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NA BO¯E NARODZENIE
Tu nie chodzi o magiê tych œwi¹t,
A Bo¿ej Dzieciny na œwiat przyjœcie;
Tu nie chodzi o ozdoby na choince,
Lecz nasze serca: otwarte i czyste.
Tu nie chodzi o dwanaœcie potraw,
A g³êbiê i moc duchowych prze¿yæ;
Tu nie chodzi o pierwsz¹ gwiazdkê,
Lecz rodzinê, wspólnotê i… jednoœæ.
Tu nie chodzi o bogate prezenty,
A modlitwê, kolêdy i pastora³ki;

Tu nie chodzi o zastaw siê, a postaw siê,
Lecz ,,S³owo, które cia³em siê sta³o".
Tu nie chodzi o œwiate³ka i iluminacje,
A tajemnicê Narodzenia Pana;
Tu nie chodzi o œwi¹teczne jarmarki,
Lecz zbawienie ludziom  dane.
Tu nie chodzi o jase³ka czy herody,
A umi³owanie bliŸniego, braterstwo;
Tu nie chodzi o wolny czas i odpoczynek,
Lecz wiarê, nadziejê i mi³oœæ wieczn¹.

Maria Farasiewicz
15. listopada 2020 r.

Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia,
w tym szczególnym czasie sk³adam mieszkañcom

najserdeczniejsze ¿yczenia zdrowia, szczêœcia i ¿yciowego optymizmu.
Niech ka¿dy dzieñ Nowego 2021 Roku

przyniesie Pañstwu wiele powodów do zadowolenia w ¿yciu osobistym i zawodowym.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej                         Burmistrz

            Kazimierz Naumczyk                               Adam Krupa
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NARODOWE  ŒWIÊTO NIEPODLEG£OŒCI  11.11.2020

foto Jan Wac
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PARÊ S£ÓW O BIZNESIE…
I NASZEJ SPÓ£CE WODOCI¥GOWEJ...

Wywiad z Panem Marcinem Grabuñczykiem, Prokurentem Spó³-
ki GWiK, prelegentem na konferencjach bran¿owych, przepro-
wadzi³ redaktor G³osu G³ubczyc Jan Wac.

Wodoci¹gi s¹ czy bêd¹ …?
    Wodoci¹gi s¹ i musz¹ byæ rozwojo-

we, innowacyjne, dostosowywaæ siê do
panuj¹cych warunków otoczenia. Œwiat
siê zmienia, mamy coraz wiêcej potrzeb
do zaspokojenia. Wodoci¹gi musz¹ byæ
takie, aby zaspokoiæ z jednej strony
wszystkie potrzeby mieszkañców, przede
wszystkim w zakresie ci¹g³oœci dostaw
wody o odpowiedniej jakoœci i niezawod-
nym odbiorze œcieków sanitarnych,
a z drugiej strony ci¹gle siê rozwijaæ
i inwestowaæ w nowe technologie. In-
westycje powoduj¹ mo¿liwoœæ zmiany na
lepsze, budowy gospodarki, bez nich
spó³ka d¹¿y³aby do upadku. Ponadto re-
alizujemy cele przed jakimi stawia nas
w³aœciciel. Dzia³alnoœæ w zakresie dostar-
czania wody jest specyficzna i jest to z³o-

¿ony proces. Woda musi byæ ca³y czas, a ponadto ma byæ czysta
i bez bakterii. Tak samo jest w zakresie œcieków, które muszê byæ
ci¹gle odbierane, a proces nie mo¿e mieæ wiêkszych zak³óceñ.
Produkt jakim jest woda jest trudnym do dostarczania, stanowi
bowiem ¿ywy organizm, nawet wymiana wszystkich ruroci¹gów
i przy³¹czy na nowe, nie rozwi¹zuje wszystkich problemów. Mog¹
siê zdarzyæ ró¿ne sytuacje, dlatego naszym celem jest takie dzia-
³anie, aby zabezpieczyæ ci¹g³oœæ dostaw do klienta, by woda
by³a dobra i mog³a byæ pita bezpoœrednio z kranu, bez stosowa-
nia zbêdnych œrodków. Realizacja inwestycji oraz usuwanie awa-
rii odbywa siê bez wy³¹czania ca³ego systemu. Wa¿ne jest posia-
danie strategii spó³ki, okreœlenie wizji i misji, bez tego nie mo¿e-
my mówiæ o firmie, która siê rozwija, a jedynie trwa. Tylko nie
wiadomo jak d³ugo. W mojej ocenie stanowi to podstawowe "na-
rzêdzie" funkcjonowania firmy, dodajmy do tego zarz¹dzanie ry-
zykiem, kompetencje i sukces gwarantowany.

A jak to jest z obs³ug¹ klienta, czy jest wa¿na?
Uwa¿am, ¿e g³ównym zadaniem jakie powinniœmy przed sob¹

postawiæ i je realizowaæ, jest mo¿liwoœæ za³atwienia spraw przez
klienta w jednym miejscu. Ka¿dy klient powinien uzyskaæ pomoc
specjalistyczn¹ przy rozwi¹zywaniu problemu czy za³atwianiu
danej sprawy. Wymaga to zmiany i doskonalenia ró¿nych proce-
sów, które musz¹ byæ we wzajemnej synergii. Dobro klienta musi
byæ najwa¿niejsze, a wszystkie nieprawid³owoœci powinny byæ
zg³aszane przez klientów do spó³ki, celem zapoznania i wyjaœnie-
nia. Klienci mog¹ a nawet wrêcz powinni zg³aszaæ swoje uwagi
co do dzia³alnoœci i usprawnienia procesów i swoich oczekiwañ,
tak aby jakoœæ obs³ugi by³a na coraz wy¿szym poziomie. Nie-
zbêdne s¹ inwestycje równie¿ w nowoczesne rozwi¹zania takie
jak np. elektroniczne biuro obs³ugi klienta, wodomierze wyposa-
¿one w nak³adki radiowe. Klienci ponadto musz¹ czuæ siê bez-
piecznie, musz¹ mieæ pewnoœæ, ¿e woda, któr¹ maj¹ w kranach,
z której codziennie korzystaj¹ i bez której nie by³oby ¿ycia, jest
najwy¿ej jakoœci oraz musz¹ mieæ pewnoœæ, ¿e przy wyst¹pieniu
sytuacji kryzysowej, spó³ka jest na to przygotowana i zapewni
ci¹g³oœæ dostaw. Pracujemy nad tym ka¿dego dnia, tak aby zado-
woliæ i sprostaæ oczekiwaniom naszych mieszkañców, zapewnia-
j¹c im bezpieczeñstwo. Reasumuj¹c, klient musi byæ na pierw-

szym miejscu dla wszystkich
pracowników. A ¿eby ta zasa-
da by³a respektowana przy-
k³ad musi iœæ z góry, ponie-
wa¿ pracownicy bêd¹ tak
traktowali klienta jak trakto-
wani s¹ przez osoby zarz¹dza-
j¹ce. Potrzeby klientów i w³a-
œciciela s¹ moim priorytetem,
dlatego te¿ uwa¿am, ¿e nasze
cele i zadania powinny byæ
spójne i zmierzaæ w jednym
kierunku.

A mo¿e Pan rozwin¹æ ten
w¹tek czy sytuacja kadrowa
jest  istotna?

Pracownicy tylko wtedy,
gdy bêd¹ siê czuli przez swo-
ich prze³o¿onych doceniani
i dobrze traktowani, bêd¹ dobrze traktowali swoich klientów. Tyl-
ko wtedy ich sposób traktowania klienta bêdzie szczery i profe-
sjonalny. Prze³o¿ony musi byæ liderem, czyli kimœ kto jest w sta-
nie pomyœleæ o wszystkich, czêsto poœwiêcaj¹c swój komfort,
nawet gdy siê z czymœ nie zgadza. Prze³o¿ony ma budowaæ za-
ufanie i przekonanie, ¿e zale¿y mu na swoich pracownikach i na
ich dobrobycie. Prawdziwy lider jest w stanie poœwiêciæ swój
czas i energiê dla wspó³pracowników.

To, ¿e klient jest coraz bardziej roszczeniowy, jest normalne
i wynika z tego, ¿e œwiat siê ca³y czas zmienia, a potrzeby s¹
ci¹gle modyfikowane, a przez to, ¿e w wiêkszoœci podstawowe
potrzeby mamy ju¿ zaspokojone, to kolejne bêd¹ coraz bardziej
wymagaj¹ce. Jest normalne, gdy klient ma dostarczan¹ wodê przez
24h, a nagle wyst¹pi przerwa na 3-4 godziny, trudno siê z tym mu
pogodziæ. Jednak¿e, klienci musz¹ zdawaæ sobie te¿ z jednej stro-
ny sprawê, ¿e niestety taka sytuacja mo¿e wyst¹piæ, ale z drugiej
strony musz¹ wiedzieæ, ¿e spó³ka niezw³ocznie przyst¹pi do jej
usuniêcia. Nieraz musimy walczyæ z warunkami atmosferyczny-
mi, a awarie s¹ usuwane w nocy, przy minusowej temperaturze, w
dni wolne i œwiêta. Praca w wodoci¹gach to s³u¿ba. Jestem
wdziêczny i chcia³bym podziêkowaæ naszym pracownikom, któ-
rzy, nie raz w nocy, przy minusowych temperaturach, gdy inni w
tym czasie odpoczywaj¹ w swoich domach, walcz¹, aby zacho-
waæ ci¹g³oœæ dostaw wody. Bez takich pracowników, ich poœwie-
cenia, spó³ki by nie by³o. To brygady walcz¹ na pierwszej linii,
nale¿y siê im wielki szacunek i s³owa uznania. Uwa¿am, ¿e musi-
my stawiaæ na to, aby nasza kadra ci¹gle siê rozwija³a, bo tylko
poprzez podnoszenie kwalifikacji mo¿e spe³niaæ najwy¿sze wy-
magania klientów. Bêdziemy k³aœæ na to jeszcze wiêkszy nacisk.
Nieodzownym elementem te¿ jest motywacja i jasne procedury w
tym zakresie. To na prze³o¿onych ci¹¿y obowi¹zek zmotywowania
pracownika, wyznaczenia celów i krêgu, po którym powinien siê
poruszaæ. To prze³o¿ony powinien wskazywaæ drogê rozwoju, nie
zapominaj¹c przy tym o równowadze pomiêdzy potrzebami spó³ki
a pracownikiem. Zachowaniem odpowiedniego bilansu, pomiêdzy
¿yciem prywatnym a s³u¿bowym. Jestem zwolennikiem takiego po-
dejœcia i mam nadzieje, ¿e uda nam siê tego dokonaæ.

Je¿eli  ju¿ mówimy o bezpieczeñstwie, to jak wygl¹da to w sytu-
acji zaistnia³ej pandemii zwi¹zanej z COVID-19, co zosta³o zro-
bione i co mo¿na ulepszyæ lub jak to powinno wygl¹daæ?

W pierwszej kolejnoœci zabezpieczone zosta³y pierwsze po-
trzeby w postaci œrodków do dezynfekcji dla pracowników i klien-
tów. Ponadto w pierwszym etapie pandemii, w okolicy marca,
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spó³ka zosta³a zamkniêta dla petentów i firm z zewn¹trz. Prze-
strzegane s¹ zalecenia G³ównego Inspektora Sanitarnego. Pra-
cownicy zostali zabezpieczeni w sprzêt ochronny. Oczywiœcie
zdaj¹c sobie sprawê z tego, ¿e jesteœmy spó³k¹ strategiczn¹,
œwiadczymy us³ugi, które s¹ wa¿ne dla wszystkich, jestem prze-
konany, ¿e bêdziemy wdra¿aæ kolejne dzia³ania, które zostan¹
z nami na d³u¿ej, a w mojej ocenie powinny zostaæ na sta³e.
Klienci bêd¹ mieli dostêp do œrodków dezynfekcji, zalecane s¹
urz¹dzenia bezdotykowe, wa¿ny te¿ jest proces ozonowania
czy te¿ zamg³awiania, który uwa¿am, ¿e jest zasadny nie tylko w
czasie pandemii,  nie tylko w naszej spó³ce, ale wszêdzie tam,
gdzie s¹ du¿e skupiska ludzi a tak¿e instytucje kluczowe dla
mieszkañców. I co najwa¿niejsze, wbrew przekonaniom, same
urz¹dzenia i sam proces nie jest ani kosztowny, ani skompliko-
wany. Bêdziemy d¹¿yæ do zwiêkszenia bezpieczeñstwa tak, aby
wszyscy mogli czuæ siê bezpiecznie, a ci¹g³oœæ us³ug zostanie
zachowana. B¹dŸmy odpowiedzialni, jak czujemy siê Ÿle, nieza-
le¿nie od wszystkiego, zostañmy w domu. Dbajmy o siebie i
innych, wspólna odpowiedzialnoœæ jest naszym obowi¹zkiem.
Nie mówmy, ¿e wirusa nie ma, bo jest. Ale co najgorsze jest
zagro¿eniem dla nas i dla naszego zdrowia a nawet ¿ycia. Razem
musimy przejœæ przez to, okazuj¹c sobie wzajemn¹ pomoc i zro-
zumienie. Pomagajmy innym, nie b¹dŸmy obojêtni, bowiem my
te¿ mo¿emy potrzebowaæ pomocy.

Czy i jak rzeczywistoœæ prawna wp³ywa na dzia³alnoœæ spó³-
ki?

W ostatnim okresie, mieliœmy szereg istotnych zmian wa¿-
nych dla nas w kontekœcie funkcjonowania bran¿y. Istotn¹
zmian¹ by³o powo³anie nowych instytucji np. takich jak Pañ-
stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, czego nastêp-
stwem by³y zmiany proceduralne w sposobie naliczania op³at
za us³ugi wodne oraz ustalania taryf. Oczywiœcie w ca³oœci re-
spektujemy prawo i uczymy siê jak dzia³aæ w oparciu o obowi¹-
zuj¹ce przepisy, tak aby zawsze w pierwszej kolejnoœci trosz-
czyæ siê o interes spo³ecznoœci lokalnej. Naszym zadaniem jest
realizowaæ nowe obowi¹zki tak, aby pomagaæ i wspieraæ na-
szych mieszkañców oraz dbaæ o interesy w zakresie zapewnie-
nia ci¹g³oœci dostaw wody i odbioru œcieków jakie stawiane s¹
przed w³aœcicielem. Staramy siê dzia³aæ tak, aby minimalizowaæ
skutki nowych uwarunkowañ zarówno rynkowych i prawnych,
³¹cz¹c przy tym jakoœæ œwiadczonych us³ug. Zmiany s¹ nowym
wyzwaniem a nie problemem. Nie zapomnijmy te¿ o wewnêtrz-
nych zagro¿eniach, bowiem gdy ludzie musz¹ borykaæ siê
z wewnêtrznymi problemami, organizacja bêdzie zawsze s³abiej
radziæ sobie z niebezpieczeñstwami z zewn¹trz, dlatego tak bar-
dzo istotne jest bycie tego œwiadomym. Je¿eli odpuœcimy dro-
biazgi, nie bêdziemy reagowaæ szczególnie na niepo¿¹dane za-
chowania, to bêd¹ narastaæ w postêpie geometrycznym. Re-
agujmy natychmiast.

Du¿o mówiliœmy o innowacjach, inwestycjach, a jak to jest,
czy bran¿a oraz spó³ka jest gotowa na cyfrowego klienta?

Temat cyfryzacji jest dla mnie bliski, zarówno w kontekœcie
s³u¿bowym jak i w³asnych zainteresowañ. Ci¹gle zmieniaj¹ce
siê ramy prawne oraz rzeczywistoœæ gospodarcza, wymusza na
nas ci¹gle to nowe obowi¹zki w zakresie cyfryzacji a tak¿e bez-
pieczeñstwa. Jako jeden z podmiotów strategicznych i techno-
logicznie zaawansowanych, na którym spoczywaj¹ obowi¹zki
wynikaj¹ce z ustaw mamy wrêcz obowi¹zek byæ przygotowani
na klienta cyfrowego. Ca³a bran¿a wodoci¹gowa zdaje sobie
z tego œwiadomoœæ, dlatego te¿ analizuj¹c rynek i wyci¹gaj¹c
wnioski z prowadzonych konsultacji, mogê ze œwiadomoœci¹
stwierdziæ, ¿e na przestrzeni ostatnich lat, pod wzglêdem IT

firmy z naszej bran¿y s¹ coraz lepiej przygotowane. Czêsto wymu-
szaj¹ to kolejne przepisy prawa i dyrektywy unijne, jednak¿e uwa-
¿am, ¿e jakby nie one, to wiele firm nie podjê³oby ¿adnych dzia³añ.
Liczy siê efekt a nie przyczyna. Jako firma lokalna, zdaj¹ca sobie
sprawê jak wa¿na jest jakoœæ œwiadczonych us³ug oraz bezpie-
czeñstwo naszych klientów, staramy siê ca³y czas nad¹¿yæ za no-
woczesnymi rozwi¹zania z zakresu IT. Wdro¿yliœmy ju¿ szereg dzia-
³añ, które maj¹ na celu usprawnienie zarówno kwestii organizacyj-
nej spó³ki, jak i kontaktu z klientem. Do najwa¿niejszych mo¿emy
zaliczyæ wdro¿enie internetowego biura obs³ugi klienta, które jest
na bie¿¹co modernizowane, aby sprostaæ najwy¿szym standar-
dom obs³ugi klientów, wdro¿enie systemu elektronicznych p³at-
noœci w tym umo¿liwienie p³atnoœci kartami p³atniczymi, wdro¿e-
nie innowacyjnego systemu zarz¹dzania sieci¹ wodoci¹gow¹ obej-
muj¹c¹ m.in. system GIS, system monitoringu SCADA, modu³y i
aplikacje zarz¹dcze, wdro¿enie systemu zdalnego odczytu wska-
zañ wodomierzy oraz systemów bezpieczeñstwa infrastruktury
technicznej. Dbanie o IT jest niezbêdne, aby mówiæ o firmie inno-
wacyjnej, nowoczesnej oraz takiej, która rzetelnie œwiadczy us³ugi
i szczyci siê CSR. Kwestia ta jest mi szczególnie bliska.

Na koniec: czy s¹ planowane, a je¿eli tak, to jakie zostan¹ zre-
alizowane najwa¿niejsze inwestycje do koñca tego roku?

Prowadzimy wiele zadañ zarówno remontowych jak i inwesty-
cyjnych. Jestem œwiadomy, ¿e sam fakt prowadzenia inwestycji
jest wa¿ny, ale te¿ wiem, ¿e z perspektywy klienta i w³aœciciela
wa¿niejsze s¹ korzyœci z tego wynikaj¹ce. Informacja, ile wydali-
œmy na zadania jest mniej istotna ni¿ ta, ¿e dziêki podjêtym dzia³a-
niom, nie jesteœmy uzale¿nieni od innych dostawców, posiadamy
swoje ujêcia wody, pe³n¹ infrastrukturê i mamy pe³ny wp³yw na
ich jakoœæ. W ostatnim czasie prowadziliœmy takie zadania jak np.
wymiana przy³¹czy na ulicy Raciborskiej oraz na ulicy Powstañ-
ców. Kontynuujemy zadanie inwestycyjne maj¹ce na celu wdro¿e-
nie odczytów radiowych w ca³ej gminie G³ubczyce oraz zakoñcze-
nie opomiarowania sieci wodoci¹gowej. Osobiœcie marzy mi siê,
aby jak najszybciej wydzieliæ strefy na sieci wodoci¹gowej, tak
abyœmy mogli niezw³ocznie reagowaæ na wyst¹pienie awarii i szyb-
ciej znali jej lokalizacjê a dziêki temu moglibyœmy optymalizowaæ i
usprawniaæ procesy inwestycyjne oraz remontowe. Myœlê, ¿e wiele
dobrego ju¿ zrobiliœmy ale nie poprzestajemy na tym i ci¹gle myœli-
my, jak funkcjonowaæ oraz lepiej zaspokajaæ potrzeby mieszkañ-
ców. W miarê mo¿liwoœci, bêdê Pañstwa informowa³ o prowadzo-
nych dzia³aniach, ich efektach oraz koncepcjach rozwoju naszej
spó³ki. Dziêkujê za poœwiêcony czas zarówno Pañstwu jak i Panu
redaktorowi. Korzystaj¹c z okazji, chcia³bym równie¿ ¿yczyæ po-
godnych œwi¹t spêdzonych w gronie rodzinnym, pe³nych radoœci
i spokoju. A przede wszystkim zdrowia, które jest istotne w tak
ciê¿kich i nieprzewidywalnych czasach.
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REMONT W SPECJALNYM
OŒRODKU SZKOLNO

-WYCHOWAWCZYM
W G£UBCZYCACH

W Specjalnym Oœrodku Szkolno Wychowawczym  na dobre
rozpoczê³y siê remonty. Dziêki œrodkom unijnym oraz Staro-
stwa Powiatowego, termomodernizacj¹ objêto budynek inter-
natu i szko³y.

W budynku internatu zostanie wymienione: poszycie da-
chowe, centralne ogrzewanie i wszystkie okna. W budynku
szko³y: centralne ogrzewanie i  okna. Jeszcze wiele pracy przed
nami, ale ju¿ siê bardzo cieszymy.

Koszt inwestycji to 2 321 384,62z³ (s³ownie: dwa miliony trzy-
sta dwadzieœcia jeden tysiêcy trzysta osiemdziesi¹t cztery z³o-
te 62/100).

1. Tytu³ projektu
"Termomodernizacja obiektów u¿ytecznoœci publicznej na

terenie Subregionu Po³udniowego - Etap II"
Projekt realizowany na mocy umowy nr RPOP.03.02.01-16-

0001/19-00 z dnia 06.04.2020 r.
Oœ priorytetowa III - Gospodarka niskoemisyjna
Dzia³anie 3.2 - Efektywnoœæ energetyczna
Poddzia³anie 3.2.1 - Efektywnoœæ energetyczna w budynkach

publicznych
2. Cel projektu
Cel g³ówny projektu stanowi zwiêkszenie efektywnoœci ener-

getycznej w budynkach u¿ytecznoœci publicznej, dziêki prze-
prowadzeniu g³êbokiej kompleksowej modernizacji energetycz-
nej budynków na terenie Subregionu Po³udniowego. Cel ten
zostanie osi¹gniêty poprzez termomodernizacjê 18. obiektów
u¿ytecznoœci publicznej, w tym obiektów zabytkowych, jak
i pe³ni¹cych funkcje spo³eczne.

3. Partnerzy projektu
Lider partnerstwa - Powiat Nyski
Partnerzy: Powiat G³ubczycki, Powiat Prudnicki, Gmina Bia³a,

Gmina Branice, Gmina G³ubczyce, Gmina G³ucho³azy, Gmina
Grodków, Gmina £ambinowice, Gmina Nysa, Gmina Otmuchów,
Gmina Paczków, Gmina Prudnik, Gmina Skoroszyce.

Okres realizacji projektu
27.05.2019 - 31.12.2020
4. Wartoœæ projektu  14 352 805,62 z³
Wartoœæ czêœci projektu Powiatu G³ubczyckiego
1 400 971,84 z³
5. Dofinansowanie 5 726 572,00 z³
Dofinansowanie czêœæ projektu Powiatu G³ubczyckiego
419 225,83 z³ 6. Zakres projektu do Powiatu G³ubczyckiego,
Termomodernizacja budynków Specjalnego Oœrodka Szkol-

no-Wychowawczego przy ul. Raciborskiej w G³ubczycach.
                 Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy

foto SOSzW
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DRODZY ROLNICY INFORMUJEMY,
¯E KRUS REALIZUJE
REHABILITACJÊ LECZNICZ¥
W CENTRACH REHABILITACJI ROLNIKÓW
 Obecnie wszystkie Centra Rehabilitacji KRUS prowadz¹ swoj¹

dzia³alnoœæ, zachowuj¹c obowi¹zuj¹ce wytyczne dotycz¹ce bez-
pieczeñstwa epidemicznego. Ogólne zasady kierowania pacjen-
tów na rehabilitacjê nie uleg³y zmianie. Jednak¿e, w zwi¹zku z
panuj¹cym stanem epidemii, warunkiem rozpoczêcia rehabilita-
cji leczniczej w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS jest nega-
tywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2,
zleconego przez CRR, do którego kierowany jest pacjent,  wyko-
nanego nie wczeœniej ni¿ 6 dni przed wyjazdem. Wykonanie te-
stu jest bezp³atne. Informacje o wykazie punktów pobrañ wyma-
zu przekazuj¹ telefonicznie pracownicy ds. rehabilitacji  Oddzia-
³u Regionalnego KRUS w Opolu, ka¿dorazowo podczas kiero-
wania na turnus.

Uprawnionymi do rehabilitacji leczniczej s¹:
 Rolnicy ubezpieczeni w KRUS, zagro¿eni ca³kowit¹ niezdol-

noœci¹ do pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolnicy uznani
okresowo za ca³kowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie
rolnym, którzy rokuj¹  jej  odzyskanie w wyniku dalszego lecze-
nia i rehabilitacji

* Dzieci rolników, jeœli przynajmniej  jeden z  rodziców  jest
uprawniony do œwiadczeñ KRUS. W bie¿¹cym roku rehabilita-
cja dzieci zosta³a odwo³ana z uwagi na panuj¹c¹ pandemiê.

Aby skorzystaæ z rehabilitacji wymienione wy¿ej osoby musz¹
spe³niaæ jeden  z warunków:

* podlegaæ ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników z mocy usta-
wy w pe³nym zakresie,

* podlegaæ ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i
macierzyñskiego na wniosek w pe³nym zakresie, nieprzerwanie
co najmniej 18 miesiêcy przed z³o¿eniem wniosku o rehabilitacjê
lecznicz¹ (okres ten nie jest wymagany, gdy osoba uleg³a wy-
padkowi przy pracy rolniczej),

* mieæ ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytu³u
niezdolnoœci do pracy, je¿eli zachowa³y zdolnoœæ do samodziel-
nej egzystencji.

Podstaw¹ skierowania na turnus jest:
* wniosek o skierowanie sporz¹dzony przez lekarza POZ pro-

wadz¹cego pacjenta lub
* prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy\komisji lekar-

skiej KRUS o przyznanym przed³u¿onym zasi³ku chorobowym z
tytu³u niezdolnoœci do pracy powy¿ej 180 dni albo okresowej
renty rolniczej.

Rehabilitacja nie obejmuje emerytów oraz osoby przebywa-
j¹ce na rencie sta³ej.Osoba skierowana otrzymuje zwrot kosztów
przejazdu do zak³adu rehabilitacji  w postaci rycza³tu za najtañ-
szy œrodek transportu w jedn¹ stronê.

Rehabilitacja lecznicza w KRUS jest dobrowolna
i realizowana w warunkach stacjonarnych.
Wniosek z³o¿ony przez rolnika w Oddziale Regionalnym KRUS

lub w Placówce Terenowej jest sprawdzany pod wzglêdem for-
malnym (pod k¹tem posiadanych uprawnieñ do korzystania ze
œwiadczeñ Kasy). Po ustaleniu uprawnieñ, wniosek podlega
merytorycznej weryfikacji przez Lekarza Regionalnego Inspek-
tora Orzecznictwa Lekarskiego, który ocenia potrzebê skierowa-
nia na rehabilitacjê. W przypadku pozytywnej decyzji uzgadnia-
ny jest termin wyjazdu.

Rehabilitacja lecznicza realizowana za poœrednictwem Kasy
jest rzeczowym œwiadczeniem zdrowotnym, s³u¿¹cym zachowa-

niu, poprawie lub przywróceniu zdolnoœci do pracy w gospo-
darstwie rolnym, udzielanym w szeœciu centrach rehabilitacji
leczniczej zlokalizowanych na terenie ca³ej Polsk, w: Jedlcu, Ho-
ryñcu-Zdroju, Iwoniczu-Zdroju, Szklarskiej Porêbie, Ko³obrze-
gu i Œwinoujœciu.

W zak³adach KRUS wskazaniami do rehabilitacji leczni-
czej s¹ schorzenia narz¹dów uk³adu ruchu z zakresu ortopedii,
reumatologii i neurologii. W Ko³obrzegu dodatkowo  prowa-
dzona jest rehabilitacja osób z chorobami uk³adu sercowo-na-
czyniowego.

Pacjent poddawany jest rehabilitacji leczniczej w ci¹gu 17dni
zabiegowych. W czasie pobytu ma zapewnion¹ ca³odobow¹
opiekê lekarsko-pielêgniarsk¹, a w miarê potrzeby mo¿e byæ skie-
rowany na niezbêdne badania pomocnicze. Ca³kowity koszt za-
biegów rehabilitacyjnych, zakwaterowania, wy¿ywienia oraz
opieki medycznej ponosi KRUS.

Powrót rolnika do czynnego ¿ycia zawodowego oraz popra-
wa jego zdolnoœci do pracy w gospodarstwie rolnym, to jedno z
najwa¿niejszych zadañ, które KRUS stawia sobie jako instytu-
cja ubezpieczeniowa realizuj¹ca program profilaktyczno-rehabi-
litacyjny.

Opracowa³a: Ewelina Nowek
Starszy Specjalista Samodzielnego Referatu Prewencji,

Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego OR KRUS
w Opolu

Serdecznie zachêcam do sk³adania wniosków o rehabilita-
cjê do Oddzia³u Regionalnego KRUS w Opolu lub najbli¿szej
Placówki Terenowej. Czeka na Pañstwa bogata oferta zabie-
gów w Centrach Rehabilitacyjnych Rolników w ca³ej Polsce, a
realizacja programu medycznego zapewni szybki powrót do
zdrowia.

Lech Waloszczyk Dyrektor OR KRUS w Opolu

OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje, ¿e w dniu 1. grudnia 2020

r. odbêdzie siê IV przetarg ustny nieograniczony w sprawie
sprzeda¿y nieruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej w ob-
rêbie ewidencyjnym Królowe, oznaczonej jako dzia³ka nr 230/2.
Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 23 105 z³ netto + VAT
23%. Wadium wynosi 2 000 z³.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wa-
dium w pieni¹dzu. Termin i warunki wniesienia wadium zawar-
te s¹ w og³oszeniu o przetargu.

Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miej-
skim w G³ubczycach ul. Niepodleg³oœci nr 14 (pokój nr 20) -
telefon (077) 485 30 21 wewnêtrzny 223 i 224 lub na stronie
internetowej (www.glubczyce.pl).

OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje o podaniu do publicznej wia-

domoœci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ oraz umiesz-
czeniu na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego w G³ubczy-
cach (www.glubczyce.pl) wykazów obejmuj¹cych nieruchomo-
œci Gminy G³ubczyce, przeznaczonych do zbycia i oddania
w dzier¿awê:

1) wykaz obejmuj¹cy przeznaczon¹ do zbycia nierucho-
moœæ niezabudowan¹, po³o¿on¹ w G³ubczycach przy ul. Raci-
borskiej, oznaczon¹ jako dzia³ka nr 621/69;

2)wykaz obejmuj¹cy przeznaczon¹ do zbycia nieruchomoœæ
lokalow¹, po³o¿on¹ w G³ubczycach przy ul. Chrobrego nr 1/3;

3) wykaz obejmuj¹cy przeznaczon¹ do oddania w dzier¿a-
wê nieruchomoœæ po³o¿on¹ w obrêbie ewidencyjnym Mokre,
obejmuj¹c¹ dzia³ki nr 196 i 208/1.
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ROK 2020 W STOWARZYSZENIU
"TACY SAMI"

Mijaj¹cy rok zacz¹³ siê dla stowarzyszenia bardzo obiecuj¹co.
Na pocz¹tku stycznia odwiedzi³y nas dzieci z klasy II B Szko³y
Podstawowej nr 3 w G³ubczycach.  Wierzymy, ¿e czêœæ z nich to
nasi przyszli wolontariusze, a mo¿e i terapeuci. Dzia³aj¹ca przy
naszym stowarzyszeniu dru¿yna  nieprzetartego szlaku ZHP za-
przyjaŸni³a siê z harcerzami ZHR-u, którzy bior¹ czynny udzia³ w
naszych zbiórkach.

To bardzo buduj¹ce i cenne doœwiadczenie i wymiana wiedzy.
Mieliœmy wiele planów "Koncert Dobroczynnoœci" w Opolu
dopiêty by³ ju¿ na "ostatni guzik", jak te¿ coroczna majówka na
terenie Stadniny Koni na Warszawskiej, niestety pandemia po-
krzy¿owa³a nasze plany.  Po przerwie wznowiliœmy zajêcia nawet
te grupowe. Odby³ siê te¿ biwak z noclegiem na terenie stowa-
rzyszenia naszej dru¿yny Nieprzetartego Szlaku. By³o ognisko,
œpiewy i gawêdy w tym najwa¿niejsza, mówi¹ca o historii po-
wstania w ZHP dru¿yn Nieprzetartego Szlaku. Nastêpnie zaczê³y
siê zabawy i karnawa³ w stowarzyszeniu. Jak zawsze mogliœmy
liczyæ na naszych przyjació³ z ZHR-u. Szukaliœmy pomocy w
zabezpieczeniu, zabudowaniu kaloryfera w jednej z naszych sal,
niestety do dziœ to nam siê nie uda³o, mo¿e w przysz³ym roku.
Nasza dru¿yna po raz kolejny w³¹czy³a siê w akcjê dnia flagi, a
prowadzi³a j¹ dru¿ynowa phm. Liliana Hajda.

Dziêki uprzejmoœci firmy TOP Farms, która podjê³a siê tego
zadania stowarzyszenie wzbogaci³o siê o piêkn¹ ³azienkê z prysz-
nicem. W lipcu odby³ siê 6 - dniowy turnus rehabilitacyjno wy-
poczynkowy na terenie oœrodka wypoczynkowego w Pietrowi-

cach. Oprócz rehabilitacji by³y wyk³ady dla rodziców, zabawy
muzyczne, spotkanie z OSP z Pietrowic, policj¹ z G³ubczyc
i pracownikami sanepidu.

 Na zakoñczenie olimpiada dzieci i rodziców. W ramach tego
samego projektu odwiedziliœmy Sandomierz, Kazimierz Wielki
i zamek Krzy¿topór. W sierpniu zaczêliœmy "nakrêcaæ" miesz-
kañców naszego miasta i powiatu do zbierania nakrêtek do pierw-
szego serca, jakie postawiliœmy na placu obok Urzêdu Gminy.
We wrzeœniu zawitaliœmy do Wroc³awia, gdzie zwiedziliœmy Hy-
dropolis i ZOO, a na rynku wroc³awskim i w jego okolicach
szukaliœmy krasnali. Pod koniec wrzeœnia niestety ponownie
wstrzymaliœmy zajêcia grupowe, a z pe³nymi obostrzeniami po-
zosta³y jedynie zajêcia indywidualne. W paŸdzierniku grono
naszych przyjació³ powiêkszy³o siê o firmê EKO- OKNA S.A.
z Kornicy, na ich terenie postawiliœmy dwa serca na nakrêtki.
W trakcie roku prowadziliœmy trzy du¿e i kilka ma³ych projek-
tów. Du¿e to projekt z Gminy G³ubczyce i PCPR-u, nastêpnie
PGE, a obecnie do lipca 2021 projekt "Reklama Dzieciom" TVP.
Oczekujemy na grant z Banku BG¯ Optima  na doposa¿enie
kuchni w sprzêt typu lodówka, p³yta grzejna i piekarnik. Jednym
z naszych marzeñ na przysz³y rok jest znalezienie œrodków na
wyposa¿enie kuchni w nowe i funkcjonalne meble, tak aby mo¿-
na by³o ³atwiej, bezpieczniej prowadziæ treningi umiejêtnoœci
spo³ecznych, gdy ju¿ wrócimy do zajêæ grupowych. Mimo obec-
nej sytuacji uwa¿amy rok 2020 dla stowarzyszenia "Tacy Sami"
za rok udany i pe³en atrakcji. Obyœmy w 2021 byli zdrowi i wró-
cili do zwyk³ych naszych przedsiêwziêæ, nadal razem, czego
w imieniu stowarzyszenia czytelnikom G³osu G³ubczyc  ¿yczê,

                                                                      Krzysztof Hajda.
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STRA¯ MIEJSKA INFORMUJE,
¿e z dniem 04 wrzeœnia 2020r. zgodnie z

 ROZPORZ¥DZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNÊTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeñ, za które stra¿nicy stra¿y gminnych  s¹ uprawnieni do nak³adania grzywien
w drodze mandatukarnego  (Dz.U.2003.208.2026 z dnia 08.12.2003r. z póŸn. zm.), otrzyma³a dodatkowe uprawnienia zwi¹za-
ne z gospodark¹ odpadami, a w szczególnoœci w zakresie sk³adanych deklaracji œmieciowych.
We wrzeœniu Gmina G³ubczyce wystosowa³a informacjê do mieszkañców  z proœb¹ o aktualizacjê z³o¿onych wczeœniej dekla-
racji œmieciowych,  natomiast w paŸdzierniku Stra¿ Miejska w G³ubczycach przystêpuje do kontroli zgodnoœci z³o¿onych
informacji w deklaracjach œmieciowych ze stanem rzeczywistym.
W przypadku stwierdzenia przez Stra¿ Miejsk¹  nieprawid³owoœci w z³o¿onych deklaracjach bêd¹ prowadzone postêpowania
wyjaœniaj¹ce mog¹ce zakoñczyæ siê wystawieniem mandatu karnego lub sporz¹dzeniem wniosku o ukaranie do s¹du.
Dlatego te¿ nale¿y rzetelnie i uczciwie podejœæ  do kwestii wype³niania deklaracji wysokoœci op³aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, aby  nie  naraziæ siê na  kary wynikaj¹ce z przepisów prawa.

 Komendant Stra¿y Miejskiej w G³ubczycach
Romuald D¹browa

"SPUTNIK
NAD G£UBCZYCAMI"

W œrodê 28. paŸdziernika w Miej-
skim Oœrodku Kultury mia³o miej-
sce wydarzenie zatytu³owane:
"Sputnik nad G³ubczycami", w
którym uczestniczy³a grupa
uczniów ZSM  z klasy 1A techni-
kum ekonomicznego . Nazwa ta
nawi¹zuje bezpoœrednio do odby-
waj¹cego siê po raz 14. w Warsza-
wie Festiwalu Filmów Rosyjskich
"Sputnik nad Polsk¹" i jego lo-
kaln¹ edycj¹-projektem "Sputnik
nad Opolszczyzn¹ 2020". Dziêki
uprzejmoœci i zaanga¿owaniu pani

Darii Ogon - wiceprezesa Opolskiego Oddzia³u Wojewódz-
kiego Stowarzyszenia Wspó³pracy Polska-Wschód i przed-
stawicielki biura podró¿y Almatur kinematografia rosyjska
dotar³a do G³ubczyc.

Wydarzenie w MOK, choæ w mocno ograniczonej obostrze-
niami epidemiologicznymi skali, by³o wielow¹tkowym spotka-

niem z kultur¹ rosyjsk¹, bo objê³o ono projekcjê filmu "Lato"
w re¿yserii Kiry³³a Sieriebriennikowa, prezentacjê prac ogólno-
polskiego konkursu fotograficznego "Wielka Rosja w ma³ym ka-
drze", wystawê zdjêæ wykonanych podczas wyjazdu m³odzie¿y
z Zespo³u Szkó³ Mechanicznych i Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³-
c¹cych do Kaliningradu  i Moskwy w marcu tego roku oraz
podsumowania tego wyjazdu w prezentacji Roberta Langa -
ucznia kl. 4A technikum ekonomicznego ZSM. Jury wspomnia-
nego konkursu fotograficznego przyzna³o nagrody za zdjêcia
wykonane podczas tego wyjazdu:

I m. Natalii Lechun - ZSM,
II m. Robertowi Langowi - ZSM
i ex aequo Aleksandrze Kobeluch - ZSO
III m. Katarzynie Lipiñskiej - ZSM,
Nagrody ufundowa³: Marsza³ek Województwa Opolskiego

i Stowarzyszenie Wspó³pracy Polska -Wschód.
Obecnie niezbyt czêsto zdarzaj¹ siê okazje do poznawania

kultury rosyjskiej, wiêc tym bardziej interesuj¹ce s¹ tego rodza-
ju wydarzenia, szczególnie rzadko docieraj¹ce do ma³ych miast,
takich jak G³ubczyce. O wydarzeniu mo¿na te¿ przeczytaæ na:

http://www.swpw.eu/ostatni-tegoroczny-akcent-sputnika-
nad-opolszczyzna/

                                        Krystyna Koziara,   Artur Wanicki
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W dniach od 24.10 do 25.10.2020r w Tczewie odby³y siê
MISTRZOSTWA  POLSKIEJ UNII KARATE WKF/
 Œwiatowej Federacji Karate/.
 W zawodach startowa³o 307 startuj¹cych z  47 klubów.
 Ludowy Zespó³ Sportowy Karate Do G³ubczyce
 reprezentowali:
1. Szymon Cieœlik, - w kata U21 zdoby³ z³oty medal
w kata seniorów zdoby³ br¹zowy medal
2.Maciej Kowalczyk, - w kata juniorów zdoby³ z³oty medal
3. Jakub Patryjach,  w kata juniorów zdoby³ srebrny medal
4. Julia Hac, w kata junior m³odszy zajê³a wysokie 5. miejsce.
Nasz klub w ogólnej klasyfikacji zaj¹³  9. miejsce.
Nastêpny sukces naszych zawodników przed nami
PUCHAR POLSKIEJ UNII KARATE WKF.
Jest czas aby przygotowaæ zawodników do startu.
GRATULACJE DLA ZAWODNIKÓW i ich rodziców,
którzy pomogli w transporcie i opiek¹ nad zawodnikami.

Pozdawiam i gratulujê
Janusz Ho³da

MISTRZOSTWA
POLSKIEJ UNII KARATE WKF

W dniach 16-18.10.2020r. w Warszawie odby³ siê Warszawski
Festiwal Badmintona Grand Prix Juniorów i M³odzików. Badmin-
toniœci z LKS Technika G³ubczyce spisali siê bardzo dobrze zdo-
bywaj¹c 3 medale. Dwa z³ote medale zdoby³a Maja Janko w grze
pojedynczej i w grze mieszanej graj¹c w parze z Sebastianem
Pinkowiczem z klubu UKS  Unia Bieruñ oraz br¹zowy medal Rafa³
Mielnik w grze podwójnej graj¹c w parze z Wojciechem Budnym
z klubu Beninca UKS Feniks Kêdzierzyn-KoŸle.
Serdecznie gratulujemy naszym zawodnikom.

WARSZAWSKI
FESTIWAL BADMINTONA
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MISTRZOSTWA POLSKI  TAEKWONDO
  CIECHANÓW 2020

W dniach 16.-18.10.2020 roku w Ciechanowie odby³y   Mistrzo-
stwa Polski   Taekwon-do. Zawody odby³y siê w trzech katego-
riach wiekowych: juniora, m³odzie¿owca i seniora.
Reprezentacja LKS Sparta G³ubczyce i ZS w Pietrowicach w
sk³adzie Karolina Konik, Paulina Szpak, Daria Baran, Olga
Jab³oñska, Kinga Sztucka , Martyna Bernaœ, Bartosz S³od-
kowski, Micha³ Jano, Jakub Brewus i Kacper Zakrzyk, wraz
z trenerem Danielem Jano przywioz³a z Mistrzostw 5 kr¹¿ków
z³otych, 4 srebrne i 6 br¹zowych.
Wyniki naszych zawodniczek: Karolina Konik I m walki i III testy
si³y, Daria Baran I m uk³ady, Paulina Szpak II m uk³ady, Kinga
Sztucka II m uk³ady, III m uk³ady i III m walki, Martyna Bernaœ III
m uk³ady. Wspaniale  wyst¹pi³a nasza dru¿yna kobiet  w sk³a-
dzie: Karolina Konik, Olga Jab³oñska, Paulina Szpak, Daria Baran
i Kinga Sztucka zdobywaj¹c  II m uk³ady dru¿ynowe i III m walki
dru¿ynowe.  Bardzo dobry start mieli nasi mê¿czyŸni: Bartosz
S³odkowski I m walki i II m testy si³y, Micha³ Jano I m uk³ady,
Jakub Brewus I m walki i III m walki.  Wielkie gratulacje za tak
wspania³y wystêp naszej ekipy klubowej.
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ZGRUPOWANIE TAEKWON-DO
G£UBCZYCE 2020

W dniach 09-11.10.2020 r. w G³ubczycach odby³o siê zgrupowanie taekwon-do zawodników LKS Sparta G³ubczyce i Pietrowice.
W treningach bra³o udzia³ 50 zawodników naszego klubu. G³ównym celem przygotowañ by³y zbli¿aj¹ce siê Mistrzostwa Polski
Taekwondo oraz trwaj¹cy Puchar Œwiata.

           FUNDACJA DZIECIOM ,,ZD¥¯YÆ Z POMOC¥",
 ROZPOCZÊ£A KSIÊGOWANIE ODPISÓW 1% PODATKU ZA 2019 R. NA SUBKONTO LILII.

 Za to dobro, ¿yczliwoœæ i pomoc w gromadzeniu œrodków na leczenie i rehabilitacjê z serca dziêkujemy.
Ps. Mimo wszelkich starañ i najszczerszych chêci, nie uda³o nam siê uzbieraæ kwoty w  wysokoœci 175 tys. z³. na operacjê do

USA. Ale co wa¿ne, zgromadzone fundusze w wysokoœci 50 tys. z³. umo¿liwi³y nam, na podjêcie zastêpczych kroków. Córka
zosta³a zakwalifikowana do operacji chirurgicznej, która nie jest refundowana w naszym kraju. W zwi¹zku z epidemi¹ koro-
nawirusa, zosta³a przesuniêty na 2021 rok. Dodatkowo, kolejne dwie operacje, które równie¿ nie s¹ refundowane przez NFZ
oraz intensywna rehabilitacja czekaj¹ na Liliê w ci¹gu najbli¿szych 3-5 lat.  Jako matka marzê, ¿eby to sta³o siê rzeczywisto-
œci¹ i ¿eby moja córka mia³a mo¿liwoœæ na lepsze zdrowie, lepsz¹ samodzielnoœæ i lepsze ¿ycie w przysz³oœci.

Serdecznie Dziêkujemy za Wasze wielkie serce i za to, ¿e jesteœcie z Nami w walce z chorob¹ Lilii.
                                                                                                                      Z wyrazami wdziêcznoœci Lilia z Rodzin¹

ŒWIÊTA BO¯EGO NARODZENIA
Dzieñ, na który czekam ca³y rok.

Œnieg z nieba opada na ulice i  dachy domów.
Kolorowa choinka, która œwieci w nocy.

Piêknie przystrojony stó³ z przysmakami.
Ktoœ zostawi³ prezenty.

Wiadomo tylko, ¿e mia³ bia³¹ brodê
 i czerwony p³aszcz.

Œwiêta jakby kompletne, a jednak nie do koñca.
Nagle otwieraj¹ siê drzwi i tam Rodzina jest

w ciep³ych kurtkach.
W rêkach trzymaj¹ prezenty. Siadamy do sto³u

razem, wypatrujemy na niebie pierwszej gwiazdki.
Dzielimy siê op³atkiem, sk³adamy sobie ¿yczenia,

otwieramy prezenty.
I to s¹ kompletne Œwiêta Bo¿ego Narodzenia.

Ho Ho Ho Mi³ych Œwi¹t.
Lilia Sikora-Balicka (11 lat)

Serdecznie Dziêkujemy za Wasz 1% Podatku dla Lilii
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O SUKCESACH   MARTY KUBÓW
Z wielk¹ radoœci¹ pragnê przekazaæ czytelnikom ,,G³osu G³ubczyc" jak¿e mi³¹ informacjê. Otó¿ g³ubczyczanka-Marta Kubów-

zosta³a stypendystk¹ Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci pod Honorowym Patronatem Ma³¿onki Prezydenta RP Agaty Kornhau-
ser-Dudy. Ponadto otrzyma³a Stypendium  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,   za wybitne osi¹gniêcia artystyczne w roku
szkolnym 2019/2020.

S³ów parê o Marcie. To 14-letnia,szalenie utalentowana skrzypaczka, znana zreszt¹ w lokalnym œrodowisku z licznych wystêpów.
Grê na skrzypcach rozpoczê³a, maj¹c zaledwie cztery lata. Od pocz¹tku pracuje pod czujnym okiem prof. Janusza Gajownika.
Obecnie jest uczennic¹ klasy trzeciej II st. PSM im. Witolda Lutos³awskiego w Nysie. Zdobywa laury w ogólnopolskich i miêdzyna-
rodowych konkursach. W latach 2017-2019 by³a koncertmistrzem Lus³awickiej Orkiestry Talentów Europejskiego Centrum Muzyki
Krzysztofa Pendereckiego. Swoje pasje muzyczne mia³a mo¿liwoœæ rozwijaæ, wspó³pracuj¹c z wybitnymi profesorami m.in: Wies³a-
wem Kwaœnym, £ukaszem B³aszczykiem, Agat¹ Szymczewsk¹, Ma³gorzat¹ Skorup¹ i innymi. Nasza artystka koncertowa³a w kraju
i  za granic¹ (Austria, Grecja, Niemcy, S³owacja).Gra solo, ale tak¿e w duecie z siostr¹ Ma³gosi¹, o rok od niej m³odsz¹. Razem tworz¹
zgrany duet skrzypcowy, który zdobywa uznanie na scenach krajowych i zagranicznych. Marta Kubów to tak¿e laureatka Nagrody
Marsza³ka Województwa Opolskiego ,,Prymus Opolszczyzny" oraz stypendystka programu,, Wspieramy najlepszych".

Jesteœmy dumni z Marty i jej osi¹gniêæ muzycznych na instrumencie, który wymaga nie tylko talentu ,ale tak¿e kunsztu, pracowi-
toœci, cierpliwoœci i poœwiêcenia.   Jako m³oda artystka godnie reprezentuje nasze miasto i powiat na arenie krajowej i miêdzynaro-
dowej, promuj¹c je tym samym, za co jesteœmy wdziêczni.

Przy okazji warto dodaæ, ¿e Marta Kubów jest uczennic¹ klasy pierwszej ZSO w G³ubczycach, a tak¿e absolwentk¹ naszej PSM I
st. im. I.J .Paderewskiego, a prywatnie córk¹ p. Agnieszki Jagli-Kubów, znakomitej nauczycielki PSM, pianistki i akompaniatorki.
Gratulujemy  Marcie tak spektakularnych osi¹gniêæ  artystycznych, a rodzicom wspania³ych córek. ̄ yczymy dalszych sukcesów,
zdrowia i wszelakiego dobra!
                                                                                                                                                                          Z pozdrowieniem
                                                                                                                                                                        Maria Farasiewicz

STYPENDIUM MINISTRA

APEL: 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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Zopowy - wieœ mojego dzieciñstwa. Za Mickiewiczem mówi¹c
- sielskiego, anielskiego. Tak, tak, to nie przesada. D³ugiego,

beztroskiego… Bo czy to
nie œmieszne, ze 14-letnia
ju¿ panna bawi³a siê pod
star¹ grusz¹ w sklep?

Warzywa z ogrodu babci
na prowizorycznych pó³-
kach… Ale co tam. Zabawa
w  szko³ê jeszcze lepsza!
Mnóstwo dzieciaków i ja,
oczywiœcie, jako nauczyciel-
ka. Gara¿ na motor wujków
W³adzia i Józia oraz stare
lustro s³u¿¹ce za tablicê. To
ci dopiero frajda. Odpytujê,
stawiam oceny, objaœniam
to i owo. Starej gruszy i ga-
ra¿u ju¿ nie ma. Babci i wuj-
ków tak¿e. Pozosta³y wspo-
mnienia…

A wczeœniej? Zapisa³am
siê do zuchów. Jeszcze

tego samego dnia chcia³am mieæ mundurek z wyposa¿eniem.
Tupi¹c nó¿kami, usi³owa³am wp³yn¹æ na mamusiê, by dokona³a
natychmiastowego zakupu. Dosta³am klapsa. Pierwszy i ostatni
raz w ¿yciu. Przed porz¹dnym laniem uratowa³a mnie babcia,
mówi¹c do mamy: - Stasiu, ja ciebie nie bi³a, to i ty swej córki nie
bêdziesz. Kochana babcia. Jak¿e mi jej brak.

Ksi¹¿ki. Lubi³am je czytaæ. Od wczesnego dzieciñstwa poch³a-
nia³am ca³e tomiska. Paradoks polega³ na tym, ¿e w tym samym
czasie czyta³am "Doktora Dolitle i jego zwierzêta" Loftinga oraz
"Lalkê" Prusa, niewiele jeszcze z niej rozumiej¹c.

Szkolne Ko³o ̄ ywego S³owa. Twór mojej polonistki z podsta-
wówki - pani Alfredy Koce³uch. Zaszczepi³a we mnie umi³owa-
nie do sztuki recytacji. D³ugie godziny spêdzone z "Panem Ta-
deuszem", skrzypi¹cy adapter "Bambino" i Andrzej £apicki  jako
lektor epopei Mickiewicza. Pamiêtam jak dziœ…

Na jakiejœ akademii kazano mi œpiewaæ. Wstydzi³am siê. Wszak
mia³am byæ Maryn¹. Romek zacz¹³: "Maryno, Maryno, gotuj
pierogi". Ja mu na to: "O, mój Maæku drogi, kiedy nie mam m¹ki…,
mas³a…, soli… Kiedy ja nie umiem..."

A' propos œpiewu. W naszym domu zawsze siê œpiewa³o, zw³asz-
cza przy wtórze gitar dwóch moich braci. Cudowne chwile!

W czwartej klasie zosta³am w³¹czona do szkolnego chóru pani
Bucewko. To by³ dobry chór. Wyjazdy, wystêpy… Ile¿ piosenek
wtedy pozna³am... Do dzisiaj je pamiêtam. Zawsze sta³am w pierw-
szym rzêdzie - w œrodku. To z powodu mizernego wzrostu. Bia³a
bluzka, granatowa spódniczka i obowi¹zkowo tenisówki tak¿e
granatowe.

Jestem w siódmej klasie. Wybieramy siê a mamusi¹ do Wro-
c³awia, by odwiedziæ studiuj¹cego tam brata Wiesia. Wystroi³y-
œmy siê jak stró¿ w Bo¿e Cia³o. Ho, ho!  Wysiadamy na Dworcu
G³ównym. Wiesiu czeka na nas. Jedziemy tramwajem do Ula -
akademika. Wroc³aw jawi mi siê jako metropolia, miasto prosto z
bajki. Jesteœmy zauroczone. Olbrzymie budowle, gwarne ulice.
Zwiedzamy gmach g³ówny uniwersytetu i obowi¹zkowo Wy-
dzia³ Prawa i Administracji przy ul. Szewskiej, wszak tam edukuje
siê brat! Przera¿ona wielkomiejskim ¿yciem mamusia powiada: -
Synu, ja bym tu nawet chleba nie umia³a kupiæ. Wiesiu siê œmie-

je. Ju¿ zd¹¿y³ pokochaæ Wroc³aw. Tymczasem ja czujê, ¿e to
"moje" miasto. Ju¿ wiem, ¿e tu wrócê. Na ca³ych piêæ lat.

Opuszczam Zopowy. Przeprowadzamy siê do G³ubczyc. Mu-
szê wydoroœleæ - przecie¿ rozpoczynam naukê w liceum. Jed-
nak têskniê za wsi¹. W pi¹tek po po³udniu jadê do babci. Tam
wszystko po staremu. Pod grusz¹ zabawki, lecz nie wypada siê
bawiæ. Przecie¿ jestem ju¿ licealistk¹, uczêszczam do starej, do-
brej szko³y. Klasa te¿ jest "spoko". Najbardziej bojê siê geo-
grafii, ale da siê wytrzymaæ. Satysfakcjonuje mnie tylko œwia-
dectwo z czerwonym paskiem. Udaje siê. Œrednia 4,87. Jest te¿
srebrna odznaka.

Ach te konkursy mickiewiczowskie… Recytujê fragment z
"Pana Tadeusza". Pamiêtam go do dziœ. Wygrywam. A póŸniej
to ju¿ z górki. Czas pomyœleæ o studiach. Mo¿e filologia s³o-
wiañska? Nie… A mo¿e fizyka? Tak, tak. A co bêdzie jak mnie
pr¹d kopnie? Nie warto ryzykowaæ. Zatem… - Mo¿e spróbu-
jesz swoich si³ na medycynie? - proponuje brat Wiesiu. Czy ja
wiem? Wszak chcê byæ nauczycielk¹. Ale po cichu marzê o
aktorstwie. Nikomu o tym nie mówiê. Przecie¿ nie dostanê siê
na PWST. Brak mi warsztatu technicznego. Zapominam wiêc o
scenie. Bêdê nauczycielk¹. Polonistk¹. To trafny wybór.

Matura ju¿ w kieszeni, lecz nachodz¹ mnie w¹tpliwoœci. Czy
mam szansê dostaæ siê na Uniwersytet Wroc³awski? Przecie¿
tam ogromna konkurencja. Rodzina mnie dopinguje. Uderzaj
na Wroc³aw - namawia brat Miruœ, koñcz¹cy wtedy opolsk¹
WSP. Wiesiu mu wtóruje: - To uczelnia z tradycjami. Wierzê, ¿e
siê dostaniesz. Tak te¿ siê sta³o. Nie posiada³am siê ze szczê-
œcia, gdy odnalaz³am swoje nazwisko na liœcie przyjêtych.

Wakacje. Maj¹ byæ d³ugie, studenckie, lecz - niestety - zo-
sta³y skrócone obowi¹zkow¹ praktyk¹ robotnicz¹ we wroc³aw-
skiej Zieleni Miejskiej. Jest wrzesieñ. Z grup¹ studentów pierw-
szego roku grabimy place i skwerki. Gdy ktoœ patrzy - pracuje-
my, gdy nie - obijamy siê. Pewna kobieta z wnuczkiem, widz¹c
nas plewi¹cych klomby, powiada do ma³ego: - Ucz siê wnusiu,
ucz, bo w przeciwnym razie skoñczysz tak jak oni. Hi, hi, hi.
Czêsto wspominam tê zabawn¹ sytuacjê. Praktyka zosta³a zali-
czona, w indeksie jest piecz¹tka. To najwa¿niejsze.

Wroc³aw têtni ¿yciem. Tyle siê dzieje. Biegam od teatru do
teatru: Wspó³czesny, Polski (zanim siê spali³), opera, operetka
(dziœ Teatr Muzyczny "Capitol"). No i gala piosenki aktorskiej.
To dopiero wydarzenie. Po bilety trzeba staæ w kolejce kilka
dni! Ale warto.

Zajêcia z teatrologii z doktorem Augustynem i Barbar¹ Sa-
wick¹ - aktork¹ Teatru Polskiego - niezapomniane. Co graj¹ w
"Przodowniku"? Oczywiœcie, "Dirty dancing" albo "Mi³oœæ,
szmaragd i krokodyl". Trzeba zobaczyæ. Obiad w "Misiu" lub
"Jacku i Agatce", bo najtaniej.

Zajêcia z gramatyki opisowej u profesora Jana Miodka - im-
ponuj¹ce. Na Miodka przychodz¹ "stare roczniki". Barok z
profesorem Czes³awem Hernasem, tym samym od podrêcznika
akademickiego. Oœwiecenie u samego rektora - profesora Mie-
czys³awa Klimowicza. Lubiê scs, czyli staro-cerkiewno-s³owiañ-
ski. To nasze korzenie jêzykowe. Ale i dialektologia jest ciekawa.

Pamiêtny rok 1989. Strajkujemy. Nadchodzi odwil¿. Czas skoñ-
czyæ z t¹ komunistyczn¹ nazw¹ uniwersytetu wroc³awskiego -
"im. Boles³awa Bieruta". Pozostaje tylko Uniwersytet Wroc³aw-
ski i od razu brzmi lepiej, dostojniej.

Mieszkam na Placu Grunwaldzkim. Szesnaste piêtro "O³ów-
ka" jest w sam raz. Z góry œwietny widok - panorama Wroc³a-
wia i Park Szczytnicki.

SPOD GRUSZY NA UNIWERSYTET
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Jest piêkna pogoda. Nie pojadê dziœ tramwajem na zajêcia.
Przejdê siê pieszo. Pó³ godziny piechot¹, a po drodze Ostrów
Tumski, katedra, koœció³ek œw. Idziego, most, koœció³ Najœwiêt-
szej Marii Panny, Instytut Bibliotekoznawstwa i Plac Nankiera.
No i Instytut Filologiczny oraz hala targowa -  nawet w kryzysie
dobrze zaopatrzona. Taka œwiatowa: orientalne owoce i wszela-
kie ³akocie. A jakie ciuchy! Ile¿ pieniêdzy tam zostawi³am?!

A propos pieniêdzy… Warto siê by³o uczyæ ze wzglêdu n a
stypendium naukowe. Kolokwia, zaliczenia, egzaminy. A przy
tym postaæ nieziemskiego, znanego z programów telewizyjnych
doktora Bednarka. I jego niesamowite opowieœci o diab³ach,
wampirach i innych zjawach. Czêsto ogl¹da³am go w TV Polo-
nia. Kiedyœ nawet przebra³ siê za wampira!

Ale i znajomoœæ Biblii obowi¹zkowa. Studenci polonistyki czy-
taj¹ j¹ od deski do deski. Nie wypada zawieœæ ksiêdza profesora
Hergesela. Zna tyle jêzyków: hebrajski, aramejski, grecki, ³acinê etc.

Piêkny majowy dzieñ. Dziœ zajêcia z poetyki w Ogrodzie Bota-
nicznym, a tam  niespotykane gatunki roœlin, rozkwitaj¹ce nie-
mal na naszych oczach kwiaty. "Chwilo - trwaj wiecznie", chcia-
³oby siê rzec za Faustem.

Zapisa³am siê do klubu tañca towarzyskiego. To wci¹ga. Samba,
rumba, cha - cha, rock and roll, a najbardziej odpowiada mi jive.

Codziennoœæ studentów polonistyki - biblioteki. Regularnie
pokonujê trasê od Nankiera na Szajnochy, gdzie mieœci siê Bi-
blioteka Uniwersytecka. Po drodze mam pedagogiczn¹ w Ryn-
ku. Mo¿e tu znajdê egzemplarz, który potrzebujê? Jeœli nie, bie-
gnê do Ossolineum. Kilka godzin œlêczenia w czytelni - czêsto-
kroæ nad mikrofilmami. I tak w kó³ko Macieju. Ale warto. Jeszcze
lody w "Witamince" albo mro¿ona kawa tu¿ przy Placu Solnym
w "Dworze Wazów".

Wybieram siê na zakupy. Ewka idzie ze mn¹. A' propos Ewy…
Mieszkamy razem w pokoju. Mo¿e coœ doradzi? Wsiadamy do
"dziewi¹tki" i "dwójki", wysiadamy przy Placu Dominikañskim.
W "Zak¹sku" przy Œwidnickiej (w podziemiu) zjadamy tost. Oczy-
wiœcie, z ogórkiem. Mijamy Operê i jesteœmy w pedecie, s³ynnym
domu towarowym. Chyba do dziœ wroc³awianie mówi¹ - pedet.
Jakiœ modny ciuch i mijaj¹c arkady wsiadamy do "jedenastki".

Pi¹ty rok i praca magisterska. Chodzê na seminarium do profe-
sora Tadeusza ̄ abskiego. Tego od pozytywizmu. Interesuje mnie
"Faraon" i staro¿ytny Egipt. Bawiê siê w egiptologa. To fascy-
nuj¹ce. Dziesi¹tki, setki godzin spêdzonych w Ossolineum, bo
tylko tam na mikrofilmach mogê zg³êbiæ dziewiêtnastowieczne
powieœci egiptologiczne pióra Georege'a Ebersa typu walter-
scottowskiego. Chcê udowodniæ, ¿e "Faraon" jest realistyczn¹
powieœci¹ historyczn¹. Brzmi paradoksalnie, ale to prawda. W
tzw. miêdzyczasie udaje mi siê pozytywnie zaliczyæ casting w
telewizji Wroc³aw (ówczesnej "pi¹tce"). To na wszelki wypadek,
gdybym jednak postanowi³a zostaæ we Wroc³awiu. A i w radiu
jest etacik dla absolwenta polonistyki.

Odbywam piêciotygodniow¹ praktykê w g³ubczyckim "Me-
chaniku". Podoba mi siê. Pan Marian Paœciak jest moim opieku-
nem. ̄ yczliwy i sympatyczny. Daje mi wiele swobody w prowa-
dzeniu zajêæ. Ówczesny dyrektor - Stanis³aw Suchecki propo-
nuje mi pracê. Czujê, ¿e to miejsce jest dla mnie, zatem wrócê tu.

Powoli zbieram manatki i wyprowadzam siê z akademika. Bro-
niê na piêæ pracê magistersk¹ i… ostatnie, sentymentalne spoj-
rzenie na ukochany Wroc³aw. Z jednej strony radoœæ, a z drugiej
nostalgia i smutek. Piêæ lat studiów minê³o jak z bicza trzasn¹³.
Tyle siê wydarzy³o… Powracam na sta³e do G³ubczyc, jednak¿e
jakaœ cz¹stka mnie na zawsze pozostanie we Wroc³awiu.

                                                                   Maria Farasiewicz
Foto - Maria Farasiewicz (z domu Wierzba),  rok 1990

FESTIWAL  STAROPOLSKICH
 SMAKÓW

W dniu 20.09.2020r w Zopowy przy wspó³pracy z So³ectwem
Moszczanka KGW „Sudety” i Pos³em na Sejm RP odby³ siê Fe-
stiwal Staropolskich Smaków Podró¿e Kulinarne  po Kresach
Wschodnich.W tym dniu zagoœci³y KGW  na konkurs staropol-
skiej potrawy. W czasie prezentacji i degustacji potraw odby³
siê wystêp Zespo³uTañca i Pieœni Nysa, Koncert Kapeli Po-
dwórkowej "Lewiniacy". Gwiazd¹ wieczoru festynu by³ wystêp
Eleni z zespo³em.Wszyscy przybyli goœcie mogli zasmakowaæ
potraw konkursowych KGW, które w konkursie otrzyma³y na-
grody rzeczowe. Dziêkujemy za przybycie i wspóln¹ zabawê.
                                                          SO£ECTWO ZOPOWY
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NOWA  INWESTYCJA  "ŒCIE¯KA WIECZNEJ M£ODOŒCI W NOWEJ WSI G£UBCZYCKIEJ"
Projekt opracowany zosta³ przez Ko³o Gospodyñ Wiejskich przy udziale œrodków unijnych dysponowanych z Lokalnej Grupy

Dzia³ania "P³askowy¿ Dobrej Ziemi" z Kietrza. Œcie¿ka zosta³a oddana do u¿ytku mieszkañców i goœci so³ectwa. Zosta³a doposa¿o-
na w urz¹dzenia do æwiczeñ: biegacz, wioœlarz i orbitrek.

Projekt zosta³ z³o¿ony w ramach Naboru nr 5/2019 dotycz¹cego zakresu okreœlonego w § 2 ust. 1 pkt. 6, Rozporz¹dzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 wrzeœnia 2015 r. w sprawie szczegó³owych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach poddzia³ania "Wsparcie na wdra¿anie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo³ecznoœæ"
objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017r. poz. 772 oraz z 2017 r. Poz. 1588), tj. rozwój
ogólnodostêpnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej oraz zgodnie z przedsiêwziêciem I.2.2
Rozwój funkcjonalny i promocja specyfiki wsi, Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD "P³askowy¿ Dobrej Ziemi".

 W zdrowym ciele - zdrowy duch!                                                                                                                                                 So³ectwo
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ZMIANY DOTYCZ¥CE
UMÓW DZIER¯AW
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego uprzej-

mie informuje, ¿e z dniem 31 lipca 2020 r. wesz³y w
¿ycie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmia-
nie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
niektórych innych ustaw, która wprowadza zmiany do-
tycz¹ce umów dzier¿aw, co ma bezpoœredni wyp³yw na
stwierdzenie ustania lub podlegania ubezpieczeniu spo-
³ecznemu w przypadku osób wydzier¿awiaj¹cych lub

dzier¿awi¹cych u¿ytki rolne, jak równie¿ w kwestii przyznania prawa do
œwiadczeñ po zaprzestaniu prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej.

W zwi¹zku z powy¿szym Kasa poni¿ej przekazuje szczegó³owe omówie-
nie wprowadzonych przepisów.

W celu podjêcia przez œwiadczeniobiorcê wyp³aty emerytury lub renty w
pe³nej wysokoœci nale¿y przestrzegaæ zasad zaprzestania prowadzenia dzia-
³alnoœci rolniczej, które zosta³y okreœlone w art. 28 ust. 4 pkt 1 ustawy o
ubezpieczeniu spo³ecznym rolników. Jednym z warunków do uznania, ¿e umo-
wa dzier¿awy spe³nia wymagane kryteria jest potwierdzenie jej zawarcia przez
wójta, burmistrza lub prezydenta w³aœciwego ze wzglêdu na miejsce po³o¿enia
przedmiotu dzier¿awy. Dotychczas nastêpowa³o to przez zg³oszenie umowy
dzier¿awy do ewidencji gruntów i budynków. Ponadto potwierdzenia mog¹
dokonywaæ pracownicy w³aœciwego urzêdu upowa¿nieni przez wójta/burmi-
strza/prezydenta. Znowelizowane przepisy nie okreœlaj¹ formy potwierdzenia
przez wójta/burmistrza/prezydenta zawartych umów dzier¿aw, jak i nie nak³a-
daj¹ na wójta/burmistrza/prezydenta obowi¹zku potwierdzenia ewidencji czy
rejestru potwierdzonych umów dzier¿aw.  W tej sytuacji nale¿y przyj¹æ, ¿e
umowa taka powinna byæ opatrzona pieczêci¹ w³aœciwego wójta/burmistrza/
prezydenta, jego podpisem i dat¹ potwierdzenia. Tu nale¿y pamiêtaæ, ¿e data
potwierdzenia zawartej umowy dzier¿awy przez w³aœciwego wójta/burmistrza/
prezydenta stanowi podstawê do uznania, ¿e umowa dzier¿awy spe³nia wy-
mogi formalne. Zawarcie przez emeryta lub rencistê umowy dzier¿awy ma
bezpoœredni wp³yw na wysokoœæ otrzymywanych œwiadczeñ, dlatego istotne
jest, aby umowa taka by³a opatrzona pieczêci¹ w³aœciwej osoby z wymienio-
nych powy¿ej, jej podpisem i dat¹.

Podstaw¹ do stwierdzenia podlegania b¹dŸ ustania ubezpieczenia spo³ecz-
nego rolników w sytuacji wydzier¿awienia u¿ytków rolnych jest data po-
twierdzenia przez w³aœciwego wójta/burmistrza/prezydenta zawartej umo-
wy. Potwierdzenie przez wójta/burmistrza/prezydenta takiej umowy ozna-
cza, ¿e osoba, która wydzier¿awi³a u¿ytki rolne prowadzi dzia³alnoœæ na tych
gruntach.

Równoczeœnie nale¿y pamiêtaæ, ¿e przepisy ustawy o zmianie ustawy -
Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw nie wprowa-
dzi³y zmian w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

Zgodnie z art. 3 ust.3 ustawy o podatku rolnym "je¿eli grunty gospodar-
stwa rolnego zosta³y w ca³oœci lub czêœci wydzier¿awione na podstawie umo-
wy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników
lub przepisów dotycz¹cych uzyskania rent strukturalnych, podatnikiem po-
datku rolnego jest dzier¿awca".

Jednoczeœnie umow¹, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o podatku rol-
nym jest umowa dzier¿awy zawarta w celach przyznania œwiadczenia w trybie
przepisów art. 28 ust. 4 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników,
jak i potwierdzona przez wójta umowa w art. 38 pkt 1 tej ustawy.

Maj¹c na uwadze powy¿sze, umowa dzier¿awy zawarta stosownie do prze-
pisów o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników powinna byæ dla w³aœciwego
urzêdu gminy podstaw¹ do stwierdzenia, ¿e podatnikiem podatku rolnego
sta³ siê dzier¿awca, a tym samym istnieje mo¿liwoœæ wykazania przez ten urz¹d
powierzchni dzier¿awionych gruntów rolnych wyra¿onej w hektarach fizycz-
nych jak i przeliczeniowych.

Opracowa³a. Iwona Porowska
Kierownik  Wydzia³u Œwiadczeñ OR KRUS w Opolu

SZ. P. MARIANOWI
POSPISZELOWI

-W£AŒCICIELOWI
TV POGRANICZE

 Z OKAZJI
JUBILEUSZU

20-LECIA DZIA£ALNOŒCI

Za powo³anie do ¿ycia g³ubczyckiej telewizji,
Za przesz³oœæ i teraŸniejszoœæ
Ma³ej Ojczyzny;
Za naszych praojców, historiê jak¿e krwaw¹,
Za tradycjê, kulturê
 i wartoœæ polskiego s³owa;
Za bie¿¹ce sprawy, donios³e wydarzenia,
Za lokalne œrodowisko i jego przemiany;
Za szerzenie dobroczynnych
i szlachetnych idei,
Za troskê o potrzebuj¹cych, pomoc dzieciom;
Za empatiê,  tolerancjê, integracjê
i zrozumienie,
Za szacunek dla niepe³nosprawnych
i  ich brzemiê;
Za informacyjno-promocyjny
charakter programów,
Za sukcesy i osi¹gniêcia
mieszkañców powiatu;
Za wspó³pracê i czesko-polskie pogranicze,
Za szerzenie edukacji,
 rozwój sportu  i oœwiatê;
Za pasje, hobby, motocyklowe zainteresowania,
Za ciekawe pomys³y, projekty,
realne marzenia;
Za piêkno przyrody ziemi g³ubczyckiej,
Za krytykê z³a,
przejawów wandalizmu i zniszczeñ;
Za czujne oko i wk³ad
w otaczaj¹c¹  rzeczywistoœæ,
Za ca³okszta³t pracy medialnej
i spo³eczn¹ dzia³alnoœæ
Dziêkujemy.

                     Maria Farasiewicz
                          i sympatycy TV Pogranicze
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OSTATNIE PO¯EGNANIE ŒP. JADWIGI KRÓLIKOWSKIEJ,

Ostatnie po¿egnanie œp. Jadwigi Królikowskiej,
naczelnika WRPiR Urzêdu Miejskiego w G³ubczycach.
Z g³êbokim smutkiem zawiadamiamy o œmierci pani Jadwigi
Królikowskiej, wieloletniej pracownicy Urzêdu Miejskiego.
Odesz³a od nas zupe³nie niespodziewanie, w dniu 20 listopada
2020 r. pogr¹¿aj¹c w smutku najbli¿szych, mê¿a i syna.
Pani Jadwiga w 1981 roku rozpoczê³a naukê na Uniwersytecie
£ódzkim, na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym na kie-
runku ekonomiczno-spo³ecznym o specjalnoœci "gospodarka
miejska". Studia ukoñczy³a w roku 1986 zdobywaj¹c tytu³ ma-
gistra. Tego samego roku podjê³a pracê w Urzêdzie Miasta £odzi
- koñcz¹c tam aplikacjê administracyjn¹. Pracowa³a na Wydzia-
le Gospodarki Komunalnej, na stanowisku inspektora wojewódz-
kiego do 1990 r.

Pracê w  Urzêdzie Miejskim w G³ubczycach rozpoczê³a w paŸdzierniku 1990 r. w ówczesnym Wydziale Gospodarczym i Prze-
kszta³ceñ W³asnoœciowych - póŸniejszy Wydzia³ Rozwoju Przedsiêbiorczoœci i Rolnictwa - pracowa³a przez 30 lat.
Jadwiga Królikowska by³a sumienn¹, zorganizowan¹ i bardzo pracowit¹ osob¹. Zawsze mo¿na by³o liczyæ na jej pomoc, konsul-
tacjê. Posiada³a potê¿n¹ wiedzê merytoryczn¹ i doœwiadczenie zdobyte wieloletni¹ prac¹ w administracji na stanowisku naczelni-
ka wydzia³u. Jej odejœcie jest dla Urzêdu i lokalnej spo³ecznoœci bez w¹tpienia wielk¹ strat¹.
Pozostaniesz na zawsze w naszej pamiêci.                                                                                            Burmistrz G³ubczyc

BIEG  DLA NIEPODLEG£EJ
    Pandemia nie pozwala³a uczestniczyæ w wielu wydarzeniach patriorycznych. Franciszkañski Oœrodek

Pomocy  Dzieciom zorganizowa³  w³asny „Bieg dla Niepodleg³ej” aby uczciæ rocznicê odzyskania przez
Polskê niepodlleg³oœci. Ka¿dy bieg³ w sztafecie z flag¹ w d³oni, a planowany dystans 1918 metrów  zosta³

znacz¹co przekroczony.
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W G£OSIE G£UBCZYC
G³os G³ubczyc jest bezp³atnym informatorem o za-

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

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

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

OSOBY POTRZEBUJ¥CE POMOCY
W ZWI¥ZKU Z PROBLEMEM

ALKOHOLOWYM, NARKOTYKOWYM
LUB PRZEMOC¥ W RODZINIE

MOG¥ J¥ UZYSKAÆ:
W Punkcie Konsultacyjnym,

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

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

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

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

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

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

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

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

G³ubczycki Klub Abstynenta
(Urz¹d Miejski ul. Niepodleg³oœci 14)

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

G³ubczycki Klub Abstynenta
czynny codziennie od godz. 17:00

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

tel. 77 485 61 77
Ogólnopolski telefon zaufania

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

Facebook.com/Niechciane.Glubczyce

M³odzie¿owe Pogotowie Emocjonalne
chcesz pogadaæ? - ZADZWOÑ

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

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

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

tel. 725 400 309
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"A TO FELER, WESTCHN¥£ SELER…"
WARZYWA  O¯Y£Y

W PRZEDSZKOLU W BOGDANOWICACH
Dnia 2 X 2020r. do naszego Przedszkola przy Szkole Podstawo-

wej   Oddzia³ami Przedszkolnymi w Bogdanowicach przyjechali
aktorzy z zielonego ogródka, m.in. Pan Koper, krzepka Rzepka,
puentuj¹cy Seler i  m¹dra Kapusta.

Tak naprawdê to warzywa o¿y³y za spraw¹ p. Marty Kozik-
Toporowskiej, która przygotowa³a przedstawienie kukie³kowe pt.
"Na straganie" .

Inscenizacja wiersza Jana Brzechwy skierowana by³a do przed-
szkolaków, którzy z zaciekawieniem ogl¹dali zabawne scenki z
,,¿ycia warzyw". Dzieci przed wejœciem do sali teatralnej otrzy-
mywa³y bilety i zajmowa³y wskazane miejsca. Sala przedszkolna
zamieni³a siê w prawdziwy stragan warzywny, który starannie
przygotowa³y panie nauczycielki, p. Wioletta Mas³owska, El¿-
bieta Juchno i Ma³gorzata Mazur. Natomiast aktorzy z zielonego
ogródka to pomys³owo wykonane kukie³ki warzywne, które nie-
jednokrotnie wywo³ywa³y rozbawienie wœród dzieci.

Podczas przedstawienia przedszkolaki bawi³y siê œwietnie.
Wzbogaci³y i  poszerzy³y wiedzê z zakresu edukacji teatralnej,
a przede wszystkim uœwiadomi³y sobie, jak wa¿n¹ rolê w naszej
diecie odgrywaj¹ warzywa.
       Nauczyciel SP Bogdanowice Marta Kozik - Toporowska
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"Klasztorek" to popularna i zwyczajowa nazwa Franciszkañskiego Oœrodka Pomocy Dzieciom, które
prowadzi œwietlice socjoterapeutyczn¹ oraz Centrum Aktywnoœci Dzieci i M³odzie¿y. M³odzie¿ i dzieci
uczêszczaj¹ca na zajêcia do Klasztorku, oprócz wzajemnej pomocy, uczy siê równie¿ m. in. postaw patrio-
tycznych. W tym roku odby³a siê tradycyjna akademia z okazji 11. listopada, nauka œpiewów patriotycz-
nych, wykonywanie prac plastycznych oraz nowoœci¹ by³ "Bieg dla Niepodleg³ej"(foto str.17).

ŒWIÊTO NIEPODLEG£OŒCI
 W FRANCISZKAÑSKIM OŒRODKU

 POMOCY DZIECIOM


