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Święta Bożego Narodzenia to czas pełen radości i ciepła. 
W tym pięknym czasie życzymy, by Wasze domy wypełniły się zapachem 
choinki, a serca pokojem i życzliwością. Niech nadchodzący Nowy Rok 
będzie rokiem spełnionych marzeń oraz przyniesie wiele satysfakcji 
z życia zawodowego i osobistego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Naumczyk
Burmistrz Głubczyc

Adam Krupa
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Spo³ecznik Roku to wyj¹tkowa nagroda nadawana przez Mar-
sza³ka Województwa Opolskiego. Dzia³aæ spo³ecznie mo¿na i
nale¿y, ale nie ka¿de dzia³anie wytrzyma próbê czasu. Nie mo¿na
tego powiedzieæ o tegorocznych wyró¿nionych laureatach, któ-
rych dzia³alnoœæ spo³eczna wpisana jest w ich charakter i osobo-
woœæ.

18 paŸdziernika w Filharmonii Opolskiej odby³a siê uroczysta
gala wrêczenia statuetek "Opolskich Niezapominajek" 2020 i "Spo-
³ecznika Roku" 2020. Wœród laureatów i wyró¿nionych znalaz³a
siê znacz¹ca grupa osób z G³ubczyc dzia³aj¹cych aktywnie na
rzecz drugiego cz³owieka.

W konkursie na najlepsze przedsiêbiorstwo ekonomii spo³ecz-
nej (Regionalnego Oœrodka Polityki Spo³ecznej w Opolu) w kate-
gorii "zespó³" laureatem zosta³ g³ubczycki oddzia³ Towarzystwa
Mi³oœników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich repre-
zentowany przez prezesa Edwarda Wo³oszyna oraz Pana Kazi-
mierza Naumczyka.

Wyró¿nienie w kategorii "Opolska Niezapominajka" 2020 dla
najlepszej organizacji pozarz¹dowej województwa opolskiego
2020 roku otrzyma³o Stowarzyszenie Przyjació³ Harcerstwa Zie-
mi G³ubczyckiej. Statuetkê w imieniu Stowarzyszenia odebra³a
komendant Hufca ZHP Katarzyna Mojzyk.

Szczególne wyró¿nione w kategorii "Spo³ecznik Roku" 2020 z
r¹k marsza³ka Zbigniewa Kubalañcy przyj¹³ radny i so³tys Pawe³
Buczek za ca³okszta³t swojej wieloletniej dzia³alnoœci na rzecz
mieszkañców naszego regionu. Pan Pawe³ Buczek od 20 lat zaan-
ga¿owany jest w wiele projektów prospo³ecznych i inicjatyw na
rzecz wsi Grobniki, miasta G³ubczyce oraz ca³ej gminy.

Edward Wo³oszyn TMLiKPW: Dziêkujemy za to wyró¿nienie.
Cieszymy siê, ¿e zosta³o dostrze¿one to co robimy i ¿e to wyró¿-
nienie jest zatytu³owane i mieœci siê w kategorii zespó³, poniewa¿
w tej naszej dzia³alnoœci kresowej dzia³amy w zespole, który umo¿-
liwi³ nam osi¹gniêcie, myœlê ¿e dosyæ cennego, bogatego dorob-
ku - g³ównie w postaci naszych publikacji. A mo¿liwe to by³o te¿
i z takiego zbiegu okolicznoœci, ¿e w naszym œrodowisku, otocze-
niu Stowarzyszenia mamy czwórkê m³odych naukowców, dokto-
rów. Dwoje doktorów historii, Pani¹ Katarzynê Maler i Pana Ar-
kadiusza Szymczynê. Mamy równie¿ Pani¹ Barbarê Piechaczek,
która jest doktorem sztuki i Pani¹ Barbarê Górnick¹-Naszkiewicz,
która jest doktorem humanistyki i kulturoznawstwa. Do pomocy
mamy tak¿e m³odego cz³owieka, pracownika Urzêdu Miejskiego
w G³ubczycach Pana Mateusza Kitkê, który w znacz¹cym stop-
niu przyczyni³ siê do wydania naszych publikacji, a szczególnie
tej ostatniej, okaza³ej, edytorsko ciekawie wydanej i równie¿ jeœli
chodzi o zawartoœæ "Album g³ubczyckich rodzin kresowych" jego
czêœæ pierwsz¹. Jest tak¿e przygotowywana czêœæ druga.

Chcê podziêkowaæ równie¿ i tym, którzy pomogli w wydaniu
publikacji, naszym samorz¹dowcom, naszym sponsorom, którzy
w naszym œrodowisku s¹ i doceniaj¹ nasze dzia³ania w tym zakre-
sie, bo bez ich pomocy nie moglibyœmy tych rzeczy zrealizowaæ,
a szczególnie w piêkny sposób wydaæ tych ju¿ 5 publikacji, które
s¹ cennym dorobkiem naszego dzia³ania na rzecz zachowania
tradycji kresowych, pamiêci o historii Kresów.

Jest to te¿ zas³ug¹ œrodowisk szkolnych. M³odzie¿ szkolna
uczestniczy³a z sukcesami w wielu konkursach kresowych i w³a-
œciwie od tych konkursów siê rozpoczê³o, poniewa¿ nast¹pi³o
pewnego rodzaju "poruszenie" w œrodowiskach Kresowian g³ub-
czyckich. A jak wiemy, powiat g³ubczycki po II wojnie œwiatowej
w 90% by³ zasiedlony przez ekspatriantów w³aœnie z Kresów
Wschodnich.

Jeœli chodzi o konkursy i zaanga¿owanie dzieci przedszkolnych

i m³odzie¿y w uroczystoœciach pañstwowych i tych kresowych -
jest to form¹ przekazywania "pa³eczki" pamiêci o historii Kresów,
o pamiêci ludzi, rodzin i miejscowoœci. Jest to historia naszego
narodu i naszej pañstwowoœci.Dziêkujê bardzo wszystkim.

Pawe³ Buczek: W poniedzia³ek w Filharmonii odby³o siê bar-
dzo mi³e spotkanie, wydarzenie, ale przede wszystkim dlatego ja
to tak traktujê, ¿e w jednym miejscu spotka³o siê bardzo wielu
wielkich ludzi. Bardzo wielu ludzi, którzy to co robi¹ robi¹ przede
wszystkim dla innych. Robi¹ to z wielkim zaanga¿owaniem, bez-
interesownie - zreszt¹ wielu z nich znam osobiœcie i by³o mi nie-
zmiernie mi³o w takim gronie po prostu byæ.

Co do nagrody, to oczywiœcie czujê siê bardzo dumny, bardzo
siê cieszê, ¿e zosta³em wyró¿niony. Ale traktujê j¹ jako taki, oczy-
wiœcie bardzo sympatyczny, ale dodatek. W ogóle interpretujê to
tak, ¿e Spo³ecznik Roku 2020, ale ja uwa¿am, ¿e jest to jakby
nagroda która dostrzega akurat w 2020 r. kogoœ lub coœ co siê
wydarzy³o - bo spo³ecznikiem jest siê ca³y czas. Robi siê na bie-
¿¹co to co trzeba. Raz siê udaje, raz siê nie udaje. Cieszê siê, ¿e to
co ja robiê zosta³o dostrze¿one, ale nie uwa¿am, ¿ebym akurat w
2020 r. zrobi³ coœ wyj¹tkowego. Myœlê, ¿e to co robiê, to co robi-
my dzieje siê na bie¿¹co.

TG: No w³aœnie Panie Pawle, nie dzia³a Pan od roku, dwóch -
ale od blisko 20 lat.

Takie hobby. Tak w zasadzie to nie liczê, mam nadziejê, ¿e jesz-
cze d³ugo jeœli zdrowie pozwoli. Ale czasami po prostu nie da siê
policzyæ. Czasami nie da siê te¿ jakby tego usystematyzowaæ, co
siê dzieje - bo bycie spo³ecznikiem, czy praca na rzecz innych to
nie s¹ zawody, to nie jest wyœcig, to nie jest jakiœ tam plebiscyt.
Po prostu jeœli trzeba coœ zrobiæ, jest mo¿liwoœæ, s¹ jakieœ sprzy-
jaj¹ce okolicznoœci to po prostu siê to robi, nie patrz¹c na jakieœ
splendory czy jakby to nie nazywaæ. Takie hobby.

TG: Hobby jest jednak czymœ naturalnym, tu nie ma mowy o
sztucznoœci. Ta 20-letnia próba czasu to rzeczywiœcie, zupe³nie
obiektywnie d³ugi okres. W przypadku Pana dzia³alnoœci pro-
spo³ecznej, t¹ próbê czasu zdecydowanie wytrzymuje. Mamy
Lokaln¹ Grupê Dzia³ania, Zakon Maltañski, Stowarzyszenie Ini-
cjatywa, Pa³ac Joannitów a ostatnio tak¿e kwestia bezpieczeñ-
stwa ruchu drogowego w Grobnikach.

O, to nawet nie ostatnio. To jest taka permanentna kwestia.
Mam wra¿enie, ¿e jest to taka "niekoñcz¹ca siê opowieœæ". Tak
jak wczeœniej powiedzia³em, jeœli s¹ jakieœ sprawy do zrobienia,
to staramy siê to wspólnie za³atwiæ. Raz siê udaje a raz nie. Czasa-
mi, to ¿eby siê uda³o wymaga czasu i wymaga pracy organicznej,
pracy bez poddawania siê, wielu lat d¹¿enia do celu. Bo niektóre
rzeczy nie dziej¹ siê tak od razu.

Potem jest satysfakcja z tych rzeczy, które siê uda³y. Czasem
te¿ roz¿alenie czy trochê z³oœci z tego co siê nie uda³o, ale to te¿
jakby mobilizuje i pozwala nie odpuszczaæ i byæ konsekwent-
nym. Ale te wszystkie rzeczy i to muszê te¿ tu powiedzieæ, nie s¹
robione w pojedynkê.

Spo³ecznik czy osoba, która chce coœ zrobiæ dla innych - nie
jest "Supermanem", nie ma super mocy. Musimy dzia³aæ wspól-
nie i ja siê cieszê, ¿e mam ko³o siebie takich ludzi, pocz¹wszy od
moich najbli¿szych, mojej rodziny, przez moich znajomych, mo-
ich przyjació³. Prywatnie i cz³onków ro¿nych grup i stowarzy-
szeñ, którzy podobnie myœl¹, podobnie chc¹ dzia³aæ i wtedy,
kiedy jest nas wiêcej to po pierwsze jest ³atwiej, po drugie trud-
niej odpuœciæ, a po trzecie jest taka dodatkowa motywacja i tak
naprawdê to bardzo cieszy, kiedy udaje siê coœ zrobiæ i mo¿na
zrobiæ wiêcej. Samemu to siê nie da.

To jest chyba najwa¿niejszym meritum z tego co siê wydarzy³o

"OPOLSKA NIEZAPOMINAJKA" I "SPO£ECZNIK ROKU" ROZDANE
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w Filharmonii, to ¿e osób, które dzia³aj¹ na rzecz innych jest wiele
i to wszystkim nale¿¹ siê gratulacje. I to niezale¿nie czy zostali
nominowani, czy zauwa¿eni czy nie - wszystkim, którzy dzia³aj¹,
nie myœl¹ tylko o sobie, nale¿¹ siê wielkie gratulacje i to jest
jakby sens takiego naszego cz³owieczeñstwa. Niedawno s³ysza-
³em taki cytat, ¿e „jeœli s¹ takie osoby na œwiecie, to znaczy, ¿e
jeszcze jesteœmy ludŸmi”. To jest fajne, ¿e jeszcze ludziom chce
siê chcieæ. Dlatego gratulujê wszystkim, którzy dzia³aj¹ spo³ecz-
nie. Marsza³ek wspiera organizacje spo³eczne.

Marsza³ek województwa opolskiego Andrzej Bu³a zaznacza, ¿e
wszyscy nagrodzeni wyró¿niaj¹ siê aktywnoœci¹. - To jest gala
aktywnych ludzi, a najwa¿niejsze jest oddzia³ywanie spo³eczne i
anga¿owanie siê ludzi - mówi marsza³ek.

Dodaje, ¿e zarz¹d województwa w tym roku dla organizacji
pozarz¹dowych przygotowa³ 43 konkursy z bud¿etem 10 milio-
nów z³otych. - Chcemy pomagaæ równie¿ grupom nieformalnym.
Przygotowujemy dla nich specjalny program dotacyjny. Widzi-
my ogromne zainteresowanie tego typu dotacjami.

Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego UMWO Barbara Ka-
miñska zaznacza, ¿e co roku nie brakuje zg³oszeñ, a zaintereso-
wanie konkursami jest bardzo du¿e. - Jest to pi¹ta gala. Pokazuje-
my ludzi, którzy realizuj¹ swoje pasja w organizacjach spo³ecz-
nych. Do nagrody niezapominajek zg³osi³o siê 16 organizacji. 10
nominacji wp³ynê³o do nagrody spo³ecznika roku - opowiada
Barbara Kamiñska

W trakcie gali zosta³y wrêczone równie¿ nagrody w dziedzinie
ekonomii spo³ecznej. W kategorii "reintegracja" nagrodê ode-
bra³o Centrum Integracji Spo³ecznej CISPOL w Polanowicach. W
kategorii "zespó³" Oddzia³ G³ubczyckiego Towarzystwa Mi³oœni-
ków Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich. Zaœ Stowarzy-
szenie na rzecz rozwoju Wsi Suchy Bór nagroda przypad³a w
kategorii "lokalnoœæ". Nagrodê specjaln¹ dla przedsiêbiorcy spo-
³ecznego roku Spó³dzielni Socjalnej UHP "Opole" przyzna³ Mo-
nitor Trzeciego Sektora.Redakcja TG

Mateusz Kitka
•ród³a: wywiady w³asne redakcji TG,

www.opolskie.pl (Ka¿dego dnia pomagaj¹ potrzebuj¹cym)

***
Opolska Niezapominajka to nagroda dla najlepszej organizacji

pozarz¹dowej Województwa Opolskiego. Celem konkursu jest
wy³onienie najlepszych, najefektywniej dzia³aj¹cych organizacji
pozarz¹dowych w naszym województwie, promocja przedsiêwziêæ
organizacji i wzmocnienie ich wizerunku. Organizatorem konkur-
su jest Marsza³ek Województwa Opolskiego i zarz¹d wojewódz-
twa. W tym roku by³a to ju¿ 13. edycja konkursu. Podczas V Gali
"Opolszczyzna Aktywna Spo³ecznie" w Filharmonii Opolskiej 18
paŸdziernika uhonorowano tegorocznych zwyciêzców konkur-
su. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓ£ HARCERSTWA ZIEMI
G£UBCZYCKIEJ otrzyma³o wyró¿nienie i OPOLSK¥ NIEZAPO-
MINAJKÊ 2020. Jest to dla nas niezwyk³a nagroda i zaszczyt.
ZnaleŸliœmy siê wœród najlepszych organizacji pozarz¹dowych
w województwie opolskim za rok 2020 i jesteœmy bardzo dumni.
Jest to sukces naszych g³ubczyckich instruktorów Zwi¹zku Har-
cerstwa Polskiego i cz³onków stowarzyszenia. Mamy wiele po-
mys³ów i planów na przysz³oœæ. W dalszym ci¹gu pragniemy
realizowaæ zamierzone przedsiêwziêcia integruj¹c nasz¹ g³ub-
czyck¹ spo³ecznoœæ, a otrzymanie tak zaszczytnej nagrody na
pewno doda³o nam skrzyde³.

Prezes SPHZG Katarzyna Mojzyk

Zdjêcia z uroczystoœci na str. 19

OG£OSZENIE
Stosownie do § 6 ust. 4 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia
14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów na zbycie nieruchomoœci (Dz. U.  z 2014 poz. 1490) Bur-
mistrz G³ubczyc podaje do publicznej wiadomoœci wyci¹g z og³o-
szeñ o przetargach nieograniczonych na sprzeda¿ nieruchomo-
œci:
1.Nieruchomoœæ niezabudowana, obejmuj¹ca dzia³kê o numerze
1372 o powierzchni 0,3213 ha, po³o¿ona w G³ubczycach przy
ulicy Karola Miarki. Wed³ug ewidencji gruntów dzia³ka nr 1372
ujawniona jest w ksiêdze wieczystej OP1G/00041135/1. Cena
wywo³awcza netto 118 244,50 z³ + 23% VAT. Wadium wynosi
12000,00 z³.
2.Nieruchomoœæ niezabudowana, obejmuj¹ca dzia³kê o numerze
1373 o powierzchni 0,2098 ha, po³o¿ona w G³ubczycach, ul. Ka-
rola Miarki. Wed³ug ewidencji gruntów dzia³ka nr 1373 ujawnio-
na jest w ksiêdze wieczystej OP1G/00041134/4. Cena wywo³aw-
cza netto 75 803,50 z³ + VAT 23%. Wadium wynosi 7 600,00 z³.
3.Nieruchomoœæ niezabudowana obejmuj¹ca dzia³kê o numerze
1374 o powierzchni 0,1659 ha, po³o¿ona w G³ubczycach, ul. Ka-
rola Miarki. Wed³ug ewidencji gruntów dzia³ka nr 1374 ujawnio-
na jest w ksiêdze wieczystej OP1G/00041133/7. Cena wywo³aw-
cza netto 61 812,50 z³ + VAT 23%. Wadium wynosi 6 200,00 z³.
Wed³ug ewidencji gruntów w/w dzia³ki stanowi¹ grunty zadrze-
wione i zakrzewione na u¿ytkach rolnych.
Przetargi odbêd¹ siê w dniu 7.12.2021 r. odpowiednio o godz.
9.00, godz.10.00 oraz o godz. 11.00 w Urzêdzie Miejskim w G³ub-
czycach, ul. Niepodleg³oœci nr 14 (pokój nr 22).
4. Nieruchomoœæ niezabudowana obejmuj¹ca dzia³kê o numerze
627 o powierzchni 1,1400 ha, po³o¿onej w Zawiszycach. Wed³ug
ewidencji gruntów dzia³ka nr 627 ujawniona jest w ksiêdze wie-
czystej OP1G/00035044/1. Cena wywo³awcza netto 13 770,50 z³ +
VAT 23%. Wadium wynosi 1 400,00 z³.
Wed³ug ewidencji gruntów dzia³ka stanowi grunty orne.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 14.12.2021 r. o godz. 9.00 w Urzê-
dzie Miejskim w G³ubczycach, ul. Niepodleg³oœci nr 14 (pok. 22).
Og³oszenia wywieszone s¹ na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu
Miejskiego w G³ubczycach, ul. Niepodleg³oœci 14 oraz opubli-
kowane s¹ na stronie internetowej www.glubczyce.pl. Szczegó-
³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim w G³ub-
czycach - pokój nr 20, tel. (77) 4853021 wew. 223, 224.

***
Stosownie do § 6 ust. 5 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia
14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów na zbycie nieruchomoœci (Dz. U. z 2014 poz. 1490) Bur-
mistrz G³ubczyc podaje do publicznej wiadomoœci wyci¹g z og³o-
szenia o przetargu nieograniczonym na sprzeda¿ nieruchomoœci
niezabudowanej, obejmuj¹cej dzia³ki o numerach 331/4, 331/7 i
334/3 o ³¹cznej powierzchni 0,4337 ha, po³o¿ona w G³ubczycach
przy ulicy Kozielskiej. Dzia³ki nr 331/4, nr 331/7 i nr 334/3 ujaw-
nione s¹ w ksiêdze wieczystej OP1G/00040531/0. Wed³ug ewi-
dencji gruntów w/w dzia³ki stanowi¹ grunty Bp, zurbanizowane
tereny nie zabudowane lub w trakcie zabudowy.
Cena wywo³awcza netto 641 088,29 z³ + 23% VAT. Wadium wy-
nosi 65 000,00 z³. Przetarg odbêdzie siê w dniu 18 stycznia 2022
r.  o godz. 9.00 w Urzêdzie Miejskim w G³ubczycach, ul. Niepod-
leg³oœci nr 14 (pokój nr 22).
Og³oszenie wywieszone jest na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Miejskiego w G³ubczycach, ul. Niepodleg³oœci 14 oraz
opublikowane jest na stronie internetowej www.glubczyce.pl.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim w
G³ubczycach - pokój nr 20, tel. (77) 4853021 wew. 223, 224.
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3 grudnia obchodzony jest Miêdzynarodowy Dzieñ Osób Nie-
pe³nosprawnych. Œwiêto zosta³o ustanowione przez Zgroma-
dzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1992 r. Celem obcho-
dów tego Dnia jest podnoszenie œwiadomoœci na temat niepe³-
nosprawnoœci oraz mobilizowanie wsparcia dla dobra, praw i
godnoœci osób ¿yj¹cych z ró¿nymi dysfunkcjami (1).

Sytuacja osób niepe³nosprawnych jest wa¿nym aspektem po-
lityki spo³ecznej naszej Gminy G³ubczyce. W ramach Programu
wspó³pracy gminy z organizacjami pozarz¹dowymi oraz innymi
podmiotami realizuj¹cymi zadania publiczne (2), istnieje mo¿li-
woœæ otrzymania dofinansowania na realizacjê zadania po¿ytku
publicznego w sferze pomocy spo³ecznej i w sferze dzia³alnoœci
na rzecz osób niepe³nosprawnych oraz osób w wieku emerytal-
nym.

Sytuacja osób z dysfunkcjami to równie wa¿ny aspekt polity-
ki spo³ecznej naszego Powiatu G³ubczyce, który jest w trakcie
realizacji Programu Dzia³añ na Rzecz Osób Niepe³nosprawnych
na lata 2017 - 2022 (3). Wy¿ej wymieniona partnerska wspó³pra-
ca i troska oraz szczere oddanie wspiera osoby niepe³nospraw-
ne w wielu sprawach i trudach dnia codziennego, z jakimi przy-
chodzi im siê zmagaæ.

Co istotne, w naszym œrodowisku lokalnym jest wiele miejsc
przyjaznych osobom ¿yj¹cym z ró¿nymi dysfunkcjami, na które
istotny wp³yw maj¹ osoby zaanga¿owane w ich dzia³ania na
rzecz upowszechniania idei tolerancji, otwartoœci, szacunku, god-
noœci, zrozumienia, a co najwa¿niejsze, wspó³bycia i wspó³dzia-
³ania w pokonywaniu trudnoœci na drodze ich ¿ycia. Stowarzy-
szenie Centrum Rozwoju Spo³eczno-Zawodowego „Naprzeciw”,
prowadzone przez Prezesa Roberta Wyrwalca, to miejsce przyja-

zne w odniesieniu  do integracji i wszechstronnego rozwoju
lokalnego œrodowiska spo³ecznego, w tym dzia³añ na rzecz osób
niepe³nosprawnych. Od 2001 r. Stowarzyszenie jest tak¿e orga-
nizatorem corocznych pikników integracyjnych, a wszystkie
zbiórki przekazywane s¹ na rzecz dzieci chorych i potrzebuj¹-
cych.  Z kolei Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepe³nospraw-
nych „Tacy Sami”, prowadzone przez Prezes Stowarzyszenia
Pani¹ El¿bietê Ma³ko - Ko³odziej, to organizacja charytatywna,
która pomaga dzieciom i m³odzie¿y niepe³nosprawnej ruchowo
oraz intelektualnie. Broni ich interesów i motywuje do fizycznej
aktywnoœæ ¿yciowej oraz wspiera w ich usamodzielnieniu. Ko-
lejnym przyk³adem jest Pani Maria Farasiewicz, przyjazna oso-
bowoœæ, za³o¿ycielka Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepe³-
nosprawnych „Tacy Sami”, oraz autorka projektu integracyjne-
go „Bez Barier”. Jak sama mówi: „Programu bêd¹cego swoist¹
lekcj¹ tolerancji, akceptacji, zrozumienia, przyjaŸni i… mi³oœci!
Jednoœci z tymi, dla których los nie by³ ³askawy, bo obarczy³
brzemieniem niepe³nosprawnoœci czy nieuleczalnej choroby”(4).
Z kolei Œrodowiskowy Dom Samopomocy w Nowych Go³uszo-
wicach, prowadzony przez kierownik Pani¹ Bo¿enê Zimn¹, to
przyjazny Dzienny Oœrodek Wsparcia dla osób ¿yj¹cych z nie-
pe³nosprawnoœci¹ psychiczn¹. Ca³y zespó³, w czasie epidemii
COVID-19, podj¹³ akcjê szycia maseczek ochronnych dla opie-
kunów Dziennego Domu Pomocy w G³ubczycach, a tak¿e dla
osób starszych i niepe³nosprawnych. Miejscem przyjaznym jest
równie¿ Szko³a Podstawowa z Oddzia³ami Przedszkolnymi w
Bogdanowicach, kierowana przez Pani¹ Dyrektor Aleksandrê
Bobkier. Przyjazna szko³a, która posiada certyfikowan¹ salê do
Integracji Sensorycznej, przeznaczonej dla dzieci z opóŸnienia-
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W dniu 18 paŸdziernika 2021r., podczas wojewódzkiej uroczy-
stoœci Dnia Edukacji Narodowej w Brzeskim Centrum Kultury
nauczyciele i pracownicy oœwiaty z Opolszczyzny odebrali na-
grody i wyró¿nienia za swoj¹ dotychczasow¹ pracê. Gala by³a
jednym z elementów obchodów tegorocznego Dnia Edukacji
Narodowej. Odznaczenia pañstwowe, medale i nagrody wrêcza-
ne by³y przez Wojewodê Opolskiego - S³awomira K³osowskiego
i Opolskiego Kuratora Oœwiaty - Micha³a Sieka. Wœród osób
nagrodzonych znalaz³a siê pani Beata Señ - nauczycielka biolo-
gii w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w G³ubczycach, która
otrzyma³a nagrodê Ministra Edukacji i Nauki za wybitne osi¹-
gniêcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Serdecznie gra-
tulujemy pani Beacie, jednoczeœnie ¿ycz¹c spe³nienia marzeñ
osobistych, wielu chwil zadowolenia, satysfakcji zawodowej oraz
poczucia g³êbokiego sensu pracy dla ukszta³towania nowych
pokoleñ.                                                                                       ZSO

NAGRODA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI DLA BEATY SEÑ
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mi w rozwoju psychoruchowym, trudnoœciami w nauce szkolnej
i z uszkodzeniami oœrodkowego uk³adu nerwowego. Inn¹ orga-
nizacj¹ jest Komenda Hufca Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego w
G³ubczycach, reprezentowana przez komendant Hufca ZHP Pani¹
Katarzynê Mojzyk, promuj¹ca model postaw prospo³ecznych.
Nios¹ca pomoc w czasie epidemii COVID-19, poprzez wsparcie
w postaci robienia zakupów, op³acania rachunków czy dostar-
czania osobom starszym i niepe³nosprawnym obiadów. Z kolei
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w G³ubczycach, kiero-
wana przez Pani¹ Dyrektor Iwonê Kusznier, to przyjazna placów-
ka oœwiatowa dzia³aj¹ca przede wszystkim po to, by pomagaæ
dzieciom i m³odzie¿y efektywnie uczyæ siê i korzystniej u¿ywaæ
wrodzone mo¿liwoœci, wspieraæ rodziców i opiekunów oraz na-
uczycieli w wspomaganiu prawid³owego rozwoju dzieci/uczniów,
a Franciszkañski Oœrodek Pomocy Dzieciom oraz Osobom Nie-
pe³nosprawnym i Spo³ecznie Nieprzystosowanym w G³ubczy-
cach, kierowany przez o. Urbana Adama B¹k, to miejsce przyja-
zne dzieciom i m³odzie¿y, która otrzymuje niezbêdn¹ pomoc i
wsparcie. Miejsce, które dzia³a na zasadzie interdyscyplinarne-
go modelu pomocy najm³odszym.

Wa¿ne miejsca przyjazne osobom ¿yj¹cym z niepe³nospraw-
noœci¹ w naszym œrodowisku lokalnym, to równie¿; Specjalny
Oœrodek Szkolno-Wychowawczy, Szko³a Podstawowa nr 1 z
Oddzia³ami Integracyjnymi, Publiczne Przedszkole nr 2 z Oddzia-
³ami Integracyjnymi w G³ubczycach, DPS Klisino - filia Kietrz,
Bliszczyce, Boboluszki, Branice, Dzbañce, G³ubczyce, Kietrz i
Radynia, Szko³a Podstawowa nr 3 z Oddzia³ami Integracyjnymi
w G³ubczycach, Oœrodek Pomocy Spo³ecznej oraz Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w G³ubczycach, Stacja Opieki Caritas
Diecezji Opolskiej w G³ubczycach, Dom Dziennego Pobytu w
G³ubczycach, Zak³ad Opiekuñczo-Leczniczy znajduj¹cy siê w
G³ubczyckim Szpitalu, Hospicjum Domowe, Polski Zwi¹zek Nie-
widomych, Caritas Parafii pw. Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego w
Bogdanowicach, a tak¿e wszystkie miejsca, które nie wymieni-
³am, a które s¹ obecne w naszej spo³ecznoœci.

W tym wa¿nym dla osób ¿yj¹cych z niepe³nosprawnoœci¹ Dniu,
zachêcam Pañstwa do pochylenia siê nad  Encyklopedi¹ staro-
œci, starzenia siê i niepe³nosprawnoœci, przygotowan¹ pod re-

dakcj¹ naukow¹ profesora Adama Zycha. Ta unikatowa praca
otwiera przed Czytelnikiem drzwi do œwiata kompleksowej wie-
dzy, z której wy³ania siê ca³oœciowe spojrzenie na cz³owieka i
jego potrzeby. Odkrywa nowy sposób refleksji, postrzegania i
dzia³ania, w celu poprawy jakoœci ¿ycia cz³owieka w jego póŸ-
nych latach. Encyklopedia stworzona zosta³a w odpowiedzi na
wyzwania dzisiejszego œwiata, dotycz¹cych wzrostu prze¿ywal-
noœci w tych najstarszych grupach wiekowych, u których z roku
na rok nastêpowaæ bêdzie najwiêksza czêstoœæ wystêpowania
niepe³nosprawnoœci. Moje bardzo skromne has³o rzeczowe na
temat Terapii udostêpniania obrazów dla  osób z otêpieniem
(demencj¹), Chorob¹ Alzheimera czy chorob¹ Parkinsona, to sym-
boliczne wsparcie w zbiorowej publikacji leksykalnej o wymia-
rowym wk³adzie ponad 250 czo³owych przedstawicieli wspó³-
czesnej gerontologii oraz jej nauk pokrewnych i nauk pomocni-
czych.

W tym wyj¹tkowym Dniu serdecznie ¿yczê osobom z niepe³-
nosprawnoœciami, ich rodzinom i opiekunom formalnym i nie-
formalnym, przede wszystkim zdrowia, wytrwa³oœci, spe³nienia
marzeñ, nadziei, wiary oraz mi³oœci i mo¿liwoœci realizacji osi¹ga-
nia zamierzonych celów. Dziêkujê osobom zaanga¿owanym w
dzia³ania na rzecz osób z ró¿nymi dysfunkcjami, za ludzkie do-
bro, oddanie, wspó³czucie, empatiê  i profesjonalizm, zw³aszcza
w tak trudnym dla nas wszystkich czasie epidemii COVID-19.

Agnieszka Sikora-Balicka
pedagog, terapeuta zajêciowy osób starszych i niepe³no-

sprawnych, miêdzynarodowy wspó³pracownik INC - wspiera-
j¹cy innowacyjn¹ opiekê u schy³ku ¿ycia.

1 . h t t p s : / / p l . w i k i p e d i a . o r g / w i k i / M i e d z y n a r o d o -
wy_Dzien_Osob_z_Niepelnosprawnosciami#Swieta__pokrewne
2.https://glubczyce.pl/download/attachment/16012/ogloszenie-ii-
otwartego-konkursu-ofert-na-zadania-publiczne-gminy-glubczyce-re-
alizowane-w-2020-roku-w-sferze-pomocy-spolecznej-dzialalnosci-na-
rzecz-osob-niepelnosprawnych-oraz-osob-w-wieku.
3. http://www.pcpr.powiatglubczycki.pl/download/attachment/248/
program-dzialan.pdf
4. https://twojeglubczyce.pl/2015/11/12/12-lat-bez-barier-relacja-m-
farasiewicz/

MOJA NIEPE£NOSPRAWNOŒÆ
Niepe³nosprawnoœæ, to nie jest uszkodzenie
- tylko przeszkoda, któr¹ trzeba pokonaæ.
Niepe³nosprawnoœæ, to nie jest kalectwo,
tylko choroba, dziêki której postrzegam œwiat inaczej.
Z niepe³nosprawnoœci¹ nale¿y jakoœ ¿yæ,
ale wiem na pewno, ¿e bez niej nie by³abym tym, kim jestem dziœ.
Ta cz¹stka mnie, której nie mogê siê pozbyæ,
to cz¹stka bez której oczywiœcie nie by³abym w pe³ni sob¹.
Wiem, ¿e czasem tak musi byæ, aby dostaæ skrzyde³…

Lilia Sikora-Balicka (lat12)

APEL DO MIESZKAÑCÓW G£UBCZYC I OKOLIC
Zbli¿a siê zima.  Nie b¹dŸmy obojêtni dla osób samotnych, chorych, niepe³nosprawnych.

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

w G³ubczycach: ul. Pocztowa 6a tel. 77 485 29 22
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Matki
- Niektóre dziewczyny maj¹ takie historie... Milena ma 21 lat,

Justyna ma 23 lata. Historie jak ze scenariusza, albo jakiegoœ
programu typu "Sprawy", opartego na dziennikarstwie inter-
wencyjnym. To s¹ takie historie, ¿e siê zastanawiasz i myœlisz
"Matko Boska...".

By³a Pani, która chowa³a garnki i talerze
po szafach. Jad³a w pokoju. Ona nie znios³a
talerza, nie przeszkadza³ jej smród... ¿e tam w
tej szafie ju¿ zaczyna³o pe³zaæ itd. Dostawia-
³a talerze. Trzeba by³o pilnowaæ, ¿eby...

- ...takich zachowañ nie by³o. A sk¹d te
dziewczyny tutaj s¹?

- Z ca³ej Polski.
- Czyli nie ma rejonizacji?
- Domy Samotnej Matki, patrz¹c na prze-

pisy, porównuj¹c je, powinne byæ podobne
do tych, wg których przyjmuje siê do DPS-
ów. OPS (Oœrodek Pomocy Spo³ecznej) po-
winien wspó³pracowaæ z PCPR-em (Powia-
towe Centrum Pomocy Rodzinie). A to ró¿-
nie bywa...

OPS jako OPS nie mo¿e skierowaæ kogoœ do Domu Samotnej
Matki. Musi to zrobiæ PCPR, daj¹c zlecenie OPS-owi. Wtedy
OPS wydaje decyzjê o finansowaniu Oœrodka.

To nie tak, ¿e wszystkie dziewczyny nie p³ac¹ za Oœrodek.

Angelika
- Przyk³ad. Angelika z 4 dzieci. Op³aca ca³y koszt pobytu tutaj

ze swoich œrodków. Wiêc jeœli ktoœ by powiedzia³ o niej, ¿e jest
nieuczciwa, to przed nim stanê i bêdê j¹ broniæ. Dziewczyna
cudem odzyska³a dzieci po terapii odwykowej, bo by³a uzale¿-
niona od amfetaminy itd. Andzia jest tu od kwietnia lub maja
2017 i mogê powiedzieæ, ¿e jest najbardziej ogarniêt¹ dziewczyn¹
w tym domu. Ma 4 dzieci, w tym jedno urodzi³a tutaj, pó³roczne.
Ona jest naprawdê ogarniêta, dzieci s¹ czyste, zadbane, w poko-
ju ma porz¹dek. Jeœli coœ siê dzieje - od razu zg³asza. Wszystkie
swoje sprawy ma za³atwiane. Zawsze siê pyta, no i dobrze. Le-
piej konsultowaæ sprawy. Sp³aca zad³u¿enie komornicze z dziw-
nych czasów co nabra³a, tak wiêc wiesz...

...to jest takie "œwiate³ko w tunelu", które daje nadziejê,
¿e mo¿na coœ z tymi ludŸmi wypracowaæ.

Ania
Druga Andzia jest tutaj drugi albo trzeci raz. Z trzecim dziec-

kiem w ci¹¿y. W tym przypadku nie ma mo¿e jakiœ wielkich suk-
cesów, ale widaæ kroki, ¿e coœ czego kiedyœ nie robi³a, z czym
kiedyœ by³ wieczny problem, po prostu ju¿ tego problemu nie
ma. Siedz¹c na dy¿urach 48 h, nie ma si³y aby kamuflowa³y siê
na tyle skutecznie. To po prostu wszystko widaæ. Ta praca ma
du¿o wyzwañ.

Kwestia telewizji. Ustali³am, ¿e dzieci maj¹ na ni¹ czas od 13.
Dzieci tego nie ogl¹daj¹, traktuj¹ na zasadzie "coœ sobie buczy".
Co w takiej sytuacji lepiej zrobiæ? No w³¹czyæ radio. Dziewczy-
ny, zróbcie coœ dla dzieci, jakieœ prace, ³añcuchy na choinkê,
ozdoby, plastelina, coœ do jedzenia wspólnie. Nie siedŸcie na
kanapach. Niestety dziewczyny nie potrafi¹ zainteresowaæ dzie-
ci, nie zabawiaj¹ ich. Trzeba si¹œæ z nimi i nauczyæ je tego. Trze-

ba pokazaæ jak siê rysuje, jakieœ kwiatki, literki. To
jest ca³kiem inne podejœcie.

Ja wiem, ¿e dziecko nie bêdzie tego robi³o przez 8
godzin. Ale tak naprawdê jest 1000  mo¿liwoœci, któ-
re one nie wykorzystuj¹. Zw³aszcza, ¿e teraz œwiêta.
To jest taki okres, ¿e tutaj wszystko "zje¿d¿a" oprócz
¿ywnoœci suchej oczywiœcie [jedna z g³ównych po-
trzeb oœrodka - przyp. red.], s³odyczy by³a ca³a masa.
Z Kêdzierzyna przywióz³ pewien pan paczki dla dzie-

ci i doros³ych, które przy tej iloœci ³akoci zdecydowaliœmy roz-
dysponowaæ dopiero na Sylwestra. Tak wiêc s¹ ludzie, którzy
pomagaj¹.

Pomoc
- Uda³o siê, ¿e wymieni¹ nam pozosta³oœæ okien, które s¹ do

wymiany. Tak wiêc na holu w tym momencie bêdzie ju¿ cieplej.
Od lutego ruszamy z projektem z UE.

- Co to za projekt?
- Chodzi o przysposobienie dziewczyn w umiejêtnoœci zawo-

dowe. Edukacja, kursy np. z gotowania, takich w³aœnie rzeczy.
Projekt bêdzie realizowany z oœrodkiem w Zbicku pod Opolem i
Góra¿d¿ami. Przyjedzie tak¿e ekipa budowlana, która bêdzie re-
montowaæ pewne rzeczy w oœrodku.

S¹ to projekty ³¹czone, partnerskie na zasadzie wspó³pracy i
wymiany. W projektach bior¹ udzia³ osoby sprawdzone, takie
po których wiemy czego siê spodziewaæ. Do nas przyjecha³y
dwie dziewczyny ze Zbicka do pomocy. Przez tydzieñ czasu zro-
bi³yœmy naprawdê du¿o. Taki uk³ad ma pewien znacz¹cy plus,
mianowicie taki, ¿e osoby te potrafi¹ naprawdê zmotywowaæ do
pracy ca³¹ grupê. Wystarcz¹ dwie osoby, które maj¹ si³ê i chêæ
do tego, ¿e potrafi¹ zmobilizowaæ resztê.

Problemy
- Zawsze jest podziemie. Jak przyjedzie kierownik, s¹ inne,

gdy jesteœmy we dwójkê - one s¹ ca³kiem inne, a przy psycholo-
gu jeszcze inaczej. Pozostaje kwestia tego czy wy³apiesz te zmia-
ny, czy nie.

Mówiê im otwarcie, ¿e wiem o tym, ¿e rzucaj¹ na mnie czasami
"miêsem". Ale ja im to wybaczam. Dlaczego? Bo mo¿e kiedyœ mi
za to podziêkuj¹.

Kaza³am jednej Oli kiedyœ malowaæ œciany. Odœwie¿a³yœmy
jedno pomieszczenie na magazyn. Mia³am jeszcze farbê... Ola
by³a na mnie wœciek³a! Ale posz³am i pokaza³am jak to siê robi.
Potem przyzna³a, ¿e klê³a na mnie, ale w sumie to jest wdziêczna,
bo nie zostawi³am jej w tym sam¹. Ona te¿ ju¿ ma zdobyt¹ pewn¹
umiejêtnoœæ. To na takiej zasadzie po prostu dzia³a.

Jedzenie. Temat surówki. Mówiê: ona nie musi byæ krojona na
3 cm. Spróbujcie cieniej. Bêdzie lepiej smakowaæ. Zróbcie sosy,
vinegret. Do tego nie potrzebujesz wiele. Jak œmierdzi pralka, to

DOM SAMOTNEJ MATKI W ZOPOWYCH
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przetrzyj octem. Rzeczy, które s¹ dla ciebie
normalne - a one nie maj¹ o tym zielonego
pojêcia.

- Dlaczego tak jest?
- Dom. To wszystko jest dom i wychowa-

nie. One nie s¹ tego nauczone.

Wszystko zaczyna siê od podszewki. Ca³y czas powtarzam. Jak
wychowacie swoje dzieci - takie one bêd¹.

Patrzcie siê na siebie, nauczcie siê kontrolowaæ. Dzieci was obser-
wuj¹, bêd¹ robiæ i powtarzaæ takie a nie inne s³owa, zachowania. Je¿eli
nie reagujesz, jak Krzysiek szarpie Wiktoriê, to znaczy ¿e tak mo¿na.
Skoro nikt nie reaguje, to dlaczego one maj¹ tak nie robiæ?

- Wróæmy do tematów finansowania Domu Samotnej Matki. Wspo-
mnia³aœ o OPS-ie, o tym, ¿e niektóre dziewczyny same siê utrzy-
muj¹. Czy one gdzieœ pracuj¹?

- Nie. Nie pracuj¹. Maj¹ pieni¹dze ze œwiadczeñ. OPS mo¿e im sfi-
nansowaæ pobyt tutaj. Oprócz tego maj¹ 500+, rodzinne, alimenty. W
zale¿noœci co siê której nale¿y. Ale s¹ takie, które maj¹ tylko 500+ i
rodzinne i tylko z tych pieniêdzy op³acaj¹ swój pobyt. Kupuj¹ mleko,
pampersy dla dzieci. My te rzeczy mamy, choæ nie zawsze. Na pocz¹t-
ku by³o tak, ¿e która chcia³a to dawa³am, jednak zmieniliœmy to. Cho-
dzi o przeœwiadczenie, ¿e jeœli dostaj¹ pieni¹dze na dzieci (500+) to
musz¹ wydaæ te pieni¹dze na dzieci.

Tu, w Domu Samotnej Matki macie wy¿ywienie,
wodê, gaz, pr¹d. Co wiêcej?

OPS przez przepisy ma zwi¹zane rêce. Oni "³ataj¹" te dziury, nie
powiem, zw³aszcza ¿e staram siê patrolowaæ to wszystko. S¹ panie,
które maj¹ problem z zatrzymaniem na d³u¿ej pieniêdzy. Z jedn¹ z nich
posz³am do sklepu. Zada³am pytanie "A po co ci to? Czy tobie jest to
potrzebne? Przecie¿ masz to w domu. Po co wydajesz pieni¹dze, które
za chwilê mog¹ ci siê przydaæ na coœ innego? Albo kupowanie s³ody-
czy. Po co kupowaæ górê s³odyczy? Dzieci owszem, przeszczêœliwe.
Sk¹d siê to bierze? Jest to przeœwiadczenie tego, ¿e "na dzieciach siê
nie oszczêdza" i "nie zabroniê dziecku jeœæ s³odyczy". Dziecko chce,
wiêc jak mu nie daæ?

Ja mówiê no dobrze, ale mo¿na to dozowaæ. Daj mu to w ramach np.
nagrody, ale ustal "dzieñ s³odyczy". Poma³u zaczyna to dzia³aæ.

- Jak by³o kiedyœ w DSM, a jak jest dzisiaj?
- No wiêc powiem tak... Gdy pochwali³am siê w domu, ¿e jadê tutaj

na rozmowê o pracê, to mi tato powiedzia³ "gdzie ty dziecko jedziesz?!
Przecie¿ tam jest smród, syf. Same baby, faceci, nic tylko pal¹ i pij¹."

Gdyby by³ rzeczywiœcie taki stan rzeczy, to pewnie nie
przysz³abym tu do pracy.

By³o ju¿ inaczej ni¿ kiedyœ. Tym bardziej, ¿e zwracam szcze-
góln¹ uwagê na kuchniê, jadalniê. "Ryneczek" ma byæ za-
wsze czysty. Nie ma tak, ¿e na holu tu kurteczka, tam swete-
rek, papeæ itd. Ma byæ porz¹dek.

Kierownik pokazywa³ mi zdjêcia po dezynsekcji... normal-
nie kupka robali. Tu naprawdê musia³o byæ nie za ciekawie.
Wiem, ¿e tu bardzo du¿o ludzi pomaga³o, a przez taki stan

rzeczy spora czêœæ z nich odwróci³a
siê. Kiedyœ rozmawia³am z panem, któ-
ry regularnie przywozi³ tu warzywa.
Mówi³, ¿e któregoœ razu postawi³ auto
na chwilê i poszed³ do biura, a oni w
tym czasie przerzucali te rzeczy na dru-
gie auto... na handel.

Zawsze zaznaczam przy takich
okazjach, ¿e w pierwszej kolejnoœci
tu panów ¿adnych ju¿ nie ma. Same

panie z dzieæmi.

Ludzie, którzy tu byli, byli osobami, które nie chcia³y nad
sob¹ pracowaæ. Oni mieli tu tak naprawdê przechowalniê.
Urodzi³o siê tu parê dzieci. Do tej pory firmy windykacyjne
pytaj¹ siê, czy takie a takie osoby tu s¹, czy przebywa³y.
Zawsze zaznaczam przy takich okazjach, ¿e w pierwszej ko-
lejnoœci tu panów ¿adnych ju¿ nie ma. Same panie z dzieæmi.

Kiedyœ korzysta³am z alkomatów, testów na narkotyki. Dziœ
ju¿ nie ma takiej potrzeby. Jest taka zasada, ¿e jak ktoœ dosta-
je paczkê lub list prywatny, to zawsze sprawdzamy czy nie
ma narkotyków.

Nie ma problemów z tym, ¿e musisz wyszarpywaæ te paczki
"bo wylecisz". Nie. One same przynosz¹ do sprawdzenia
bez kombinacji.

- Jaki jest regulamin, jakie s¹ bezwzglêdne zasady, któ-
re trzeba przestrzegaæ?

- Zakazy alkoholu, narkotyków, przemocy s³ownej, prze-
mocy fizycznej. To s¹ jedne z najwa¿niejszych punktów. Gdy
przychodzi nowa osoba do Oœrodka, sprawdzana jest te¿
czystoœæ. Niestety mamy tak¹ "³atkê". To ju¿ jest przesz³oœæ.
W Oœrodku jest czysto.

Jesteœmy tu praktycznie ca³y tydzieñ, tak¿e widzimy czy
dzieci s¹ k¹pane, czy w³osy s¹ myte itd. Widzimy to. Nieraz
pomaga³am mamom przy k¹pieli, aby pokazaæ matkom, ¿e
pewne rzeczy mo¿na inaczej, lepiej zrobiæ.

Niektóre osoby s³abo czytaj¹, s³abo pisz¹. Mamy tak¹
Andziê, która jednak stara siê to opanowaæ, próbuje, æwiczy.
Mo¿e nie jest jeszcze idea³em, ale nie mogê powiedzieæ, ¿e
nic nie robi w kierunku, ¿eby by³o lepiej. S¹ to ma³e, ale
jednak postêpy.

Dzieci s¹ dopilnowane, nie lataj¹ "samopasem".
Matki nie siedz¹ same, zamkniête w pokojach a dzieci

"lataj¹". Nie ma tu ju¿ czegoœ takiego.

Nie ma te¿ dzieci na kuchni. Absolutnie. T³umaczê dziew-
czynom, ¿e to nie przez z³oœliwoœæ, ale ze wzglêdów bezpie-
czeñstwa. Nie daj Bo¿e ktoœ siê potknie, dziecko wejdzie pod
nogi, ró¿nie bywa. Gor¹ca woda, gaz. Nie widzê dzieci na
kuchni.
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S¹ te¿ dy¿ury. Dwie osoby s¹ te¿ zawsze na bawialni, do 15:00 s¹
zajêcia z dzieæmi w czasie gdy inne dwie sprz¹taj¹ hol, dwie na
kuchni, trzeba drzewo por¹baæ, piec przypilnowaæ. Piec musi byæ
czysty. Tego typu rzeczy trzeba jednak dogl¹daæ. Jedna radzi sobie
lepiej, inna gorzej.

Ciê¿ko jest je nauczyæ wsparcia, aby nie by³o to na zasadzie
rozliczania "bo ty mia³aœ to zrobiæ". Trzeba tak¿e szczegó³owo okre-
œliæ co maj¹ robiæ. Wszystko to, o co mi chodzi, tak aby potem nie
by³o niedomówieñ. Przyk³ad z piecem. Wprowadzi³am grafik. Ka¿-
da osoba, która przejmuje obowi¹zki z piecem, ma podpisaæ ¿e
odebra³a tej, która mia³a dzieñ wczeœniej, ¿e jest czysto, nie ma
popio³u i ¿adnego problemu.

- Czy jest jakiœ plan dnia, którego trzyma siê dom?
- Tak, jest. W normalnym, nieœwi¹tecznym czasie œniadanie jest

o 7:00. W œwiêta mog¹ pospaæ do 9:00. PóŸniej dzieci s¹ odprowa-
dzane do szkó³ i przedszkoli. Zostaj¹ te najm³odsze "pampersiaki",
które jeszcze do przedszkola nie chodz¹. Ko³o 13:00 gdy dzieci
wracaj¹ jest zupa. Potem po 15:00 jest drugie danie i do tej godziny
dziewczyny maj¹ porozk³adane dy¿ury, tak by ka¿da mia³a zajêcie
na rzecz domu.

W tym roku za³o¿yliœmy tak¿e ogródek. Mieliœmy buraczki, ogórki
i inne warzywa.

Praca z cz³owiekiem
- Sprawdzi³o siê?
- Nie do koñca. Mnie nie interesuje to, ¿e któraœ przyjdzie i po-

wie, ¿e zrobi to czy tamto. To co mnie interesuje, to aby posz³a i to
najpierw zrobi³a a dopiero potem przysz³a i powiedzia³a. Dziewczy-
ny funkcjonuj¹ na zasadzie "wszystko ja" a gdy przyjdzie do robo-
ty, to... gorzej.

Ze szko³y z D³ugomi³owic Panie przywioz³y sadzonki kwiatów,
do warzywniaka te¿. Dziewczyny mog³y sadziæ, potem utrzymywaæ
to, plewiæ.

Jest warzywniak, gdzie trzymamy warzywa. Kiedyœ by³ problem,
by to utrzymaæ, wykorzystywaæ. To jest jedzenie, które mo¿e siê
zepsuæ. Trzeba zaszczepiæ myœlenie typu - aha, mam ogórki. Ogórki
postoj¹ mi tyle a tyle. Z pomidorem zaczyna siê coœ dziaæ, jest
obity. Trzeba go zu¿yæ do czegoœ. Do czego? Mo¿na zrobiæ kanap-
ki, mo¿na dodaæ do sosu, mo¿na zrobiæ pomidorow¹, mo¿na zrobiæ
1000 rzeczy. Na tej zasadzie, ¿eby nauczy³y siê wykorzystywaæ TO
CO MAJ¥.

Wiemy czego ju¿ nie robiæ, bo siê po prostu nie sprawdza. Wie-
my w jaki sposób wymagaæ od nich pewnych rzeczy i nie chodzi tu
o "naskoczenie" czy "st³amszenie". Nie chcemy by kobiety czu³y
siê zdeptane, tylko trzeba je zmobilizowaæ, ¿eby one zmieni³y pew-
ne nawyki i zaczê³y dzia³aæ.

[...] ceniê osoby, które mówi¹ prawdê [...]
Przyk³ad Oli, która te¿ mia³a pewne zaburzenia psychiczne,

pozostanie do koñca ¿ycia na lekach. Ola póŸno reagowa³a. Do
niej dociera³o to co do niej mówi³eœ dopiero po pó³ godzinie.
Wiêc by³o tak, ¿e najpierw na mnie "naszczeka³a" a po pó³ go-
dzinie przysz³a porozmawiaæ, bo dopiero do niej dotar³o co do
niej mówi³am. Ola mia³a te¿ jedn¹ ciekaw¹ cechê - nie k³ama³a.
Potrafi³a mówiæ prosto z mostu co myœli. I to jest przyk³ad,
dziewczynom te¿ o tym mówiê, mamy tu spo³ecznoœæ o 21:00 -
takie podsumowanie dnia. Dziewczyny np. dziêkuj¹ sobie za
okazan¹ pomoc, albo mówi¹ co im nie pasuje, rozwi¹zujemy
wspólnie problemy. Do czego zmierzam. Zmierzam do tego, ¿e
ceniê osoby, które mówi¹ prawdê, ¿e potrafi¹ siê w ten sposób
wypowiedzieæ. Dlaczego? Bywa³o tak, ¿e dziewczyny na po-
cz¹tku ba³y siê odezwaæ, powiedzieæ, ¿e coœ im siê nie podoba
w czyimœ zachowaniu. Ja te¿ im mówiê, ¿e nie jesteœmy w stanie
byæ w jednym czasie w wielu miejscach, reagowaæ i jeszcze
prowadziæ biuro, a z tego s¹ np. pieni¹dze na projekty.

Sprawdzamy te¿ ludzi. Gdy przychodzi nowa osoba, mówi ¿e
by³a bita itd., to nie znaczy ¿e np. ta osoba nie stosowa³a prze-
mocy wobec innych. Mo¿e byæ taka sytuacja. Dzwonimy do
instytucji, pracowników socjalnych, kuratorów, asystentów -
zale¿y co, kto ma przydzielonego. Chodzi o to, by mieæ jak¹œ
historiê tej osoby.

Mieliœmy tu te¿ pani¹ ze zdiagnozowan¹ schizofreni¹, która
by³a na lekach. By³am w sta³ym kontakcie z siostr¹ tej pani.

Niestety kobieta ta co innego mówi³a do siostry, co innego do
mnie a jeszcze co innego tak naprawdê robi³a. Niektóre osoby
bardzo ciê¿ko nauczyæ tej szczeroœci, bo niektóre osoby po
prostu graj¹. Na zasadzie ¿eby siê nie czepiaæ. S¹ to osoby
starsze ode mnie. Funkcjonuje wtedy myœlenie: "przyjdzie do
mnie jakaœ tam siksa i bêdzie dawa³a papierki pod nos".

tu jest bardzo du¿o pracy, trzeba mieæ równie du¿o
cierpliwoœci i wiary w to, co tak naprawdê siê robi.

- Wspomnia³aœ o dy¿urach psychologa. Jak czêsto tutaj przy-
je¿d¿a?

- Generalnie jak przyje¿d¿a nowa osoba, zawsze ma wtedy
rozmowê. Psycholog wychwyci te¿ takie problemy, których ja
nie zauwa¿ê. Gdy wymieniamy informacje, s¹ spostrze¿enia,
które widzê ja i które widzi ktoœ inny. Daje to pewn¹ ca³oœæ,
obraz cz³owieka, w czym mo¿e mieæ problem. Ktoœ coœ ukrywa,
czegoœ nie chce pokazaæ. Jesteœmy ludŸmi. Przy mnie ktoœ mo¿e
siê nie otworzyæ, przy psychologu ju¿ tak.

Nale¿y k³aœæ nacisk na komunikacjê.
Czyst¹, prost¹ komunikacjê.
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Oœrodek
- Jakim terenem dysponuje Oœrodek?
- Dzier¿awimy teren od Agencji Rynku Rolnego. Generalnie

mamy ten budynek, magazyny z boku i teren do tych drzew
dalej. Podobno by³a tam œcie¿ka, taka parkowa, ³aweczki. Kie-
dyœ by³o tu bardzo piêknie.

- To by³ dawniej dworek? Zabudowa folwarczna?
- Tu by³ PGR. GS mia³ tu swoje biuro. Potem przej¹³ to MO-

NAR. Sz³o to w dobrym kierunku, ale potem... wiadomo, cele.
Ktoœ prowadzi interes aby zarobiæ, to bêd¹ takie a nie inne efek-
ty na zewn¹trz.

Jest tu aktualnie pani, która by³a tutaj na Oœrodku w tamtych
czasach. Wytrzyma³a tu tylko kilka dni. Podobno, z tego co mó-
wi³a pokoje by³y przeœcierad³ami poprzedzielane a w oknach by³y
ko³dry bo nie by³o szyb. Nie by³o bawialki dla dzieci, by³ tam
magazyn.

Przyjecha³ te¿ pewien pan, reperowaæ nam zmywarkê. I mówi,
¿e kiedyœ dawa³ nam rzeczy, ale gdy pewnego razu przyjecha³ i
zobaczy³, ¿e z tego sprzêtu jaki przekaza³ nie ma nic...

- Ludzie odwracaj¹ siê gdy coœ takiego widz¹. Nie ma wtedy
sensu pomagaæ.

- Ja dziewczynom t³umaczê. Kupiê wam papier, z moich w³a-
snych pieniêdzy. Ale je¿eli widzê, ¿e wy rzucicie ten papier, dzie-
ci bêd¹ go dar³y i nic z tym nie robicie, to ja wam wiêcej tego
papieru nie kupiê. Ten papier nie jest wtedy wykorzystany. Jest
po prostu zniszczony.

Wspó³praca
- Nie znam poprzedniego kierownictwa. Pewnie nie chcia³a-

bym nawet poznaæ. Aktualny kierownik, Krzysztof spe³nia siê w
tej roli bardzo dobrze. Mamy wspó³pracê z Oœrodkiem w Zbicku
pod Opolem, wychowankowie przyje¿d¿aj¹ do nas w okresie
wakacyjnym, kobiety, wychowanki oœrodka. Niektóre studiuj¹.
Nie boj¹ siê opowiedzieæ swojej historii, potrafi¹ siê otworzyæ.
Rozmawia³y z dziewczynami, pokazywa³y, ¿e mo¿na siê zmieniæ
by by³o po prostu lepiej. Mo¿na tego dokonaæ, tylko trzeba
chcieæ, w³o¿yæ trochê wysi³ku i energii.

To, ¿e ja bêdê chcia³a aby one coœ zrobi³y to niestety za
ma³o. To one musz¹ tego chcieæ.

Jakie s¹ potrzeby oœrodka?
- Potrzeby oœrodka s¹ ogromne. Tak naprawdê przyda³aby

siê tutaj jeszcze jedna osoba - aczkolwiek oœrodka na to nie
staæ. Sam zakup opa³u na zimê to koszt ogromny, na ogrzewanie
idzie ok. 20 ton wêgla. Drzewo na rozpa³kê, tu nam pomaga Pan
Galara, przywozi œcinki z tartaku. W lecie dziewczyny pal¹ na
ciep³¹ wodê.

Musimy zrobiæ now¹ instalacjê CO, nie do wszystkich pokoi
dochodzi ciep³o tak jak powinno dojœæ. Ma byæ poprawiona
instalacja elektryczna. Trzeba poprawiæ ³azienki. Mamy 3 ³azien-
ki, z czego czynna jest tylko jedna. Najpotrzebniejsze s¹ remon-
ty, myœlê tu o pokojach, ale priorytetem s¹ ³azienki.

Mamy ca³odobowy monitoring. To kwestie bezpieczeñstwa i
spraw regulaminowych. Zdarzy³ siê przypadek, gdzie kierownik
wyrzuci³ z domu kobietê, która mia³a na tyle siln¹ osobowoœæ, ¿e
wspó³lokatorki jej nie "wysypa³y" a dziewczyna tworzy³a "pod-
ziemie". Tego robiæ u nas nie mo¿na.

Zapraszam do nas latem. Jest tu bardzo przyjemnie. Nie chce
siê po prostu wracaæ do domu. Kosi³yœmy trawê, pracowa³yœmy
na klombach, rabatach, w ogrodzie. Dzieci maj¹ du¿o miejsca do
zabawy. To jest naprawdê bardzo urokliwe miejsce.

Apteka Pañstwa Schmidt z G³ubczyc przygotowa³a ostatnio
paczkê leków pod k¹tem zdrowia dzieci, typu "na gor¹czkê",
pampersy itp. Apteka "Kolorowa" zawsze daje nam rabat. To
jest realna forma pomocy dla Domu Samotnej Matki. Dziêku-
jemy!

Potrzeby s¹ jednak du¿e. Czasami rzeczywiœcie brakuje na le-
karstwa. Trafiaj¹ tu czêsto osoby zupe³nie bez pieniêdzy.

Ca³kowity koszt wy¿ywienia, dobowy to 25 z³ od osoby. Na
dzieñ dzisiejszy jest nas 19 osób, w tym jedna ciê¿arna. W ze-
sz³ym miesi¹cu mieliœmy 33 osoby. S¹ dwa typy ludzi, którzy do
nas przychodz¹. Albo tacy, którzy chc¹ coœ zmieniæ w ¿yciu -
albo ci, co przed czymœ uciekaj¹, traktuj¹ dom jak "przechowal-
niê", ¿e jakoœ to bêdzie. Jednego dnia mo¿e tu przyjechaæ ktoœ,
aby nastêpnego wyjechaæ. A my te¿ nie trzymamy tutaj nikogo
na si³ê, chyba ¿e ma nakaz s¹dowy pozostania w Oœrodku.

Wspó³pracujemy ze Szko³¹ Podstawow¹ w Pietrowicach i Przed-
szkolem w Zopowych. Wspó³praca ta jest naprawdê bardzo do-
bra. Dzieci maj¹ siê gdzie uczyæ i rzeczywiœcie to robi¹. To jest
obowi¹zek, stawiam na to wyraŸny nacisk.

Jak sobie wyobra¿asz oœrodek za rok?
- Je¿eli bêdzie sz³o wszystko w takim kierunku jak jest, bêdzie

du¿o lepiej. Przystêpujemy do projektu unijnego, gdzie bêdzie-
my anga¿owaæ rezydentki do pracy. Wymieni¹ nam okna, mamy
drewno. Ksi¹dz w koœciele w Pruszkowie zorganizowa³ zbiórkê
na opa³. Z ka¿dym rokiem jest lepiej i bêdzie lepiej.

Zapraszam do odwiedzin naszego oœrodka.
- Oœrodek jest w bardzo dobrych rêkach. Jestem pewny, ¿e z

roku na rok bêdzie coraz lepiej.

Z Dyrektorem Domu Samotnej
Matki Ilon¹ Ziêb¹

rozmawia³ Mateusz Kitka

Kontakt do DSM w Zopowych:

731 561 660
dsmzopowy@onet.eu

ul. Zamkowa 1, Zopowy 48-100
G³ubczyce

Stowarzyszenie Monar
Dom dla Samotnych Matek z Dzieæmi Markot w Zopowych
NIP 748-14-95-124

Santander Bank o. G³ubczyce
40 1090 2154 0000 0001 0068 0008
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PRYMUS OPOLSZCZYZNY
W czwartek 28 paŸdziernika br. w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu

podczas Regionalnego Œwiêta Edukacji wrêczono Nagrody Marsza³ka Wojewódz-
twa Opolskiego Andrzeja Bu³a w dziedzinie nauki i edukacji.

W gronie laureatów znalaz³a siê uczennica Publicznej Szko³y Podstawowej im.
Kornela Makuszyñskiego w Klisinie, Judyta Palka. Nasza wychowanka otrzyma-
³a dyplom i odznaczenie "Prymus
Opolszczyzny" w kategorii wiedza,
za wybitne osi¹gniêcia i sukcesy bê-
d¹ce wspania³¹ promocj¹ regionu.

Judyta jest osob¹ o wszechstron-
nych zainteresowaniach. Lubi szcze-
gólnie jazdê na rowerze prace rysun-
kowe, zw³aszcza anime.

W roku szkolnym 2020/2021
uczennica bra³a udzia³ w wielu kon-
kursach przedmiotowych i artystycz-
nych. Wœród wielu sukcesów warto
wspomnieæ o zajêciu I miejsca w pol-
sko-czeskim konkursie plastycznym
"Jestem bezpieczny na drodze" or-
ganizowanym przez Komendê Poli-
cji w G³ubczycach. Judyta zajê³a po-
nadto 5 miejsce w ogólnopolskim
konkursie z historii.

W dniu 19 paŸdziernika br. w Fil-
harmonii Opolskiej odby³a siê uroczystoœæ wrêczenia dyplomów i nagród w kon-
kursie literackim "Op@lskie dla  podstawówek - nauczanie zdalne zbli¿a!" w któ-
rym to Judyta zosta³a finalistk¹ tego¿ konkursu.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Publicznej Szko³y Podstawowej w Klisinie sk³ada
serdeczne podziêkowania Judycie za to szczególne wyró¿nienie dla Naszej pla-
cówki.

Uwa¿amy, ¿e dziœ „op³aca siê” byæ prymusem, gdy¿ takie wyró¿nienie daje
ogromn¹ satysfakcjê. Oznacza to, ¿e to co siê robi, ma jakiœ sens. I ktoœ potrafi to
dostrzec.

Dyrektor PSP w Klisinie mgr Magda Przybys³awska
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„AKTYWIZACJA SENIORÓW NA WSI”

Dom Dziennego Pobytu w G³ubczycach w imieniu Gminy G³ubczyce realizuje zadanie
w ramach III edycji Obywatelskiego Bud¿etu Marsza³kowskiego Samorz¹du Wojewódz-
twa Opolskiego pn. „Aktywizacja seniorów na wsi”. Projekt zosta³ napisany przez cz³on-
kinie G³ubczyckiej Rady Seniorów, panie: Monikê Komarnick¹ i  Lilianê D¹browa.

Spotkania seniorów, na których prowadzona jest terapia zajêciowa prowadzone s¹ w
16 wsiach naszej Gminy. Tyle bowiem wiosek zg³osi³o chêæ udzia³u w projekcie. S¹ to
wioski: Debrzyca, Równe, G³ubczyce Sady, Grobniki, Dobieszów, Klisino, Widok, Bog-
danowice, Zubrzyce, Bernacice Górne, Zopowy, Zopowy Osiedle, Opawica, Pietrowice,
Mokre Wieœ i Chomi¹¿a.

Do realizacji zadania zatrudniono na umowê zlecenie trzech terapeutów zajêciowych,
którzy prowadz¹ w œwietlicach wiejskich zajêcia zgodnie z potrzebami seniorów. Ka¿da
wieœ preferuje co innego. Jedni kochaj¹ œpiewaæ, wiêc spotykamy siê na spotkaniach
„œpiewaczych”. Inni lubi¹ kulinaria, przygotowuj¹ wspólnie pierogi, placki ziemniaczane
i piek¹ ciasta. Jeszcze inni kochaj¹ ruch – uczestnicz¹ w gimnastyce zdrowotnej i upra-
wiaj¹ nordic walking. Wykonuj¹ ozdobne prace, robi¹ stroiki œwi¹-
teczne i ró¿nego rodzaju ozdoby.

Realizacja tego projektu umo¿liwi seniorom na wsi na korzysta-
nie z takich samych zajêæ jak seniorom w mieœcie. Seniorzy wyjd¹
ze swoich domów. Nie bêd¹ ju¿ samotni, bo spêdz¹ mile czas w
gronie znajomych osób. Nie ma nudy, bo wykonuj¹ to, co najbar-
dziej lubi¹.  Jest to milowy krok w kierunku wyrównywania ró¿nic
miêdzy wsi¹ a miastem.

Marzeniem autorek tego projektu jest doprowadzenie do sytu-
acji, w której seniorzy obu œrodowisk, bêd¹ wspólnie uczestniczyæ
w dzia³aniach, wydarzeniach i kreowaniu ¿ycia spo³ecznego i kul-
turalnego w Gminie G³ubczyce.

OG£OSZENIE
Pan tolerancyjny z poczuciem humoru lat 67, pozna Pani¹ w wieku 60 - 80 lat

do prawdziwej przyjaŸni i  rozmowy na tematy etyczne,historyczne i katolickie. Kontakt tel.783 190 522

XXXVII RAJD JESIENNY
"GRANICZNYM SZLAKIEM"

W dniach 8-10 paŸdziernika zuchy i harcerze z Hufca G³ubczyce uczestniczyli w kolejnej edycji jesiennego rajdu harcerskiego.
Trasa ca³ego rajdu liczy³a blisko 30 km. Patrole rajdowe startowa³y przy Pomniku Krzy¿a Harcerskiego w G³ubczycach i maszerowa³y
do Zespo³u Szkó³ w Pietrowicach, gdzie mieœci³a siê nasza baza rajdowo-noclegowa.

W kolejny dzieñ uczestnicy udali siê do Parku Biskupa Adamiuka, patrona naszego hufca, a z soboty na niedzielê harcerze starsi
przebywali w Stanicy w Œciborzycach Ma³ych, gdzie zakoñczyli swoje rajdowe zmagania. W czasie pokonywania trasy rajdowej
patrole bra³y udzia³ w rywalizacji, maj¹c do wykonania szereg zadañ wymagaj¹cych zarówno wiedzy, jak i sprawnoœci fizycznej, a
tak¿e orientacji w terenie. Nie zabrak³o równie¿ niespodzianek i zdrowych przek¹sek. W trakcie rajdowego wyzwania przy wieczor-
nym harcerskim ognisku nasze zuchy z³o¿y³y Obietnicê Zuchow¹, a harcerze Przyrzeczenie Harcerskie. Na uroczystym apelu Pan
Kazimierz Bedryj uhonorowa³ patrol "Pozytywki" z Kietrza Pucharem Burmistrza, Puchar Dyrektora Zespo³u Szkó³ w Pietrowicach
Pan Bogdan Kulig wrêczy³ gromadzie zuchowej "Iskierki" z G³ubczyc, natomiast Puchar Komendanta Hufca ZHP G³ubczyce trafi³ w
rêce patrolu "Tropicieli" z G³ubczyc. Pozosta³e patrole otrzyma³y puchary pami¹tkowe, a wszystkim uczestnikom wrêczono pami¹t-
kowe d³ugopisy z logo jesiennego rajdu. Pogoda nam dopisa³a, frekwencja by³a wzorowa. W rajdzie wziê³y udzia³ wszystkie
jednostki naszego hufca, które sumiennie wykonywa³y przygotowane zadania. Sztab rajdu spisa³ siê na medal, jak równie¿ nieza-
wodni instruktorzy z naszego hufca, na których zawsze  mo¿na polegaæ !

Zdjêcia z Rajdu na str. 20
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Przypominamy wszystkim mieszkañcom miasta i gminy
G³ubczyce, i¿ obowi¹zuje

ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW
na terenie nieruchomoœci oraz w piecach domowych.

Uregulowane jest to przepisami prawnymi, ochron¹ œrodowiska,
ale przede wszystkim trosk¹ o zdrowie i ¿ycie mieszkañców.

NIE PAL ŒMIECI!
Spalaj¹c œmieci, zatruwamy siebie i  nasze najbli¿sze otoczenie.

W celu weryfikacji spalanych w piecach materia³ów oraz
podejrzeniu  spalania œmieci kontrolê mo¿e przeprowadziæ

Policja, Stra¿ Miejska i upowa¿nieni pracownicy urzêdu gminy.
Za ³amanie prawa grozi kara aresztu lub grzywny.

Zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z póŸn.zm.) termiczne

przekszta³canie odpadów prowadzi siê wy³¹cznie w spalar-
niach odpadów lub we wspó³spalarniach odpadów, a kto

termicznie przekszta³ca odpady poza ww. spalarni¹ lub
wspó³spalarni¹ podlega karze aresztu lub grzywny. Za spala-

nie odpadów poza spalarniami odpadów lub wspó³spalarniami
odpadów gro¿¹ sankcje nawet do 5000 z³.

UWAGA!!!
Odk³adanie siê tzw. "mokrej sadzy" w kominach, powsta³ej w

wyniku spalania odpadów,
jest czêst¹ przyczyn¹ zapalania siê instalacji i po¿aru domu.
W paleniskach domowych powinniœmy spalaæ wy³¹cznie te

paliwa, dla których zosta³y one zaprojektowane.

NIE PAL W PIECU!!!
- plastikowych pojemników i butelek po napojach,

- kartonów po mleku i sokach,
- zu¿ytych opon,

- innych odpadów z gumy,
- przedmiotów z tworzyw sztucznych,

- elementów drewnianych pokrytych lakierem,
- odzie¿y, obuwia, sztucznej skóry,

- opakowañ po rozpuszczalnikach czy œrodkach ochrony
roœlin,

- opakowañ po farbach i lakierach,
- pozosta³oœci farb i lakierów,

- plastikowych toreb z polietylenu,
- papieru bielonego zwi¹zkami chloru z nadrukiem farb koloro-

wych (gazety kolorowe).

CZYM GROZI SPALANIE ODPADÓW:
- py³y z metalami ciê¿kimi - powoduj¹ zagro¿enie bia³aczk¹,

- tlenki azotu - podra¿niaj¹ i uszkadzaj¹ p³uca,
- tlenek wêgla - wi¹¿e czerwone cia³ka krwi, utrudnia transport

tlenu w organizmie,
- dwutlenek siarki - powoduje trudnoœci w oddychaniu,

- chlorowodór - tworzy z par¹ wodn¹ kwas solny (silnie ¿r¹cy),
- cyjanowodór - tworzy z par¹ wodn¹ kwas pruski - blokuje

nieodwracalnie oddychanie tkankowe,
- dioksyny i furany - powoduj¹ nowotwory w¹troby i p³uc,

uszkadzaj¹ p³ody i strukturê kodu genetycznego
oraz maj¹ dzia³anie alergiczne.
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PUCHAR POLSKI
TAEKWON-DO 2021

W dniach 08-10.10.2021 roku w Nowej Rudzie
odby³y siê  Puchar Polski  Taekwon-do Seniorów i
Juniorów. Jest to turniej kwalifikacyjny do Kadry
Narodowej. Reprezentacja Ludowego Klubu Spor-
towego Sparta  G³ubczyce  i  Pietrowicach przy-
wioz³a z Pucharu 3 z³ote i 4 br¹zowe medale.

Wyniki naszych zawodników: Karolina S³odkow-
ska I miejsce walki, Kinga Sztucka I miejsce uk³a-
dy, Bartosz S³odkowski I miejsce walki, Daria Ba-
ran III miejsce uk³ady, Aleksandra Dudzik III miej-
sce walki, Micha³ Jano III miejsce walki i III miejsce
uk³ady. Wszystkim zawodnikom serdecznie gratu-
lujemy wyników i ¿yczymy dalszych sukcesów.
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IX OPOLSKI MITYNG W KOLARSTWIE
OLIMPIAD SPECJALNYCH

22.09.2021 G£UBCZYCE
22 wrzeœnia 2021 roku na stadionie miejskim Polonii G³ub-

czyce odby³ siê IX Opolski Mityng w Kolarstwie Olimpiad
Specjalnych. Organizatorem zawodów by³ Specjalny Oœro-
dek Szkolno Wychowawczy w G³ubczycach. W zawodach
wziê³o udzia³ 34 zawodników z 6 klubów: Opola, Strzelec
Opolskich, Zawadzkiego, Kup, Czarnow¹s oraz G³ubczyc.

W ceremonii otwarcia wzi¹³ udzia³ Dyrektor Specjalnego
Oœrodka Szkolno - Wychowawczego w G³ubczycach To-
masz Kiszczyk.

Zawodnicy startowali w konkurencjach na 500 i 1000
metrów.

Nasz oœrodek reprezentowali: Jan Bo³dys - I miejsce na
1000 m w kategorii 12-15 lat, Julia Machowska - I miejsce na
1000 m w kategorii 12-15 lat, Maria Cieœla - III miejsce na
1000 m w kategorii 12-15 lat, Szymon Noszczyk - I miejsce
na 1000 m w kategorii 16-21 lat, Mateusz Jacheæ - IV miejsce
na 1000 m w kategorii 22 lata i wiêcej, Kamil Sad³o - II miej-
sce na 500 m - rowery trzyko³owe, Przemys³aw Pasternak -
III miejsce na 500 m - rowery trzyko³owe.

Po tak udanych startach mamy nadziejê, ¿e bêdziemy
reprezentowaæ województwo opolskie na zawodach ogól-
nopolskich.

Organizatorzy sk³adaj¹ podziêkowania wolontariuszom z
Liceum Ogólnokszta³c¹cego w G³ubczycach za pomoc w
przeprowadzeniu zawodów oraz prezesowi klubu Polonia
G³ubczyce Panu Markowi Cury³o za umo¿liwienie przepro-
wadzenia zawodów.

Dariusz Sza³agan
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XIII OPOLSKI TURNIEJ TENISA
STO£OWEGO OLIMPIAD SPECJALNYCH

G£UBCZYCE 12.10.2021R.
12 paŸdziernika 2021 roku  na sali gimnastycznej Specjalnego

Oœrodka Szkolno - Wychowawczego odby³ siê XIII Opolski Tur-
niej Tenisa Sto³owego Olimpiad Specjalnych.

Przed zawodami sportowcy wypowiadaj¹ s³owa przysiêgi Olim-
piad Specjalnych: "Pragnê zwyciê¿yæ, lecz jeœli nie bêdê móg³
zwyciê¿yæ, niech bêdê dzielny w swym wysi³ku".

W zawodach wziê³o udzia³ 33 zawodników  z 6 klubów: Strzy-
g³y - Strzelce Opolskie, Mix Team Soko³y - Nowe Go³uszowice,
Pantery - Czarnow¹sy, Promyk - G³ogówek, Leœne Skrzaty - Za-
wadzkie oraz gospodarze Je¿yk - G³ubczyce.

Kluby Olimpiad Specjalnych dzia³aj¹ na terenie województwa
opolskiego przy Zespo³ach Szkó³ Specjalnych, Œrodowiskowych
Domach Samopomocy, Domach Pomocy Spo³ecznej, Warszta-
tach Terapii Zajêciowej.

Sprawny przebieg imprezy mo¿liwy by³ dziêki pomocy wolon-
tariuszom z Liceum Ogólnokszta³c¹cego z G³ubczyc, za co orga-
nizatorzy bardzo dziêkuj¹.

Po d³ugiej i wyczerpuj¹cej walce zawodnicy z G³ubczyc zajêli
nastêpuj¹ce miejsca: w kategorii ch³opców 12-15 lat - I miejsce
Jan Bo³dys, IV miejsce Józef Marcinek, V miejsce Mieczys³aw
Marcinek; w kategorii ch³opców 16-21 lat - I miejsce Jakub Biel-
ski, II miejsce Szymon Noszczyk, IV miejsce Andrzej Kopczyñ-
ski; w kategorii ch³opców 22 lata i wiêcej - IV miejsce Mateusz
Jacheæ; w kategorii kobiety 16-21 lat - III miejsce Maria Cieœla; w
kategorii Kobiety 22 lata i wiêcej - III miejsce Marzena Kawa.

Najlepsi zawodnicy otrzymali medale oraz kosmetyki. Zawody
prowadzone by³y przez nauczycieli wychowania fizycznego Da-
riusza Sza³agan oraz Zbigniewa Serwetnickiego.

Dariusz Sza³agan
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MEMORIA£
MARIANA KRASOWSKIEGO

Czternastu najm³odszych badmintonistów
Technika G³ubczyce bra³o udzia³ w IX Memoriale
Mariana Krasowskiego w Komprachcicach
23.10.2021. Zawody odbywa³y siê w dwóch kate-
goriach U-9 U-11. M³odzi zawodnicy z Technika
spisali siê bardzo dobrze siedmiokrotnie staj¹c na
podium w tych zawodach.

Medale zdobyli:
W kategorii U-9 dziewczêta
2 miejsce-Agata Antoszczyszyn
W kategorii U-9 ch³opcy
1 miejsce- Kordian Krawiec
2 miejsce- Jakub Krawiec
W kategorii U-11 dziewczêta
3 miejsce- Maja Malina
3 miejsce - Maria Melnarowicz
W kategorii U-11 ch³opcy
2 miejsce- Ignacy Walaszek
3 miejsce- Antoni Dobrowolski

Serdecznie gratulujemy.
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OSOBY POTRZEBUJ¥CE POMOCY
W ZWI¥ZKU Z PROBLEMEM

ALKOHOLOWYM, NARKOTYKOWYM
LUB PRZEMOC¥ W RODZINIE

MOG¥ J¥ UZYSKAÆ:
W Punkcie Konsultacyjnym,

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

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

Wtorek - 15:00-17:00, œr. i pt  - 10:00-12:00,
Poza dy¿urem punktu, codziennie od 7:30-14:00
mo¿na zadzwoniæ pod numer tel. 77 485 97 87

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

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

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

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

G³ubczycki Klub Abstynenta
(Urz¹d Miejski ul. Niepodleg³oœci 14)

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

G³ubczycki Klub Abstynenta
czynny codziennie od godz. 17:00

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

tel. 77 485 61 77
Ogólnopolski telefon zaufania

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

Facebook.com/Niechciane.Glubczyce
M³odzie¿owe Pogotowie Emocjonalne

chcesz pogadaæ? - ZADZWOÑ
  Masz do³a - ZADZWOÑ

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

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

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

tel. 725 400 309
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"OPOLSKA NIEZAPOMINAJKA" I "SPO£ECZNIK ROKU"
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XXXVII RAJD JESIENNY "GRANICZNYM SZLAKIEM"


