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Przedszkolaki z Klisina prosz¹
ZOSTAÑCIE W DOMU,
byœmy mogli wróciæ szybko do naszego Przedszkola.
Nasze przedszkolaki, jak na karnawa³ przysta³o z radoœci¹ przy-

wita³y nowe pó³rocze roku szkolnego. Czwartego lutego nad-
szed³ d³ugo wyczekiwany przez najm³odszych dzieñ, dzieñ w któ-
rym odby³ siê karnawa³owy bal przebierañców. Nauczyciele
przedszkola do³o¿yli wszelkich starañ, by wystrój sali balowej
wprowadzi³ dzieci w radosny, bajkowy nastrój oraz zachêca³ do
zabawy. Dyrekcja na tê wyj¹tkow¹ okazjê zaprosi³a animatorkê,
która porwa³a wszystkie maluchy do tañca i zabawy. Rodzice
wraz z dzieæmi przygotowali przepiêkne stroje balowe. Nie spo-
sób zliczyæ i wymieniæ wszystkich postaci za które najm³odsi byli
przebrani. Dzieci œwietnie siê bawi³y w mi³ej i serdecznej atmosfe-
rze, uczestnicz¹c wspólnie ze swoimi Paniami w tañcach oraz
licznych konkursach.

Dziesi¹tego lutego nasze przedszkolaki uda³y siê na zas³u¿ony
odpoczynek. Rozpoczê³y siê ferie zimowe.

Nawet w czasie wolnym od zajêæ w ramach jak¿e wa¿nej dla
Przedszkola w Klisinie wspó³pracy i integracji dzieci, rodziców
oraz nauczycieli i dyrekcji, dwunastego lutego zosta³ zorganizo-
wany wspólny wyjazd przedszkolaków, ich rodziców oraz na-
uczycieli do kina Chemik w Kêdzierzynie KoŸlu. Ju¿ sama podró¿
autokarem dla wielu najm³odszych by³a nie lada prze¿yciem, póŸ-
niej d³ugo wyczekiwany seans, podczas którego wszyscy z zain-
teresowaniem œledzili losy tytu³owego „Gangu zwierzaków” a na
koniec, w drodze powrotnej odwiedzono poblisk¹ restauracje

Mc Donalds, w której ka¿dy zajada³ siê ulubionymi przysmakami.
Wspólna wycieczka dostarczy³a naszym przedszkolakom wiele
emocji oraz niezapomnianych wra¿eñ.

* 24 lutego dzieci wypoczête ochoczo wróci³y do przedszkola
witane przez uœmiechniête Panie. Wróci³y do swoich zajêæ i za-
baw z rówieœnikami.

* 9 marca mali mê¿czyŸni i oczywiœcie d¿entelmeni, podarowali
wszystkim swoim Paniom oraz ma³ym kobietom, kole¿ankom ze
swoich przedszkolnych grup, upominki wraz z ¿yczeniami z oka-
zji Dnia Kobiet.

Jeszcze wtedy nic nie zapowiada³o tego, ¿e za kilka dni, ka¿dy
przedszkolak i jego ca³y przedszkolny œwiat przeniesie siê wraz
z nim do jego domu. Chocia¿ od powrotu dzieci z ferii, bior¹c pod
uwagê to co dzia³o siê w Chinach, w przedszkolu k³ad³o siê du¿y
nacisk na uœwiadamianie dzieci ale te¿ rodziców i nauczycieli
odnoœnie koronowirusa, tego czym jest, jego objawów i co naj-
wa¿niejsze jak siê przed nim uchroniæ. Maj¹c na uwadze dobro
ka¿dego przedszkolaka i ca³ej przedszkolnej spo³ecznoœci, przed-
szkole w Klisinie zosta³o zamkniête zgodnie z zasad¹

„Zostañwdomu” i realizuje swój program nauczania zdalnie.
* Skrzaty, czyli nasza starsza grupa przedszkolaków realizuje

swój program zajêæ otrzymuj¹c raz w tygodniu maila od swojej
Pani z zadaniami, propozycje zabaw oraz doœwiadczeñ do wyko-
nania z podzia³em na ka¿dy dzieñ. Starszaki chêtnie chwal¹ siê
swoimi pracami i kolejnymi postêpami osi¹gniêtymi wspólnie z
rodzicami, przesy³aj¹c swojej Pani fotorelacje z domowego przed-
szkola. Dla dzieci których to dotyczy prowadzone s¹ równie¿
zajêcia online z logopedii.

* Nasze ma³e Misie, czyli
m³odsze przedszkolaki do kon-
taktu z Pani¹ u¿ywaj¹ swojej
prywatnej grupy na Facebo-
oku. Ka¿dego dnia otrzymuj¹
zadania od swojej Pani i reali-
zuj¹ je w miarê swoich mo¿li-
woœci w domach, z rodzicami.
W ich albumie mo¿na znaleŸæ
bardzo du¿o prac, które ma-
luszki wykona³y odk¹d s¹
w domu. Wykonuj¹ wiele kre-
atywnych prac dodatkowych.
Ucz¹ siê piosenek i wierszyków.
Jeden z nich ostatnio ka¿dy
Miœ z pomoc¹ rodzica nagra³
i nagranie przes³a³ swojej Pani,
a co odwa¿niejsze Misie ³¹czy-
³y siê z Pani¹ online i recyto-
wa³y wierszyk. Za ka¿dy wysi-
³ek i zaanga¿owanie ma³e Mi-
sie, ale równie¿ ich rodzice, s¹
nagradzane mi³ymi i ciep³ymi
s³owami od swojej Pani.

Zarówno Skrzaty jak i ma³e
Misie, têskni¹ ju¿ za Przed-
szkolem i swoimi Paniami,
Pani¹ Teresk¹ i Pani¹ Asi¹. Dla-
tego pomó¿cie im jak najszyb-
ciej wróciæ do „normalnoœci”,

#ZOSTAÑCIE W DOMU,
dla nich, dla Was, dla ka¿dego
z Nas.

                                                 Katarzyna Gryczka - Rodzic.
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ZUS  WYJAŒNIA
KTO WYP£ACI ZASI£EK PRACOWNIKOWI

Przymusowa kwarantanna, izolacja, szpital?
      Osoba poddana kwarantannie lub izolacji w zwi¹zku z koro-
nawirusem ma prawo do œwiadczeñ z tytu³u choroby. Podstaw¹
do ich wyp³acenia przez ZUS jest decyzja pañstwowego in-
spektora sanitarnego.

Decyzjê dostarczysz po kwarantannie
     Za okres kwarantanny b¹dŸ izolacji przys³uguje na ogólnych
zasadach wynagrodzenie za czas choroby, zasi³ek chorobowy
lub opiekuñczy, wyp³acany przez pracodawcê lub ZUS.
     Decyzjê o kwarantannie b¹dŸ izolacji mo¿e wydaæ pañstwo-
wy inspektor sanitarny lub pañstwowy graniczny inspektor
sanitarny. Mo¿e ona dotyczyæ osoby przebywaj¹cej na teryto-
rium Polski, jeœli jest zaka¿ona, chora na chorobê zakaŸn¹ albo
podejrzana o zaka¿enie. Mo¿e byæ te¿ wydana wobec kogoœ kto
mia³ stycznoœæ ze Ÿród³em biologicznego czynnika chorobotwór-
czego.
- Decyzjê o kwarantannie b¹dŸ izolacji mo¿na dostarczyæ pra-
codawcy albo do placówki ZUS ju¿ po zakoñczeniu odosob-
nienia, w zale¿noœci od tego kto jest p³atnikiem œwiadczeñ
     Je¿eli lekarz uzna, ¿e z racji hospitalizacji, izolacji lub kwaran-
tanny uzasadnione jest wystawienie zwolnienia lekarskiego i je
wystawi, to bêdzie ono podstaw¹ do ustalenia prawa i wyp³aty
œwiadczeñ z tytu³u choroby. Oczywiœcie ocena, czy stan zdro-
wia uzasadnia wystawienie zaœwiadczenia lekarskiego, pozo-
staje w kompetencji lekarza.
Gdy ubezpieczony dobrowolnie powstrzyma siê od pracy i nie
otrzyma zaœwiadczenia lekarskiego ani decyzji inspektora sani-
tarnego, to nie przys³uguje mu prawo do œwiadczeñ pieniê¿-
nych w razie choroby wyp³acanych przez ZUS

Zasi³ek opiekuñczy
    Rodzic ma prawo do zasi³ku opiekuñczego z powodu koniecz-
noœci sprawowania opieki nad dzieckiem, je¿eli powiatowy
inspektor sanitarny lub pañstwowy graniczny inspektor sa-
nitarny wyda³ decyzjê o koniecznoœci izolacji lub kwaran-
tanny dziecka.
- Kwarantanna czy izolacja dziecka jest traktowana tak samo jak
choroba dziecka. Jedna i druga sytuacja wi¹¿e siê z tym, ¿e
rodzic nie pójdzie do pracy, bo bêdzie musia³ zapewniæ dziecku
opiekê w domu.
Prawo do zasi³ku opiekuñczego przys³uguje równie¿ w sytuacji
koniecznoœci sprawowania opieki nad dzieckiem do ukoñcze-
nia 8. roku ¿ycia w przypadku nieprzewidzianego zamkniêcia
¿³obka, klubu dzieciêcego, przedszkola lub szko³y.

Dodatkowy zasi³ek
Je¿eli w twojej okolicy zostanie zamkniête przedszkole, ¿³obek,
szko³a b¹dŸ inna placówka edukacyjna, a bêdzie to wynikiem
zwalczania wirusa i rozprzestrzeniania siê choroby zakaŸnej
u ludzi, to przys³uguje ci dodatkowy zasi³ek opiekuñczy. Do-
datkowy zasi³ek opiekuñczy nie wlicza siê do limitu 60 dni po-
bierania zasi³ku opiekuñczego w roku kalendarzowym, a przy-
s³uguje ³¹cznie obojgu rodzicom w wymiarze do 14 dni, nieza-
le¿nie od liczby dzieci wymagaj¹cych opieki w zwi¹zku z za-
mkniêciem placówki z powodu wirusa. To efekt przepisów usta-
wy w sprawie szczególnych rozwi¹zañ zwi¹zanych z koronawi-
rusem.
                                                                       Sebastian Szczurek
                                           Regionalny rzecznik prasowy ZUS
                                                           województwa opolskiego

SZANOWNI  PAÑSTWO,
 z uwagi na rozwijaj¹c¹ siê sytuacjê epidemiologiczn¹ (roz-

przestrzenianie siê koronawirusa SARS-CoV-2) Gmina G³ub-
czyce podjê³a dzia³ania przeciwepidemiologiczne i zapobiegaw-
cze, w zwi¹zku z którymi:

ZALECA ZA£ATWIANIE MO¯LIWIE WSZELKICH
SPRAW URZÊDOWYCH POPRZEZ PLATFORMÊ E-PUAP,
MAILOWO ORAZ TELEFONICZNIE URZ¥D MIEJSKI

ul. Niepodleg³oœci 14, 48-100 G³ubczyce
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
Urz¹d Stanu Cywilnego   tel. 77 485 22 32,
W sprawach dotycz¹cych:
1.   zaœwiadczeñ i wymiaru podatków 77 4853021 w.217 lub 218
2.    op³at za wieczyste u¿ytkowanie 77 485 3021 w.225
3.    p³atnoœci, w tym wysokoœci odsetek oraz op³at
        jednorazowych 77 485 30 21 w.220
Wp³at mo¿na dokonywaæ wy³¹cznie przelewem na konto bankowe:
* 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
Komunikat dotyczy Urzêdu Miejskiego,
Urzêdu Stanu Cywilnego w G³ubczycach.
 Podjête  kroki maj¹ na wzglêdzie utrzymanie ci¹g³ej pracy

urzêdu, w tym realizacjê zadañ zwi¹zanych z zarz¹dzaniem kry-
zysowym.   Prosimy o wyrozumia³oœæ i zastosowanie siê do
powy¿szych zaleceñ.                                       Adam Krupa

                                                                 Burmistrz G³ubczyc
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PIÊKNA
NASZA POLSKA CA£A

We wrzeœniu 2019 roku Przedszkole nr 3  przyst¹pi³o do konty-
nuacji miêdzynarodowego projektu edukacyjnego "Piêkna Na-
sza Polska Ca³a", którego celem by³o kszta³towanie postaw pa-
triotycznych, uwra¿liwienie na piêkno, folklor i tradycje Polski.
Miêdzynarodowy Projekt Edukacyjny "Piêkna Nasza Polska Ca³a"
objêty by³ honorowym patronatem przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, oraz miêdzy innymi przez Centrum
Edukacyjne Bli¿ej Przedszkola i Wydawnictwo Edukacyjne MAC.
Projekt by³ odpowiedzi¹ na wyj¹tkowe œwiêto Polaków - 100 rocz-
nicê odzyskania niepodleg³oœci. Realizacja przedsiêwziêcia po-
zwoli³a nam na zapoznanie przedszkolaków z histori¹ pañstwa
polskiego i symbolami narodowymi, na poznawanie tradycji, zwy-
czajów i obrzêdów ludowych z ró¿nych regionów Polski, pozna-
nie tañców ludowych i potraw regionalnych oraz wzmacnianie
poczucia radoœci i dumy z bycia Polakiem. Ca³a spo³ecznoœæ na-
szego przedszkola aktywnie w³¹czy³a siê w realizacjê projektu
"Piêkna Nasza Polska Ca³a". Wspólnie zrealizowaliœmy 8 zadañ
z listy propozycji. Przy realizacji wybranych zadañ pomagali nam
tak¿e rodzice. Zadania, które wybraliœmy do zrealizowania:

1. Praca plastyczna grupowa  - ,, Herb naszego miasta"
   - grupa ,,Sówki"
2. Nauka tañca ludowego - grupa ,,Kotki".
3. Zorganizowanie k¹cika o tematyce folkowej regionalnej
     lub  patriotycznej w grupie. Apel z okazji 11. listopada
     - grupa  ¯abki"
 4.  ,,Ludowe ozdoby choinkowe"- przeprowadzenie konkursu
        na najciekawsz¹ ozdobê choinkow¹
      - grupa ,,Pszczó³ki".
5.  Zajêcia otwarte ,,Powiewa flaga bia³o-czerwona"(nauka wier
       szy, piosenek o symbolach narodowych) - grupa ,,Sówki"
6.  ,, Wed³ug przepisu Babci i Dziadka" - wykonanie z dzieæmi
        regionalnej potrawy, degustacja i dzielenie siê przepisem
       - grupa ,,Kotki".
 7.  Projekcja filmowa ,, W starym kinie"
      - projekcje dawnych   dobranocek.- grupa ,, ¯abki".
8.  Projekt RODZIC - DZIECKO ,,Ziemia - zielona wyspa" -

za³o¿enie wraz  z rodzicami ,,ogródków domowych" - grupa ,,
Pszczó³ki" i ,,Sówki". Realizacja powy¿szych zadañ oraz ich ró¿-
norodnoœæ pozwoli³a dzieciom na usystematyzowanie wiedzy o
Polsce oraz poznanie tradycji i historii o w³asnym miejscu za-
mieszkania.                                                                     Jolanta  Szczepanik

                                                      Nauczyciel  Przedszkola nr 3
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      Dzieci ze starszych grup przedszkolnych odwiedzi³y
    Pana Mariana Pospiszela w siedzibie TV POGRANICZE.
      Pan Marian   z wielk¹ pasj¹ opowiedzia³ dzieciom jak
      przygotowuje siê programy telewizyjne.
Zaprezentowa³ sprzêt, którego u¿ywa w codziennej pracy, jak

równie¿ te urz¹dzenia, z których korzysta³ w przesz³oœci. Czêœæ z
nich wykona³ samodzielnie.

W monta¿owni przechowuje ca³y dorobek swoich programów,
uwiecznionych na kasetach VHS i p³ytach CD. Jego telewizja
promuje nasz region ju¿ od 20 lat emituj¹c ró¿ne programy np.:
relacje z uroczystoœci, transmisje z imprez kulturalnych, wiado-
moœci lokalne.

Obecnie telewizja ma zasiêg ogólnopolski. Za swoj¹ dzia³al-
noœæ otrzyma³ wiele wyró¿nieñ i nagród. Pan Marian, mimo eme-
rytury, jest cz³owiekiem bardzo aktywnym, rz¹dnym przygód (m.in.
jeŸdzi motocyklem, skaka³ ze spadochronem), posiadaj¹cym wie-
le zainteresowañ, którymi chêtnie dzieli siê z nasz¹ spo³ecznoœci¹
poprzez swoje programy.

 Serdecznie dziêkujemy za poœwiêcony czas, który z pewnoœci¹
na d³ugo pozostanie dzieciom i Paniom w pamiêci!

                                                                   Barbara Bo¿êcka

PRZEDSZKOLE NR 3
Z WIZYT¥

W TV POGRANICZE
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Informacja ze strony: SP Zespó³ Opieki Zdrowotnej

NA WIELKANOC  I  NIE TYLKO
To nie bêd¹ ¿yczenia „kopiuj, wklej” ze smartfona
O zaj¹czku i ³akociach w koszyczku,
Lecz pozwolê sobie na w³asne przemyœlenia
Z nutk¹ refleksji o cz³owieku.
Zwracam siê do Was drodzy przyjaciele,
Zwracam siê do Was lokalna spo³ecznoœci,
Niech Zmartwychwsta³y Pan, Baranek bez skazy,
W domach Waszych zagoœci.
Niech Ten, który œmieræ zwyciê¿y³,
Obdarzy Was swymi cnotami,
Niech da Wam moc i si³ê,
Byœcie umieli gospodarowaæ sercami.
Niech Alleluja radoœci¹ nape³nia
Ka¿d¹ rodzinê, ka¿dego cz³eka,
A memento mori przypomina,
¯e wiecznoœæ czeka na cz³owieka.
Zbawienie w efekcie cierpienia;
Wielkiej Nocy spe³nienie
Nadziej¹ dla chrzeœcijanina.
Niech dobro zwyciê¿a z³o,
A Anio³ Mi³oœci przybywa
I obdarzy ³askami,
Pog³êbi chwiejn¹ wiarê
I wznieci ducha Bo¿ej bojaŸni.
Codziennoœæ nie szczêdzi trosk,
Trzeba wiêc chwil radoœci;
Niech oto zrozumienie i ludzka ¿yczliwoœæ
Ciemne strony egzystencji rozjaœni¹.
W dobrym zdrowiu czas niech up³ywa,
A spojrzenie w przysz³oœæ –
Optymizmem napawa!
                                                                       Maria Farasiewicz

JAK SKUTECZNIE MOBILIZOWAÆ
SIÊ DO NAUKI W DOMU

* PLANUJ
Wstawaj codziennie o tej samej porze.
Rytm dnia u³atwia
dobrze siê zorganizowaæ
Wypracuj schemat dzia³ania
* ZAPISUJ
Skorzystaj z planu dnia/tygodnia.
Wypisz przedmioty których bêdziesz uczyæ siê danego dnia
oraz czas jaki na to przeznaczasz,
*PRZYGOTUJ SIÊ
Zadbaj o porz¹dek na biurku , usuñ przedmioty które ciê rozpra-
szaj¹, Przewietrz pokój. Wy³¹cz komórkê i telewizor.
* RÓB PRZERWY
Gdy poczujesz zmêczenie lub dekoncentracjê zrób krótk¹ prze-
rwê, wstañ pogimnastykuj siê, zaczerpnij œwie¿ego powietrza.
Unikaj korzystania z telefonu w trakcie przerwy
- to wci¹ga  i trudno ci bêdzie wróciæ do nauki.
* ZDROWO SIÊ OD¯YWIAJ
Pij du¿o wody.
Jedz regularnie i czêsto.
Pamiêtaj o zdrowych przek¹skach (warzywa, owoce)
Unikaj s³odyczy i s³odkich napojów.
* PAMIETAJ
Nie jesteœ sam. Jesteœmy w kontakcie zawsze
 mo¿esz  do nas napisaæ -  w ka¿dej sprawie

* NIE PANIKUJ
Sytuacja jest wyj¹tkowa, trudna i niecodzienna,
ale postaraj siê zachowaæ spokój.
Jesteœ w domu w³aœnie po to, abyœ móg³ siê czuæ bezpiecznie.
Wbrew pozorom  bardzo wiele zale¿y od ciebie.
*  nie ogl¹daj programów informacyjnych zbyt czêsto - postaraj
siê selekcjonowaæ informacje,
*  zostañ w domu i ogranicz kontakty z innymi osobami.
*  swoj¹ troskê i zainteresowanie mo¿esz okazaæ dzwoni¹c do
nich
* dbaj o siebie, czêsto myj rêce, wietrz pokój,
* zrób coœ co ciê zrelaksuje.
                                                    Informacja ze strony  ZSM
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                                                      G³ubczyce, dnia 04.03.2020r.
KOMUNIKAT

PAÑSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO

 W zwi¹zku z  komunikatem
G³ównego Inspektora   Sanitarne-
go w sprawie potwierdzonego
pierwszego przypadku koronawi-
rusa w Polsce, który ukaza³ siê
04.03.2020r. maj¹c na uwadze ak-
tualn¹ sytuacjê epidemiologiczn¹
zaleca siê:

* Zachowaæ spokój i na bie¿¹co
œledziæ komunikaty oraz wytyczne

G³ównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
* Pamiêtaæ o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobie-

gawczych, które maj¹ istotny wp³yw na ograniczenie ryzyka za-
ka¿enia:

1. CZÊSTO MYÆ RÊCE
Nale¿y pamiêtaæ o czêstym myciu r¹k wod¹ z myd³em a jeœli nie

ma takiej mo¿liwoœci dezynfekowaæ je p³ynami/¿elami na bazie
alkoholu (min. 60%). Wirus os³oniêty jest cienk¹ warstw¹ t³usz-
czow¹, któr¹ niszcz¹ detergenty, myd³o, œrodki dezynfekcyjne,
promienie UV. Mycie r¹k z u¿yciem wody z myd³em zabija wirusa,
jeœli znajduje siê on na rêkach.

2. Stosowaæ zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
Podczas kaszlu i kichania nale¿y zakryæ usta i nos zgiêtym

³okciem lub chusteczk¹ - jak najszybciej wyrzuæ chusteczkê do
zamkniêtego kosza i umyæ rêce u¿ywaj¹c myd³a i wody lub zde-
zynfekowaæ je œrodkami na bazie alkoholu (min. 60%).

Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega roz-
przestrzenianiu siê zarazków, w tym wirusów. Jeœli nie przestrze-
ga siê tej zasady mo¿na ³atwo zanieczyœciæ przedmioty, powierzch-
nie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

3. Zachowaæ bezpieczn¹ odleg³oœæ
Nale¿y zachowaæ co najmniej 1-1,5 metr odleg³oœci z osob¹,

która kaszle, kicha i ma gor¹czkê. Gdy ktoœ z chorob¹ uk³adu
oddechowego, tak¹ jak zaka¿enie koronawirusem, kaszle lub ki-
cha, wydala pod ciœnieniem ma³e kropelki zawieraj¹ce wirusa.
Jeœli jest siê zbyt blisko, mo¿na wdychaæ wirusa.

4. Unikaæ dotykania oczu, nosa i ust
D³onie dotykaj¹ wielu powierzchni, które mog¹ byæ zanieczysz-

czone wirusem. Dotkniêcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczony-
mi rêkami, mo¿e spowodowaæ przeniesienie siê wirusa z powierzch-
ni na siebie.

PAMIÊTAJ!!!
Jeœli w ci¹gu ostatnich 14 dni by³eœ w miejscu, gdzie wystêpu-

je KORONAWIRUS i zaobserwowa³eœ u siebie takie objawy jak:
gor¹czka, kaszel, dusznoœci i problemy z oddychaniem bezzw³ocz-
nie powiadom Powiatow¹ Stacjê Sanitarno-Epidemiologiczn¹
w G³ubczycach tel. alarmowy ca³odobowy 512 244 008 lub w
przypadku nasilonych objawów zadzwoñ pod  numer alarmowy
112 lub zg³oœ siê bezpoœrednio do oddzia³u zakaŸnego

- najbli¿szy oddzia³:
* ODDZIA£ CHORÓB ZAKA•NYCH,
 Szpital Wojewódzki w Opolu, ul. Koœnego 53,
tel. (77) 44 33 043 lub (77) 44 33 044;
* ODDZIA£ OBSERWACYJNO-ZAKA•NY,
Zespó³ Opieki Zdrowotnej w Nysie,
ul. Bohaterów Warszawy 34, tel. (77) 408 79 56.
INFOLINIA  NFZ  W SPRAWIE KORONAWIRUSA
 - 800 190 590
W przypadku kiedy istnieje podejrzenie zaka¿enia, ale nie masz

jeszcze objawów, pozostañ w domu, unikaj kontaktu z innymi
osobami, aby nie dosz³o do rozprzestrzeniania siê wirusa.

Wszelkie w¹tpliwoœci dotycz¹ce
swojego stanu zdrowia

WYJAŒNIAJ  TELEFONICZNIE
lub innymi metodami zdalnej konsultacji.

 NIE ZG£ASZAJ SIÊ SAM DO PRZYCHODNI POZ

(chyba, ¿e zostaniesz o to poproszony
w okreœlonym terminie)

ani nie udawaj siê do szpitala
bez wczeœniejszego uzgodnienia,

gdzie masz siê zg³osiæ i czy jest to potrzebne.
Jeden chory pacjent (równie¿ Ty) mo¿e byæ
Ÿród³em zaka¿enia wszystkich pozosta³ych

osób w poczekalni!!!
        PPIS w G³ubczycach Alina Mazur-Ciapa

               OCENA JAKOŒCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPO¯YCIA
PRZEZ LUDZI NA TERENIE POWIATU G£UBCZYCKIEGO W I KWARTALE 2020R.

    Podstawowym kryterium jakie powinna spe³niaæ woda do spo¿ycia jest to, aby by³a ona bezpieczna dla zdrowia.  Woda jest
w pe³ni bezpieczna dla zdrowia jeœli spe³nia wymagania okreœlone w rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w
sprawie jakoœci wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi.Zakres badañ obejmuje  badania mikrobiologiczne, fizykochemiczne,
organoleptyczne oraz badania stê¿eñ promieniotwórczoœci w wodzie.
   Podstaw¹ zapewnienia konsumentom bezpiecznej wody do spo¿ycia stanowi¹ badania realizowane w ramach nadzoru organów
Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, jak i badania wykonywane przez dostawców  wody w ramach kontroli wewnêtrznej. Przekroczenie
parametrów okreœlonych w rozporz¹dzeniu wymaga ka¿dorazowo dokonania oceny zagro¿eñ oraz okreœlenia przydatnoœci wody
do spo¿ycia. Ocena jakoœci wody sporz¹dzana jest osobno dla ka¿dego wodoci¹gu. Woda wykorzystywana do zbiorowego
zaopatrzenia ludnoœci na terenie powiatu g³ubczyckiego pochodzi z ujêæ podziemnych. Jakoœæ wody skontrolowano   w 16 wodo-
ci¹gach.  W ramach prowadzonego monitoringu jakoœci wody pobrano 40 próbek do badañ mikrobiologicznych i 36 próbek do
badañ fizykochemicznych.    Krótkotrwa³e zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody stwierdzono w wodoci¹gach wiejskich we
W³odzieninie i Jêdrychowicach.  W wyniku prowadzonego postêpowania administracyjnego oraz podjêtych dzia³añ naprawczych,
zanieczyszczenia zosta³y wyeliminowane.  W I kwartale wszystkim konsumentom na terenie powiatu g³ubczyckiego dostarczano
wodê w ramach zbiorowego zaopatrzenia zgodn¹ z wymaganiami okreœlonymi  w rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jakoœci wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi.

                                                                                PP Inspektor   Sanitarny w G³ubczycach       mgr Alina Mazur-Ciapa
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~ JAN SKOUMAL ~
~ OPOWIADANIA ~

************************************************
Opowiadanie nagrodzone (II miejsce) w ogólnopolskim kon-
kursie literackim "Mistrzowie i patrioci" pod patronatem
prezydenta RP Andrzeja Dudy (pod zmienionym tytu³em

"Orze³ i lew")
MISTRZ

*** Los Angeles, 31 lipca 1932 ***
Dzwon zasygnalizowa³ ostatnie okr¹¿enie.
Zebrani na trybunach ludzie œledzili pojedynek prowadz¹cej pary.
Œciana okrzyków, wiwatów oraz gor¹ca bij¹cego z nieba i od toru
oddziela³a ich od dwóch biegaczy. Ci, jakby zwi¹zani niewidzialn¹
lin¹, parli do przodu jeden obok drugiego, momentami synchro-
nizuj¹c uderzenia podeszew o bie¿niê.
Bia³y orze³, na oczach czterdziestotysiêcznego t³umu po raz ko-
lejny spróbowa³ wysun¹æ siê na prowadzenie - pocz¹³ machaæ
szybciej skrzyd³ami, rozpostartymi na czerwonym niebie. Mkn¹-
cy obok z³oty lew nie mia³ jednak zamiaru na to pozwoliæ. Odwró-
cony w kierunku or³a, raz za razem zamierza³ siê na niego trzyma-
nym w ³apie mieczem. Rycza³ przy tym, jakby szydz¹c z przeciwni-
ka. Oba zwierzêta dryfowa³y w górê i w dó³, w rytm oddechów
zawodników. Dziewiêtnaœcie bia³ych or³ów pod trybun¹ obser-
wowa³o starcie.

*** Wspó³czesnoœæ ***
- Znowu poni¿ej œredniej! Co siê dzieje?
Ch³opak pad³ na ³awkê. Napi³ siê wody z butelki i otar³ pot z czo³a.
- Mam gorszy dzieñ - odpar³. - Mo¿emy prze³o¿yæ trening na
jutro?
- Niech bêdzie. Spróbuj jeszcze raz i puszczê ciê do domu.
M³ody sportowiec wsta³ i powlók³ siê na liniê startow¹. Przyj¹³
pozycjê. Na znak dany przez trenera ruszy³ biegiem. Tupot jego
stóp niós³ siê echem po wyciszonej, pustej hali sportowej, której
byli jedynymi goœæmi. Przebieg³ jej d³ugoœæ i zakrêci³. Poczu³ przy-
jemny ch³ód, gdy przebiega³ pod wisz¹c¹ na œcianie klimatyzacj¹.
Po kolejnej d³ugoœci zacz¹³ dyszeæ.
Trener zatrzyma³ stoper, gdy ch³opak go min¹³.
- Jeszcze gorzej - mrukn¹³, spogl¹daj¹c na czas. - Faktycznie,
lepiej jak dasz sobie dziœ spokój…
Biegacz chwyci³ swoj¹ butelkê i ruszy³ w kierunku szatni.
- Pamiêtaj o mistrzostwach! - zawo³a³ za nim trener. - Zosta³
tydzieñ!

*** Los Angeles, 31 lipca 1932 ***
Stopy pali³y ¿ywym ogniem.
P³omienie przedziera³y siê przez cienkie podeszwy butów i bezli-
toœnie trawi³y skórê. Piêty, przy ka¿dym kolejnym kroku walczy-
³y, by nie ulec promieniuj¹cemu do kostek bólowi. Niefortunnie
przekrêcona skarpeta ociera³a rosn¹ce pêcherze.
Twarz biegacza nawet nie drgnê³a. Z ka¿d¹ chwil¹ przyspiesza³
kroku. Lina, rozpiêta miêdzy nim a jego przeciwnikiem, wci¹¿ trzy-
ma³a ich blisko siebie.
Orze³ niezmiennie unosi³ siê i opada³, ani na chwilê nie
trac¹c rytmu.

*** Wspó³czesnoœæ ***
- Chwila, pójdê tylko zmieniæ buty…
- A tym czego brakuje?
Ch³opak zszed³ z toru i znikn¹³ w szatni. Po chwili wróci³ w no-
wych butach.
- O, proszê - mrukn¹³ trener. Chwyci³ podopiecznego za stopê i
przyjrza³ siê od spodu podeszwie. Popuka³ w ni¹ palcem. -

Czego oni teraz nie wymyœl¹. Jak by³em w twoim wieku, to mi siê
takie nawet nie œni³y…
- W tamtych noga mi siê poci³a i trochê ociera³a - rzek³ m³odzik,
wskazuj¹c w kierunku szatni. - Te s¹ nowiutkie, w sam raz na
mistrzostwa.
Przebieg³ ca³¹ trasê. Nauczyciel zmierzy³ mu czas.
- Lepiej - skwitowa³, gdy biegacz siê zatrzyma³. - To nadal nie jest
poziom, który powinieneœ reprezentowaæ. Dziœ szybko do domu
nie wrócisz…

*** Los Angeles, 31 lipca 1932 ***
Spojrza³ na swoj¹ dru¿ynê.
Szermierze, wioœlarze, biegacze, skoczkowie, miotacze dysków -
wszyscy oni przyjechali tu, by pokazaæ, na co staæ sportowców
z m³odego pañstwa, które niedawno odzyska³o niepodleg³oœæ.
Ca³a dziewiêtnastka nosi³a na piersiach bia³ego or³a w czerwo-
nym polu - zarówno w geœcie dumy narodowej, jak i solidarnoœci
z tym obola³ym, dwudziestym towarzyszem, któremu przysz³o
walczyæ z fiñskim lwem.
Fin nie odstêpowa³ przeciwnika na krok. Zbli¿ali siê do ostatniej
prostej. Polak podniós³ g³owê i zawiesi³ wzrok na powiewaj¹cej
nad trybun¹ polskiej fladze. Orze³ zacz¹³ biæ szybciej skrzyd³ami.
Lina miêdzy rywalami pêk³a.

*** Wspó³czesnoœæ ***
- Flaga?
Trener zwin¹³ do koñca bia³o-czerwony proporzec, po czym
wsun¹³ go do torby.
- Oczywiœcie - odpar³. - Jesteœ reprezentantem Polski, to i flaga
jest potrzebna. Jako symbol i znak, ¿e my to my. Bêdziesz móg³
zarzuciæ j¹ sobie na ramiona, jak ju¿ wespniesz siê na podium.
- Jeœli siê wespnê. Nie przesadzajmy z optymizmem.
Nauczyciel spiorunowa³ swojego wychowanka wzrokiem.
- Z tak¹ postaw¹ to ty daleko nie zajdziesz - stwierdzi³. - Gdyby
Kusociñski tak mówi³, niczego by nie osi¹gn¹³.
- Kto?
Trener niemal podskoczy³.
- Jak to, "kto"? - zapyta³. Wlepi³ w ucznia spojrzenie szeroko
otwartych oczu. - ¯artujesz sobie? Przecie¿ to jego dotycz¹ mi-
strzostwa, na które jedziemy! Legenda sportu i mistrz Drugiej
Rzeczypospolitej w biegach, wzór do naœladowania…
Mówi¹c to, rozpi¹³ torbê i po chwili poszukiwañ wydoby³ z niej
pomiêt¹ broszurê.
- Masz, poczytasz w samochodzie. To wstyd, ¿ebyœ jako biegacz
nie zna³ tej postaci.
- Ma³y Memoria³ Janusza Kusociñskiego - przeczyta³ ch³opak. -
Patron tych zawodów lekkoatletycznych, przeznaczonych dla
m³odych sportowców, jest miêdzy innymi wielokrotnym mistrzem
Polski, z³otym medalist¹ Letnich Igrzysk Olimpijskich w Los
Angeles z 1932 roku oraz œwiatowym rekordzist¹ w dziedzinie
biegów d³ugo- i krótkodystansowych…

*** Los Angeles, 31 lipca 1932 ***
Jeden, dwa, cztery metry. Bia³y orze³ coraz wœcieklej bi³ skrzyd³a-
mi. Szeœæ, osiem metrów. Z³oty lew zosta³ w tyle. Po raz kolejny
zamacha³ szabl¹ i rykn¹³ w rozpaczliwej próbie dogonienia rywa-
la. Na pró¿no.
Biegacze wpadli na ostatni¹ prost¹. Œciana okrzyków i wiwatów
przerodzi³a siê w hucz¹c¹ falê oklasków, która zala³a tor i otoczy³a
ich z ka¿dej strony. Prowadz¹cy spojrza³ w kierunku jej Ÿród³a i
przywo³a³ na twarz uœmiech. Polska dru¿yna, z trudem panuj¹ca
nad cisn¹cymi siê do oczu ³zami, wiwatowa³a. Flaga ³opota³a nad
ich g³owami. Polak obejrza³ siê na przeciwnika i widz¹c, ¿e zosta³
on daleko w tyle, zwolni³ kroku.
Przed nim majaczy³a linia mety.
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*** Wspó³czesnoœæ ***
- Proszê pañstwa, ostatnie okr¹¿enie! Ka¿dy krok to walka o zo-
stanie liderem, o zostanie godnym spadkobierc¹ Janusza
Kusociñskiego. Ju¿ za chwilê poznamy zwyciêzcê!
Zawodnicy biegli zbici w ma³¹, mieni¹c¹ siê kolorami strojów,
emblematów i gode³ grupkê. Walczyli o ka¿dy skrawek toru. Co
chwilê któryœ z nich wysuwa³ siê na prowadzenie, by zaraz zo-
staæ wci¹gniêtym do œrodka i zast¹pionym przez rywala.
Widownia skandowa³a i wiwatowa³a.
Nagle, jeden z biegaczy zajmuj¹cych miejsce na koñcu kolumny,
pocz¹³ przeæ ku jej przodowi. Wyprzedza³ po kolei przeciwników,
wsuwaj¹c siê w w¹skie przerwy miêdzy nimi i niemal odskakuj¹c,
gdy ktoœ próbowa³ zas³oniæ mu drogê. Dotar³ na czo³o grupy, by
nastêpnie siê od niego oderwaæ. Jeden, dwa, cztery, szeœæ, osiem
metrów dzieli³o go od pierwszego z biegn¹cych w kolumnie. T³um
na trybunach wybuch³ fal¹ oklasków.
Bia³y orze³ mkn¹³ ku zwyciêstwu.

***
Nie spuszczaj¹c oczu ze swojej flagi, niesiony podmuchem
owacji, przerwa³ taœmê.

************************************************
Opowiadanie nagrodzone (I miejsce) w Konkursie Literackim
"Odkrywca Œwiatów" Wirtualnej Akademii Astronomii w Opolu

OKO CYKLONU

Statek run¹³ w otch³añ.
Zwa³y wody wla³y siê na pok³ad. Zemsta Lucypera poczê³a wspi-
naæ siê na kolejnego ba³wana. Kapitan Boruta, na wpó³ oœlepio-
ny wod¹, napar³ ze wszystkich si³ na ster.
- Busola oszala³a! - krzykn¹³ sternik Ignaz, wskazuj¹c
wiruj¹c¹ ig³ê. - Nie przep³yniemy!
- Oko! - wrzasn¹³ Boruta. - ZnajdŸ mi oko cyklonu!
¯agle huknê³y, gdy wiatr omal ich nie rozerwa³. Statek skoczy³ do
przodu, oraj¹c pianê. Coraz wiêksze ciemnoœci zalega³y wokó³.
Lampy zgas³y i nikt ju¿ nie widzia³ wody. Przez nastêpne godziny
marynarze uwijali siê po pok³adzie. Wicher cisn¹³ kilku w czarn¹
otch³añ. Kolejny przelecia³ tu¿ obok Boruty. Jego wrzask obija³
siê pod czaszk¹ kapitana.
- Ktoœ musi wejœæ na maszt! - us³ysza³ g³os Ignaza. - Oko
gdzieœ tu jest!
Kapitan spojrza³ na swoj¹ za³ogê. Oszaleli z przera¿enia ludzie
kulili siê po k¹tach i wpijali palce w za³omy desek. Zakl¹³, widz¹c,
¿e decyzja zosta³a podjêta za niego.
- Trzymaj ster…
Statek wierzgn¹³. Boruta, który zd¹¿y³ ju¿ puœciæ ko³o, wystrzeli³
do przodu i uderzy³ w maszt. Splun¹³ krwi¹. Odczeka³ a¿ przesta-
nie siê trz¹œæ, po czym chwyci³ oplataj¹c¹ belkê sieæ i zacz¹³ wspi-
naczkê. By³ prawie na szczycie, gdy dostrzeg³ czerwone œwiat³o.
Wyci¹gn¹³ rêkê, zamacha³ i wskaza³ w jego kierunku. Poczu³, ¿e
galeon zakrêca.
Po chwili dotarli do granicy oka. Nagle, wiatr uderzy³ od lewej.
Ignaz krzykn¹³. Okrêt jêkn¹³, skrêci³ ostro, po czym zacz¹³ prze-
chylaæ siê na lew¹ burtê.
Boruta zacisn¹³ zêby, czekaj¹c, a¿ razem z masztem huknie o wodê.

***
Pierwszym, co dostrzeg³ w œwietle zachodz¹cego s³oñca, by³a
nieruchoma flaga na szczycie masztu. Masztu, przechylonego
niemal poziomo.
Spojrza³ w drug¹ stronê. Przez œcianê burzy dostrzeg³ uczepio-
nych pok³adu ludzi. Wisz¹cy na sterze Ignaz wykrzykiwa³

Boruta przelecia³ wzrokiem po burcie statku i spojrza³ na
morze pod sob¹.
Wrzasn¹³. Ciemnoœæ ukry³a przed za³og¹ coœ gorszego, ni¿ zabój-
cze fale. Ukry³a ich ca³kowity brak. Stopy kapitana wisia³y dzie-
si¹tki mil ponad oceanem, który statek zostawi³ daleko pod sob¹.
Borutê znów uderzy³ wiatr, gdy Zemsta Lucypera siê wyprosto-
wa³a. Zsun¹³ siê z masztu, dopad³ do steru i wyrwa³ go Ignazowi.
- Co ty wyprawiasz?! - krzykn¹³ sternik. - To nasza jedyna nadzieja!
Cios by³ niespodziewany. Ignaz zgi¹³ siê w pó³. Wiatr cisn¹³ go
na deski pok³adu. Kapitan Boruta napar³ na ster i obróci³ okrêt,
oddalaj¹c go tym samym od oka cyklonu.

***
Wiatr usta³.
Wszyscy na statku spali, b¹dŸ le¿eli nieprzytomni. Kapitan, uwie-
szony na sterze, podniós³ g³owê. Zemstê Lucypera otacza³y
gwiazdy, jedna po drugiej zapalaj¹ce siê zarówno na ciemnym
niebie, jak i w tafli, po której p³ynêli. Boruta przymru¿y³ oczy.
Nie, pomyœla³, tu nie ma ¿adnej tafli…
Przed dziobem ros³o ogromne oblicze ksiê¿yca.

***
- Tak sobie myœlê, ¿e to chyba pat. Mylê siê?
Drewniana figura anio³a wisia³a nad szachownic¹. Bia³y król,
popchniêty przez jego stopê, le¿a³ przewrócony na œrodku
szachownicy.
- Nie ja obali³em króla! - obruszy³ siê baron Münchhausen. -
Jeszcze mam tu partiê do wygrania.
- Wolne sobie! - odpar³ pan Twardowski. - Ju¿ widzê, jak
wygrywasz, niemiaszku!
- Em… Przepraszam, ¿e przeszkodzê…
Oboje podnieœli g³owy. Ponad figur¹, uwieszony na relingu,
sta³ blady mê¿czyzna.
- Czy mogliby panowie powiedzieæ mi - rzek³ kapitan Boruta -
gdzie siê znajdujemy?
- A to waœæ nie widzisz? - zdziwi³ siê Twardowski. - To¿ to Luna.
Kapitan rozejrza³ siê. Ziemia by³a szara, podziurawiona kraterami
i przykryta kopu³¹ mroku ciemniejszego, ni¿ najczarniejsza noc.
Coœ wschodzi³o nad widnokrêgiem.
- Chryste Panie - wyszepta³ Ignaz, który przywlek³ siê do
relingu. - Jesteœmy na Ksiê¿ycu…
- Szach i mat!
- A ¿eby ciê… - burkn¹³ Polak. - To co, rewan¿? Teraz ja
biorê bia³e…
- Bardzo przepraszam, ¿e niepokojê panów - powiedzia³ Boruta,
zeskoczywszy na ziemiê - ale czy mogliby panowie udzieliæ
pomocy zagubionym wêdrowcom?
- Wêdrowcom? - zdziwi³ siê Münchhausen. Oderwa³ wzrok od
gry. - Statek! No proszê. Nie zauwa¿y³em… Niech zgadnê:
porwa³a was burza, co?
- Szach!
- Cyklon - sprostowa³ Ignaz, zsun¹wszy siê z pok³adu. -
Chcieliœmy p³yn¹æ do oka, ale…
- Z³y pomys³ - przerwa³ mu baron, po czym zbi³ bia³ego
hetmana. - Nie by³oby co po was zbieraæ. Szach!
- Bardzo chcielibyœmy wróciæ na morze, na Ziemiê…
Us³yszeli jêk. Jeden z marynarzy obudzi³ siê, po czym leg³ nie-
przytomny na widok wschodz¹cej nad horyzontem Ziemi.
Pozostali przeszli na dziób. Byli równie bladzi co ich kapitan.
- Mat! - krzykn¹³ baron i odwróci³ siê do rozmówcy. - A co
wam tu nie odpowiada? Cisza, spokój, a Œmieræ i wszystkie
diab³y was tu nie znajd¹, ot co. Prawda, Janie?
Szlachcic odburkn¹³ coœ i zabra³ siê do sk³adania szachownicy.

komendy, próbuj¹c zmusiæ ich do posadzenia okrêtu pionowo.



MAJ 2020 nr 5/324 11

- Pomó¿my im, Hieronimie - rzek³ po chwili. Spojrza³ na kapitana. -
Musicie obróciæ statek i wróciæ po w³asnych œladach. Przy odrobi-
nie szczêœcia cyklon nie przesun¹³ siê zbyt daleko. Nie wiem
tylko, jak wybiæ was w jego kierunku… Hieronimie?
Baron wyszczerzy³ siê w uœmiechu.
- Macie dzia³a na okrêcie?

***
- Lata³em statkiem setki mil nad ziemi¹ - stwierdzi³ Ignaz. - Otar³em siê
o œmieræ jakiœ tuzin razy. Wyl¹dowa³em na Ksiê¿ycu i patrzy³em, jak
dwójka starych szlachciców gra sobie w szachy. Ale to, co robimy
teraz to gruba…
- Oj, zamknij siê - rzek³ kapitan. - Trochê fantazji, na mi³oœæ bosk¹.
Okrêt p³yn¹³ po swoim œladzie, pchany przez œwiszcz¹cy, ksiê¿yco-
wy wiatr. Boruta spojrza³ za siebie. Dwie postacie obserwowa³y ich
ze szczytu wzgórza.
Zemsta Lucypera powoli zbli¿a³a siê do miejsca, w którym œlad znika³.
- Na moj¹ komendê! - zakrzykn¹³ Boruta. - Pal!!!
Ignaz w ostatniej chwili pad³ na pok³ad. Dzia³a, podwa¿one i skiero-
wane niemal pionowo w dó³, huknê³y jednolit¹ salw¹. Szarpnê³o, po
czym galeon oderwa³ siê od powierzchni Ksiê¿yca.
- Nabijaæ! Na moj¹ komendê… Pal! Nabijaæ! Na moj¹ komendê…
Okrêt dryfowa³, zostawiaj¹c za sob¹ Ksiê¿yc.
- Zwin¹æ ¿agiel! - dar³ siê Boruta. - Do wiose³!
Wios³a zastuka³y w dulkach. Ksiê¿yc by³ ju¿ tylko punktem daleko
za plecami kapitana, ustêpuj¹cym miejsca rosn¹cej przed oczami
marynarzy tarczy Ziemi. Ignaz jêkn¹³, gdy przez pok³ad przetoczy³
siê znajomy podmuch.
- Z³apcie siê czegoœ! - przekrzykiwa³ narastaj¹cy wiatr Boruta. -
Pora wracaæ na morze!
Zemsta Lucypera zag³êbi³a siê w cyklon.

**********************************************
Opowiadanie nagrodzone (I miejsce) w Konkursie Literac-
kim XIX Festiwalu Kultury Powiatowej Branice 2019

NOC KRYSZTA£OWA

Ko³a zêbate obraca³y siê w rytm pracuj¹cych t³oków.
Kryszta³ rozjaœni³ wnêtrze krypty blaskiem, przenikaj¹cym
miêdzy prêtami klatki. Soczewki przesuwa³y siê wzd³u¿ me-
chanicznych ramion, tworz¹c na œcianach œwietlist¹ mozaikê.
W jednej chwili maszyna zamar³a.
Kryszta³ zgas³.

***
Poci¹g zatrzyma³ siê ze zgrzytem kó³.
Dworzec w Leobschütz, obwieszony czerwonymi flagami ze
swastyk¹ i zasnuty mg³¹, przywodzi³ na myœl ogromn¹
lokomotywê, która w³aœnie zakoñczy³a swój bieg. Jonasz
zszed³ ze stopnia, przeci¹³ peron i wszed³ do budynku.
Czeka³a tam go kontrola dokumentów. Wyszed³ na
Bahnhofstrasse, sk¹d ruszy³ w dó³ parku. Tam móg³
wreszcie odetchn¹æ powietrzem wolnym od dymu. Przeszed³
mostem nad Zinn¹ i ruszy³ promenad¹.
Minê³o go ma³¿eñstwo jad¹ce na rowerach. Ludzie przecha-
dzali siê wokó³ fontanny ze zwierzêtami oraz pomnika Philo
vom Walde. Widok dwójki esesmanów, id¹cych deptakiem
sk³oni³ Jonasza do przyspieszenia kroku.
Zapach z browaru Weberbauera towarzyszy³ mu do rynku.
Ratusz wznosi³ siê ponad g³owami ludzi, którzy kr¹¿yli po-
œród straganów i namiotów, otaczaj¹cych budynek bez³ad-
nym kordonem. Wóz drabiniasty przetoczy³ siê przez cieñ
wie¿y i znikn¹³ w jednej z ulic.
Jonasz tymczasem wkroczy³ na próg kamienicy.

***
- M³ody Bergerbaum! Co ty tu robisz? WchodŸ, wchodŸ…
Stary ¯yd odsun¹³ siê, by wpuœciæ Jonasza do mieszkania,
po czym zamkn¹³ drzwi. Nastêpnie poprowadzi³ goœcia
do salonu, gdzie posadzi³ go w fotelu.
- Cieszê siê, ¿e widzê ciê w zdrowiu, rabbi…
- Czyœ ty do reszty zdurnia³?! - przerwa³ mu rabbi Aaron. -
Wiesz, ile kosztowa³o mnie za³atwienie ci polskiego obywa-
telstwa. A teraz wracasz tutaj, gdy ten wariat z Berlina chce
najwyraŸniej wszystkich nas wykoñczyæ!
- Rabbi, proszê, nie z³oœæ siê - powiedzia³ Jonasz. - Wiem,
nara¿am siê, ale mam ku temu powa¿ne powody. Proszê,
wys³uchaj mnie…
Stary ¯yd kr¹¿y³ po pokoju, na zmianê chowaj¹c twarz w
d³oniach i zak³adaj¹c rêce za plecy. Wreszcie zatrzyma³ siê
przed œcian¹ ca³kowicie zakryt¹ rzêdami ksi¹¿ek. Westchn¹³.
- Mów.
- Mam powody by s¹dziæ - zacz¹³ Jonasz - i¿ nadci¹ga…
katastrofa.
Brwi rabbiego uciek³y wysoko w górê.
- Doprawdy? Czym¿e siê to objawia?
- S³ysza³eœ kiedyœ, rabbi, nazwisko Ossowiecki? Jest
niezwykle zdolnym jasnowidzem, s³awnym na ca³¹ Polskê,
swego czasu docenionym przez samego Pi³sudskiego…

***
Dym z papierosów zasnuwa³ salê. Opary przes³ania³y dwóch
mê¿czyzn pochylonych nad kieliszkami w k¹cie knajpy.
Wiêkszy z nich, ³ysy elegant, hukn¹³ piêœci¹ w stolik.
- Niech mnie diabli, panie Górski! - zaœmia³ siê. - Fenomenalnie!
Jonasz odwzajemni³ uœmiech.
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Miedziane przek³adnie, ko³a zêbate i soczewki otacza³y zamkniêty
w klatce kryszta³. Jonasz podszed³ do panelu sterowniczego.
Poci¹gn¹³ za jedn¹ z dŸwigni, otwieraj¹c klatkê. Dr¿¹c¹ d³oni¹
wsun¹³ na miejsce brakuj¹cy fragment kryszta³u, po czym
zatrzasn¹³ wieko. Z³apa³ kolejne dwie dŸwignie.
- Poka¿ mi.
Poci¹gn¹³. Obrêcze zaczê³y wirowaæ, posy³aj¹c soczewki w sza-
leñczy taniec wokó³ maszyny. Œwiat³o wype³ni³o kryptê. Cienie
nabra³y kszta³tów. Jonasz ujrza³ swoich braci, ¯ydów -
mê¿czyzn, kobiety i zap³akane dzieci - zewsz¹d otoczonych przez
p³omienie. Chmury ostrych, jarz¹cych siê w œwietle ksiê¿yca
kryszta³ów siek³y ich po twarzach. Wysoko, ponad ich krzykami
i lamentami, wznosi³a siê ogromna postaæ, spogl¹daj¹ca na swoje
dzie³o.
W³adca, pomyœla³ Jonasz. W³adca, dla którego to
zaledwie pocz¹tek dzie³a.
Soczewki wirowa³y coraz szybciej. Jaœniej¹ce z ka¿d¹ chwil¹
œwiat³o oœlepia³o Jonasza. Ostatnim, co zobaczy³, by³a siêgaj¹ca
po niego rêka w³adcy.
Potem maszyna eksplodowa³a.

***
Synagoga p³onê³a.
Ludzie, którzy j¹ podpalili, roztrzaskiwali witryny ¿ydowskich
sklepów i wdzierali siê do kamienic. PrzeraŸliwe wycia, zarówno w
jêzyku niemieckim jak i w jidysz, nios³y siê ponad Leobschütz.
Grupa kilkudziesiêciu ̄ ydów, wyrwanych ze snu i otumanionych,
sta³a na rynku, zbita w ciasn¹ gromadê przez esesmanów.
Wœród nich by³ s³aniaj¹cy siê na nogach rabbi Aaron.
Nikt wiêc nie zwróci³ uwagi na cieñ, który wypad³ spomiêdzy
p³omieni trawi¹cych dom modlitwy. Cieñ mia³ rozoran¹ twarz i
niewidz¹ce, zalane krwi¹ oczy. Id¹c, gubi³ za sob¹ od³amki krysz-
ta³u, które znika³y poœród zaœcie³aj¹cego pod³ogê szk³a. Nie
widz¹c, dok¹d zmierza, poderwa³ siê do biegu.
Kryszta³owa noc poch³onê³a Jonasza.

************************************************

W  ŒWIÊTOKRZYSKIM  GWIAZDY  S¥  BLI¯EJ…
W œwiêtokrzyskim gwiazdy s¹ bli¿ej
Patrz¹ na kwieciste
Wzory chust
Œwiec¹ gdy pani babcia
Znów biega z konewk¹
Martwi¹ siê by nie zawadzi³a
O wystaj¹c¹ trylinkê

W œwiêtokrzyskim gwiazdy s¹ bli¿ej
Zw³aszcza ta p³on¹ca
Nad Œwiêtym Krzy¿em

Kapliczk¹ maryjn¹
Ruin¹ zamku i domem pisarza

Z którym jeŸdzi na gie³dê
Po ziemniaki

W œwiêtokrzyskim gwiazdy s¹ bli¿ej
A wystarczy spojrzeæ z balkonu:
Ma³y Wóz stoi zdezelowany
Na wybiegu dla kur
A Du¿ym jeŸdzi siê na ryby

Jan Skoumal - uczeñ g³ubczyckiego
liceum, maturzysta i pocz¹tkuj¹cy pisarz. Wszystkie jego

opowiadania i wiersze przeczytaæ mo¿na na stronie
internetowej: janskoumal.home.blog
Autork¹ ilustracji jest Emilia Uksik.

- Mój rabbi zawsze powtarza³ - odrzek³ - ¿e kaba³a jest nauk¹,
któr¹ pojm¹ tylko ludzie o otwartym umyœle. Cieszê siê, ¿e
znalaz³em kogoœ o umyœle stokroæ bardziej otwartym ni¿ mój,
z kim mogê dzieliæ siê swoj¹ wiedz¹.
Ossowiecki by³ pijany. £ypn¹³ przekrwionym okiem na rozmówcê.
- A wiesz, ¿e uczy³ mnie ̄ yd? - zapyta³. - Worobiej siê nazywa³.
Niezwykle inteligentny i uzdolniony facet. Ale in¿ynier by³
z niego ¿aden, ot co!
Jonasz pokiwa³ g³ow¹ i nape³ni³ kieliszki.
- Nie to co ja - kontynuowa³ jasnowidz. - Pamiêtam, przyszed³ do
mnie z pomys³em na maszynê. Chcia³ zbudowaæ ustrojstwo,
które przewiduje przysz³oœæ. Mechanicznego wieszcza!
- I co pan zrobi³? - spyta³ Jonasz.
- A co ¿em mia³ zrobiæ? Zbudowa³em, a jak¿e. Przyszed³,
obejrza³ i zabra³ w cholerê. Wspomina³ o jakimœ mieœcie, do
którego to zawozi, jak to by³o… Gupczyce?
Jonasz omal nie st³uk³ butelki.
- I co z t¹ maszyn¹? - zaryzykowa³ pytanie.
- Nie wiem - odpar³ Ossowiecki. - Po staruchu œlad przepad³.
Ciekawe, czy wybrakowana maszyna zadzia³a³a.
- Wybrakowana?
- Ano - znów zaœmia³ siê mê¿czyzna. - Jak sobie polaz³, znalaz³em
na pod³odze od³amek kryszta³u, który w niej by³. Noszê go przy
sobie, a nu¿ spotkamy siê kiedyœ…
Siêgn¹³ do kieszeni po portfel, z którego wyj¹³ ma³y kawa³ek szk³a.
- Lata mijaj¹, a dziada dalej nie widaæ. Chyba przepad³ na dobre,
tak coœ czujê. Przyda³oby siê, ¿eby to szkie³ko trafi³o w rêce
kogoœ, kto mo¿e kiedyœ mu je przeka¿e…
- Panie Ossowiecki - Jonaszowi zasch³o w gardle; wychyli³ kieli-
szek, który odstawi³ z hukiem. - Wie pan, ja doœæ sporo podró¿ujê…

***
Rabbi Aaron przeniós³ spojrzenie z ksi¹¿ek na trzymany przez
m³odego ¯yda kryszta³ek. Otworzy³ i zamkn¹³ usta, nie mog¹c
wydobyæ z siebie g³osu.
- Obaj wiemy, ¿e maszyna gdzieœ tu jest - powiedzia³ Jonasz. -
Mechaniczny wieszcz, którego Worobiej ukry³ gdzieœ w
G³ubczycach…
- Ja nic nie wiem - wyszepta³ starzec, cofaj¹c siê pod œcianê. -
Worobiej to wariat, szaleniec. Lata temu by³ moim uczniem.
Nie widzia³em go od czasu, gdy uciek³ za granicê…
- Rabbi, proszê. Musisz mi pomóc, to bardzo wa¿ne…
Œwiat³o rozla³o siê po rêce Jonasza i pad³o na twarz rabbiego.
Cienie, przywodz¹ce na myœl ludzi, skaka³y po œcianach. Ucieka-
³y przed rozb³yskami œwiat³a, które poch³ania³y je, tworz¹c przed
oczami ̄ ydów prawdziwy danse macabre teatru cieni.
Kryszta³ek zgas³.
- Im bli¿ej G³ubczyc by³em - wyszepta³ Jonasz - tym czêœciej to
siê dzia³o. Maszyna próbuje nas ostrzec. Nie uda jej siê to,
dopóki pozostanie niepe³na. Rabbi, b³agam, ty wiesz gdzie
Worobiej j¹ ukry³. Muszê j¹ znaleŸæ i odczytaæ wró¿bê.
Rabbi Aaron pad³ na fotel. Westchn¹³ zrezygnowany.
- Ten Polak… Nauczy³ ciê, jak to zrobiæ?

***
Cieñ przemkn¹³ wzd³u¿ muru synagogi i znikn¹³ w bocznych
drzwiach. Noc zagoœci³a równie¿ do wnêtrza œwi¹tyni. Jedynie
niewyraŸne plamy œwiat³a wpadaj¹cego przez witra¿e upewnia³y
Jonasza, ¿e wszed³ do domu modlitwy, a nie do jaskini. M³ody
¯yd zapali³ lampê i odnalaz³ zejœcie do piwnicy. Po krótkich
poszukiwaniach stan¹³ przed w³aœciw¹ œcian¹. Uderzenia kilofa
o ska³ê, t³umione przez pod³ogê synagogi, nios³y siê po jej
wnêtrzu. Nim min¹³ kwadrans, Jonasz mia³ przed sob¹ otwór,
za którym kry³o siê kolejne pomieszczenie.
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OD 16 KWIETNIA OBOWI¥ZUJE NAKAZ ZAS£ANIANIA UST I NOSA.
Ka¿dy, kto wychodzi z domu, musi zakryæ te czêœci twarzy. Mo¿e
to zrobiæ za pomoc¹ maseczki jednorazowej, maseczki materia-
³owej, chusty, apaszki czy szalika. Dziêki temu chroni siebie i
innych. Osoby zaka¿one koronawirusem, które przechodz¹
chorobê bezobjawowo, nie bêd¹ nieœwiadomie zara¿aæ innych.

Obowi¹zek zas³aniania ust i nosa na terenie Polski obowi¹zuje
do odwo³ania. Dotyczy wszystkich, którzy znajduj¹ siê:

* w pojazdach komunikacji zbiorowej (autobusach, tramwa-
jach, w metrze itp.),

* w samochodach - dotyczy sytuacji, w których razem jad¹
osoby obce, to znaczy takie, które nie mieszkaj¹ ze sob¹ (np.
koledzy z pracy, s¹siedzi itp.),

PRZYK£AD:  Jadê samochodem z mam¹, z któr¹ mieszkam na
co dzieñ. W takiej sytuacji nie musimy zas³aniaæ ust i nosa.

PRZYK£AD: Podwo¿ê samochodem kole¿ankê, z któr¹ nie
mieszkam na co dzieñ. Dla bezpieczeñstwa mamy obowi¹zek za-
s³aniania nosa i ust podczas przejazdu.

* na drogach i placach (dotyczy równie¿ osób je¿d¿¹cych np.
rowerem lub hulajnog¹),

* w zak³adach pracy (dotyczy osób, które maj¹ stycznoœæ z
osobami z zewn¹trz - interesantami, klientami, obywatelami itp.),

PRZYK£AD: Nie mogê pracowaæ zdalnie, ale wszystkie zada-
nia realizujê w pracy w swoim pokoju. Nie mam stycznoœci z
osobami spoza pracy. W takiej sytuacji nie mam obowi¹zku za-
s³aniania ust i nosa.

PRZYK£AD: Pracujê na recepcji i muszê odbieraæ dokumenty
od kurierów i klientów. Mam stycznoœæ z osobami z zewn¹trz. W
takiej sytuacji muszê zas³aniaæ usta i nos.

Nie masz obowi¹zku zas³aniania ust i nosa w pracy,
chyba ¿e obs³ugujesz klientów zewnêtrznych.
* w budynkach u¿ytecznoœci publicznej (np. w urzêdach, szko-

³ach, uczelniach, przychodniach i szpitalach, na poczcie, w ban-
kach i restauracjach),

*  w sklepach i na targowiskach,
*  w punktach us³ugowych,
*  na klatkach schodowych, w windach, pralniach i innych

miejscach wspólnych, z których korzystaj¹ mieszkañcy bloków.
Wa¿ne! Policjanci, stra¿nicy graniczni, kasjerzy w banku czy

sprzedawcy w sklepie mog¹ za¿¹daæ od nas odkrycia twarzy w

celu identyfikacji. Mamy obowi¹zek uczyniæ to na ich proœbê.
Wa¿ne! Pracownicy sklepów i punktów us³ugowych mog¹ za-

krywaæ twarze przy pomocy przy³bicy, jeœli wszystkie kasy, punkty
sprzeda¿y, okienka itd. s¹ oddzielone od klientów dodatkow¹
przes³on¹ ochronn¹. Ma³e dzieci, osoby chore i rolnicy.

 Kogo jeszcze nie obowi¹zuje nakaz zakrywania ust i nosa?
Zakrywaæ usta i nos musz¹ co do zasady wszyscy. Wprowa-

dzamy jednak kilka wyj¹tków. Wœród nich znajduj¹ siê:
* dzieci do 4 lat,
* osoby, które maj¹ problemy z oddychaniem (okazanie orze-

czenia lub zaœwiadczenia nie jest wymagane),
* osoby, które same nie mog¹ za³o¿yæ lub zdj¹æ ochrony z

twarzy z powodu stanu zdrowia (okazanie orzeczenia lub zaœwiad-
czenia nie jest wymagane),

* osoby poruszaj¹ce siê samochodem - je¿eli pasa¿erowie miesz-
kaj¹ ze sob¹,

* osoby poruszaj¹ce siê samochodem - je¿eli przebywa tam
jedynie kierowca albo kierowca z dzieckiem do lat 4,

* pracownicy w zak³adach pracy, budynkach u¿ytecznoœci pu-
blicznej i obiektach handlowych. WA¯NE! Osoby, które bezpo-
œrednio obs³uguj¹ interesantów lub klientów w tych miejscach,
maj¹ jednak obowi¹zek zakrywania ust i nosa!

* kierowcy publicznego transportu zbiorowego i przewoŸnicy
prywatni - pod warunkiem, ¿e s¹ oddzieleni od pasa¿erów prze-
s³on¹,

* duchowni sprawuj¹cy obrzêdy religijne,
* rolnicy wykonuj¹cy prace w gospodarstwie,
* ¿o³nierze Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk so-

juszniczych, a tak¿e funkcjonariusze S³u¿by Kontrwywiadu Woj-
skowego i S³u¿by Wywiadu Wojskowego, wykonuj¹cych zada-
nia s³u¿bowe.

Czym siê ochroniæ? Nie tylko maseczk¹!
Usta i nos mo¿emy zas³oniæ za pomoc¹ szalika, chusty, apaszki

czy innym fragmentem odzie¿y. Nie ma nakazu korzystania wy-
³¹cznie z maseczek ochronnych.

Je¿eli jednak zdecydujemy siê na maseczki, warto wiedzieæ, po
które najlepiej siêgn¹æ. Na co zwróciæ uwagê?

Maseczki mog¹ byæ wykonane z tkanin:
* bawe³nianych,
* bawe³nianych z domieszk¹ elastanu,
* bawe³nianych z lnem, * lnianych, * poliestrowych,
* wiskozowych z domieszk¹ poliestru,
* poliamidowych z poliestrem, * fizeliny.
Maseczka powinna przylegaæ œciœle do twarzy, ale pozostawaæ

wygodê noszenia i oddychania. Maseczki wielorazowe powinni-
œmy praæ po ka¿dym u¿yciu.

Jak samemu zrobiæ maseczkê?
Mo¿esz szybko i ³atwo zrobiæ maseczkê w³asnorêcznie - Wy-

starczy kawa³ek materia³u (tkaniny, z których powinna byæ wy-
konana maseczka znajdziesz powy¿ej) oraz dwie gumki, np. re-
cepturki. Je¿eli u¿ywasz lekkiego materia³u, zwielokrotnij liczbê
warstw tkaniny.

*  Maseczka powinna byæ wi¹zana z ty³u na troki lub mieæ
gumki umo¿liwiaj¹ce za³o¿enie jej za uszy.

* W czêœci œrodkowej powinna zawieraæ zak³adki (harmonijkê),
które pozwol¹ dopasowaæ j¹ do kszta³tu twarzy (i zakryæ tym
samym nos, usta i brodê).

* Górna krawêdŸ powinna byæ wzmocniona, aby umo¿liwiæ
szczelne dopasowanie maseczki do nosa.

* Rozmiar mierzony "na p³asko" to co najmniej 17,5 cm x 9,5 cm.
                                             ¯ród³o: https://www.gov.pl/



MAJ 2020 nr 5/324 15



MAJ 2020 nr 5/32416

OSOBY POTRZEBUJ¥CE  POMOCY
 - MOG¥ J¥ UZYSKAÆ-W ZWI¥ZKU  Z PROBLEMEM  ALKOHOLOWYM, NARKOTYKOWYM

LUB PRZEMOC¥ W RODZINIE
* 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:
       we wtorki  w godz. 12.00 -14.00,   w pi¹tki w godz.  9.00 - 11.00,  w œrody w godz. 14.00 - 16.00
* dy¿ury terapeuty: w poniedzia³ki i œrody w godz. 16.00 - 19.30,  telefon zaufania - bezp³atna infolinia: tel  0800-475 - 070,    -
     codziennie od poniedzia³ku  do pi¹tku w godz. 8.00 - 14.00
*  u 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

APEL DO MIESZKAÑCÓW G£UBCZYC
 I OKOLIC

NIE B¥D•MY OBOJÊTNI
DLA OSÓB SAMOTNYCH,

CHORYCH,  NIEPE£NOSPRAWNYCH.
 MO¯E POTRZEBUJ¥
NASZEGO WSPARCIA.

 KONTAKT DO
OŒRODKA POMOCY SPO£ECZNEJ

 UL. POCZTOWA 6A
TEL. 77 485 29 22

POTRZEBUJESZ POMOCY?
Jeœli w zwi¹zku z myœlami samobójczymi lub

prób¹ samobójcz¹ wystêpuje zagro¿enie ¿ycia,
w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej,

zadzwoñ na policjê pod numer 112
lub udaj siê na oddzia³ pogotowia do miejscowego

szpitala psychiatrycznego.
Jeœli potrzebujesz rozmowy z psychologiem,

mo¿esz zwróciæ siê do
Ca³odobowego Centrum Wsparcia pod numerem

800 70 2222
 Pod telefonem, mailem i czatem dy¿uruj¹

psycholodzy Fundacji ITAKA
udzielaj¹cy porad i kieruj¹cy dzwoni¹ce osoby do

odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie.
Z Centrum skontaktowaæ mog¹ siê tak¿e bliscy

osób, które wymagaj¹ pomocy.
Specjaliœci doradz¹ co zrobiæ, ¿eby sk³oniæ nasze-

go bliskiego do kontaktu ze specjalist¹.
(przeczytaj, wytnij, zachowaj)

M£ODZIE¯OWE POGOTOWIE EMOCJONALNE
CHCESZ POGADAÆ? - ZADZWON,

  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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REKLAMA  W G£OSIE G£UBCZYC
 G³os G³ubczyc jest bezp³atnym informatorem o zasiêgu

gminy, w formacie A4 w kolorze. Ukazuje siê na prze³omie
miesiêcy w nak³adzie 2 000 egz. oraz w wersji elektronicznej
na www.glubczyce.pl  Reklamy - tylko na wewnêtrznych

stronach - podstawowy modu³ - w  ramce 9x9cm,
jednorazowa edycja 100,00z³ +VAT,

przy wiêkszej iloœci cenê mo¿na negocjowaæ.
   Treœæ reklam nadsy³aæ  w wersji elektronicznej w pliku JPG
(rozdz. 300dpi) na adres e-mail "janwac@o2.pl", w terminie

do 15. ka¿dego miesi¹ca na miesi¹c nastêpny,
wraz z podaniem "parametrów"
niezbêdnych do wystawienia

 Faktury VAT przez Miejski Oœrodek Kultury.

G³os G³ubczyc -
 bezp³atny informator samorzadowy

 Wydawca - Urz¹d Miejski w G³ubczycach.  (ISSN 1234-0890)
nak³ad 2000 egz.

 Red. naczelny - Jan Wac,  wspó³praca Mateusz Kitka
Adres Redakcji: 48-100 G³ubczyce,

ul. Niepodleg³oœci 14, Urz¹d Miejski,  tel. 77 485-30-21
e-mail: janwac@o2.pl

Materia³y zamówione i niezamówione przyjmujemy
 do 10. ka¿dego miesi¹ca.

 Materia³y mo¿na zostawiaæ  w sekretariacie Urzêdu Miejskiego.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za nades³ane

i opublikowane listy oraz zastrzega sobie prawo skracania,
redagowania  tekstów i zmiany tytu³ów.

Nie odpowiadamy za treœæ zamieszczonych  og³oszeñ i reklam.
Numery archiwalne GG  - www.glubczyce.pl, wszystkie GG

oraz Kalendarze G³ubczyckie na  http://www.sbc.org.pl
Druk -Drukarnia Printgraph ul. Mickiewicza  32-800 Brzesko

tel. +48 14 663 07 50 fax +48 14 664 07 25
<drukarnia@printgraph.pl>

SZANOWNI PAÑSTWO,
z uwagi na aktualn¹ sytuacjê epidemiologiczn¹
w Polsce, maj¹c na uwadze dobro beneficjentów
i pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spo³ecznego, prosimy o ograniczenie wizyt w jed-

nostkach organizacyjnych KRUS.
    Prosimy o korzystanie z systemu informatycz-
nego e-KRUS oraz o kontakt z jednostkami or-
ganizacyjnymi Kasy poprzez profil zaufany e-
PUAP, za pomoc¹ telefonu, poczty elektronicznej
lub innego dostêpnego kana³u komunikacji na od-
leg³oœæ.
     Je¿eli zaistnieje, zdaniem Pañstwa, potrzeba
bezpoœredniego kontaktu z pracownikami jedno-

stek terenowych KRUS, bardzo prosimy o

wczeœniejsze skonsultowanie wizyty
telefonicznie. tel. 77 485 3529, 77 485 6449

KASA ROLNICZEGO
UBEZPIECZENIA SPO£ECZNEGO

www.krus.gov.pl
glubczyce@krus.gov.pl

Przychodnia Podstawowej Opieki Zdro-
wotnej (z lekarzem pierwszego kontaktu)
informuje, ¿e udzielanie œwiadczeñ,
teleporady, e-recepty lub e-zwolnienia
mo¿liwe jest pod numerami telefonu:
512 078 197 oraz 77 4801-163
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"PEDAGOGIA MI£OŒCI"
W FRANCISZKAÑSKIM OŒRODKU POMOCY DZIECIOM
I CENTRUM AKTYWNOŒCI DZIECI I M£ODZIE¯Y
mgr-lic. Urban Adam B¹k OFM

Franciszkañski Oœrodek Pomocy Dzieciom w G³ubczycach ist-
nieje od roku 1997. Ponad dwadzieœcia lat s³u¿y m³odym miesz-
kañcom G³ubczyc, prowadz¹c œwietlicê socjoterapeutyczn¹ oraz
zapobiegaj¹c niedostosowaniu spo³ecznemu dzieci i m³odzie¿y.

Stara siê wdra¿aæ u wychowanków przestrzeganie zasad wspó³¿y-
cia spo³ecznego, kszta³towania w nich w³aœciwego stosunku do nauki
i pracy, podnosiæ poziom kultury osobistej oraz eliminowaæ zaburze-
nia zachowania. Stara siê równie¿ jak najlepiej dostosowywaæ do
potrzeb m³odego cz³owieka, w jak¿e szybko zmieniaj¹cym siê œwie-
cie, dlatego we wrzeœniu 2019 roku utworzono sekcjê: Centrum Ak-
tywnoœci Dzieci i M³odzie¿y, gdzie m³ody cz³owiek mo¿e nauczyæ siê
twórczo spêdzaæ czas. W zajêciach Oœrodka i Centrum uczestniczy
regularnie ok. 30 dzieci codziennie i ok. 15 wolontariuszy tygodnio-
wo. Wszystkie zajêcia s¹ bezp³atne, a dzia³alnoœæ jest finansowana
ze wsparcia Gminy G³ubczyce, Powiatu G³ubczyckiego, Prowincji
œw. Jadwigi jak równie¿ mieszkañców G³ubczyc i wszystkich ludzi
dobrego serca, poprzez ró¿ne kiermasze, koncerty, zbiórki czy kwe-
sty po Mszach œw. w koœciele parafialnym, franciszkañskim i in-
nych.  Dyrektorem Oœrodka jest franciszkanin, o. mgr-lic. Urban
Adam B¹k OFM, pedagog, socjoterapeuta i psychoterapeuta,
który prowadzi w Oœrodku i Centrum swój autorski program

"Pedagogia Mi³oœci".
G³ówn¹ nasz¹ zasad¹ jest wzajemna akceptacja. Wiemy, ¿e ka¿dy z

nas jest dobry, chocia¿ czasem nasze zachowanie mo¿e byæ niew³a-
œciwe. Nauce w³aœciwych postaw i zachowañ, s³u¿y realizowana u
nas "Pedagogia Mi³oœci", wspierana Transkulturow¹ Psychotera-
pi¹ Pozytywn¹, gdzie uczymy siê akceptowaæ siebie i innych, niko-
go nie odrzucaj¹c i nikim nie gardz¹c, koryguj¹c przy okazji niew³a-
œciwe postawy. Poprzez tak¹ socjoterapiê staramy siê tak¿e praco-
waæ na emocjami - ka¿demu z nas potrzeba pozytywnej redukcji
emocji, inaczej ten nadmiar skierujemy przeciwko czemuœ (demolo-
wanie rzeczy), komuœ (agresja wobec drugiego cz³owieka) czy sobie
(zamkniêcie siê w sobie). Dlatego mamy przygotowane profesjonal-
ne sale, gdzie mo¿emy te emocje redukowaæ: sala gier i zabaw, gdzie
zrzucamy z siebie ciê¿ar ca³ego dnia, si³ownia wraz z workiem bok-
serskim, gdzie mo¿emy wszelkie negatywne emocje z siebie wyrzu-
ciæ oraz sala wyciszeñ, gdzie przy grze kolorów i odpowiedniej mu-
zyce, mo¿emy le¿¹c odpocz¹æ od wszelkiego ha³asu i zgie³ku oraz siê
wyciszyæ. Do tego dochodz¹ wspólne rozmowy, zabawy, zajêcia te-
rapeutyczno-edukacyjne, wspólna pomoc przy nauce i odrabianiu
lekcji i wiele innych, jak¿e ciekawych rzeczy. W dzisiejszym œwiecie,
kiedy wiele rzeczy jest "online", mamy pracowniê komputerow¹ czy

"Play Station", by równie¿ odpocz¹æ a tak¿e nauczyæ siê m¹-
drze korzystaæ z cyfrowej rzeczywistoœci. Ka¿dy nasz dzieñ
jest inny, plan dnia jest tak skonstruowany, ¿e mamy czas na
zajêcia artystyczne, plastyczne, teatralne, muzyczne, kulinar-
ne, fotograficzne, informatyczne czy sportowe. Staramy siê
równie¿ spêdzaæ po¿ytecznie czas na wyjœciach, wyjazdach i
wycieczkach, gdzie odkrywamy otaczaj¹cy nas œwiat, pozna-
jemy polsk¹ i lokaln¹ kulturê, historiê czy krajobraz. Do rangi
legendy ju¿ uros³o nasze ogl¹danie filmów i bajek, gdzie to-
warzyszy nam nasza maszyna do popcornu i waty cukrowej, a
ogl¹danie koñczymy wspólnymi refleksjami odczuwanymi po
obejrzeniu danego dzie³a. Równie¿ codzienne ciep³e posi³ki,
przek¹ski czy s³odkie upominki, pomagaj¹ nam uczyæ siê dzie-
liæ i byæ wdziêcznym, za to co otrzymujemy. Kochamy te¿
s³uchaæ ró¿nych bajek czy opowiadañ, szczególnie o "Misiu
Zdzisiu", gdzie na ich podstawie uczymy siê równie¿ pew-
nych zachowañ spo³ecznych. Przebywanie tyle czasu razem

powoduje niekiedy ró¿ne konflikty, które pokonujemy na bie-
¿¹co, zastanawiaj¹c siê czemu tak robimy i wspólnie sobie
wybaczamy - nie nosimy w sobie urazy, co powoduje ¿e jesz-
cze bardziej siê szanujemy i lubimy. Oczywiœcie mamy te¿ czas
na wspólne rozmowy czy prace w grupach, gdzie mo¿emy
porozmawiaæ na wiele tematów, opowiedzieæ o swoich pro-
blemach czy pochwaliæ siê swoimi sukcesami. Odczuwamy
wtedy, ¿e ka¿dy z nas jest wa¿ny i potrzebny, bo przecie¿
wszyscy jesteœmy dobrzy, tylko tego dobra czasami w nas nie
widaæ, albo sami nie chcemy siê do niego przyznaæ. Nasz
Oœrodek i Centrum jest otwarte na ka¿dego, nie pytamy i nie
patrzymy na wygl¹d, status maj¹tkowy czy ró¿ne opinie -
ka¿dy z nas mo¿e tu znaleŸæ swoje miejsce i dobrze spêdziæ
czas, bo chcemy aby to by³ nasz "drugi dom", a my chcemy
byæ jedn¹ wielk¹ rodzin¹.

Tak funkcjonujemy poprzez "Pedagogiê Mi³oœci", która
polega na traktowaniu ka¿dego z mi³oœci¹ i szukania w nim
dobra, tak jak robi³ to Jezus Chrystus (Pedagogia Mi³oœci, bo
"Bóg jest Mi³oœci¹" 1 J 4,8). Dlatego ka¿dego dnia w Oœrodku
wychowankowie ucz¹ siê znajdowaæ w sobie dobro i odkry-
waæ co dobrego spotyka ich w ¿yciu oraz zdobywaj¹ umiejêt-
noœci nazywania swoich emocji i traktowania wszystkich z
szacunkiem. Przebywanie na zajêciach z rówieœnikami i wy-
chowawcami, którzy otaczaj¹ dzieci ¿yczliwoœci¹ i wsparciem,
pozwala na odreagowanie okreœlonych doœwiadczeñ trauma-
tycznych prze¿ywanych czasami w rodzinie i œrodowisku.
Oprócz realizacji zajêæ opiekuñczo-wychowawczych i terapeu-
tycznych, dzieci i m³odzie¿ odbieraj¹ tu dobre wzorce i normy,
co zwiêksza ich bezpieczeñstwo, podnosi aktywnoœæ i umie-
jêtnoœæ odnalezienia siê w spo³eczeñstwie.
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"PEDAGOGIA MI£OŒCI"


