2CI technikum
elektrycznego i informatycznego z podzia³em na role czytali Bal-
ladynê. Na d³ugo pozostanie w pamiêci dialog miêdzy Goplan¹ i
Grabcem   w interpretacji pani wicedyrektor i naszego kolegi Pio-
tra Soroczyñskiego. Mamy nadzieje, ¿e    w ten sposób rozpoczê-
liœmy piêkn¹ szkoln¹ tradycjê.

Wydarzenie to zainicjowane zosta³o przez Prezydenta RP w
2012 roku i od tego czasu co rok, mo¿emy wspólnie spêdziæ dziê-
ki temu czas. Ka¿dego roku akcja ma wyj¹tkowy charakter, po-
niewa¿ wybierane s¹ do tego wydarzenia, najwiêksze znane
wszystkim polskie lektury. W tym roku Prezydent RP skierowa³
siê do nas z przes³aniem, w celu zaanga¿owania wiêkszej iloœci
osób do tej akcji. „Wierzê, ¿e w tym szczególnym dla nas wszyst-
kich czasie, kiedy razem pokonujemy epidemiê, wspólna lektura
klasyki polskiej literatury jeszcze silniej nas zjednoczy, przyno-
sz¹c wiele czytelniczej satysfakcji i ponownie ³¹cz¹c w przekona-
niu o donios³oœci dzie³ naszych najwiêkszych pisarzy” - napisa³
Prezydent RP Andrzej Duda w liœcie zachêcaj¹cym do wspó³two-
rzenia akcji. Jego s³owa zdecydowanie zachêcaj¹ do wziêcia udzia³u
w tym wa¿nym wydarzeniu. Ze wzglêdu na panuj¹c¹ sytuacjê
epidemiologiczn¹, wszystkie zasady bezpieczeñstwa zosta³y zre-
alizowane i uczestnicy mogli cieszyæ siê chwil¹ relaksu wœród
wyj¹tkowych ksi¹¿ek.

Marek Domalewski, klasa 2CI,
Zespó³ Szkó³ Mechanicznych

NARODOWE CZYTANIE
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JEST PIÊKNIE,
OBY JAK NAJD£U¯EJ!

Zakoñczyliœmy projekt "Zielona £aweczka 2020".

By³ to ogólnopolski, prospo³eczny projekt grantowy adreso-
wany do mieszkañców otwartych osiedli (zarz¹dzanych przez
spó³dzielnie i wspólnoty) w miastach powy¿ej 10 tys. mieszkañ-
ców. Patronat honorowy nad projektem obj¹³ Minister Klimatu.
Celem projektu by³o zazielenienie publicznie dostêpnych tere-
nów osiedlowych oraz zbudowanie relacji s¹siedzkich poprzez
stworzenie mini ogrodów wokó³ budynków.

Dziêki realizacji ww. projektu zakupiliœmy roœliny zimozielone
oraz miododajne (m.in. lawendê, tawu³ê, ja³owce, ró¿e, horten-
sje, sza³wiê), domek dla owadów oraz zamontowaliœmy ³aweczkê
otrzyman¹ w ramach grantu. A wszystko to za spraw¹ dwóch

zespo³ów s¹siedzkich, którym zale¿a³o na stworzeniu przestrze-
ni do odpoczynku i spotkañ dla mieszkañców oraz o¿ywienia
miejsca wokó³ bloków. Pragnê nadmieniæ, i¿ nasze dwa zespo³y
s¹siedzkie "Jesteœmy Eko" oraz "Zielone Osiedle" by³y jedyny-
mi zespo³ami z województwa opolskiego, które pozyska³y 100%
dofinansowania z Fundacji Banku Ochrony Œrodowiska na re-
alizacjê ww. projektu. W ca³ym kraju tylko 27 zespo³ów otrzyma-
³o takie wsparcie, zatem jest to ogromny sukces i mamy nadziejê,
¿e mieszkañcy G³ubczyc doceni¹ nasz¹ inicjatywê. Uszanujmy
czyj¹œ pracê i wysi³ek. Zobaczmy jak wiele mo¿na zdzia³aæ wspól-
nymi si³ami - wystarcz¹ tylko chêci i dobry pomys³!

Dziêkujê wszystkim za zaanga¿owanie i mam nadziejê, ¿e to
nie ostatni nasz wspólny projekt!

                                                                 Marcin Grabuñczyk

Zatrzyma³am siê w biegu,
Zwolni³am tempo ¿ycia,

Wyciszy³am siê wreszcie,
By zregenerowaæ elane vitae.

Organizm powiedzia³ ,,stop''!
WeŸ siê za siebie kobieto,
Pomyœl o sobie i bliskich,

ZejdŸ z chmur i wróæ na ziemiê.

Trzeba podreperowaæ zdrowie,
Wszak wymaga ono naprawy,

Eksploatacja cia³a i ducha,
Tu i tam widaæ ju¿ zmiany.

Z trudem wypowiadam s³owa,
Krtañ odmawia pos³uszeñstwa,
Poruszam siê jak babuleñka,
Do licha - czy ja narzekam?!

Zatem muszê wróciæ do formy,
Aby nadal spe³niaæ siê w zawodzie,

¯yczliwi ludzie mnie dopinguj¹,
 Kultura i spo³ecznictwo - stawiaj¹ na nogi!

Nie ma co siê u¿alaæ nad sob¹,
Wiêc ,,biorê byka za rogi'';

I choæ koronawirus ci¹gle zagra¿a,
Optymizm i nadzieja mimo trwogi!

                              Maria Farasiewicz
                              18 wrzeœnia 2020r.

       STOP
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16.09.2020r. w SP ZOZ w G³ubczycach nast¹pi³o uroczyste
otwarcie nowej pracowni tomografii komputerowej.

Nowy tomograf komputerowy ju¿ s³u¿y pacjentom g³ubczyc-
kiego szpitala. Umo¿liwia on obezpieczn¹ i pe³n¹ diagnostykê
du¿ej grupy pacjentów w krótkim czasie. Jest wyposa¿ony w
szereg nowatorskich rozwi¹zañ, które podwy¿szaj¹ jakoœæ dia-
gnostyki, przy jednoczesnej obni¿onej dawce promieniowania.
Tomograf posiada nowoczesne oprogramowanie, które umo¿li-
wia wykonywanie wielu rekonstrukcji obrazów diagnostycz-
nych.

Korzystanie z nowego sprzetu jest bardzo komfortowe zarów-
nie dla pacjentów jak i personelu.

Zakup zosta³ dofinansowany ze œrodków Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-
2020 w kwocie 1 mln z³otych. Wartoœæ zakupionego sprzêtu to
blisko 1,5 mln z³.
                                                       Tomasz Janyk  z-ca Dyrektora

 ds. administracyjno-technicz-
nych SP ZOZ w G³ubczycach

NOWA  PRACOWNIA
TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ
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WYMIAR SK£ADKI NA UBEZ-
PIECZENIE ZDROWOTNE I TERMI-
NY P£ATNOŒCI

Zasady podlegania ubezpieczeniu
zdrowotnemu przez rolników, domow-
ników, emerytów i rencistów rolni-
czych oraz cz³onków ich rodzin oraz
sposób i tryb ustalania wymiaru sk³a-
dek na to ubezpieczenie reguluj¹ prze-

pisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o œwiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych (Dz.U.z 2019r.
poz. 1373 z póŸn. zm.).

Sk³adka na ubezpieczenie zdrowotne za rolników i domowni-
ków w gospodarstwach rolnych poni¿ej 6 ha przeliczeniowych
wynosi 1 z³ za ka¿dy pe³ny hektar przeliczeniowy u¿ytków rol-
nych i jest finansowana przez bud¿et pañstwa.

W gospodarstwach rolnych o powierzchni u¿ytków rolnych 6
i wiêcej hektarów przeliczeniowych sk³adka na ubezpieczenie zdro-
wotne za rolników i domowników wynosi 1 z³ za ka¿dy pe³ny
hektar przeliczeniowy u¿ytków rolnych i jest op³acana przez rol-
nika w takich samych terminach jak przy sk³adkach na ubezpie-
czenie spo³eczne rolników, tj. do ostatniego dnia pierwszego mie-
si¹ca danego kwarta³u.

Rolnicy prowadz¹cy dzia³alnoœæ rolnicz¹ w ramach dzia³ów
specjalnych w rozumieniu przepisów ustawy o ubezpieczeniu
spo³ecznym rolników zobowi¹zani s¹ op³acaæ sk³adkê zdrowotn¹
indywidualnie w terminie do 15-go dnia nastêpnego  miesi¹ca od
zadeklarowanej podstawy wymiaru sk³adki, odpowiadaj¹cej:

- dochodowi ustalonemu dla opodatkowania podatkiem do-
chodowym od osób fizycznych,

w kwocie nie ni¿szej jednak ni¿ kwota odpowiadaj¹ca wysoko-
œci minimalnego wynagrodzenia,

- minimalnemu wynagrodzeniu w przypadku prowadzenia dzia-
³alnoœci nie podlegaj¹cej opodatkowaniu podatkiem dochodo-
wym od osób fizycznych.

Podstawê wymiaru sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne do-
mowników rolników prowadz¹cych wy³¹cznie samoistny dzia³
specjalny produkcji rolnej stanowi 33,4% przeciêtnego miesiêcz-
nego wynagrodzenia w sektorze przedsiêbiorstw w czwartym
kwartale roku poprzedniego, w³¹cznie z wyp³atami z zysku, og³a-
szanego przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego w "Mo-
nitorze polskim". Sk³adka od nowej podstawy obowi¹zuje od 1
kwietnia danego roku.

Sk³adka zdrowotna dla wspó³w³aœcicieli, dzier¿awców, a tak¿e
spadkobierców lub cz³onków wspólnoty gruntowej, bez wyod-
rêbnionego dla ka¿dego z nich obszaru u¿ytkowanych gruntów
w hektarach przeliczeniowych naliczana jest w jednakowej pe³-
nej wysokoœci za ka¿d¹ osobê objêt¹ ubezpieczeniem w tym go-
spodarstwie rolnym.

Rolnicy i domownicy prowadz¹cy pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ go-
spodarcz¹ podlegaj¹ ubezpieczeniu zdrowotnemu wy³¹cznie z
tytu³u wykonywanej dzia³alnoœci rolniczej i z tego tytu³u op³aca-
na jest sk³adka na ubezpieczenie zdrowotne.

WA¯NE! Sk³adka zdrowotna jest miesiêczna i niepodzielna.
Wymiar miesiêcznej  sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne rolni-

ków prowadz¹cych dzia³y specjalne produkcji rolnej  mo¿na
sprawdziæ na stronie internetowej :http://www.krus.gov.pl  w za-
k³adce ubezpieczenia zdrowotne.

     Opracowa³a:
Ewelina Elias

Kierownik Wydzia³u Ubezpieczeñ
OR KRUS w Opolu

WYPADEK - I CO DALEJ ?

KRUS przypomina:

1. Je¿eli uleg³eœ wypadkowi w rol-
nictwie, zg³oœ go jak najszybciej do
najbli¿szej Placówki Terenowej Kasy
lub Oddzia³u Regionalnego. Nie cze-
kaj na zakoñczenie leczenia.

2. Zg³oœ wypadek bez zbêdnej zw³oki - zalecane do 14 dni. Zbyt
póŸne zg³oszenie mo¿e uniemo¿liwiæ ustalenie okolicznoœci i przy-
czyn wypadku, co mo¿e spowodowaæ odmowê prawa do od-
szkodowania.

3. Zg³oszenie wypadku mo¿e dokonaæ poszkodowany lub inna
osoba, bezpoœrednio w siedzibie KRUS, za poœrednictwem pocz-
ty, telefonicznie lub mailowo.

4. Uprawnionym do ubiegania siê o jednorazowe odszkodo-
wanie jest poszkodowany (rolnik, domownik, pomocnik rolnika),
podlegaj¹cy ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i ma-
cierzyñskiemu w dniu zaistnienia wypadku.

5. Jednorazowe odszkodowanie przys³uguje:
a) ubezpieczonemu, który dozna³ sta³ego lub d³ugotrwa³ego

uszczerbku na  zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej
lub rolniczej choroby zawodowej,

b) cz³onkom rodziny ubezpieczonego, który zmar³ wskutek
wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.

6. Jednorazowe odszkodowanie nie przys³uguje ubezpieczo-
nemu, je¿eli:

a) spowodowa³ wypadek umyœlnie albo wskutek ra¿¹cego nie-
dbalstwa lub

b) bêd¹c w stanie nietrzeŸwoœci lub bêd¹c pod wp³ywem œrod-
ków odurzaj¹cych, substancji psychotropowych lub innych œrod-
ków o podobnym dzia³aniu, sam w znacznym stopniu przyczyni³
siê do wypadku.

7. Ka¿dy wypadek rozpatruje siê indywidualnie.
8. Jednorazowe odszkodowanie ustala siê dla ubezpieczonego

w wysokoœci proporcjonalnej do okreœlonego procentowo sta-
³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu.

Opracowa³a:
Joanna Skuratowicz
Kierownik Samodzielnego Referatu Prewencji,
Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego OR KRUS w Opolu
Proszê, zadbajcie o zdrowie, dla siebie i swoich najbli¿szych

Lech Waloszczyk
Dyrektor OR KRUS w Opolu

PAÑSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
 w G³ubczycach, w zwi¹zku z aktualn¹ sytuacj¹ epidemiolo-

giczn¹, przesy³a w za³¹czeniu apel dot. przestrzegania
obowi¹zku zakrywania nosa i ust w obiektach u¿ytecznoœci
publicznej, œrodkach komunikacji miejskiej oraz w miej-

scach zgromadzeñ ludzi.
Z powa¿aniem,

Alina Mazur-Ciapa, PPIS w G³ubczycach
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WYPADKI ZA ROK 2019
W STATYSTYCE -

ODDZIA£ REGIONALNY KRUS
W OPOLU INFORMUJE

Zgodnie z ustawow¹ dyspozycj¹ art.
63 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 grud-
nia 1990 r.   ubezpieczeniu spo³ecznym
rolników (Dz. U. 2020, poz. 174) Kasa
Rolniczego Ubezpieczenia Spo³eczne-
go ka¿dego roku dokonuje analizy przy-
czyn oraz okolicznoœci wypadków przy
pracy i chorób zawodowych rolników.

W czasie prowadzenia postêpowa-
nia powypadkowego inspektorzy ds.

prewencji uzyskuj¹ informacje  od poszkodowanych i œwiadków
zdarzeñ oraz dokonuj¹ oglêdzin miejsc i przedmiotów zwi¹zanych
z wypadkami. Oceniaj¹ przy tym metody pracy i stan techniczny
stosowanych œrodków produkcji oraz zapoznaj¹ siê z dokumen-
tacj¹ medyczn¹ zwi¹zan¹ z udzieleniem pierwszej pomocy lekar-
skiej   i dokumentacj¹ przekazan¹ przez organy œcigania. Rozpo-
znania zagro¿eñ bêd¹cych przyczyn¹ zaistnia³ych wypadków przy
pracy rolniczej i chorób zawodowych rolników dokonuj¹ pra-
cownicy Kasy obs³uguj¹cy zg³oszone zdarzenia wypadkowe.
Podczas postêpowania dowodowego identyfikowane s¹ przy-
czyny tych zdarzeñ, a na ich podstawie poszkodowanym lub ich
rodzinom wydawane zalecenia prewencyjne w celu ograniczenia
ryzyka ponownego zaistnienia wypadku.

W 2019 roku do KRUS zg³oszono ³¹cznie 13 641 zdarzeñ wy-
padkowych by³o to o 1 654 (10,8%) mniej ni¿ w 2018 roku. Od
2010 roku liczba zg³oszonych wypadków zmniejszy³a siê o 12 664
(48,1%). W samym Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubez-
pieczenia Spo³ecznego w Opolu odnotowano 191 zg³oszeñ zda-
rzeñ wypadkowych (w tym 4 œmiertelne) co stanowi zaledwie
1,40% ogó³u zg³oszonych wypadków do KRUS. Natomiast w
porównaniu z rokiem 2018 Oddzia³ odnotowa³ ponowny spadek
liczby zg³oszeñ o 32 zdarzenia wypadkowe.

Liczba zg³oszonych wypadków w 2019 r.
ogó³em w tym œmiertelne

Brzeg 13 0
G³ubczyce 20 1
Kluczbork 38 1
Nysa 37 1
Olesno 25 1
Opole 26 0
Strzelce Op 32         0
RAZEM 191 4
Struktura grup wypadkowych (wg zdarzeñ powoduj¹cych ura-

zy) od lat jest podobna. Zdecydowan¹ wiêkszoœæ stanowi¹ zda-
rzenia z grup:

- "upadek osób" - 67 poszkodowanych (w tym 1 œmiertelnie),
co stanowi³o 39,6% ogólnej liczby wypadków,

- "inne zdarzenia" - 22 poszkodowanych, 13,0% ogólnej liczby
wypadków,

- "pochwycenia, uderzenia przez ruchome czêœci maszyn i urz¹-
dzeñ" - 21 poszkodowanych, tj. 12,4% ogólnej liczby wypadków,

- "uderzenie, przygniecenie b¹dŸ pogryzienie przez zwierzêta"
- 19 poszkodowanych, tj. 11,2% ogólnej liczby wypadków.

Wskutek wypadków przy pracy rolnicy w 2019 roku doznali
169 urazów powoduj¹cych sta³y lub d³ugotrwa³y uszczerbek na
zdrowiu. Podobnie jak w latach poprzednich na urazy najbardziej
nara¿one by³y koñczyny górne - 78 urazów (46,2%) i koñczyny
dolne - 55 urazów (32,5%).

Ró¿norodne formy dzia³añ prewencyjnych (szkolenia, poga-
danki, konkursy, pokazy: bezpiecznej pracy, stosowania ochron
osobistych, pomocy przedmedycznej, przegl¹dy prac polowych,
listy kontrolne sporz¹dzane przez inspektorów ds. prewencji,
publikacje w mediach, stoiska informacyjne podczas imprez ma-
sowych, a tak¿e opracowywane przez Kasê materia³y populary-
zatorskie) kierowane do ro¿nych grup odbiorców zamieszkuj¹-
cych tereny wiejskie, oraz nagradzanie laureatów konkursów pre-
wencyjnych przedmiotami, których zastosowanie zmniejsza ry-
zyko wyst¹pienia wypadku, spowodowa³y wzrost zainteresowa-
nia zagadnieniem bezpieczeñstwa pracy w gospodarstwach rol-
nych i motywowa³y wielu rolników do wprowadzania w swoich
gospodarstwach wskazanych zmian.

Opracowa³a: Ma³gorzata Malinowska Starszy Referent
Samodzielny Referat Prewencji, Rehabilitacji

i Orzecznictwa Lekarskiego OR KRUS w Opolu

OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje, ¿e w dniu:
1) 6 paŸdziernika 2020 r. odbêd¹ siê:
a) I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nieru-
chomoœci lokalowej (lokal mieszkalny), po³o¿onej w G³ubczycach
przy ul. Niepodleg³oœci nr 6/6. Cena wywo³awcza do przetargu
wynosi 29 181 z³. Wadium wynosi 3 000 z³;
b) I przetarg ustny ograniczony do w³aœcicieli nieruchomoœci
s¹siednich oznaczonych dzia³kami nr 386/18 i nr 386/2 w sprawie
sprzeda¿y nieruchomoœci po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Gar-
barskiej, oznaczonej jako dzia³ka nr 386/20. Cena wywo³awcza do
przetargu wynosi 12 357 z³ netto + VAT 23%.
 Wadium wynosi 1 200 z³.
c) III przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nieru-
chomoœci niezabudowanej, po³o¿onej w obrêbie ewidencyjnym
Go³uszowice, oznaczonej jako dzia³ka nr 59/2. Cena wywo³awcza
do przetargu wynosi 69 994 z³ netto + VAT 23%.
Wadium wynosi 7 000 z³;
2) 13 paŸdziernika 2020 r. odbêd¹ siê:
a)I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nieru-
chomoœci niezabudowanej, po³o¿onej w obrêbie ewidencyjnym
S³awoszów, obejmuj¹cej dzia³kê nr 42/3. Cena wywo³awcza do
przetargu wynosi 3 449 z³ + VAT 23%. Wadium wynosi 300 z³.

b) III przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nieru-
chomoœci niezabudowanej, po³o¿onej w obrêbie ewidencyjnym
Królowe, oznaczonej jako dzia³ka nr 230/2. Cena wywo³awcza do
przetargu wynosi 25 937 z³ netto + VAT 23%.
 Wadium wynosi 2 500 z³; Warunkiem uczestnictwa w przetar-
gach jest wniesienie wadium w pieni¹dzu. Terminy i warunki
wniesienia wadium zawarte s¹ w og³oszeniach o przetargach.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim w
G³ubczycach ul. Niepodleg³oœci nr 14 (pokój nr 20) - telefon (077)
485 30 21 wew. 223 i 224 lub na stronie internetowej (www.glub-
czyce.pl).

Burmistrz G³ubczyc informuje o podaniu do publicznej wiadomo-
œci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ oraz umieszczeniu
na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego w G³ubczycach
(www.glubczyce.pl) wykazów obejmuj¹cych przeznaczone do
zbycia nieruchomoœci lokalowe, po³o¿one w G³ubczycach przy
ul. Niepodleg³oœci 3/1, ul. Sudeckiej nr 16/3, ul. Oœwiêcimskiej nr
5/6, ul. Kochanowskiego nr 10/3 i Alei Lipowej nr 2/2.
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Od soboty 26 wrzeœnia powiat g³ubczycki trafi³ do czerwonej
strefy obostrzeñ. Wymusza ona odgórnie pewne okreœlone za-
chowania w przestrzeniach publicznych. Chodzi tu m.in. o:
- noszenie maseczek w ca³ej przestrzeni publicznej,
- zmniejszenie dopuszczalnej iloœci osób w koœcio³ach – 50%
- 50% miejsc siedz¹cych w transporcie komunikacji publicznej,
- na si³owniach max 1 os. na 10 m2 powierzchni
- max 50 osób na imprezach (w tym na weselach),
- do 150 osób na imprezach plenerowych (maseczki nadal obo-
wi¹zuj¹)
- u fryzjera tylko obs³uga i osoba obs³ugiwana, reszta czeka na
zewn¹trz
- zakaz organizowania targów, kongresów, dzia³ania weso³ych
miasteczek i parków rozrywki

***
Szanowni Pañstwo,
z uwagi na obecn¹ sytuacjê epidemiologiczn¹ w powiecie g³ub-
czyckim Urz¹d Miejski od dnia 16 wrzeœnia 2020 roku bêdzie
nieczynny dla interesantów, w zwi¹zku z tym faktem informuje-
my,  ¿e:

ZALECA SIÊ ZA£ATWIANIE MO¯LIWIE
WSZELKICH SPRAW URZÊDOWYCH
TELEFONICZNIE, POPRZEZ PLATFOR-
MÊ E-PUAP LUB ZA POŒREDNICTWEM
POCZTY ELEKTRONICZNEJ
Je¿eli potrzebuj¹ Pañstwo bezpoœredniego
kontaktu z pracownikiem Urzêdu proszê aby
zadzwoniæ na domofon, wówczas pracow-
nik merytorycznego wydzia³u zejdzie do
drzwi g³ównych i obs³u¿y petenta.
centrala: +48 77 485 30 21 do 24,
sekretariat Burmistrza: +48 77 485 23 25, fax:
+48 77 485 24 16
e-mail: um@glubczyce.pl; elektroniczna
skrzynka podawcza ePUAP: /al1q337jj2/
SkrytkaESP

URZ¥D STANU CYWILNEGO w G³ubczycach
– bêdzie nadal otwarty, tel. 77 485 22 32,
W sprawach dotycz¹cych:
- Dowody osobiste, ewidencja ludnoœci 77 485 3021 w. 240, 241
- zaœwiadczeñ i wymiaru podatków 77 4853021 w.217 lub 218
- op³at za wieczyste u¿ytkowanie 77 485 3021 w.225
- p³atnoœci, w tym wysokoœci odsetek oraz op³at jednorazowych
77 485 30 21 w.220

Wp³at mo¿na dokonywaæ wy³¹cznie przelewem na konto ban-
kowe: za odpady komunalne: na indywidualny nr konta podany
w otrzymanym zawiadomieniu o op³acie lub 73 1090 2154 0000
0001 4376 2740, pozosta³e wp³aty 51 1090 2154 0000 0005 6000
0127

Podjête kroki maj¹ na wzglêdzie utrzymanie ci¹g³ej pracy urzê-
du, w tym realizacjê zadañ zwi¹zanych z zarz¹dzaniem kryzyso-
wym. Prosimy o wyrozumia³oœæ i zastosowanie siê do powy¿-
szych zaleceñ.

Adam Krupa, Burmistrz G³ubczyc
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 Za zmar³ego  ŒP. Romana Wtorka  w trzydziesty dzieñ po
œmierci, (w dniu 4.paŸdziernika)  bêdzie odprawiona Msza
œw.do Mi³osierdzia Bo¿ego, w koœciele OO Franciszkanów
o godz. 17,oo
Pogr¹¿eni w smutku
¿ona Gra¿yna Wtorek z rodzin¹  i  znajomymi.

 ŒP. ROMAN WTOREK
12 lutego 1947
 - 4 wrzeœnia 2020
Roman Wtorek urodzi³ siê

12 lutego 1947 r. w Przemyœlu
jako syn Piotra i Marii z domu
¯o³yñski. By³ najstarszym
bratem Mariana i Bronis³awy
(po mê¿u Kulczyckiej).
Wkrótce po jego narodzi-
nach, z ca³¹ rodzin¹ przenie-
œli siê do G³ubczyc. W G³ub-
czycach pozostali do momen-
tu wyjazdu do Kanady.

Roman by³ inteligentnym
i skupionym na swej pracy
cz³owiekiem. Obdarzony by³

do tego wyj¹tkowym talentem elokwencji i logicznego myœle-
nia. Wykorzysta³ te umiejêtnoœci i ukoñczy³ studia prawnicze na
Wydziale Uniwersytetu Wroc³awskiego w 1969 r. W tym czasie
zawar³ wiele trwa³ych przyjaŸni, czêsto na ca³e ¿ycie. Roman
wielokrotnie wraca³ do Wroc³awia, by uczestniczyæ w w wa¿-
nych absolwenckich spotkaniach.

W 1977 r. poœlubi³ Wandê Winiarsk¹, która tak¿e by³a absol-
wentk¹ prawa i praktykuj¹c¹ sêdzi¹. W lutym 1979 r. urodzi³ siê
im syn Piotr. Wkrótce po jego narodzinach Wanda powa¿nie
zachorowa³a, co przedwczeœnie zakoñczy³o jej ¿ycie. Roman przy
pomocy ca³ej rodziny i przyjació³, wychowywa³ Piotra.

Roman zawsze by³ cz³owiekiem, który ponad wszystko odda-
wa³ siê rodzinie i przyjacio³om. Zdawa³ sobie sprawê, ¿e wyjazd
z Polski umo¿liwi synowi najlepszy start w ¿yciu. Pomimo usta-
bilizowanego ju¿ ¿ycia w Polsce (ponad 30 lat) i mo¿liwoœci roz-
woju zawodowego, zdecydowa³ siê przenieœæ do Kanady wraz
ze swoim jedynym synem Piotrem. Oboje zamieszkali w Winni-
peg, w stanie Manitoba (od lutego 1983 r.).

Pomimo faktu, ¿e nie pracowa³ w swoim zawodzie praw-
nika, Roman szybko przystosowa³ siê do ¿ycia w Kanadzie
integruj¹c siê z lokaln¹ spo³ecznoœci¹. W 1989 r. otrzyma³
obywatelstwo kanadyjskie, z czego bardzo siê cieszy³. Wy-
darzenie to by³o jednym z najwa¿niejszych w jego ¿yciu.

Roman by³ zawsze cz³owiekiem towarzyskim, który szyb-
ko przywi¹zywa³ siê do otaczaj¹cych go osób. Zawsze twier-
dzi³, ¿e mia³ niesamowite szczêœcie, maj¹c tak wspania³ych,
otaczaj¹cych go przyjació³. Nale¿y tu wspomnieæ w szcze-
gólnoœci rodziny Rygielów i Krawców, które zostan¹ zapa-
miêtane niezwykle ciep³o jako serdeczni przyjaciele. Byli
wa¿n¹ czêœci¹ nie tylko w ¿yciu Romana, ale tak¿e jego
syna.

Poniewa¿ Roman by³ najstarszym synem, rozumia³ kwe-
stie odpowiedzialnoœci za najbli¿szych. Bezinteresownie
opiekowa³ siê matk¹ i ojcem, gdy ich wiek i zdrowie pogor-
szy³o siê.

Roman spêdza³ wiêkszoœæ wolnego czasu na œwie¿ym
powietrzu. By³ zapalonym wêdkarzem i myœliwym. Czêsto
wyje¿d¿a³ do Alberty, w odwiedziny do brata Mariana i
siostrzenic Colleen i Kasi Wtorek. Sporo czasu spêdza³ te¿
z siostrzeñcami, Romanem i Wiktorem Kulczyckimi, na któ-
rych bardzo mu zale¿a³o.

W 1997 r. o¿eni³ siê z Gra¿yn¹ Ludwiñsk¹ z G³ubczyc.
By³a wspania³¹ towarzyszk¹ Romana i bardzo go kocha³a.
Jej córki Agnieszka i Ania oraz wnuk Filip bardzo go lubili.

Zawsze mieli dla niego szczególne miejsce w swoich sercach. Z
wzajemnoœci¹, Roman kocha³ je jak swoje w³asne. By³ tak¿e bar-
dzo dumny ze swojej synowej Amy, któr¹ uwa¿a³ za wyj¹tkowo
inteligentn¹ i ciep³¹ osobê.Ponad wszystko kocha³ swoje wnuki,
Atticusa i Penelope. Nic nie czyni³o go szczêœliwszym ni¿ odwie-
dziny i mo¿liwoœæ uszczêœliwiania ich ró¿nymi smako³ykami. Wiêk-
szoœæ czasu i uwagi poœwiêca³ im, opiekuj¹c siê nimi i ciesz¹c siê
ich rozwojem. Bez wzglêdu na porê dnia i pogodê, by³ zawsze
obecny na meczach hokeja i pi³ki no¿nej swoich wnuków. By³
dumny, ¿e stawali siê tak piêknymi ludŸmi. Pok³ada³ wielkie na-
dzieje w ich przysz³oœæ ciesz¹c siê ich osi¹gniêciami.

Nieoczekiwanie w 2020 r. u Romana zdiagnozowano z³oœliw¹
postaæ raka p³uc. Mimo tego Roman by³ optymist¹ i mia³ ci¹gle
nadziejê, ¿e leczenie oka¿e siê skuteczne. W trakcie trwania cho-
roby, otrzymywa³ wiele troski i wsparcia od swojej ¿ony Gra¿yny.
Z mi³oœci¹ sta³a obok niego i opiekowa³a siê nim, gdy jego zdro-
wie szybko podupad³o w ci¹gu lata. Niestety pomimo najlepszych
starañ rodziny nie by³ w stanie kontynuowaæ tej nierównej walki.
Zmar³ w spokoju 4 wrzeœnia 2020 r., z rodzin¹ u boku.

Wszystkim przyjacio³om i bliskim Romana brakowaæ bêdzie
jego celnego ¿artu, dobrego humoru i towarzystwa. Rodzina
pragnie podziêkowaæ wszystkim zaanga¿owanym w opiekê nad
Romanem, w tym pracownikom: szpitala œw. Bonifacego, szpita-
la Grace General Hospital i hospicjum CancerCare Manitoba.

Nabo¿eñstwo ¿a³obne odby³o siê w Cropo Funeral Chapel na
1442 Main Street 11 wrzeœnia 2020 r. (pi¹tek) o 19:00 czasu kana-
dyjskiego.
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POLSKI ZWI¥ZEK WÊDKARSKI
   W dniu 30 sierpnia w niedzielê na naszych stawach w Zawi-
szycach PZW G³ubczyce , który by³ gospodarzem zawodów, odby³
siê oczekiwany fina³ w ramach Marsza³kowskiego Bud¿etu
Obywatelskiego pt. G³ubczycko - Prudnickie zawody wêdkar-
skie. W finale uczestniczyli przedstawiciele kó³: Branice, G³ogó-
wek, G³ubczyce, Kietrz i Prudnik, realizuj¹cy projekt, którego po-
mys³odawc¹ jest nasz kolega wêdkarz Piotr Soczyñski. W zawo-
dach wziê³o udzia³ ok. 90 zawodników w trzech kategoriach z
ka¿dego ko³a: dzieci, rodziny, seniorzy. G³ówn¹ nagrod¹ dla po-
szczególnych kó³ bêd¹ wybudowane wiaty grillowe, które uroz-
maic¹ ³owiska, a wszyscy zawodnicy zostali nagrodzeni nagro-
dami w postaci wêdek, torb wêdkarskich, zestawów piknikowych
i innych upominków. Dziêkujemy za tak liczne przybycie, a finali-
stom gratulujemy.                       Autor zdjêæ Konrad Marcin
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B¥D• W PORZ¥DKU!
ZADBAJ O NASZ¥ WSPÓLN¥ PRZESTRZEÑ!

NIE WYRZUCAJ ŒMIECI DOMOWYCH  DO KOSZY ULICZNYCH!
Przypominamy, i¿ kosze uliczne ustawione w ci¹gach pieszych i pieszo - rowerowych,

s³u¿¹ do pozostawienia odpadów, które powsta³y w trakcie przemieszczania siê ludzi po
terenach miejskich. Nie s³u¿¹ one do odbioru odpadów komunalnych z gospodarstw indy-

widualnych, dzia³ek rekreacyjnych czy dzia³alnoœci gospodarczej.
Proszê zatem o stosowanie siê do przepisów.
Kosze uliczne niech zape³niaj¹ tylko te œmieci,

 które produkujemy poza domem lub zak³adem pracy.
Przypominamy tak¿e, ¿e czêste opró¿nianie koszy ulicznych generuje

coraz wy¿sze koszty, które mieszkañcy wspólnie ponosz¹.
Pamiêtajmy! Kosze uliczne s³u¿¹ ca³ej naszej spo³ecznoœci i pozwalaj¹ na utrzymanie

czystoœci w przestrzeni miejskiej. Dbajmy wspólnie o czystoœæ i estetykê naszego miasta!

W dniu 12.09.2020. sobota na stawach PZW G³ubczyce w Zawiszycach odby³y siê ca³odniowe zawody o puchar Starosty G³ub-
czyc.W zawodach wziê³o udzia³ 18 zawodników.  Najlepszymi zawodnikami okazali siê: 1. Kêdzior Andrzej  - 7120 pkt. 2.Staniek
Pawe³ - 6940 pkt. 3.Hauptman Marcin - 6560  Zwyciêzcom gratulujemy  i ¿yczymy  powodzenia w kolejnych zawodach.
                                                                                                                                           Starosta Piotr Soczyñski,  Zarz¹d Ko³a PZW
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BR¥Z W INDYWIDUALNYCH
MISTRZOSTWACH POLSKI  ELITY

W dniach 17-20.09.2020r w Bia³ymstoku odby³y siê Indywidu-
alne Mistrzostwa Polski Elity w Badmintonie. Bardzo dobrze
spisa³ siê  zawodnik LKS Technik zaledwie 17 letni zawodnik
Szymon Œlepecki , który zdoby³ br¹zowy medal w grze podwój-
nej w parze z Jakubem Melaniukiem z klubu UKS Unia Bieruñ.
Serdecznie gratulujemy!

MIÊDZYNARODOWY TURNIEJ  FZ
FORZA SLOVAK YOUTH U 17 2020

W dniach 18-20.09.2020r w miejscowoœci Trencin na S³owacji
odby³ siê miêdzynarodowy turniej juniorów m³odszych FZ FO-
RZA Slovak Youth U 17 2020. Œwietnie spisa³a siê nasza zaled-
wie 13 letnia zawodniczka Maja Janko, która zdoby³a srebrny
medal w grze pojedynczej ulegaj¹c dopiero w finale zawodnicz-
ce ze S³owacji. Serdecznie gratulujemy!

SUKCESY TECHNIKA G£UBCZYCE



PAZDZIERNIK 2020 NR 1016

DWA Z£OTE MEDALE
INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI M£ODZIKÓW

W dniach 03 - 06.09.2020 r. w Bieruniu odby³y siê Indywidualne Mistrzostwa Polski M³odzików. Klub LKS Technik w tych
mistrzostwach reprezentowa³ nasz jedyny zawodnik Mateusz Golas. Mateusz spisa³ siê bardzo dobrze zdobywaj¹c dwa z³ote
medale: z³oty medal w grze pojedynczej i z³oty medal w grze mieszanej graj¹c w parze z Juli¹ Wójcik z klubu Beninca UKS Feniks
Kêdzierzyn-KoŸle. Serdecznie gratulujemy

  LKS Technik G³ubczyce

BON TURYSTYCZNY
 - OPOLSKIE NA RAZIE W CZO£ÓWCE

Co pi¹ty rodzic w województwie opolskim aktywowa³ polski bon
turystyczny. Pod koniec sierpnia nasz region by³ na czwartym
miejscu z 16 województw pod wzglêdem aktywowanych bonów
w stosunku do ogó³u dostêpnych rodzicom.
W ca³ym kraju nieco ponad 4 miliony, a na OpolszczyŸnie prawie
90 tysiêcy - tyle bonów turystycznych jest teraz w rejestrze Za-
k³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.
- To, ¿e ktoœ aktywowa³ polski bon turystyczny na Platformie
Us³ug Elektronicznych ZUS nie oznacza, ¿e wykorzysta³ go w
ca³oœci lub czêœciowo. Na to jest czas do koñca marca
2022 roku. Na pewno jednak po aktywowaniu bonu na PUE ZUS
otrzyma³ kod obs³ugi p³atnoœci, a to pierwszy krok, by zrealizo-
waæ bon. Na razie opolscy rodzice s¹ w czo³ówce zainteresowa-
nych t¹ form¹ p³atnoœci za rodzinny wypoczynek. Wiêcej akty-
wowanych i wykorzystanych bonów w stosunku do bonów przy-
s³uguj¹cych rodzicom by³o tylko w województwie mazowiec-
kim, œl¹skim i kujawsko-pomorskim - Sebastian Szczurek, regio-
nalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.W ca-

³ym kraju rodzice i opiekunowie dzieci, którym przys³uguje do-
datek "500+" i maj¹ profil na PUE ZUS aktywowali ju¿ ponad
903 tys. bonów turystycznych.
Chocia¿ okres wakacyjny, a wiêc typowo urlopowy ju¿ min¹³, to
codziennie poszerza siê oferta, z której mog¹ czerpaæ rodzice i
dzieci w ramach p³atnoœci bonem. Ka¿dego dnia przybywa pod-
miotów turystycznych, które wzbogacaj¹ bazê placówek zareje-
strowanych w Polskiej Organizacji Turystycznej. Obecnie jest
ich ju¿ ponad 17 tys. na terenie ca³ego kraju.
Do tej pory, w ca³ej Polsce podmioty turystyczne zg³osi³y po-
nad 19 tys. menad¿erów, którzy nadaj¹ recepcjonistom upraw-
nienia do przyjmowania p³atnoœci bonem turystycznym. P³at-
noœæ bonem mo¿e przyj¹æ tylko recepcjonista, który ma profil
na Platformie Us³ug Elektronicznych. Ka¿dy podmiot turystycz-
ny mo¿e mieæ wiêcej ni¿ jednego recepcjonistê. Na pocz¹tku
wrzeœnia na liœcie recepcjonistów, którzy maj¹ prawo realizowaæ
p³atnoœci bonem turystycznym jest 18,4 tys. osób. Menad¿er
mo¿e równie¿ przyjmowaæ p³atnoœci bonem, ale musi siê wpisaæ
na listê recepcjonistów na PUE ZUS.

                                                               Sebastian Szczurek
Regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego
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ZAKOÑCZENIE WAKACJI
ZOPOWY 2020R.

Wakacje to czas odpoczynku i nabierania si³ przed nowym ro-
kiem szkolnym. So³ectwo Zopowy i Zopowy Osiedle przy wspó³-
pracy Domu Samotnej Matki zorganizowa³o "Zakoñczenie waka-
cji" dla dzieci z wieloma atrakcjami. Zawita³a do nas Pani anima-
torka Happy Kids, która zapewni³a naszym pociechom  weso³e
zabawy.

By³o ciekawie radoœnie i bardzo mi³o. Ciekaw¹ atrakcj¹ okaza³y
siê byæ alpaki z wsi Królowe. Poznaliœmy sk¹d te piêkne ssaki
pochodz¹, charakterystykê i jak siê je hoduje. Najwiêksz¹ atrakcj¹,
by³o karmienie i zrobienie sobie zdjêcia. Stra¿acy z  naszej jed-
nostki OSP opowiedzieli naszym dzieciom na czym polega praca
stra¿aka i zrobili pokaz sprzêtu. Dla wszystkich przyby³ych cze-
ka³o ciasto upieczone przez rodziców, lody, napoje, kawa, herba-
ta i kie³baski z grilla.

Po tak obfitym poczêstunku nadszed³ czas na fitness. Wszy-
scy spaliliœmy nabyte kalorie. Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyci³a
nas Pani Inna Biliaieva, finalistka 10 edycji "Mam Talent", która
zaprezentowa³a fantastyczny pokaz baniek mydlanych. Mimo
tylu atrakcji dzieci jak i rodzice mieli jeszcze du¿o si³y na zatañ-
czenie zumby i belgijki. Na koniec dzieciaki otrzyma³y piêkne
balony z helem.

Wszystkim bardzo serdecznie dziêkujemy.
                                                   So³ectwo Zopowy (foto str. 19)

"CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE"
"Cudze chwalicie, swego nie znacie". Aby zadaæ k³am temu

przys³owiu ju¿ po raz trzeci w Grobnikach zorganizowano "Targi
lokalnych produk-
tów".

Dziêki wspó³pracy i
dofinansowaniu ze
œrodków Urzêdu Mar-
sza³kowskiego Woje-
wództwa Opolskiego
grobnickie stowarzy-

szenie "Inicjatywa" zorganizowa³o imprezê plenerow¹ pod nazw¹
"Targi lokalnych produktów". Impreza odbywa³a siê - jak co roku
- na terenie boiska sportowego w Grobnikach, co w obecnym
czasie pandemii okaza³o siê wyj¹tkowo dobr¹ lokalizacj¹. W pe³-
nym re¿imie sanitarnym, ale jednak na bardzo otwartej przestrze-

ni i dziêki temu w najbezpieczniejszych z mo¿liwych okoliczno-
œciach mo¿na by³o uczestniczyæ w imprezie targowo - pokazo-
wej. W namiotach wystawowych swoje stoiska mieli przedstawi-
ciele wielu lokalnych bran¿ i profesji. Zarówno dla wystawców
jak i dla zwiedzaj¹cych udzia³ w imprezie by³ nieodp³atny. Po-
cz¹wszy od kó³ gospodyñ, poprzez rêkodzielników i rzemieœlni-
ków, przez wytwórców tradycyjnej ¿ywnoœci , po lokalne firmy z
bran¿y innowacyjnych i nowoczesnych technologii oraz po oso-
by œwiadcz¹ce przeró¿ne us³ugi w bardzo wielu dziedzinach,
mo¿na by³o ogl¹daæ, kupowaæ i braæ udzia³ w pokazach przy
wielu stanowiskach.

Ku pozytywnemu zdziwieniu impreza cieszy³a siê bardzo du-
¿ym zainteresowaniem. Dopisali zarówno wystawcy jak i odwie-
dzaj¹cy, co tym bardziej cieszy, gdy¿ i czas jest trudny dla tego
typu imprez i organizatorzy niemal do ostatniej chwili nie byli
pewni czy targi siê ostatecznie odbêd¹. Potwierdzi³y siê za³o¿e-
nia, ¿e tego typu przedsiêwziêcia s¹ potrzebne i bardzo oczeki-
wane przez naszych mieszkañców. Odwiedzaj¹cy mogli nie tylko
zobaczyæ i poznaæ ofertê lokalnych wytwórców, ale równie¿ ku-
piæ ich produkty czy skorzystaæ z próbki ich us³ug. Jest to te¿
ciekawy pretekst aby siê po prostu spotkaæ ze znajomymi, s¹sia-
dami czy innymi mieszkañcami wsi, gminy i powiatu, oraz goœæmi
z bardziej odleg³ych stron regionu.

Mo¿na by³o zauwa¿yæ, ¿e najwiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy³y
siê lokalne, tradycyjne produkty ekologiczne. Nie ma³¹ atrakcj¹ -
szczególnie dla mieszkañców Grobnik - by³o stanowisko z miej-
scowymi pami¹tkami. Estetycznie zaprojektowane i starannie
wykonane grobnickie gad¿ety szybko znajdowa³y swoich na-
bywców. Mo¿na by³o tak¿e nabyæ lokaln¹ pozycjê literack¹ "Jo-
annici na ziemi g³ubczyckiej. Dzieje Komturii i wsi Grobniki" któ-

rej jest to ju¿ drugie wydanie, gdy¿ pierwsze, wydane niemal dwa
lata temu bardzo szybko siê rozesz³o.

Dziêki staraniom organizatorów, sprawnej obs³udze i dobremu
zapleczu, ca³oœæ wypad³a bardzo profesjonalnie i fachowo. Do-
pisa³a równie¿ pogoda, co w atmosferze s³onecznego schy³ku
lata dope³ni³o pozytywnego obrazu imprezy. Ciekawostk¹, ale i
interesuj¹cym przerywnikiem by³y wkomponowane w konwen-
cjê targow¹ prezentacje dotycz¹ce ekologii i lokalnych dobro-
dziejstw, których czêsto nie doceniamy, oraz "Programu Odno-
wy Wsi" którego za³o¿enia s¹ czêsto tak oczywiste, ¿e czasem
niezauwa¿alne a wrêcz intuicyjne.

Fakt, ¿e "Targi lokalnych produktów" w Grobnikach tym ra-
zem, jak i w latach ubieg³ych, zbiera³y bardzo pochlebne opinie
zarówno wœród mieszkañców i zwiedzaj¹cych jak i wœród wy-
stawców i obserwatorów, jest dopingiem i motywacj¹, aby ta
impreza na sta³e wpisa³a siê do lokalnego kalendarza. Dlatego
planowane s¹ kolejne, doroczne edycje w ka¿d¹ drug¹ niedzielê
wrzeœnia. Jedynym tegorocznym niedosytem by³ brak imprezy
biesiadnej na podsumowanie targów (która pierwotnie by³a pla-
nowana), ale miejmy nadziejê ¿e w kolejnych latach i ten punkt
programu uda siê zrealizowaæ.

Konieczne jest te¿ wspomnienie i podziêkowanie tym wszyst-
kim, którzy najpierw uwierzyli w sens i potrzebê organizowania
takiego projektu, a póŸniej konsekwentnie d¹¿yli i pomagali w
jego przygotowaniach i realizacji. Dziêki takiej postawie Wieœ
Grobniki, ale i Gmina G³ubczyce doczeka³a siê imprezy, która ide-
alnie wpasowuje siê w potrzeby lokalnej spo³ecznoœci i pomimo
bardzo skromnej i raczej oddolnej promocji, a czasem wrêcz "nie-
udolnego" zapraszania, osi¹ga nadspodziewany efekt. Tym bar-
dziej jest to bodziec do dalszego, konsekwentnego dzia³ania  w
tej dziedzinie. Dla tego z wielk¹ przyjemnoœci¹ wypada zaprosiæ
na kolejn¹ edycjê "Targów lokalnych produktów"  do Grobnik
ju¿ za rok  - foto str. 20

Pawe³ Buczek
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REKLAMA

W G£OSIE G£UBCZYC
G³os G³ubczyc jest bezp³atnym informatorem o za-

siêgu gminy, w formacie A4.  Ukazuje siê na prze-
³omie miesiêcy w nak³adzie 2 000 egz. oraz w wer-
sji elektronicznej na www.glubczyce.pl

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

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

OSOBY POTRZEBUJ¥CE POMOCY
W ZWI¥ZKU Z PROBLEMEM

ALKOHOLOWYM, NARKOTYKOWYM
LUB PRZEMOC¥ W RODZINIE

MOG¥ J¥ UZYSKAÆ:
W Punkcie Konsultacyjnym,

budynek Urzêdu Miejskiego, ul. Niepodleg³oœci 14, pok.
24 (II p.) tel. 77 485-08-60.

Dy¿ury cz³onków Gminnej Komisji
ds. Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych:

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

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

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

Dy¿ury psychologa ds. przemocy
w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej przy ul. Pocztowej 6a:

tel. 77 485 29 22, w pi¹tki w godz. 14:00-16:00
(termin spotkania uzgodniæ telefonicznie)

Grupy samopomocowe AA i AL.-Anon
spotykaj¹ siê w pomieszczeniach Stowarzyszenia

G³ubczycki Klub Abstynenta
(Urz¹d Miejski ul. Niepodleg³oœci 14)

grupa AA w ka¿d¹ œrodê o godz. 18:00,
grupa Al-Anon w ka¿dy wtorek o 18:00

G³ubczycki Klub Abstynenta
czynny codziennie od godz. 17:00

Franciszkañski Oœrodek Pomocy Dzieciom,
ul. Zakonna 3 czynny codziennie w godz. 14:00-22:00,

tel. 77 485 61 77
Ogólnopolski telefon zaufania

dla dzieci i m³odzie¿y,
po³¹czenie bezp³atne: 116 111

Facebook.com/Niechciane.Glubczyce

M³odzie¿owe Pogotowie Emocjonalne
chcesz pogadaæ? - ZADZWOÑ

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

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

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

tel. 725 400 309
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HARCERSKA AKCJA  LETNIA 2020
PIEŒÑ DO¯YNKOWA

W do¿ynkowy dzieñ oddajmy
Bogu czeœæ

Za hojnoœæ, pól ¿niwnych dar,
Za chleb nasz - najwiêkszy skarb.

Ref. Chwalimy Ciebie Panie,
Bo wielka jest dobroæ Twa;
Obdarzasz nas ³askawie,
A ziemia jest matk¹ nam.

Okazujesz wci¹¿, jak wielka mi³oœæ Twa,
Tyœ zdrojem na ka¿dy dzieñ;
Bez Ciebie nic niewart œwiat.

Ref…

Urodzaj, obfity ³an-Boskiego serca dar,
Posucha, deszcz-Twoja moc;

Z pokor¹ przyjmijmy j¹.
Ref…

 S³owa i muzyka - Maria Farasiewicz

DO¯YNKI 2020 I TARGI  LOKALNYCH PRODUKTÓW  W GROBNIKACH

FOTO K. MU£YK
FOTO Z. MU£YK

foto Jan Wac


