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Z OKAZJI  Z£OTYCH GODÓW MA£¯EÑSKICH Z ROKU 2020
 ZDROWIA, WSZELKIEJ POMYŒLNOŒCI

¯YCZ¥
 KIEROWNIK URZÊDU STANU CYWILNEGO BEATA GROCHALSKA,

BURMISTRZ G£UBCZYC ADAM KRUPA,
PRZEWODNICZ¥CY RADY MIEJSKIEJ KAZIMIERZ NAUMCZYK,

ORAZ REDAKCJA  G£OSU G£UBCZYC Tort FHP Halina i Józef  Kamiñscy
                                               foto Jan Wac
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Z£OTE GODY
    W Urzêdzie Miejskim  27.05. 2021odby³a siê uroczystoœæ Z³otych Godów Ma³¿eñskich.   Otwieraj¹c mi³e spotkanie, kierow-

nik USC Pani Beata Grochalska  przywita³a  Pana Burmistrza Adama Krupê oraz  przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Pana
Kazimierza Naumczyka, a  szczególnie serdecznie Jubilatów:

- Teresê i Czes³awa Jarosz,
- Mariê  i Stanis³awa  Mas³owskich, (Maria by³a nieobecna)
- Halinê i Kazimierza Nawrot,
 - Józefê i Jerzego  Szter,
- W³adys³awê  i W³adys³awa Tomczyszyn,
- Kazimierê i W³adys³awa Wac,
- Mariê  i Jerzêgo  Woœ,
- pary które mia³y równie¿ œwiêtowaæ lecz nie mog³y przybyæ to:
- Krystyna i Zygmunt Go³¹b, Krystyna i Edward P¹czko
- Halina i Józef Kamiñscy  -  pomimo, ¿e nie mogli uczestniczyæ ufundowali tort  i s³odkoœci na tê okazjê.
Zwracaj¹c siê do Jubilatów  Pani Beata Grochalska - powiedzia³a:
"50 prze¿ytych  lat to: czas pracy zawodowej, czas wychowania dzieci, czas wielu trosk i k³opotów, ale dziêki wzajemnemu

zaufaniu, wsparciu i determinacji zdo³aliœcie  to wszystko pokonaæ,   dbaj¹c o dobro rodziny. Rodzina to jedna z najwiêkszych
wartoœci cz³owieka,  ka¿dego spo³eczeñstwa. Œwiadczy o tym   fakt, ¿e Prezydent Polski przyznaje medal parom,  które w jednym
zwi¹zku prze¿y³y 50 lat.  ̄ yczê Pañstwu du¿o zdrowia,  ¿ebyœcie z sob¹ byli  jeszcze jak najwiêcej lat".

Nastêpnie g³os zabra³  Burmistrz Adam Krupa:
"Cieszê siê, ¿e mogliœmy siê spotkaæ. Medale by³y przyznane wczeœniej, ale ze wzglêdu na pandemiê mo¿emy zrobiæ to dopiero

dzisiaj, mam nadziejê, ¿e wszyscy jesteœmy zaszczepieni i bêdziemy mogli siê spotykaæ. Nasza Gmina wraca do normalnoœci i to
spotkanie o tym œwiadczy.  Spotykamy siê z naszymi seniorami, ludŸmi którzy otrzymali tak zaszczytne odznaczenie przyznawane
przez Prezydenta Polski. Uwa¿am, ¿e jest to najwa¿niejsze odznaczenie, to jest takie ciche bohaterstwo. 50 lat w jednym zwi¹zku,
patrz¹c na to co dzisiaj  siê dzieje, jak m³odzi podchodz¹ do zwi¹zków,  to Wy jesteœcie przyk³adem na którym mo¿emy opieraæ pracê
wychowawcz¹ z  m³odzie¿¹.  Mo¿emy przedstawiæ m³odszym pokoleniom, jak ¿yæ by  przetrwaæ w zwi¹zkach. Wychowaliœcie  dzieci
i dlatego, to jest takie  wa¿ne.  Bardzo siê cieszê, ¿e mogliœmy siê dzisiaj spotkaæ, tu mi przychodzi taka refleksja,  ¿e z panem
przewodnicz¹cym te¿ nied³ugo bêdziemy w takiej sytuacji jak pañstwo i oby tak by³o. Sk³adam  Pañstwu jak najlepsze ¿yczenia
przede wszystkim na nastêpne lata  ¿yczê zdrowia ¿eby siê da³o w tych waszych zwi¹zkach prze¿yæ jak najd³u¿ej  i mieæ radoœæ z ca³ej
rodziny, dzieci i wnuków. Wspólnie razem, ¿ebyœcie mogli spêdziæ ten czas.Wszystkiego najlepszego”.

Kazimierz Naumczyk: „Prowadzê ró¿nego rodzaju spotkania, to jest jedno z  takich najmilszych.  Macie jeden z wielkich sukcesów,
50 lat po¿ycia ma³¿eñskiego. Byliœcie przyk³adem dla m³odych, którzy tak samo siê zakochuj¹ z tym tylko,  ¿e m³odzi nie wytrzymuj¹
tego, co pañstwo wytrzymali,  s¹ tu z nami tacy,  którzy maj¹ ju¿ 51 lat ma³¿eñstwa. B¹dŸcie szczêœliwi, miejcie radoœæ z dzieci, wnuków,
prawnuków, jak najd³u¿ej b¹dŸcie razem.”

Nastêpnie Burmistrz Adam Krupa udekorowa³ Jubilatów „Medalami za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie” nadanymi przez Prezydenta RP,
Pani kierownik USC wrêczy³a upominki a przewodnicz¹cy  wi¹zanki kwiatów. Uroczystoœci dope³ni³a lamka szampana   i  tort. By³y tu te¿
obecne lokane media  TVPogranicze i GG.  Za ich poœrednictwem Burmistrz z³o¿y³ ¿yczenia nieobecnym, a szczególnie podziêkowa³
Pañstwu Kamiñskim za tort i ciasta.

 Z wywiadu dla TV Pogranicze  Mariana Pospiszela dowiedzieliœmy siê, ¿e wszystkie ma³zeñstwa s¹ zgodne, opanowane, ¿yj¹
spokojnie z wzajemnym szacunkiem. Razem jest im dobrze z sob¹. Zapoznali siê na zabawie, w pracy lub na weselu. S¹ emerytami,
maj¹ dzieci, wnuki, a nawet prawnuki,  które ich szanuj¹,  powa¿aj¹ i odwiedzaj¹.  ¯yczyli wszystkim zdrowia i dziêkowali za
zorganizowanie tej uroczystoœci.                                                                                                                                                          Jan Wac

OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje o podaniu do publicznej wiadomoœci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ oraz umieszczeniu

na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego w G³ubczycach (www.glubczyce.pl) wykazów obejmuj¹cych nieruchomoœci Gminy G³ubczy-
ce, przeznaczonych do zbycia i oddania w dzier¿awê:

1) wykazy obejmuj¹ce przeznaczone do zbycia nieruchomoœci lokalowe, po³o¿one w G³ubczycach przy ul. Krakowskiej nr 8/12
          i ul. Powstañców nr 13/3;
2) wykaz obejmuj¹cy przeznaczon¹ do zbycia nieruchomoœæ niezabudowan¹, po³o¿on¹ w Zawiszycach, oznaczon¹ jako dzia³ka
           nr 627;
3) wykazy obejmuj¹ce przeznaczone do oddania w dzier¿awê nieruchomoœci po³o¿one w G³ubczycach, oznaczone jako czêœci
          dzia³ek nr 331/8;
4) wykaz obejmuj¹cy przeznaczon¹ do oddania w dzier¿awê nieruchomoœæ po³o¿on¹ w miejscowoœci Królowe, oznaczon¹ jako
          dzia³ka nr 139.

INFORMACJA  DLA PRZYSZ£YCH JUBILATÓW
ABY OTRZYMAMAÆ MEDAL ZA D£UGOLETNIE PO¯YCIE  MA£¯EÑSKIE  PRZYSZLI  JUBILACI  LUB ICH BLISCY

POWINNI TEN FAKT WCZEŒNIEJ ZG£OSIÆ  W URZÊDZIE STANU CYWILNEGO.
PO UZYSKANIU  TEJ INFORMACJI USC WYSTÊPUJE Z WNIOSKIEM O NADANIE  MEDALU DO PREZYDENTA.

PROCEDURA TA TRWA PONAD PÓ£ ROKU.
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INFORMACJA
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roœlin i Nasiennictwa w Opolu
I N F O R -

25 LAT
ŒRODOWISKOWEGO

 DOMU SAMOPOMOCY
W NOWYCH

 GO£USZOWICACH
 06 czerwca 1996 roku ówczesna

Rada Miejska w G³ubczycach powo³a³a do istnienia Œrodowi-
skowy Dom Samopomocy w Nowych Go³uszowicach. By³a to
wówczas jedna z trzech tego typu placówek dzia³aj¹cych na
teranie województwa opolskiego. G³ównym zadaniem Domu jest
dzienne wsparcie dla osób niepe³nosprawnych z terenu powiatu
g³ubczyckiego. Na pocz¹tku dzia³alnoœci oœrodek wspiera³ 15 osób
niepe³nosprawnych tylko z gminy G³ubczyce. Dziœ jest ich 67
z ca³ego powiatu, a przez ca³y okres funkcjonowania Dom wspar³
ok. 200 osób.

Oœrodek jest czynny przez 5 dni w tygodniu (pn-pt) w godzi-
nach 8:00 do 16:00. Uczestnicy s¹ codziennie przywo¿eni na
zajêcia w godzinach porannych, by po po³udniu powróciæ do
swoich domów. Ide¹  powstania oœrodka by³o przywrócenie osób
niepe³nosprawnych do spo³eczeñstwa, tak, aby mogli ¿yæ w
swoim œrodowisku, swojej rodzinie, a jednoczeœnie stworzyæ
swoj¹ ma³¹ spo³ecznoœæ integruj¹c¹ siê z otoczeniem. Jak pisa³
dr Piotr Sikora Dom to miejsce przyjazne, daj¹ce pomoc i opar-
cie, ale z drugiej strony œrodowiskowy, czyli œciœle powi¹zany
z potrzebami okreœlonej spo³ecznoœci lokalnej, maj¹cy na celu
w³¹czenie podopiecznego w ¿ycie tej spo³ecznoœci  i wreszcie
samopomocy, czyli staraj¹cy siê wyrobiæ umiejêtnoœci wzajem-
nej pomocy, inspiruj¹cy powstawanie grup wsparcia dla osób
bêd¹cych w domu, jak i ich rodzin.

I tak od 25 lat codziennie spêdzamy razem czas: bawimy siê,
uczymy, podró¿ujemy, æwiczymy, wspieramy siê nawzajem. Cho-
cia¿ bywa ¿e zwyczajne czynnoœci wymagaj¹ od niektórych
z nas wiêcej umiejêtnoœci ni¿ od innych to pomagamy sobie
nawzajem, tak, aby ka¿dy przy pomocy innych nauczy³ siê po-
konywaæ swoje s³aboœci, uwierzy³ w siebie i swoje mo¿liwoœci.

Podczas ostatniego æwieræwiecza zorganizowaliœmy szereg
imprez integracyjnych, wycieczek i spektakli teatralnych. Brali-
œmy udzia³ w zawodach sportowych i spotkaniach integracyj-
nych w ca³ej Polsce. Od samego pocz¹tku istnienia placówki co
roku, w czerwcu organizujemy Turniej Sportowy Œrodowisko-
wych Domów Samopomocy Województwa Opolskiego o pu-
char Burmistrza G³ubczyc (kilka razy uda³o nam siê go zdobyæ).
Od 10 lat w czerwcu lub wrzeœniu wraz ze Stowarzyszeniem Cen-
trum Rozwoju Spo³eczno – Zawodowego „Naprzeciw” zapra-
szamy mieszkañców naszego powiatu na Piknik Integracyjny,
który zawsze jest po³¹czony ze zbiórk¹ publiczn¹ na rzecz chore-
go dziecka. Przy okazji Œwiat Wielkanocnych oraz Bo¿ego Naro-
dzenia zapraszamy do siebie rodziny naszych uczestników oraz
wielu ¿yczliwych nam ludzi i wspólnie spêdzamy czas przy œwi¹-
tecznym stole.

Niestety ze wzglêdu na panuj¹c¹ pandemiê nie mogliœmy obcho-
dziæ naszego jubileuszu tak hucznie, jak byœmy chcieli , ale spêdzi-
liœmy ten czas razem, przy wspólnym, uroczystym obiedzie. Nie
zabrak³o mi³ych wspomnieñ i rozmów, radoœci i uœmiechów.

Trudno uj¹æ w jednym artykule 25 lat ¿ycia tak wielu osób,
które zetknê³y siê chocia¿ na chwilê z naszym Domem. Wszyst-
kim naszym uczestnikom, pracownikom, rodzinom (zarówno
uczestników, jak i pracowników), przyjacio³om, sponsorom i ¿ycz-
liwym nam ludziom sk³adamy serdeczne, wielkie, ogromne po-
dziêkowania za wszystko dobro, które nas spotka³o przez te
æwieræ wieku.                                                                            Ewa Bartusik



          LIPIEC 2021 nr 7/338 5

KILKA S£ÓW
O POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

Psychologia (od starogreckiego psyche "dusza"; logos "s³o-
wo, myœl, rozumowanie") - nauka badaj¹ca mechanizmy i prawa
rz¹dz¹ce psychik¹ oraz zachowaniami cz³owieka. Psychologia
bada równie¿ wp³yw zjawisk psychicznych na interakcje miêdzy-
ludzkie oraz interakcjê z otoczeniem. Psychologia jako nauka
dotyczy ludzi. (Wikipedia)

Po co komu psycholog…
Czêsto myœlimy w³aœnie tak: "po co mi jest potrzebny psycho-

log? Znam, przecie¿ swoje dziecko i jego cechy, zdolnoœci i po-
trzeby. Rozró¿niam swoje nastroje, wiem, kiedy jestem smutny
albo z³y i co mam z tymi emocjami zrobiæ. Z jakiej przyczyny mam
wracaæ wspomnieniami do przesz³oœci, dzieciñstwa lub doœwiad-
czenia traumatycznego… przecie¿ to ju¿ minê³o. Kiedy mam pla-
nowaæ przysz³oœæ zawodow¹, nie muszê przecie¿ rozpoznawaæ
swych potrzeb emocjonalnych i uczuæ…Wiem, ¿e nie muszê piæ.
Wiem, jak siê uczyæ. Wiem, jak sobie radziæ w kontaktach z inny-
mi… No i jest jeszcze jeden argument: "jestem zdrowy/normal-
ny", wiêc nie potrzebujê psychologa.

No có¿… a mo¿e czasem warto daæ sobie szansê i wspólnie z
psychologiem lub psychoterapeut¹ spojrzeæ na problemy swo-
je, dziecka, relacje w ma³¿eñstwie… trochê z boku, niestereoty-
powo, twórczo albo po prostu inaczej.

Psycholog przyda siê jako towarzysz podró¿y w g³¹b proble-
mu, trudnoœci w relacji innymi, trudnoœci w nauce, w wyborach
¿yciowych, w g³¹b siebie, albo zwyczajnie bêdzie wspiera³ w od-
krywaniu nowych w³asnych dróg.

Czasem wystarczy jedno spotkanie z psychologiem, czasem
dwa lub wiêcej. W okreœlonych sytuacjach potrzebne jest kilka-
naœcie spotkañ, aby dotrzeæ do Ÿród³a si³y lub do przyczyn proble-
mów w ¿yciu. Psycholog podczas takich sesji nie da recepty ma
szczêœcie ani leku na grzeczne dziecko. Bêdzie natomiast w stanie
sprawdziæ cechy osobowe i poznawcze dziecka (m³odego cz³owie-
ka) i pomóc w kierowaniu jego rozwojem…Psycholog bêdzie wspo-
maga³ klienta (pacjenta) w procesie rozwi¹zywania swych trudno-
œci. Czasem bêdzie towarzyszy³ klientowi w poszukiwaniu dróg roz-
woju osobistego, kszta³towaniu przysz³oœci lub dalszej edukacji.
Czasem bêdzie pomocny w zmianie relacji ze œwiatem.

 Oczywiœcie psycholog jest równie¿ niezbêdny, gdy potrzebu-
jemy diagnozy (rozpoznania) kompetencji poznawczych dziecka,
w³asnych zdolnoœci zawodowych (w szkole, na studiach) lub
wskazañ do pracy w przypadku osoby doros³ej. Diagnoza psy-
chologiczna jest równie¿ potrzebna w celu okreœlenia cech oso-
bowych i umiejêtnoœci radzenia sobie w ¿yciu.

Czasem potrzebujemy wsparcia specjalisty w trudnych sytu-
acjach ¿yciowych. Wówczas warto pamiêtaæ o pomocy psycho-
logicznej (psychoterapeutycznej), dobrze jest bowiem mieæ obok
siebie kogoœ kto "wie o co chodzi…" Psycholog mo¿e bowiem
rozpoznaæ nasz stan psychiczny i emocjonalny. Mo¿emy wspól-
nie z nim poszukaæ mo¿liwoœci rozwi¹zania problemu.

Zapraszam Anna Pañczyk

mgr Anna Pañczyk
psycholog specjalista psychologii dziecka i rodziny (terapii ro-
dziny, pracy terapeutycznej z dzieckiem),
Specjalista prorodzinnej edukacji seksualnej.
Gabinet Psychologiczny -"Ostromed" Centrum Medyczne
47-400 Racibórz ul. Kasprowicza 1,
tel. 604 347 669, 32 724 24 20,
Prywatny Gabinet Psychologiczny
48-100 G³ubczyce ul. Sudecka 6b/ 3, tel. 509 540 393

DIAGNOZA DZIECI I M£ODZIE¯Y:

1. Zaburzenia rozwoju poznawczego (sprawnoœci intelektualnej).
2. Diagnoza psychologiczna w problemach dysleksji,
    dysortografii, dyskalkulii - przy wspó³pracy z pedagogiem.
3. Diagnoza problemów emocjonalnych, zaburzeñ emocjonal-
     nych, w tym zaburzeñ lêkowych, depresji dzieciêcej i proble-
    mów adaptacyjnych.
4. Diagnoza wstêpna (do konsultacji z psychiatr¹ dzieciêcym)
     Ca³oœciowych Zaburzeñ Rozwojowych
      (Autyzmu i zespo³u Aspergera).
5. Diagnoza niedostosowania spo³ecznego dzieci i m³odzie¿y.
6. Diagnoza psychologiczna zaburzeñ w funkcjonowaniu
     psychicznym i spo³ecznym m³odzie¿y.
7. Diagnoza psychologiczna zaburzeñ depresyjnych
     dzieci i m³odzie¿y.
8. Diagnoza uzale¿nienia od komputera (obecnoœci w sieci,
     gier  internetowych itp.).
9. Psychologiczna diagnoza uzale¿nienia od substancji
     psychoaktywnych.

DIAGNOZA DOROS£YCH:

1. Diagnoza zaburzeñ poznawczych (niepe³nosprawnoœæ inte-
lektualna - wymagana diagnoza psychologiczna miêdzy innymi
do orzeczeñ o niepe³nosprawnoœci).
2. Psychologiczna ocena zaburzeñ funkcjonowania i problemów
psychicznych. Badanie cech osobowoœci.
3. Wstêpna diagnoza problemów uzale¿nieñ (alkohol, narkotyki,
hazard, gry i sieæ komputerowa).

OFERTA POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLADZIECI
I M£ODZIE¯Y:

1. Praca terapeutyczna (teoria poznawczo - behawioralna) z dzieæ
     mi i m³odzie¿¹:
* Dzieci i m³odzie¿ z zaburzeniami lêkowymi.
* Dzieci i m³odzie¿ z zaburzeniami emocji (impulsywnoœæ, zabu-
rzenia nastroju, z³oœæ).
* Dzieci i m³odzie¿ z zaburzeniami adaptacyjnymi, zaburzeniami
    zachowania, zaburzeniami komunikacji itp.
* M³odzie¿ z problemami okresu adolescencji, w tym zaburzenia
     mi samoakceptacji i samooceny, komunikacji i relacji spo³ecz
     nych.
" Rozwijanie zdolnoœci uczenia siê, koncentracji uwagi i zapamiê
     tywania.

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE RODZINY:

1. Pomoc rodzinie w sytuacji kryzysu, na przyk³ad: rozwód, sepa-
racja, prze¿ycie traumy, przemoc w rodzinie itp.
2. Pomoc psychologiczna, w tym psychoedukacja kierowana do
rodziców maj¹cych problemy wychowawcze z dzieckiem.
3. Praca nad popraw¹ relacji rodzinnych, komunikacji w zwi¹zku
Pomoc psychologiczna osobom doros³ym w sytuacjach trudno-
œci w samokontroli emocji, zaburzeñ komunikacji spo³ecznej, kry-
zysu itp. Autorski program psychokorekcyjny.
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PIERWSZEGO CZERWCA  W STOWARZYSZENIU „TACY SAMI”
W dniu pierwszego czerwca siedzibê Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepe³nosprawnych „Tacy Sami” w G³ubczycach odwie-

dzi³ przedstawiciel Wojewody Opolskiego Dyrektor wydzia³u polityki spo³ecznej i zdrowotnej Pan Mieczys³aw Wojtaszek.
Pan Dyrektor Wojtaszek wraz z Panem Krzysztofem Tkaczem Dyrektorem ds. Finansowo - Administracyjnych Top Farms G³ub-

czyce który jest w³aœcicielem siedziby Stowarzyszenia, z³o¿yli ¿yczenia podopiecznym z okazji Dnia Dziecka. Pan Dyrektor Wojta-
szek w imieniu Wojewody Opolskiego Pana S³awomira K³osowskiego na rêce wiceprezesa Stowarzyszenia Krzysztofa Hajdy prze-
kaza³ dla dzieci ogromny kosz s³odkoœci jak równie¿ tak istotne w czasie pandemii œrodki bezpieczeñstwa w postaci p³ynów
dezynfekuj¹cych, rêkawiczek jednorazowych i maseczek  ochronnych. Pan Dyrektor przekaza³, ¿e Pan Wojewoda bardzo bacznie
przygl¹da siê naszej dzia³alnoœci, podziwia osi¹gniêcia jak równie¿ wyra¿a chêæ wspó³pracy i wspierania Stowarzyszenia „Tacy
Sami”. Bardzo dziêkujemy Panu Dyrektorowi i Panu Wojewodzie za zauwa¿enie naszego wydawa³o siê bardzo lokalnego przedsiê-
wziêcia jakim jest dzia³alnoœæ Stowarzyszenia „Tacy Sami”.

                                                                                                                                                                          Krzysztof Hajda
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WYKAZ OGÓLNOPOLSKICH INFOLINII TEMATYCZNYCH
DZIA£AJ¥CYCH W RAMACH NIEODP£ATNEGO PORADNICTWA

Nieodp³atne poradnictwo Numer telefonu
Pañstwowa Inspekcja Pracy 801 002 006 (dla osób dzwoni¹cych z tel. stacjonarnych)

459 599 000 (dla osób dzwoni¹cych z tel. komórkowych)
Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych 22 560 16 00
Narodowy Fundusz Zdrowia 800 190 590

+48 22 125 66 00 (dla osób dzwoni¹cych z zagranicy)
Krajowa Informacja Skarbowa 22 330 03 30 (dla osób dzwoni¹cych z  tel. komórkowych)

801 055 055 (dla osób dzwoni¹cych z tel. stacjonarnych)
+48 22 330 03 30 (dla osób dzwoni¹cych z zagranicy)

Rzecznik Praw Obywatelskich 800 676 676
Rzecznik Praw Dziecka - Dzieciêcy Telefon Zaufania 800 12 12 12
Infolinia Konsumencka 801 440 220 lub 22 290 89 16
Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123
Telefon Zaufania dla Dzieci i M³odzie¿y 116 111
Centrum Praw Kobiet 600 070 717
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" 800 120 002
Fundacja Biuro S³u¿by Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce 801 033 242
Ogólnopolski Telefon Zaufania "Narkotyki-Narkomania" 800 199 990
Wojewódzkie Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego 77 45 24 715,  77 45 24 469,  77 45 24 243,  502 473 533

INFORMACJA
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roœlin i Nasiennictwa

 w Opolu
INFORMUJE

i¿ zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 31 marca 2014 roku  w sprawie warunków stosowania
œrodków ochrony roœlin (Dz. U. z 2014 roku, poz. 516) œrodki
ochrony roœlin na terenie otwartym stosuje siê przy u¿yciu:

* sprzêtu naziemnego w odleg³oœci co najmniej 20 m
   od pasiek;
* opryskiwaczy ci¹gnikowych i samobie¿nych polowych lub

sadowniczych w odleg³oœci co najmniej 3 m od krawêdzi jezdni
dróg publicznych, z wy³¹czeniem dróg publicznych zaliczanych
do kategorii dróg gminnych oraz powiatowych;

* opryskiwaczy ci¹gnikowych i samobie¿nych sadowniczych
w odleg³oœci co najmniej 3 m od zbiorników i cieków wodnych

oraz terenów nieu¿ytkowanych rolniczo, innych ni¿ bêd¹cych
celem zabiegu z zastosowaniem œrodków ochrony roœlin;

* opryskiwaczy ci¹gnikowych i samobie¿nych polowych
w odleg³oœci co najmniej 1 m od zbiorników i cieków wodnych

oraz terenów nieu¿ytkowanych rolniczo, innych ni¿ bêd¹cych
celem zabiegu z zastosowaniem œrodków ochrony roœlin chyba,
¿e w etykiecie œrodków ochrony roœlin podano wiêksze odleg³o-
œci od tych miejsc lub obiektów, po uwzglêdnieniu których mo¿-
na stosowaæ te œrodki.

Œrodki ochrony roœlin na terenie otwartym stosuje siê,
je¿eli prêdkoœæ wiatru nie przekracza 4 m/s.

IZABELA KIK
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

OCHRONY ROŒLIN I NASIENNICTWA
W OPOLU

KOMUNIKAT SPECJALNY
W zwi¹zku z rozpoczêciem wykonywania zabiegów ochrony

roœlin Wojewódzki Inspektorat Ochrony roœlin i Nasiennictwa
w Opolu podaje wytyczne  dotycz¹ce œrodków ostro¿noœci

zmniejszaj¹cych ryzyko zatrucia pszczó³
* stosowaæ œrodki ochrony roœlin w taki sposób, aby nie stwa-

rzaæ zagro¿enia dla zdrowia ludzi, zwierz¹t oraz dla œrodowiska,
w tym przeciwdzia³aæ zniesieniu œrodków ochrony roœlin na ob-
szary i obiekty nie bêd¹ce celem zabiegu z zastosowaniem tych
œrodków oraz planowaæ stosowanie œrodków ochrony roœlin z
uwzglêdnieniem okresu, w którym ludzie bêd¹ przebywaæ na
obszarze objêtym zabiegiem zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 2013 roku o œrodkach ochrony roœlin (Dz. U. z 2020
roku, poz. 2097);

* zabiegi z zastosowaniem œrodków ochrony roœlin przezna-
czonych dla u¿ytkowników profesjonalnych mog¹ wykonywaæ
osoby, które ukoñczy³y szkolenie w zakresie stosowania œrod-
ków ochrony roœlin, przy u¿yciu opryskiwacza maj¹cego aktual-
ne badania potwierdzaj¹ce jego sprawnoœæ techniczn¹;

* nale¿y bardzo DOK£ADNIE  I WNIKLIWIE zapoznaæ siê z
etykiet¹ stosowania œrodka ochrony roœlin i stosowaæ œrodki
ochrony œciœle z podanymi w niej zaleceniami zwracaj¹c szcze-
góln¹ uwagê  na czêœæ etykiety dotycz¹cej bezpieczeñstwa dla
pszczó³;

* nie stosowaæ œrodków toksycznych dla pszczó³ w czasie
kwitnienia;

* nie opryskiwaæ upraw, na których s¹ kwitn¹ce chwasty;
* bezwzglêdnie przestrzegaæ okresów prewencji dla pszczó³;
* stosowaæ œrodki ochrony roœlin z uwzglêdnieniem integro-

wanej ochrony roœlin;
* usuwaæ lub zabezpieczaæ ule przed wychodzeniem pszczó³,
w przypadku gdy chcemy stosowaæ œrodki owadobójcze w

pobli¿u pasieki.

                                                            IZABELA KIK
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SUKCES NASZYCH UCZNIÓW
W PONADPROGRAMOWEJ

OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADZIE PRZED-
MIOTOWEJ Z CHEMII  "OLIMPUS"

Tegoroczne laureatki to uczennice klas o profilu biologiczno-
chemicznym:

* Martyna Pawlak, klasa 1b - 1 miejsce, grawerowany    Dyplom
laureata  i nagroda ksi¹¿kowa,

* Gra¿yna Galara, klasa 2b - 6 miejsce, Dyplom laureata,
* Amelia Mikler, klasa 2b - 7 miejsce, Dyplom laureata,
* Anna Jepiszko, klasa 2b - 8 miejsce, Dyplom laureata,
* Dominika Hamerla, klasa 2b - 9 miejsce, Dyplom laureata.
Na wyró¿nienie zas³uguj¹ równie¿ pozostali uczestnicy olim-

piady. Nasi startuj¹cy olimpijczycy zajêli miejsca od 1 do 27, za
bardzo dobre wyniki zostali nagrodzeni Dyplomami uznania.

Oto najlepsi:
* Julia Œrutwa, klasa 1b - 11 miejsce,
* Liwia Siemieniec, klasa 2g - 11 miejsce
oraz kolejno: Marta Lewicka, kl.1b, Maria Cieœlak, kl.1b, Zuzan-

na Mu³yk, kl.1b,Michalina Jung, kl 2b,  Emilia Leœniak, kl 2g,
Dominika S¹siadek, kl. 2g, Karolina Pojda, kl. 2g, Agata Pyrczak,
kl.2g, Barbara Lenczewska, kl. 2g.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukce-
sów.                                                                     Julita Stebnicka
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OFERTA EDUKACYJNA G£UBCZYCKIEGO ROLNICZAKA
W ¿yciu szko³y zamkn¹³ siê kolejny rozdzia³. Z nadziej¹ spo-

gl¹damy w przysz³oœæ i przygotowujemy siê na przyjêcie uczniów
do klas pierwszych.

Obecnie w Zespole Szkó³ Centrum Kszta³cenia Rolniczego im.
W³adys³awa Szafera - szkole prowadzonej przez Ministra Rolnic-
twa - kszta³cimy w nastêpuj¹cych zawodach: technik rolnik, tech-
nik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik architektury krajo-
brazu (uczniowie zdobywaj¹ kwalifikacje rolnicze wymagane do
prowadzenia, dziedziczenia i nabywania gospodarstw rolnych oraz
uprawnienia do korzystania z dofinansowania ze œrodków UE).

Kolejne atrakcyjne zawody to: technik ¿ywienia i us³ug gastro-
nomicznych, technik technologii ¿ywnoœci - specjalnoœæ cukier-
nik. Mo¿liwe tak¿e jest kszta³cenie w zawodach: technik hodow-
ca koni, technik agrobiznesu i technik turystyki na obszarach
wiejskich, a w szkole bran¿owej I stopnia w zawodach: kucharz,
cukiernik i rolnik.

Wszyscy nasi uczniowie maj¹ zapewnione zajêcia praktyczne
zarówno w szkole i u pracodawców. Dodatkowo uczniowie klas
technikum rolniczego korzystaj¹ z mo¿liwoœci zrobienia prawa
jazdy kategorii T, a uczniowie technikum mechanizacji rolnictwa
i agrotroniki - prawa jazdy kategorii T oraz B. Odbywa siê to
w ramach obowi¹zuj¹cych zajêæ, nieodp³atnie. ZSCKR posiada zró¿-
nicowane i dobrze wyposa¿one zaplecze do nauczania praktycznej
nauki zawodu oraz Centrum Praktyk na terenie firmy "Top Farms"
G³ubczyce.

W zwi¹zku z tym jesteœmy równie¿ oœrodkiem egzaminacyjnym
w kwalifikacjach wyodrêbnionych w naszych zawodach.

W ramach praktycznej nauki zawodu  wspó³pracujemy z zak³a-
dami pracy z naszego rejonu, zrzeszonymi w cechu rzemios³, re-
stauracjami, hotelami, z  firmami "Top Farms" G³ubczyce, Kombi-
nat Rolny Kietrz oraz z Regionalnym Zespo³em Placówek Wspar-
cia Edukacji w Opolu. Jest to organizacja oferuj¹ca p³atne sta¿e
uczniowskie w ramach programu wspó³finansowanego ze œrod-

ków Unii Europejskiej "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla ryn-
ku pracy".

W ramach wspó³pracy miêdzynarodowej realizujemy pro-
gram "ERASMUS+", nasi uczniowie wyje¿d¿aj¹c do Grecji
i Czech maj¹ okazjê zapoznaæ siê z formami kszta³cenia zawo-
dowego w tych krajach oraz zdobyæ doœwiadczenie. Obecny
projekt "ERASMUS+" nosi nazwê "Etyka w komunikacji"
i realizowany jest we wspó³pracy z partnerami z Czech i S³owa-
cji. W ramach programu prowadzone s¹ Kluby Etyki a w przy-
sz³oœci wizyty w krajach partnerskich. W nastêpnych latach
planujemy wspó³pracê z innymi krajami europejskimi. Wa¿na w
dzia³aniach szko³y jest wspó³praca z wy¿szymi uczelniami:
z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wroc³awiu, z Pañstwow¹
Wy¿sz¹ Szko³¹ Zawodow¹ w Nysie oraz z instytucjami podle-
g³ymi naszemu ministerstwu: z Instytutem Zootechniki w Kra-
kowie,   z Agencj¹ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
z Krajowym Oœrodkiem Wsparcia Rolnictwa,   z KRUS-em,
z Opolskim Oœrodkiem Doradztwa Rolniczego w £osiowie
i z Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e wspó³pracujemy z Grup¹ Azoty" Za-
k³adami Azotowymi Kêdzierzyn-KoŸle S.A". Uczniowie ucz¹-
cy siê w zawodach: technik rolnik, technik mechanizacji rolnic-
twa i agrotroniki, technik architektury krajobrazu maj¹ mo¿li-
woœæ zdobycia stypendium patronackiego.

W tym trudnym czasie nie mo¿emy jak zwykle zaprosiæ Was
do naszej szko³y na Dni Otwarte. Dlatego jesteœmy do Waszej
dyspozycji w sekretariacie szko³y - codziennie miêdzy 8.30
a 15.00 - chêtnie odpowiemy na wasze pytania, wyjaœnimy w¹t-
pliwoœci (osobiœcie lub telefonicznie). ŒledŸcie nas równie¿ na
facebooku: https://www.facebook.com/zsckr.glubczyce, zagl¹-
dajcie na stronê internetow¹: www.rolniczakogl.pl - rekrutacja -
tam prezentujemy wszystkie zawody, tam znajdziecie elektro-
niczn¹ wersjê podania oraz inne wa¿ne informacje rekrutacyjne.

                                                                    Czekamy na Was!
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"KONKURSY TO TO, CO LUBIMY"
"…a na g³owie nosi³ fura¿erkê"

Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej - ̄ ak 2021 w tym roku przebiega pod has³em "Droga do beatyfikacji Prymasa Stefana
Wyszyñskiego". Na blisko 800 uczniów z 127 szkó³ pisz¹cych eliminacje szkolne, które odby³y siê 2 grudnia 2020 do etapu
rejonowego zakwalifikowa³o siê 451 osób, w tym 5 dziewcz¹t ze Szko³y Podstawowej z Oddzia³ami Przedszkolnymi w Bogdanowi-
cach. Po d³ugich przygotowaniach 25 lutego przyst¹pi³y do kolejnego testu. Lilia Sikora-Balicka, Amelia Krawiec, Paulina Antosz-
czyszyn, Ewelina Bia³ek i Amelia Juzwiszyn zdoby³y wymagan¹ iloœæ punktów i przesz³y do etapu fina³owego. W przypadku klas
IV-VI na 187 uczniów, którzy wziêli udzia³ w etapie rejonowym, do fina³u zakwalifikowa³o siê 110 uczestników. Natomiast w klasach
VII-VIII do testu przyst¹pi³o 230 uczniów, z czego 140 dosta³o siê do etapu fina³owego.

Przez Kolejne 7 tygodni dziewczyny opracowywa³y materia³y przewidziane na etap fina³owy. Kolejne pytania i ciekawostki z
¿ycia Prymasa Wyszyñskiego pozostawa³y w ich g³owach.

Pytania nie by³y ³atwe, ale przygotowywanie siê do nich sprawi³o dziewczynom wiele radoœci i spowodowa³o, ¿e poszerzy³y
ogromnie wiedzê o Stefanie Wyszyñskim. Dowiedzia³y siê, ¿e na g³owie nosi³ fura¿erkê, w oknach jego celi wiêziennej uwi³y sobie
gniazdo muchówki, z potraw lubi³ placki ziemniaczane, kaszê gryczan¹ i ziemniaki ze zsiad³ym mlekiem, na przednim siedzeniu
w samochodzie wozi³ obraz Pani Jasnogórskiej, a sam siada³ z ty³u. Pozna³y historie osób, które zosta³y uzdrowione za Jego
przyczyn¹. Ta wiedza pozostanie z nimi na bardzo d³ugo.

14 kwietnia 2021 r. by³ dniem pe³nym oczekiwañ - w koñcu fina³, w którym wziê³o udzia³ 109 uczestników z klas IV-VI oraz 140 z
klas VII-VIII.

Czy bêd¹ zna³y odpowiedzi na wszystkie pytania? - ta myœl chodzi³a im od samego rana po g³owie. O godzinie 10:00 rozpoczê³y
test w wersji zdalnej ze wzglêdu na obecn¹ sytuacjê. Po 45 minutach stres min¹³, ale pozosta³a niepewnoœæ, czy wszystko dobrze
napisa³am. Dni po finale d³u¿y³y siê bardzo, bo ka¿dy chcia³ poznaæ wyniki i sprawdziæ jak mu posz³o. Po 8 dniach wreszcie s¹.
Podium nie mamy, ale 50 na 53 czy 49 na 53 mo¿liwe punkty do zdobycia w 3 etapie to bardzo ciekawy wynik. Po sprawdzeniu
pozosta³ych wyników dowiedzieliœmy siê, ¿e nasze 4 dziewczyny zdoby³y odpowiedni¹ iloœæ punktów, aby otrzymaæ tytu³lLaure-
atek konkursu z czego bardzo siê cieszymy i z ca³ego serca Wam gratulujemy. Po otrzymaniu dyplomów od organizatorów
konkursu, którymi byli Wydzia³ Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu wraz z Kuratorium Oœwiaty w Opolu, uroczyœcie
wrêczyliœmy je naszym uczennicom. Pani Dyrektor Aleksandra Bobkier ufundowa³a równie¿ ksi¹¿ki dla naszych laureatek -
"Kardyna³ Stefan Wyszyñski. Cz³owiek który poprowadzi³ Koœció³ i Naród ku wolnoœci" autorstwa Piotra Stefaniaka.

                                                                                                                                                                 Dariusz Danek katecheta
                                                                                                                                                                       fot. Ma³gorzata Bia³ek

Na zdjêciu od lewej: Dariusz Danek - katecheta, Paulina Antoszczyszyn, Ewelina Bia³ek, Amelia Krawiec,
Wies³awa Krawiec - wicedyrektor, Amelia Juzwiszyn, Aleksandra Bobkier - dyrektor
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XV GMINNY PRZEGL¥D
TALENTÓW PRZEDSZKOLNYCH

zorganizowany przez Przedszkole nr 3 w G³ubczycach
Tegoroczny przegl¹d zosta³ zorganizowany w formie on - line

ze wzglêdu na ograniczenia covidowe i zamiast na scenie  Miej-
skiego Oœrodka Kultury jak dotychczas, dzieci zaprezentowa³y
swoje talenty w salach przedszkolnych, a nastêpnie szersza pu-
blicznoœæ mog³a je obejrzeæ w Telewizji Pogranicze.

Celem Przegl¹du jest rozwijanie i prezentowanie szerszej pu-
blicznoœci artystycznych talentów przedszkolaków - muzycznych,
wokalnych, tanecznych i teatralnych.

Corocznie przegl¹dy ró¿ni¹ siê od siebie tematyk¹, w tym roku
jest to tematyka ekologiczna "Przedszkolak ma³y i du¿y ochronie
przyrody s³u¿y", która ma na celu ju¿ od najm³odszych lat rozwi-
janie u dzieci œwiadomoœci i zachowañ proekologicznych.

W XV Gminnym Przegl¹dzie Talentów Przedszkolnych wziê³o
udzia³ 7 grup przedszkolnych  z miasta i gminy  G³ubczyce.

Wystêpy by³y piêkne, profesjonalnie przygotowane, dopra-
cowane w detalach: scenografia, dekoracje, rekwizyty, stroje dzieci
-  wszystko to zrobi³o du¿e wra¿enie. Dzieci zaprezentowa³y pe-
³en wachlarz swoich umiejêtnoœci i uzdolnieñ w ró¿nych formach
przekazu :

* W monta¿u s³owno -muzycznym z efektami specjalnymi
*  W œpiewie piosenek ilustracyjnych, naœladowczych  z gr¹
     na instrumentach melodycznych
*   W spektaklu  z elementami teatru cieni
*   W improwizacji  muzycznej do muzyki filmowej i nowoczesnej
Nasi mali aktorzy : s³owem, œpiewem, tañcem, gr¹ wyrazili prze-

s³anie naszego przegl¹du ,, Ziemia w naszych rêkach -  Kto jeœli
nie my?,,. Ta forma przekazu to  kszta³towanie postaw proekolo-
gicznych, które  w przedszkolach rozpoczynamy ju¿  od najm³od-
szych dzieci.

Gratulujemy talentów i umiejêtnoœci artystycznych dzieciom, a
tak¿e k³aniamy siê w uznaniu talentów organizacyjnych, arty-
stycznych i wszelkich innych, nauczycielkom i innym osobom
zaanga¿owanym w przygotowanie dzieci do wystêpów.

Serdecznie dziêkujemy  Burmistrzowi G³ubczyc Panu Adamowi
Krupie oraz Dyrektorowi Zarz¹du Oœwiaty, Kultury i Sportu Panu
Bartoszowi Dzie¿y, pod których patronatem ten konkurs siê odby³
i zosta³y ufundowane nagrody dla ka¿dego przedszkola: jarzêbi-
nowe drzewko, szklarenki do uprawy roœlinek oraz puchary i dy-
plomy. Dziêkujemy równie¿ P. Marianowi Pospiszelowi za umo¿-
liwienie prezentacji przegl¹du w lokalnej telewizji (foto str. 19)

       Anna Komplikowicz - Serwetnicka     Aldona Grzywna

ZAWODY  KARATE 7TH CENTRAL POLAND OPEN
W dniach 5-6 czerwca  2021r w Pleszewie odby³y siê zawody rankingowe.

W zawodach startowa³o 512 zawodników w 846 osobo konkurencjach , 63
klubów z Polski, Francji, Niemec  i Rosji.   Ludowy Zespó³ Sportowy Karate-
Do G³ubczyce repezentowali:

1. Szymon Cieœlik, który w kata U21 zdoby³ z³oty medal
2. Maciej Kowalczyk, który w kata U21 zdoby³ br¹zowy medal
3. Jakub Patryjach, który w kata junior zaj¹³ 7 miejsce
4. Julia Szuszkowska debiutantka w tak wa¿nych zawodach
   w kata kadet, zajê³a 13. miejsce
5. Natalia Szuszkowska debiutantka w tak wa¿nych zawodach
startuj¹ca w wy¿szej kategorii, w kata kadet zajê³a 15 miejsce
6.Julia Hac,  w kata kadet odpad³a z dalszych rozgrywek  w eliminacjach.
Sk³adam serdeczne gratulacje dla wszystkich zawodników, ponie
wa¿ startowali z najlepszymi polskimi  i zagranicznymi  zawodnikami. .
                                                              Prezes    Janusz Ho³da
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MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW I M£ODZIE¯OWCÓW  TAEKWONDO - BYSTRZYCA 2021
W dniach 11-13.05.2021 roku w Bystrzycy  odby³y siê  Mistrzostwa Polski Juniorów i M³odzie¿owców  Taekwon-do.

Reprezentacja LKS Sparta G³ubczyce i ZS w Pietrowicach z Mistrzostw przywioz³a 3 kr¹¿ki  z³ote i 1 br¹zowy.
Medale zdoby³y: Daria Baran I miejsce uk³ady, Patrycja Piworun I miejsce walki i I miejsce testy si³y i Kinga Sztucka III

miejsce walki.  Aleksandra Dudzik zajê³a 5 miejsce w walkach i 5 miejsce testach si³y oraz Martyna Bernaœ 5 miejsce w walkach.
Serdecznie gratulujemy wspania³ego wystêpu.

foto Jan Wac, Daniel  Jano
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CH£OPCÓW NALE¯Y
TYLKO CHWALIÆ I WSPIERAÆ
W KA¯DY MO¯LIWY SPOSÓB!

       Zespó³ trampkarzy U-14/U-15 Polonii G³ubczyce prowa-
dzony przez trenera Artura Komarnickiego, to jeden z trzech
zespo³ów m³odzie¿owych naszego klubu i jedyny w tej katego-
rii wiekowej w naszej gminie.

     Wystêpuje on w 1 Lidze Wojewódzkiej Trampkarzy gr. II
i aktualnie zajmuje w niej drug¹ lokatê maj¹c przed sob¹ tylko
zespó³ rezerw Odry Opole.
    Ostatnie pó³ roku to bardzo ciê¿ki okres dla naszego zespo³u.
W okresie zimowym ze wzglêdu na C19 nie mogliœmy korzystaæ
z hal sportowych wiêc treningi odbywa³y siê na zmro¿onej p³y-
cie boiska jak i na zasypanym œniegiem orliku miejskim wiêc
warunki by³y wrêcz "spartañskie". Ch³opcy podjêli ryzyko i to
siê op³aci³o. Bez kontuzji wytrwaliœmy najgorszy okres realizu-
j¹c plany treningowe. Dzisiaj mog¹ spokojnie skupiæ siê na re-
alizacji sportowych marzeñ. Warto dodaæ, i¿ w rundzie jesiennej
nasz zespó³ otar³ siê o ponowny awans do Opolskiej Ligi Tramp-
karzy, ostatecznie zaj¹³ jednak drugie miejsce ustêpuj¹c zespo-
³owi ze Zdzieszowic.
    Oczywiœcie jest kilka przypadków gdzie zawodnicy ze wzglê-
du na obawy rodzic, dotycz¹ce C19 zrezygnowa³o z uczêszcza-
nia na zajêcia,  jak i sami zawodnicy podjêli decyzje o rezygnacji
z uprawiania sportu ze wzglêdu na, jak to sami okreœlili "brak
czasu". Pozostali wiêc tylko najwytrwalsi i to im nale¿y siê sza-
cunek oraz brawa, a ze strony klubu wsparcie.

Oto oni:
 Marcel Bêdkowski, Patryk Bry³ka, Kamil Wilk, Micha³ Prus,
£ukasz Czarnuch, Maciej Krzywak, Maciej Z³oczowski, B³a-
¿ej Bawo³, Dorian Myk, Patryk Stec, Szymon Piskorz, Tomasz
Urbañczyk, Karol Dobrowolski, Tobiasz Tyburczy, Kacper Za-
potoczny, Mateusz Matuszkiewicz
Przedstawiamy wyniki rundy wiosennej:

LKS ATOM GR¥DY - MALERZOWICE MA£E
KS POLONIA G£UBCZYCE
2021-03-06 11:00 2:5
KS POLONIA G£UBCZYCE OKS ODRA III OPOLE
2021-03-13 10:00 0:2
SKS PIAST STRZELCE OPOLSKIE KS
 POLONIA G£UBCZYCE
2021-03-20 11:00 1:2
KS POLONIA G£UBCZYCE RTS ODRA K-KO•LE
2021-05-12 17:00 19:0
KS POLONIA G£UBCZYCE LKS  ATOM GR¥DY -
MALERZOWICE MA£E 2021-04-24 13:30 5:5
OKS ODRA III OPOLE
KS POLONIA G£UBCZYCE  2021-05-01 11:00 1:1
KS POLONIA G£UBCZYCE SKS PIAST STRZELCE OP.
2021-05-08 11:00 2:2
RTS ODRA K-KO•LE
KS POLONIA G£UBCZYCE
2021-05-15 11:00 0:11
KS POLONIA G£UBCZYCE TS CHEMIK K-KO•LE
2021-05-22 11:00 1:0
Nasz zespó³ oczywiœcie do samego koñca bêdzie walczy³ o jak
najlepszy wynik sportowy. Kto wie, mo¿e sprawimy niespodzian-
kê i przegonimy Odrê Opole.

                                                                           Redakcja TG
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OSIEM MEDALI BADMINTONISTÓW TECHNIK G£UBCZYCE  NA
 INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTWACH POLSKI M£ODZIKÓW M£ODSZYCH U13

W dniach 20-23.05.2021r. w Suchedniowie odby³y siê Indywidualne Mistrzostwa Polski M³odzików M³odszych U13 w Badminto-
nie. Œwietnie spisali siê badmintoniœci Technika G³ubczyce, którzy zdobyli ³¹cznie 8 medali  (2 z³ote, 2 srebrne i 4 br¹zowe ). Klub LKS
Technik G³ubczyce reprezentowali: Maja Naumczyk, Julia Krawiec, Anna Paruszewska, Maria Czy¿owicz, Pawe³ Kiszczyk, Piotr
Adamów, Dawid Serafin i Oliwier Gacki. Podwójnym Mistrzem Polski zosta³ Pawe³ Kiszczyk, który zdoby³ z³oty medal w grze
pojedynczej i grze podwójnej ch³opców graj¹c w parze z Damianem Perkowskim z klubu UKS Hubal Bia³ystok. Wicemistrzami Polski
zdobywaj¹c srebrne medale zostali Maja Naumczyk w grze mieszanej graj¹c w parze z Miko³ajem Krystkiem z klubu Orbitek Straszê-
cin i Piotr Adamów w grze podwójnej ch³opców graj¹c w parze z  Maciejem Zmarz  z klubu Beninca UKS Feniks K-KoŸle. Br¹zowymi
medalistami zostali natomiast  w grze podwójnej dziewcz¹t para deblowa Maja Naumczyk i Anna Paruszewska i w grze mieszanej
para mikstowa Piotr Adamów i Anna Paruszewska. Serdecznie gratulujemy!
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1 czerwca 2021 r. Pan Józef Kamiñski opuœci³ sw¹ doczesna
ojczyznê, by zamieszkaæ w wiecznej. Wieœæ o jego œmierci jeszcze
tego samego dnia lotem b³yskawicy rozesz³a siê w lokalnym œro-
dowisku. I odszed³ do wiecznoœci, skoñczywszy lat 70.  Mê¿czy-
zna w sile wieku! Odszed³ po d³ugiej i jak¿e nierównej walce
z  nieuleczaln¹ chorob¹. Odszed³, by stan¹æ przed obliczem Pana.

Œp. Józef Kamiñski. Powszechnie znany, lubiany i szanowany.
Troskliwy i kochaj¹cy m¹¿, ojciec, teœæ i dziadek.

Urodzi³ siê 5 grudnia 1950 r. w Prudniku. Tam spêdzi³ dzieciñ-
stwo, po czym w 1964 r. wraz z rodzicami, Mari¹ i W³adys³awem,
przyby³ do G³ubczyc i osiad³ na sta³e. Pokocha³ to miasto! Tu
ukoñczy³ Liceum Ogólnokszta³c¹ce, gdzie te¿ spotka³ sw¹ wielk¹
mi³oœæ - Halinê Szybiñsk¹, któr¹ poœlubi³ 26 grudnia 1970 r. Wkrótce
na œwiat przyszed³ ich syn Adam, dziœ ojciec Natalii i Micha³a.

Œp. Józef Kamiñski. Nie tak dawno obchodzi³ wraz z ma³¿onk¹
z³ote gody ma³¿eñskie, planowa³ wielk¹ uroczystoœæ dla rodziny     i
znajomych, lecz pandemia pokrzy¿owa³a plany. Z kolei pogorszenie
stanu zdrowia nie pozwoli³o mu odebraæ osobiœcie 27 maja w USC
Medalu nadanego przez   Prezydenta za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñ-
skie. Tego w³aœnie dnia trafi³ do szpitala, sk¹d ju¿ nie powróci³…

Œp. Józef Kamiñski. Mistrz cukiernictwa, rzemieœlnik, przed-
siêbiorca. Tu¿ po ukoñczeniu szko³y œredniej podj¹³ pracê w ad-
ministracji pañstwowej, lecz na krótko. Bli¿sze mu bowiem by³y
tradycje rodzinne. Po ojcu przej¹³ dobrze prosperuj¹c¹ piekarniê
przy ul. Warszawskiej, gdzie zreszt¹ mieszka³, a któr¹ przebran¿o-
wi³ w znakomit¹ cukierniê. Rozbudowa³ firmê, pracowa³ bez wy-
tchnienia, dawa³ ludziom zatrudnienie. Szalenie pracowity, dnie
i noce spêdza³ w swym zak³adzie. Niewiele odpoczywa³… Zg³êbia³
technologiê cukiernictwa. Jego dro¿d¿ówki i serniki nie mia³y so-
bie równych! Eksperymentowa³… "Kamiñski" to do dziœ marka
i jakoœæ.

Œp. Józef Kamiñski. Postaæ nietuzinkowa. W "Historii rze-
mios³a na Œl¹sku Opolskim" na str. 230 czytamy o nim:

"W³aœciciel zak³adu cukierniczego w G³ubczycach, mistrz szko-
l¹cy, aktywny rzemieœlnik w samorz¹dzie gospodarczym rzemio-
s³a. Od 1999 r. pe³ni³ funkcjê Starszego Cechu Rzemios³ Ró¿nych
w G³ubczycach. Od 2005 r. sekretarz Prezydium Zarz¹du w Izbie
Rzemieœlniczej w Opolu. Od roku 2003 cz³onek Wojewódzkiej
Komisji Dialogu Spo³ecznego przy Wojewodzie Opolskim, a od
2008 r. wiceprzewodnicz¹cy Powiatowej Rady Zatrudnienia dzia-
³aj¹cej przy Staroœcie Powiatu Opolskiego. Odznaczony Z³otym
Krzy¿em Zas³ugi, Szabl¹ Kiliñskiego, Z³otym Medalem im. Jana
Kiliñskiego oraz Kordzikiem Izby Rzemieœlniczej w Opolu.

Przejmuj¹ca dedykacja we wspomnianej tu ksiêdze stawia zmar-
³ego w panteonie zas³u¿onych rzemieœlników. Oto i ona: "Tym,
którzy pracuj¹ tu od pokoleñ i tym, którzy przybyli,

Œp. Józef Kamiñski. Pracodawca, nauczyciel praktycznej na-
uki zawodu, wychowawca m³odzie¿y. Wykszta³ci³ rzesze cukier-
ników, którzy pod jego czujnym okiem zg³êbiali tajniki zawodu.
Uczy³ fachu. Lecz to nie wszystko! Zaanga¿owany w pracê ce-
chu, nadzorowa³ i organizowa³ egzaminy czeladnicze i mistrzow-
skie. Znajdowa³ zatrudnienie m³odym rzemieœlnikom. Pe³en em-
patii i zrozumienia troszczy³ siê o swych podopiecznych.

Œp. Józef Kamiñski. Cz³owiek szlachetny, prawy, jak¿e ¿yczli-
wy. Mi³y, sympatyczny, a przede wszystkim dobry. Zawsze
uœmiechniêty. Pe³en nadziei i optymizmu. Nigdy nie narzeka³, nie
skar¿y³ siê. Nawet w chorobie. Postawiona przed dziesiêciu laty
diagnoza nie za³ama³a go. Walczy³ i z ufnoœci¹ patrzy³ w przy-
sz³oœæ, wierz¹c w wyzdrowienie… Tryska³ humorem! Dowcip-
ny, przytacza³ anegdoty stosowne do sytuacji. Oczytany, elo-
kwentny, typ gawêdziarza. Operowa³ barwn¹, wysublimowan¹
polszczyzn¹. Chcia³o siê go s³uchaæ…

O ŒP. JÓZEFIE KAMIÑSKIM WSPOMNIENIE
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Œp. Józef Kamiñski. Wieloletni przyjaciel g³ubczyckiego "Me-
chanika". Czêsto goœci³ w murach ZSM. Bywa³ na akademiach
okolicznoœciowych, dniach otwartych, zawsze serdecznie witany.
Wrêcza³ wyró¿niaj¹cym siê uczniom klas zawodowych nagrody
ksi¹¿kowe i dyplomy. Anga¿owa³ w sprawy szko³y i jej rozwój.
Czêstokroæ przemawia³, nie szczêdz¹c ciep³ych s³ów pod adresem
placówki. Promowa³ "Mechanik". Motywowa³ m³odych do pod-
noszenia kwalifikacji, pokonywania s³aboœci. Dodawa³ wiary we
w³asne si³y i mo¿liwoœci. ¯ywi³ wielki szacunek dla ludzi pracy.
M¹dry i pragmatyczny. Pozytywista. Niczym Wokulski z  "Lalki" B.
Prusa. Wspó³pracowa³ z kolejnymi dyrektorami i kadr¹ nauczy-
cielsk¹. Czêstokroæ spotyka³am go w gabinecie dyrektora Jana £aty,
gdzie prowadzili d³ugie i konstruktywne rozmowy na temat przysz³o-
œci kszta³cenia zawodowego. PrzyjaŸnili siê. Pod jego mistrzowskim
nadzorem uczniowie ZSM realizowali praktyczn¹ naukê zawodu.
A i mnie jako wychowawcy zdarza³o siê prosiæ go o pomoc w znale-
zieniu praktyki dla uczniów, czy pracy dla absolwentów. Nie by³o
dlañ rzeczy niemo¿liwych. A przecie¿ nie tak dawno, bo w paŸdzierni-
ku 2019 r. wspólnie celebrowaliœmy jubileusz 50-lecia szko³y. Z tej
okazji upiek³ olbrzymi tort, którym czêstowano goœci…

Œp. Józef Kamiñski. Mistrz nad mistrzami - mo¿na rzec o nim.
Aktywista i cz³owiek czynu, jak¿e zaanga¿owany w ¿ycie spo³ecz-
ne miasta i powiatu. Baczny obserwator i komentator otaczaj¹cej
rzeczywistoœci. Od m³odoœci zwi¹zany z licznymi organizacjami
m³odzie¿owymi. Jego owocna wspó³praca z Komendantem Hufca
ZHP Ryszardem Kañtochem i Ochotniczym Hufcem Pracy da³a
mo¿liwoœæ przyuczenia do zawodu m³odzie¿y trudnej, z problema-
mi. Organizowa³ dlañ wespó³ z Hufcem wyjazdy zarobkowe w kraju
i za granic¹.

Œp. Józef Kamiñski. Sprawiedliwy i uczciwy. Prawdomówny
i rzeczowy. W³aœciwy cz³owiek na w³aœciwym miejscu. Godnie re-
prezentowa³ Cech Rzemios³ Ró¿nych. Z dum¹ nosi³ charaktery-
styczny, oficjalny strój: czarn¹ togê z bia³ym ko³nierzem i z³oty
³añcuch oraz nietypow¹ czapkê. Kostium jakby z innej epoki - rene-
sansu. Zak³ada³ go na uroczystoœci pañstwowe i religijne, w któ-
rych zawsze uczestniczy³. Apropo's. Trzy tygodnie przed œmierci¹
wraz ze swym zastêpc¹ Micha³em Janem Gaw³owskim uda³ siê do
Prudnika, by zamówiæ now¹ togê, a w³aœciwie przerobiæ star¹, bo
by³a ju¿ za szeroka. Traci³ na wadze… Ju¿ jej nie zd¹¿y³ odebraæ.
Uczyni³ to pan Jan w dniu jego œmierci, co ma niejako wymiar
symboliczny…

Œp. Józef Kamiñski. Cz³owiek wielu pasji i talentów. Doskonale
gra³ na perkusji. W latach 70. by³ kierownikiem zespo³u muzyczne-
go "Bractwo", który zreszt¹ za³o¿y³. Ju¿ w liceum grywa³ na akade-
miach szkolnych. Potem by³y zabawy, wesela, festyny, Wiosna
G³ubczycka i s³ynny teleturniej telewizyjny "Bank Miast" w 1977 r.,
w którym jego zespó³ zwyciê¿y³ w konkurencji muzycznej G³ubczy-
ce-Busko Zdrój. Informacje te uzyska³am od ówczesnego wokali-
sty tego zespo³u - pana Zdzis³awa Zygmunta. Nasz mistrz kocha³
muzykê. Zw³aszcza retro. Niejednokrotnie widywa³am go z ma³¿onk¹
na koncertach G³ubczyckich Dni Kultury w MOK-u, a tu¿ przed
pandemi¹ na spotkaniach Klubu Winylowego Kr¹¿ka Mariana Po-
spiszela. Z zapa³em s³ucha³ nagrañ Czes³awa Niemena, Krzysztofa
Klenczona i innych twórców. Porywa³ go rock&roll! A rêk¹ wybija³
rytm muzyki, jakoby gra³ na perkusji… Siedzia³am naprzeciw i obser-
wowa³am… Z zachwytem…Jeœli zaœ idzie o zami³owania sportowe to
wierny kibic pi³ki no¿nej i naszego klubu sportowego "Polonia".
Niegdyœ mi³oœnik marszobiegu i p³ywania…

Œp. Józef Kamiñski.
Kole¿eñski i towarzyski. Od m³odoœci po kres swych dni pielê-

gnowa³ i podtrzymywa³ dawne przyjaŸnie. Z Witkiem Sochackim,
wspomnianym Rysiem Kañtochem, Antonim Jakubowskim, Krzy-

siem P³otkiem, Andrzejem Walczakiem i innymi stanowili zgran¹
paczkê. Spotykali siê, zapraszali, wspólnie obchodzili uroczy-
stoœci rodzinne, okolicznoœciowe, urodziny, imieniny, etc…
Przed laty czêsto bawili siê na dancingach w Ogrodowej czy
Centralnej. JeŸdzili na wycieczki.  A pan Józef zawsze w centrum
uwagi… Trwali przy sobie w zdrowiu i chorobie… Szanowali tê
przyjaŸñ…

To w³aœnie  Witek i Rysiek - wspominani koledzy - przekazali
mi wiele ciekawych faktów z ¿ycia zmar³ego.

Œp. Józef Kamiñski. Doskona³y organizator. Zawsze dyspo-
zycyjny i gotowy do dzia³ania. Pro publico bono. Kreatywny
i twórczy. Pomys³owy. Umia³ zjednywaæ sobie ludzi. Roztrop-
ny, wzbudza³ zaufanie. Mia³ szereg kontaktów! Wspó³praco-
wa³  z samorz¹dem gminy, powiatu, województwa, licznymi or-
ganizacjami i stowarzyszeniami, instytucjami, zak³adami pracy,
innymi rzemieœlnikami, szko³ami i lokaln¹ spo³ecznoœci¹. Od-
wiedza³ burmistrzów i starostów. Z wszystkimi sympatyzowa³
i ¿y³ w zgodzie. Ceniony w œrodowisku, stanowi³ jego inte-
graln¹ czêœæ.

Œp. Józef Kamiñski. Charyzmatyczny, szarmancki, taktow-
ny   i kulturalny. Zawsze w przyciemnionych, stylowych okula-
rach. I ten charakterystyczny w¹s…

Z ¿on¹ Halin¹ stanowili piêkn¹ parê i zgrany duet. W pracy,
¿yciu osobistym i rodzinnym. A syn Adam, z ma³¿onk¹ Danusi¹
u swego boku, podtrzymuje rodzinn¹ tradycjê, kontynuuj¹c
cukiernicze zami³owania ojca. Wszak nie mog³o byæ inaczej!
Wnuczka Natalia to z kolei mgr technologii ¿ywnoœci i ¿ywie-
nia, a wnuk Micha³ - jeszcze nastolatek - byæ mo¿e w przysz³o-
œci pójdzie w œlady swych przodków…

Œp. Józef Kamiñski. Darczyñca, sponsor, ofiarodawca. Spo-
³ecznik. Zatroskany o los ubogich i potrzebuj¹cych. Anonimo-
wo wspieraj¹cy akcje dobroczynne i koncerty charytatywne
OTWARTE SERCA…Mówi siê, ¿e nie ma ludzi niezast¹pio-
nych. Ale to nieprawda! Pana Józefa nie da siê zast¹piæ…

Œp. Józef Kamiñski.
Przychodzi mi dziœ go ¿egnaæ, a przecie¿ chcia³abym go móc

wkrótce powitaæ w "Mechaniku" na uroczystej akademii za-
koñczenia roku szkolnego, gdzie jako persona grata ¿egna³by
absolwentów szko³y bran¿owej. Przychodzi mi pisaæ wspomnie-
nie o nim, a przecie¿ chcia³abym napisaæ wierszowan¹ laudacjê
na jego czeœæ z okazji zbli¿aj¹cego siê jubileuszu 75-lecia Cechu
Rzemios³ Ró¿nych w G³ubczycach, który to ju¿ za rok! Niestety,
jako memoria³…

Œp. Józef Kamiñski.
 Jego nieoczekiwana œmieræ to niepowetowana strata nie tyl-

ko dla rodziny i bliskich, ale tak¿e ca³ego lokalnego œrodowiska
i ziemi g³ubczyckiej, do rozwoju której niew¹tpliwie siê przyczyni³.

Œp. Józef Kamiñski.
Chcia³by dziœ powiedzieæ za Horacym "Non omnis moriar" (Nie

wszystek umrê). Bo oto ¿yæ bêdzie w dziele swego ¿ycia, w na-
szych sercach i umys³ach. W modlitwie…

Œp. Józef Kamiñski.
8 czerwca 2021 r. odprowadzony t³umnie na miejsce wieczne-

go spoczynku. Najpierw uroczysta Msza Œw. w koœciele para-
fialnym NNMP koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Ka-
mila Sowady z udzia³em o. Urbana Adama B¹ka  i wiele ciep³ych
s³ów pod adresem zmar³ego. A potem przejœcie na cmentarz
komunalny i ostatnie po¿egnanie…

Maria Farasiewicz - w imieniu w³adz samorz¹dowych gminy, po-
wiatu i województwa,Rady Miejskiej, Rady Powiatu oraz lokalnej spo-
³ecznoœci

                                                           G³ubczyce, 8 czerwca 2021 r.
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Naszemu Koledze z Liceum Ogólnokszta³c¹cego
 im. Adama Mickiewicza w G³ubczycach-
Œ.P. Józkowi Kamiñskiemu -
 w imieniu absolwentów z 1968 r.
- krótka refleksja

Mówimy: ostatnie po¿egnanie,
Lecz faktycznie ¿egnamy wspomnienia,
To co by³o i to, co zostanie,
I z pamiêci wy³oni siê cienia.

Ten, kto wierzy w ¿ycia zmartwychwstanie
Chyba ³atwiej sobie wyt³umaczy,
¯e to tylko chwilowe rozstanie,
I ¿e nie ma powodu rozpaczy.

Cz³owiek jednak fizycznym jest bytem,
Zaspokaja cielesne potrzeby,
Które zawsze ³¹czy z dobrobytem,
I pracuj¹c chroni siê od biedy.

A gdy w swojej zjawi œwiadomoœci
G³os wewnêtrzny, zwany duchowoœci¹,
To d¹¿enie do doskona³oœci
Na swej drodze zaznaczy mi³oœci¹.

Mi³oœæ rodzi siê w g³êbokiej ciszy,
Jej jêzykiem staje siê milczenie,
To ten jêzyk nasz Kolega s³yszy,
Gdy przybywa na nasze wspomnienie.

Niby pustka i cisza nastanie,
Jego g³os ju¿ zaniknie powoli,
Takie w³aœnie jest to po¿egnanie,
¯e najbardziej to dusza dziœ boli.

A ja wierzê, ¿e owoc mi³oœci,
Gdy dojrzeje do owocowania,
To przerodzi w kszta³t nieœmiertelnoœci
I nadziejê ¿ycia zmartwychwstania.

 Wroc³aw, 8 czerwca 2021 r.
Józef  Inorowicz, absolwent LO

im. Adama Mickiewicza w G³ubczycach,

    NIE WAHAJ SIÊ PO NI¥ ZWRÓCIÆ.
   Poni¿ej lista z numerami telefonów, pod które mog¹ dzwoniæ osoby chc¹ce uzyskaæ
   pomoc (przytaczamy j¹ za biurem RPO):
    800 220 280 telefon zaufania Fundacji ZnajdŸ Pomoc (od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach
                            17.00-20.00)     dla osób w kryzysie psychicznym zwi¹zanym z pandemi¹ koronawirusa;
    800 100 102 infolinia wsparcia psychologicznego uruchomiona przez Wojska Obrony Terytorialnej
                            (7 dni w tygodniu, w godzinach 8:00-20:00, bezp³atna);
    22 230 22 07 linia wsparcia psychologicznego prowadzona przez Polski Czerwony Krzy¿ (codziennie
                                w godz 10.00-22.00) - pracownicy œwiadcz¹ pierwsz¹ pomoc psychologiczn¹ poprzez
                                rozmowê i dzia³ania psychoedukacyjne;
    116 111 -           Telefon Zaufania dla Dzieci i M³odzie¿y, kontakt pod bezp³atnym numerem telefonu
    116 111.             Swój problem mo¿esz te¿ opisaæ w wiadomoœci;
    510 260 554 lub 517 360 159 linia wsparcia Mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego
      prowadzona przez Instytut Psychiatrii i Neurologii (od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 8.00-15.00).

OSTATNIE PO¯EGNANIE

   POTRZEBUJESZ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ?



LIPIEC 2021 NR 7/33818

G£OS G£UBCZYC
bezp³atny informator samorz¹dowy

 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
REKLAMA

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

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

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

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

OSOBY POTRZEBUJ¥CE POMOCY
W ZWI¥ZKU Z PROBLEMEM

ALKOHOLOWYM, NARKOTYKOWYM
LUB PRZEMOC¥ W RODZINIE

MOG¥ J¥ UZYSKAÆ:
W Punkcie Konsultacyjnym,

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

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

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

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

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

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

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

G³ubczycki Klub Abstynenta
(Urz¹d Miejski ul. Niepodleg³oœci 14)

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

G³ubczycki Klub Abstynenta
czynny codziennie od godz. 17:00

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

tel. 77 485 61 77
Ogólnopolski telefon zaufania

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

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

chcesz pogadaæ? - ZADZWOÑ
  Masz do³a - ZADZWOÑ

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

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

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

tel. 725 400 309
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XV GMINNY PRZEGL¥D TALENTÓW PRZEDSZKOLNYCH
zorganizowany przez Przedszkole nr 3 w G³ubczycach

Anna Komplikowicz - Serwetnicka
                                Aldona Grzywna
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PODPIS AUTORA
SM w Kietrzu

Spó³dzielnia Mieszkaniowa przy
ul. Krêtej 10 w G³ubczycach zosta³a
utworzona  4 paŸdziernika 1961 roku
i zarejestrowana przez S¹d Powiato-
wy w Raciborzu pod nazw¹ „Miê-
dzyzak³adowa Spó³dzielnia Mieszka-
niowa  im. 1000-Lecia w G³ubczy-
cach” Dziœ Spó³dzielnia Mieszka-
niowa w G³ubczycach posiada
w eksploatacji  61 budynków miesz-
kalnych o powierzchni u¿ytko-
wej 101 393,20 m2, znajduj¹cych siê
na terenie miast: G³ubczyce, Babo-
rów i Kietrz oraz miejscowoœci Bra-
nice, Bliszczyce  i Dzier¿kowice. Po-
nadto Spó³dzielnia Mieszkaniowa
w G³ubczycach posiada 42 lokale
u¿ytkowe, budynek biurowy, 11 ko-
t³owni oraz 197 gara¿y.

W budynkach administrowanych
przez Spó³dzielniê znajduj¹ siê 2053
lokale mieszkalne. Na dzieñ 31 grud-
nia 2020 roku posiadamy 2411
Cz³onków Spó³dzielni.

Na dzieñ dzisiejszy
w sk³ad Zarz¹du wchodz¹:
Renata Kulik – Prezes Zarz¹du
Bogus³awa Hauptman
 – Cz³onek Zarz¹du
 Agata Wo³oszyn –
 -  Cz³onek Zarz¹du
                             Renata Kulik

PRZED JUBILEUSZEM SPÓ£DZIELNI MIESZKANIOWEJ


