Nowy rok bieży,
w jasełkach leży,
A kto, kto?
Dzieciątko małe,
dajcie mu chwałę,
na ziemi
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NOWY ROK
Z Nowym Rokiem nowe plany,
Z Nowym Rokiem nowe pragnienia,
Z Nowym Rokiem nowe wyzwania,
Z Nowym Rokiem nowe wrażenia…

OPOLSKI ZUS PRZYPOMINA:

zgłoszenia do "Małego ZUSu" do 8 stycznia
Tylko do 8 stycznia przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą
na małą skalę będą mogli zdecydować o przystąpieniu do "Małego ZUSu",
czyli niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Czasu do namysłu
i na podjęcie decyzji pozostało niewiele.
Z Nowym Rokiem stare znajomości,
Co oznacza "Mały ZUS"?
Z Nowym Rokiem stare wspomnienia,
Przy "Małym ZUS" niższe przychody oznaczają odpowiednio niższe
składki na ubezpieczenia społeczne. Obowiązuje prosta zasada: opłacanie
Z Nowym Rokiem stare problemy,
składek uzależnione jest od wysokości przychodów. Nie ma z góry ustaloZ Nowym Rokiem stare zmartwienia...
nej składki ryczałtowej.
- Taka możliwość otwiera się przed tymi przedsiębiorcami, którzy w
Z Nowym Rokiem trudne decyzje,
poprzednim roku prowadzili działalność gospodarczą przez co najmniej 60
Z Nowym Rokiem trudne wybory,
dni. Na początku 2019 roku do "Małego ZUSu" w naszym regionie zgłosiło się prawie 3 tysiące przedsiębiorców, a w całej Polsce prawie 134 tysiące
Z Nowym Rokiem trudne sprawy,
- mówi Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS wojewódzZ Nowym Rokiem trudne role…
twa opolskiego.
"Mały ZUS" obejmuje tylko składki na ubezpieczenia społeczne czyli emeZ Nowym Rokiem walka o człowieczeństwo,rytalne, rentowe, wypadkowe oraz chorobowe. Nie dotyczy natomiast składki
Z Nowym Rokiem walka o byt,
zdrowotnej, którą trzeba będzie opłacać w pełnej wysokości. Jej nowa wysoZ Nowym Rokiem walka o zdrowie i życie, kość będzie znana do połowy stycznia 2020 r.
Jakie warunki trzeba spełnić?
Z Nowym Rokiem walka o jasną myśl…
Jeśli Twoje przychody z poprzedniego roku nie przekraczały trzydzieZ Nowym Rokiem wiele dobra,
stokrotności minimalnego wynagrodzenia z roku poprzedniego, spełniasz
Z Nowym Rokiem wiele zła,
pierwszy warunek do skorzystania z "Małego ZUS". Na przykład w 2019
Z Nowym Rokiem wiele serca,
roku minimalne wynagrodzenie wynosiło 2250 zł, a trzydziestokrotność tej
kwoty to 67 500 zł. Jeśli prowadziłeś działalność przez cały 2019 rok i w tym
Z Nowym Rokiem wiele rad…
czasie osiągnąłeś przychody niższe niż 67 500 zł, to znaczy że w 2020 r.
***
możesz skorzystać z "Małego ZUS". Jeśli prowadziłeś firmę krócej niż rok,
Z Nowym Rokiem tylko Wiara,
to limit przychodów musisz wyliczyć proporcjonalnie do czasu prowadzoZ Nowym Rokiem tylko Nadzieja,
nej działalności. Ważne jest jednak, żeby okres prowadzenia firmy w poZ Nowym Rokiem tylko Miłość!
przednim roku wynosił minimum 60 dni.
- Warto pamiętać, że niższe składki na ubezpieczenia społeczne można
Maria Farasiewicz
opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy
>>> dok. str. 10.....
URZĄD MIEJSKI INFORMUJE, że w 2019r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody
Opolskiego udzielił Gminie Głubczyce dotacji celowej na realizację zadań programu wieloletniego pn.
"PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014-2020".
W /w dotacja pozwoliła Gminie na realizację następujących zadań:
1. "Romowie pracują za dług" z przeznaczeniem na zatrudnienie osób pochodzenia romskiego. Dzięki dotacji w kwocie 30 000
zł zatrudniono 13 osób w Głubczyckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. w Głubczycach.
Osoby te 50% uzyskanego wynagrodzenia za pracę przekazali na zaległości czynszowe.
2. "Poprawa sytuacji bytowej rodzin romskich poprzez remont lokali mieszkalnych" z przeznaczeniem na remont lokali
mieszkalnych, zasiedlonych przez rodziny romskie. Dotacja w kwocie 76 690 zł została wykorzystana na remont 5 lokali
mieszkalnych. Remont w lokalach mieszkalnych obejmował: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę podłóg, remont
ścian i sufitów, wymianę źródeł ciepła.
WAŻNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - KALKULATOR DO MAŁEGO ZUSU JUŻ DOSTĘPNY
Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił na stronie internetowej eskladka.pl specjalny kalkulator, który pomoże przedsiębiorcom obliczyć podstawę wymiaru składek za styczeń 2020 roku. Dzięki temu prowadzący firmę sprawdzą, czy mogą
skorzystać z "Małego ZUSu".
- Na stronie eskladka.pl udostępniamy specjalny kalkulator, gdzie wprowadzone są parametry potrzebne do obliczenia
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, która będzie obowiązywała w styczniu 2020 r., w tym między innymi
obowiązujący roczny limit przychodu. Ten próg przychodów za 2019 rok to 67 500 złotych, czyli trzydziestokrotność minimalnego wynagrodzenia w 2019 roku.
Od 2 stycznia przedsiębiorcy będą mogli obliczyć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za styczeń 2020
r. w programie Płatnik, a od 8 stycznia będzie to możliwe w również na Platformie Usług Elektronicznych ZUS oraz www.zus.pl.
Sebastian Szczurek Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa opolskiego
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ZMIANY NALIŚCIE LEKÓW REFUNDOWANYCH
DLACHORYCH NAASTMĘ CIĘŻKĄ
Chorzy na astmę ciężką, których w Polsce może być nawet 15
000 osób, mogą korzystać z nowoczesnego leczenia biologicznego. Od 1 listopada 2019 r. wachlarz biologicznych leków w tym
podtypie choroby został rozszerzony o nowy preparat, działający już od pierwszego dnia podania. Jego wyjątkowość polega na
eliminowaniu przyczyny powstawania choroby. Najbliższymi placówkami, w których można skorzystać z leczenia biologicznego
astmy są Szpital Wojewódzki w Opolu i Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach.
Astma to jedna z coraz powszechniejszych, poważnych chorób układu oddechowego. Szacuje się, że w Polsce cierpi na nią
około 4 miliony osób, ale tylko połowa z nich o tym wie. Odrębnym podtypem astmy jest astma ciężka, która dotyka około 3,7%
populacji astmatyków. Ta postać choroby bardzo często uniemożliwia normalne funkcjonowanie w społeczeństwie z powodu
częstych zaostrzeń i hospitalizacji. Chorzy na astmę ciężką mają
dziś dostęp do nowoczesnego i skutecznego leczenia biologicznego, ale jest ono stosowane zdecydowanie za rzadko.
Do niedawna leczenie każdej astmy w trakcie zaostrzeń choroby opierało się przede wszystkim na podawaniu leków steroidowych. Chorzy na astmę ciężką, wymagający wielokrotnego ich
stosowania w ciągu roku, są szczególnie narażeni na konsekwencje działań niepożądanych sterydów doustnych. Od kilku lat dla
pacjentów z astmą ciężką dostępne jest leczenie biologiczne, które
nie tylko łagodzi skutki choroby, lecz także ma za zadanie zlikwidować przyczynę powstawania dolegliwości. Ministerstwo Zdrowia refundowało dotychczas dwie terapie biologiczne, a od 1
listopada br. polscy lekarze mogą także korzystać z nowej substancji - benralizumabu - mówi dr Piotr Dąbrowiecki, przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP.
Astmę w Polsce leczy się według światowych wytycznych
Global Initiative for Asthma (GINA). W pięciostopniowej skali
definiują one standardowy mechanizm postępowania. W piątym
stopniu, tj. w astmie ciężkiej, oprócz leków rozkurczających oskrzela i steroidów wziewnych, pacjenci przyjmują w momencie zaostrzeń steroidy systemowe - doustne. Leczenie biologiczne jest
według polskiej praktyki przeznaczone dla tych pacjentów, u których pomimo leczenia wysokimi dawkami sterydów wziewnych

wraz z lekami rozszerzającymi oraz wstawkami sterydów doustnych ataki choroby są częste i niekontrolowane.(...)
Bardzo nas cieszy, że pojawia się coraz więcej możliwości leczenia biologicznego w astmie ciężkiej. Tym bardziej, że substancje te pozwalają w wielu przypadkach ograniczyć stosowanie
steroidów systemowych. Dodatkowo nowo zrefundowany lek
jest podawany z mniejszą częstotliwością - co osiem tygodni,
zamiast dotychczasowych czterech. Zażywanie steroidów doustnych wiąże się z wieloma skutkami ubocznymi: osteoporozą,
otyłością, depresją, a nawet sepsą. Wydaje się więc, że leczenie
biologiczne to przyszłość i nadzieja dla znacznej części chorych
na ciężką astmę oskrzelową - podkreśla dr Piotr Dąbrowiecki.
Leczenie biologiczne w Polsce jest dostępne w ramach programu lekowego leczenia astmy ciężkiej, prowadzonego w wysokospecjalistycznych ośrodkach. Jest ich w Polsce jest ok. 50. Aby
zakwalifikować się do takiego leczenia należy mieć zdiagnozowaną astmę ciężką niekontrolowaną. Warunkiem administracyjnym jest skierowanie od lekarza prowadzącego.
Lista ośrodków jest dostępna w witrynie internetowej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (https://alergia.pta.med.pl/leczenie-omalizumabem/) oraz w wyszukiwarce
NFZ (w podziale na województwa i według nazwy programu lekowego "leczenie ciężkiej astmy alergicznej IgE-zależnej oraz
ciężkiej astmy eozynofilowej")
https://aplikacje.nfz.gov.pl/umowy/Search.aspx?OW=01.
Według danych epidemiologicznych w Polsce do leczenia biologicznego ciężkiej astmy mogłoby się kwalifikować nawet 15
000 osób. Obecnie leczonych w ten sposób jest jedynie ok. 1 000
pacjentów. Wiele osób, które mogłyby skorzystać z terapii biologicznych, nie zgłasza się na leczenie. Jedną z przyczyn jest brak
świadomości samych lekarzy i pacjentów, że w astmie ciężkiej
możliwe są inne niż steroidy doustne rozwiązania terapeutyczne,
ale dostęp do nich możliwy jest tylko poprzez specjalistyczne
ośrodki leczenia astmy. To te terapie mogą znacznie pomóc, gdyż
poprawa stanu pacjenta widoczna jest bardzo szybko, dosłownie po kilku godzinach. Warto więc edukować środowisko lekarskie, jak i aktywizować samych pacjentów do rozmów ze swoimi
specjalistami na temat optymalnych możliwości terapeutycznych.
Dzięki leczeniu w wysokospecjalistycznym ośrodku będzie można uzyskać radykalną poprawę jakości swojego życia i bezpieczeństwa terapii - zaznacza dr Piotr Dąbrowie
***

APEL
DO MIESZKAŃCÓW GŁUBCZYC I OKOLIC
JEST ZIMA.
NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI DLA OSÓB SAMOTNYCH , CHORYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
MOŻE POTRZEBUJĄ NASZEGO WSPARCIA.
KONTAKT
DO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁUBCZYCACH:
UL. POCZTOWA 6A TEL. 77485 29-22

POTRZEBUJESZ POMOCY?
Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.
Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum
Wsparcia pod numerem 800 70 2222.
Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby
do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie.
Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą co zrobić, żeby skłonić
naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.
(przeczytaj, wytnij, zachowaj)

4

STYCZEŃ 2020 nr 1/320

ROZKŁAD GODZIN PRACY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH
W PORZE NOCNEJ, W NIEDZIELĘ, ŚWIĘTA I INNE DNI WOLNE OD PRACY
W 2020 R. W GŁUBCZYCACH
DYŻURY ROZPOCZYNAJĄ SIĘ W PIĄTEK O GODZ. 20.00
I TRWAJĄ DO NASTĘPNEGO PIĄTKU DO 20.00
NAZWA APTEKI TERMIN DYŻURÓW
Apteka "Zdrowit" Plac 1 Maja 9, 48-100 Głubczyce
03.01. - 10.01.2020 r.
Apteka M.T. Schmidt ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce 10.01. - 17.01.2020 r.
Apteka ,,Przyjazna" ul. Sobieskiego 27, 48-100 Głubczyce
17.01. - 24.01.2020 r.
Apteka ,,Kolorowa" ul. Kościuszki 28/1, 48-100 Głubczyce
24.01. - 31.01.2020 r.
Apteka M.T. Schmidt ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce 31.01. - 07.02.2020 r.
Apteka "Sanitas" ul. Kościuszki 16, 48-100 Głubczyce
07.02. - 14.02.2020 r.
Apteka M.T. Schmidt ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce 14.02. - 21.02.2020 r.
Apteka "Zdrowie" ul. Powstańców 11a/1, 48-100 Głubczyce
21.02. - 28.02.2020 r.
Apteka M.T. Schmidt ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce 28.02. - 06.03.2020 r.
Apteka "Zdrowit" Plac 1 Maja 9, 48-100 Głubczyce
06.03. - 13.03.2020 r.
Apteka M.T. Schmidt ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce 13.03. - 20.03.2020 r.
Apteka ,,Przyjazna" ul. Sobieskiego 27, 48-100 Głubczyce
20.03. - 27.03.2020 r.
Apteka ,,Kolorowa" ul. Kościuszki 28/1, 48-100 Głubczyce
27.03. - 03.04.2020 r.
Apteka M.T. Schmidt ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce 03.04. - 10.04.2020 r.
Apteka "Sanitas" ul. Kościuszki 16, 48-100 Głubczyce
10.04. - 17.04.2020 r.
Apteka M.T. Schmidt ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce 17.04. - 24.04.2020 r.
Apteka "Zdrowie" ul. Powstańców 11a/1, 48-100 Głubczyce
24.04. - 01.05.2020 r.
Apteka M.T. Schmidt ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce 01.05. - 08.05.2020 r.
Apteka "Zdrowit" Plac 1 Maja 9, 48-100 Głubczyce
08.05. - 15.05.2020 r.
Apteka M.T. Schmidt ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyc 15.05. - 22.05.2020 r.
Apteka ,,Przyjazna" ul. Sobieskiego 27, 48-100 Głubczyce
22.05. - 29.05.2020 r.
Apteka ,,Kolorowa" ul. Kościuszki 28/1, 48-100 Głubczyce
29.05. - 05.06.2020 r.
Apteka M.T. Schmidt ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce 05.06. - 12.06.2020 r.
Apteka "Sanitas" ul. Kościuszki 16, 48-100 Głubczyce
12.06. - 19.06.2020 r.
Apteka M.T. Schmidt ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce 19.06. - 26.06.2020 r.
Apteka "Zdrowie" ul. Powstańców 11a/1, 48-100 Głubczyce
26.06. - 03.07.2020 r.
Apteka M.T. Schmidt ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce 03.07. - 10.07.2020 r.
Apteka ,,Zdrowit" Plac 1 Maja 9, 48-100 Głubczyce
10.07. - 17.07.2020 r.
Apteka M.T. Schmidt ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce 17.07. - 24.07.2020 r.
Apteka ,,Przyjazna" ul. Sobieskiego 27, 48-100 Głubczyce
24.07. - 31.07.2020 r.
Apteka ,,Kolorowa" ul. Kościuszki 28/1, 48-100 Głubczyce
31.07. - 07.08.2020 r.
Apteka M.T. Schmidt ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce 07.08. -14.08.2020 r.
Apteka "Sanitas" ul. Kościuszki 16, 48-100 Głubczyce
14.08. - 21.08.2020 r.
Apteka M.T. Schmidt ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce 21.08. - 28.08.2020 r.
Apteka "Zdrowie" ul. Powstańców 11a/1 48-100 Głubczyce
28.08. - 04.09.2020 r.
Apteka M.T. Schmidt ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce 04.09. - 11.09.2020 r.
Apteka ,,Zdrowit" Plac 1 Maja 9, 48-100 Głubczyce
11.09. - 18.09.2020 r.
Apteka M.T. Schmidt ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce 18.09 - 25 09.2020 r.
Apteka ,,Przyjazna" ul. Sobieskiego 27, 48-100 Głubczyce
25.09. - 02.10.2020 r.
Apteka ,,Kolorowa" ul. Kościuszki 28/1, 48-100 Głubczyce
02.10. - 09.10.2020 r.
Apteka M.T. Schmidt ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce 09.10. - 16.10.2020 r.
Apteka "Sanitas" ul. Kościuszki 16, 48-100 Głubczyce
16.10. - 23.10.2020 r.
Apteka M.T. Schmidt ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce 23.10 - 30.10.2020 r.
Apteka "Zdrowie" ul. Powstańców 11a/1, 48-100 Głubczyce
30.10. - 06.11.2020 r.
Apteka M.T. Schmidt ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce 06.11. - 13.11.2020 r.
Apteka "Zdrowit" Plac 1 Maja 9, 48-100 Głubczyce
13.11. - 20.11.2020 r.
Apteka M.T. Schmidt .ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce 20.11. - 27.11.2020 r.
Apteka ,,Przyjazna" ul. Sobieskiego 27, 48-100 Głubczyce
27.11. - 04.12.2020 r.
Apteka ,,Kolorowa" ul. Kościuszki 28/1, 48-100 Głubczyce
04.12. - 11.12.2020 r.
Apteka M.T. Schmidt ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce 11.12. - 18.12.2020 r.
Apteka "Sanitas" ul. Kościuszki 16, 48-100 Głubczyce
18.12. - 25.12.2020 r.
Apteka M.T. Schmidt ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce 25.12. - 01.01.2021 r.

OGŁOSZENIA
Burmistrz Głubczyc informuje o podaniu do publicznej wiadomości poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz
umieszczeniu na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Głubczycach wykazów obejmujących nieruchomości
Gminy Głubczyce, przeznaczonych do
zbycia i oddania w dzierżawę oraz oddania w użyczenie:
- wykaz obejmujący przeznaczoną do
zbycia nieruchomość lokalową, położoną w Głubczycach przy ul. Powstańców nr 23/6;
- wykazy obejmujące przeznaczone do
oddania w dzierżawę nieruchomości
gruntowe, położone w Zawiszycach obejmujące działki nr 668 i nr 666/1, w
Lisięcicach - obejmującą część działki nr
410/2 oraz w Głubczycach - obejmujące
działki nr 393 i nr 853;
- wykaz obejmujący przeznaczone do
oddania w użyczenie nieruchomości
gruntowe, położone w Głubczycach
obejmujące działki lub ich części oznaczone numerami ewidencyjnymi: 272/
126, 272/127, 733/22, 315/59, 429/25, 441/
35, 294/21, 286/185.
8 stycznia 2020 r. odbędą się:
- I przetarg ustny nieograniczony w
sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej (lokal użytkowy), położonej w
Głubczycach przy ul. Rynek nr 11/a. Cena
wywoławcza do przetargu wynosi 165
000,00 zł. Wadium wynosi 16 500,00 zł;
- II przetarg ustny nieograniczony w
sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej (lokal mieszkalny), położonej w
Głubczycach przy ul. Niepodległości nr
6/9.Cena wywoławcza do przetargu wynosi 23 203,00 zł. Wadium - 2 300,00 zł.
21 stycznia 2019 r. odbędą się:
- I przetarg ustny nieograniczony w
sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej (lokal mieszkalny), położonej w
Głubczycach przy ul. Staszica nr 11/6.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi
17 131,00 zł. Wadium wynosi 1 800,00 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest wniesienie wadium w pieniądzu. Termin i warunki wniesienia wadium
zawarte są w ogłoszeniu o przetargu.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim ul. Niepodległości nr 14 (p. nr 20) - telefon (077) 485
30 21 w. 223 i 224 lub w internecie na
stronie WWW.glubczyce.pl

I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich oznaczonych działkami nr 386/18 i nr 386/2 w sprawie
sprzedaży nieruchomości położonej w Głubczycach przy ul. Garbarskiej, oznaczonej jako działka nr 386/20.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 12 588,00 zł netto. Wadium wynosi 1 200,00 zł;
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DZIEWCZYNKA Z ZAPAŁKAMI
…to pełen emocji i wizji plastycznej spektakl. Wyreżyserowany przez Waldemara Lankaufa ,z udziałem pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Gołuszowicach, idealnie wkomponował się w klimat nadchodzących świąt Bożego Narodzenia.
Premiera przedstawienia odbyła się 18 grudnia w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka
Kultury .Nie mogło tam zabraknąć młodzieży głubczyckiego MECHANIKA. Oto klasy 1A
i 2CD wraz z opiekunami (Aleksandrą Pieszak i Stanisławem Olejnikiem) udały się do MOK
dzięki życzliwości dyrekcji ZSM.
Tak oto nasi młodzi przyjaciele obejrzeli świetną, a przy tym luźną adaptację znanej baśni
H.CH. Andersena z jakże mądrym przesłaniem. Chodzi o to - jak powiada W. Lankauf - by w tej
przedświątecznej krzątaninie zauważyć człowieka samotnego, biednego, odrzuconego i podać
mu pomocną dłoń. Być z nim naprawdę. W spektaklu tym reżyser, obok wyraźnego przekazu,
postawił silny akcent na wizualizację przedsięwzięcia. Jakże udanego z resztą.
"Dziewczynka z zapałkami" to kolejna lekcja integracji, w której MECHANIK mógł uczestniczyć. Dziękujemy za moc wrażeń i emocji!
Maria Farasiewicz
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JESIENNE
SPOTKANIE WARSZTATOWE
GŁUBCZYCKIEGO PARTNERSTWA LOKALNEGO
20 listopada 2019 roku w sali Pod Aniołem głubczyckiego
ratusza miały miejsce kolejne, XVII już warsztaty Głubczyckiego Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia społeczno gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy.
Nasze warsztaty - co godne podkreślenia - cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Wysoka frekwencja, interesujące tematy oraz udział najlepszych ekspertów stale przyciągają nowych uczestników. Nie inaczej było i tym razem - do ratusza
przybyło 87 zaproszonych gości, którzy mieli sposobność zapoznania się z ofertami przedstawianymi przez instytucje zaproszone do udziału w warsztatach.
Nowa perspektywa finansowa, możliwości uzyskania pomocy
finansowej ze środków UE oraz wsparcie publicznych służb zatrudnienia, to główne zagadnienia, które zaproponował Powiatowy Urząd Pracy podczas listopadowych warsztatów. Pośród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele instytucji zajmujących się m.in. rozwojem gospodarczym regionu opolskiego oraz
instytucje rynku pracy. Podczas warsztatów swoje oferty przedstawili: Opolski Wojewódzki Urząd Pracy, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Oddział Opolski, Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych
Hufców Pracy oraz Spółdzielnia Socjalna PILSZCZANKA z pow.
głubczyckiego.
Prelegenci przedstawili zebranym oferty wsparcia i pomocy,
które będą dedykowane przedsiębiorcom w najbliższych latach.
Podczas trwania prezentacji uczestnicy warsztatów mogli się zapoznać z zasadami oraz trybami naboru wniosków, przedstawione zostały obszary i kierunki wsparcia, które będą traktowane,
jako priorytetowe w nadchodzącej perspektywie finansowej. Interesująca tematyka listopadowych warsztatów, zgromadziła
przedsiębiorców z terenu pow. Głubczyckiego, których rozmowy
z prelegentami w kuluarach, jedynie potwierdzają jak bardzo ważna i niezbędna jest wiedza oraz informacja dla ciągłego rozwoju
własnej firmy a w konsekwencji rozwoju powiatu wraz z jego
rosnącym potencjałem gospodarczym.
Głubczyckie partnerstwo od początku swojej działalności stara się promować markę Powiatu Głubczyckiego zapraszając na
swoje spotkania lokalne zespoły artystyczne, osoby, które prowadzą działalność kulturalną, sportową oraz pracują na rzecz lokalnej społeczności.
Po raz pierwszy w historii Partnerstwa, do zaprezentowania
swojej działalności zaprosiliśmy spółdzielnię socjalną. Wybór był
nie przypadkowy, bowiem spółdzielnia PILSZCZANKA (z Pilszcza gm. Kietrz) pod sterami Pani Danuty Rudnickiej jak nikt inny
doskonale zna się na promocji. Reprezentowała ona woj. Opolskie na Dożynkach Prezydenckich w Spale (2018 r) oraz na Targach Poznańskich dając pokaz swoich umiejętności kulinarnych
czy organizując warsztaty rękodzieła. Również na naszych warsztatach Panie z Pilszcza przygotowały stoisko, na którym mogliśmy się zapoznać z ich pracą i rękodziełami, które od wielu lat
rozsławiają nasz region.
Gratulujemy PILSZCZANCE osiągnięć życząc wielu sukcesów
w przyszłości jednocześnie dziękując za uczestnictwo w warsztatach. Dziękujemy, również pozostałym uczestnikom, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie i zachęcamy niezdecydowanych do uczestnictwa w kolejnych warsztatach.
Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach
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GRUDZIEŃ W MOK
W Miejskim Ośrodku Kultury grudzień rozpoczął się bardzo
przyjemnie, ponieważ odwiedził nas św. Mikołaj. Co prawda jego
głównym celem były dzieci, jednak w nas jego wizyta również
wlała uśmiech i ciepło. Wygląda też na to, że w Głubczycach
mieszka bardzo dużo grzecznych dzieci, bo Mikołaj miał pełne
ręce roboty. Na szczęście mógł liczyć na pomoc przyjaznych elfów i skrzatów. Oprócz wręczenia przez Mikołaja prezentów, na
dzieci czekały również inne atrakcje. Nie obyło się bez malowania
twarzy, zabaw, tańców i zagadek. Wszystkie dzieci bawiły się znakomicie i zostały nagrodzone za to wspaniałymi prezentami. Cieszymy się również z zaangażowania rodziców. To dzięki nim w
końcu, dzieci znalazły się w Sali pod Aniołem w ratuszu i spotkały
Mikołaja. Dzięki takiej współpracy dzieci przeżyły bardzo przyjemne chwile i z pewnością utwierdziły się w przekonaniu o istnieniu św. Mikołaja.
Bardzo ważnym dla nas tematem w grudniu było także kino.
W sobotę 7 grudnia wyświetliliśmy trzy, bardzo dobre filmy.
Bajkę pt. "O! Yeti" graliśmy drugi raz, dlatego, że na listopadowym seansie nie zmieściły się wszystkie chętne osoby. Było to
niesamowite wydarzenie, które tylko potwierdziło jak bardzo brakowało naszym mieszkańcom głubczyckiego kina. Drugim filmem
był obraz poruszający bardzo trudny temat aborcji pt. "Nieplanowane". Na zakończenie soboty z kinem widzowie zobaczyli głośny, Polski film pt. "Boże ciało". Wszystkie seanse zgromadziły
naprawdę sporą liczbę publiczności, z czego jesteśmy szczerze
zadowoleni.
Grudzień w MOK niezmiennie przyniósł również występy jasełkowe, przedstawienia szkół i przedszkoli. Aktywni jak zawsze
byli pracownicy oraz podopieczni DPS-ów, którzy urządzili u nas
przegląd jasełkowy. Natomiast pod koniec grudnia, podopieczni
Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Gołuszowicach,
zagrali na naszej scenie przedstawienie zatytułowane "Dziewczynka z zapałkami" (foto str. 19) .
Magdalena Derewecka MOK Głubczyce

ZAPROSZENIE
OO. Franciszkanie, Miejski Ośrodek Kultury oraz Zespół Szkół Mechanicznych
serdecznie zapraszają na doroczny koncert kolęd i pastorałek
z okazji święta Trzech Króli,
który obędzie się w poniedziałek, 6 stycznia 2020 r., ok. godz 18.00
(tuż po Mszy Św.)
w kościele oo. Franciszkanów.
Scenariusz i reżyseria - Maria Farasiewicz.
Występują - Grupa Estradowa MIRIAM MOK oraz Teatr TRADYCJA ZSM;
gościnnie: Ewa Szmit-Chawa, Julita Ziółko, Tomasz Wierzba.
Wstęp wolny!
8
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"AKTYWIZACJA SENIORÓW NA WSI"
zadanie, które będzie realizowane w ramach obywatelskiego
budżetu Urzędu Marszałkowskiego w Opolu
W mieście Głubczyce jest szeroka gama ofert skierowana właśnie do seniorów. Oprócz Domu Dziennego Pobytu jest Chór
Seniorów Feniks, który na konkursach zawsze jest na podium,
jest Związek Emerytów i Rencistów, są Rodzinne Ogródki Działkowe, jest darmowy basen, urządzenia do ćwiczeń, miejsce do
spacerów i odpoczynku itp.
Seniorzy mieszkający na wsi nie mają możliwości spędzania
czasu w takiej formie. Jest to spowodowane utrudnieniem w
dotarciu do miasta, brakiem pewności siebie i czy po prostu brakiem wiedzy, że istnieje taka możliwość.
Rozumiejąc jak ważny jest to problem, członkowie Głubczyckiej Rady Seniorów: Liliana Dąbrowa, Monika Komarnicka i Janusz Peczkis, jako grupa nieformalna złożyli wniosek na kwotę
100 000zł do obywatelskiego budżetu Urzędu Marszałkowskiego
w Opolu na zadanie pod nazwą "Aktywizacja seniorów na wsi".
Znając przyczyny, dla których seniorzy na wsi nie są tak aktywni
jak w mieście, postanowiliśmy, że do nich po prostu przyjedziemy. Do każdej wsi, do każdej świetlicy wiejskiej, jeśli tylko znajdą
się chętni seniorzy. I projekt ten wygrał!
Projekt ten będzie polegać na prowadzeniu szeroko pojętej
terapii zajęciowej dla seniorów z terenu wiejskiego. Zajęcia mają
być prowadzone nieodpłatnie w świetlicach wiejskich. Na czym
one polegają? Otóż są to zajęcia, które każdy z nas lubi: spotyka
się grono osób i wspólnie wykonują na przykład prace manualne:
piękne kwiaty z papieru, szydełkowanie i robienie na drutach,
wykonanie stroików i ozdób świątecznych. Organizowane są takie imprezy jak: ogniska, wycieczki, zabawy taneczne, wspólne
biesiadowanie i śpiewanie. Jeżeli znajdą się osoby chętne, może
być prowadzona gimnastyka zdrowotna.
Celem tych działań ma być aktywizacja seniorów na wsi, tak
aby chcieli wyjść ze swoich domów i przez to przeciwdziałać ich
osamotnieniu i depresjom.
Ważnym celem jest również wyrównywanie różnic między seniorami na wsi i seniorami w mieście, tak aby ich jakość życia nie
różniła się, aby potrzeby seniorów były jednakowo zaspokajane
i aby każdy senior miał jednakowe standardy wsparcia.

Przykładem aktywnego, atrakcyjnego życia na emeryturze są
seniorzy z Domu Dziennego Pobytu w Głubczycach. Dom ten
istnieje już 26 lat i swoim wsparciem obejmuje grupę blisko 300
emerytów.
W ramach szeroko pojętej terapii zajęciowej seniorzy uczestniczą w różnych zajęciach – między innymi w codziennej gimnastyce zdrowotnej, sami o sobie mówią "starsza młodzież", "młod
Wolny czas jaki mają po zakończeniu pracy zawodowej, spędzają
bardzo czynnie. Biorą udział w różnego rodzaju aktywności fizycznej. Oprócz wcześniej opisanej gimnastyki, seniorzy biorą
udział w marszach nordic walking i są to marsze nawet kilku kilometrowe, oczywiście pod opieką terapeuty. Ponadto głównym
środkiem lokomocji wielu z tych pań jest rower, zastępuje on samochód osobowy i umożliwia im udział w wielu wycieczkach rowerowych organizowanych przez DDP. Mają również zajęcia
specjalnie dla seniorów na głubczyckim basenie, ćwiczą pod okiem
ratownika.
Zachowanie tak dobrej kondycji fizycznej nie oznacza, że panie te nie chorują. Każda z nich ma jakąś przewlekłą chorobę, mają
zwyrodniałe stawy, chory kręgosłup, są po różnego rodzaju operacjach. "Nie dajemy się" – mówi Pani Zosia – człowiek na coś
musi umrzeć, a jeśli po czterdziestce wstaje z łóżka i nic go nie
boli, to właśnie umarł – śmieje się.
Grupę tych pań cechuje ogromny ładunek poczucia humoru,
żartują z siebie i koleżanek, sypią kawałami, uwielbiają śpiewać.
Są tak rozśpiewane, że tylko pozazdrościć. I uwielbiają tańczyć!
Wystarczy, że zagra muzyka, one ruszają w tan – zapominając o
swoich dolegliwościach.
Grupa seniorek z Domu Dziennego Pobytu w Głubczycach jest
przykładem tego, że to każdy z nas decyduje o jakości swojego
życia. Można sprawić, że będzie ono ciekawe i kolorowe, a można
też być "skwaśniałym", siedzieć w domu i narzekać.
Zadanie "Aktywizacja seniorów na wsi" ma być realizowane
na terenie Gminy Głubczyce w roku 2020 przez Urząd Marszałkowski w Opolu. Szczegółowe informacje postaramy się dostarczyć seniorom poprzez plakaty na tablicach ogłoszeń w każdej
naszej wsi. Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych
seniorów!
Liliana Dąbrowa kierownik
Domu Dziennego Pobytu członek Głubczyckiej Rady Seniorów

GŁUBCZYCCY SENIORZY W GOŚCINIE U OŚWIĘCIMSKICH 2018. 04. 21
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OPOLSKI ZUS PRZYPOMINA (dok.)
.
>>>>
w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. To znaczy, że
po wykorzystaniu tego okresu można wrócić do "Małego ZUS" dopiero po
przerwie, w której opłaca się składki na standardowych zasadach - wskazuje Paweł Jaroszek, wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Aby skorzystać w danym roku z "Małego ZUS" musisz prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych. UWAGA! Każdy, kto spełnia warunki ustawowe i chce opłacać składki
na nowych zasadach musi złożyć w terminie 7 dni od początku stycznia
odpowiednie dokumenty zgłoszeniowe z nowymi kodami tytułu ubezpieczenia, które są już dostępne na stronie internetowej ZUS.
Do "Małego ZUS" nie mają prawa nowi przedsiębiorcy, bo jeden z warunków to prowadzenie działalności w poprzednim roku przynajmniej przez
60 dni. Oni na starcie mogą jednak skorzystać z innych możliwości: półrocznego zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne oraz dwuletniego
okresu składek preferencyjnych. Gdy wygaśnie im prawo do tych ulg, będą
mogli przejść na "Mały ZUS".
Konsekwencje korzystania z ulg
- Przedsiębiorca decydujący się na opłacanie niższych składek na ubezpieczenia społeczne na przykład w ramach "Małego ZUS" lub innych ulg,
powinien wiedzieć, że ma to wpływ na wysokość chociażby takich świadczeń jak zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński czy zasiłek opiekuńczy - mówi wiceprezes ZUS Paweł Jaroszek.
Informacje o warunkach korzystania z "małego ZUS" i zasady wyliczania
nowych składek można znaleźć na www.zus.pl.
Jeśli ktoś chce skorzystać z "Małego ZUS" i zapłacić niższe składki powinien zgłosić się do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z kodem rozpoczynającym się od 0590 albo od 0592 - do 8 stycznia 2020
roku. Zgłoszenia składają osoby, które nie korzystały w 2019 r. z "Małego
ZUS", a chcą skorzystać z tej ulgi. Osoby, które korzystały z tej ulgi w 2019
r. chcą nadal z niej korzystać i spełniają warunki, muszą złożyć jedynie
formularz ZUS DRA cz.II lub ZUS RCA cz.II z ustaloną na 2020 r. najniższą
podstawą wymiaru składek. Dokumenty te płatnik składa razem z kompletem rozliczeniowym za styczeń 2020 r.
Sebastian Szczurek Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS

O astmie ciężkiej (dok.)

Ciężka astma stanowi poważne
obciążenie zarówno dla pacjentów, jak i otaczających ich osób. U wielu
chorych nie ustalono odpowiedniego rozpoznania, a więc tym samym nie
otrzymują oni adekwatnego leczenia. Taka sytuacja naraża ich na podwyższone ryzyko ataków astmy, hospitalizacje, czy nadmierne uzależnienie od
przewlekłego stosowania doustnych steroidów a także skutki uboczne takiego leczenia: diagnozuje się u nich osteoporozę, depresję, otyłość, cukrzycę typu 2. Mimo, że populacja pacjentów z ciężką astmą jest niewielka,
jej leczenie stanowi znaczny koszt dla budżetu państwa - w niektórych
krajach to aż 60% wydatków całkowitych na astmę. Wynika to m. in. z dużej
liczby hospitalizacji pacjentów leczonych doustnymi sterydami, a także
konieczności leczenia powikłań, a nie tylko choroby podstawowej.
***
O Federacji Stowarzyszeń chorych na Astmę, Alergię i POChP
Federacja została założona w 2005 roku. Jej celem jest reprezentowanie
interesów osób chorych na astmę, choroby alergiczne i przewlekłe obturacyjne choroby płuc, obrona ich praw i wolności, koordynacja działań w tym
zakresie oraz tworzenie warunków dla pełnego i aktywnego udziału osób
chorych na astmę, choroby alergiczne i przewlekłe obturacyjne choroby
płuc w życiu społecznym. Więcej informacji jest dostępnych w witrynie
internetowej Federacji: www.astma-alergia-pochp.pl.
Urszula Żurek-Kucharska
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Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Bogdanowicach jest szkołą, nowoczesną, przyjazną, rodzinną, a przede wszystkim
innowacyjną.
Wyróżnia ją indywidualne podejście do każdego
ucznia. Nauczyciele rozwijają różnorodne talenty
swoich podopiecznych. Dzieci oprócz realizacji podstawy programowej kształtują także umiejętności
życiowe, które przydadzą się im na pewno w kolejnych latach nauki szkolnej i w dorosłym życiu. W
ramach projektów edukacyjnych uczą się m.in. pływać, jeździć na nartach, grać w szachy, programować roboty, a także rozwijać swoje zainteresowania
artystyczne. Jednym z bardzo popularnych projektów zrealizowanych w szkole był: Międzypokoleniowe warsztaty kulinarne " SMACZNIE, ZDROWO,
KOLOROWO - PO GÓRALSKU I KRESOWO".
Od września 2018 roku dzieci pod okiem nauczycieli gotowały, piekły i smażyły zgodnie z przepisami
ich babć i dziadków, którzy przybyli po II wojnie
światowej do Powiatu Głubczyckiego z gór i Kresów
Wschodnich. Wszystkie przepisy zostały zebrane
razem i wydane w postaci książki pod tym samym
tytułem co warsztaty czyli "ZDROWO, SMACZNIE,
KOLOROWO
PO GÓRALSKU I KRESOWO".
Szkoła Podstawowa w Bogdanowicach w nowoczesny sposób podchodzi do tematu żywienia, gdyż
jako jedna z nielicznych szkół w Polsce posiada opiekę
dietetyczną dlatego też wydana książka kucharska
została poddana recenzji pod względem odżywczości potraw, a dokonała tego zajmująca się doradztwem żywieniowym pani dietetyk Alina Babińska.
Projekt współfinansowany był ze środków Unii
Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020. Środki rozdysponowane zostały przez
LGD "Płaskowyż Dobrej Ziemi".
W dniu 19.11.2019 roku w Szkole Podstawowej
odbyła się uroczysta promocja książki z udziałem
współtwórców projektu, zaproszonych gości w osobie Dziaczyszyn Adriana i Joanna Borowska, które
reprezentowały Stowarzyszenie LGD " Płaskowyż
Dobrej Ziemi" oraz Rodziców dzieci uczęszczających
do Szkoły Podstawowej w Bogdanowicach. Goście
biorący udział w promocji otrzymali egzemplarz książki oraz mieli okazję skosztować różnych smakołyków
przygotowanych specjalnie na tą okazję i przyrządzonych wg. przepisów zgromadzonych w książce.
Książki kucharskie od wieków mają ogromną moc
oddziaływania, a niekiedy stanowią świadectwo epoki i znakomity dokument historyczny. Mamy nadzieję, że zebrane w książce przepisy na stałe zagoszczą
w naszych kuchniach i tym samym nie zostaną zapomniane przez następne pokolenia.
Bernadetta Bryl

MIKOŁAJ W STOWARZYSZENIU
"TACY SAMI"
Podopieczni naszego stowarzyszenia i ich rodzeństwo wzięli
udział po raz drugi w "Qurierze Świętego Mikołaja", projekcie
realizowanym przez Fundację "Polki mogą wszystko". Nasze dzieci
nakręciły przepiękny klip zapraszający Świętego Mikołaja i napisały listy z prośbami o prezenty. Kulminacja projektu nastąpiła
21 grudnia 2019 roku gdy do naszego Stowarzyszenia przybył
bardzo ważny gość Św. Mikołaj! Radości nie było końca! Wszyscy bardzo się cieszyliśmy z takiego spotkania. Mikołaj na wstępie nas serdecznie przywitał i zapytał, czy wszystkie dzieci były
grzeczne, wiadomym jest że w naszym stowarzyszeniu są same
grzeczne dzieci. Następnie każdy kto chciał, mógł powiedzieć
wierszyk lub zaśpiewać piosenkę. Mikołaj był bardzo zadowolony z naszych występów. Kolejnym krokiem w naszej imprezie
świątecznej było rozdanie prezentów. Każdy z nas podchodził do
Mikołaja, odbierał prezent i z wielką radością robił sobie zdjęcie z
tak zacnym gościem. Po rozdaniu wszystkich prezentów zrobiliśmy sobie z naszym wspaniałym gościem zdjęcie grupowe.(f0t0
str. 19) Mikołaj musiał nas opuścić, bo przecież jest jeszcze wiele
innych dzieci, które czekają na prezenty. My natomiast wspólnie
rozpoczęliśmy poczęstunek, który przygotowały dla wszystkich
nasze "stowarzyszeniowe" mamy. Jak wyglądało nasze spotkanie? Tutaj można zobaczyć całą foto relację :
h t t p s : / / m . f a c e b o o k . c o m / s t o r y. p h p ? s t o ry_fbid=2581294088644225&id=286082438165413
Ps.
Naszym tytułowym "Qurierem", dziś już wiemy, byli pracownicy Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu.
Naszym nieznajomym "Qurierom" bardzo dziękujemy.
Krzysztof Hajda
NASZE STOWARZYSZENIE "TACY SAMI"
od 2012 roku działa na ul.B.Chrobrego 22 w Głubczycach,
dostęp do naszej siedziby jest dostosowany dla osób,
które mają problemy z poruszaniem się gdyż w 2017 roku
zamontowaliśmy winę zewnętrzną.
W Stowarzyszeniu zapewniamy takie zajęcia jak:
- logopedie, neurologopedie i surdologopedię?
- pedagogikę,

- terapię ręki,
- terapię SI
- fizjoterapię,
- psychologię,
- arteterapię (zajęcia grupowe plastyczne i teatralne),
- trening umiejętności społecznej
- trening grafomotoryki,
- terapię dzieci autystycznych i aspergera,
- w ramach ZHP "drużynę nieprzetartego szlaku"
- zajęcia w basenie,
- hipoterapię.
Pod opieką obecnie mamy 29 dzieci (jest to liczba zmienna).
Nasi rodzice mają gdzie się spotkać, wymienić doświadczeniem
w trakcie np. wykonywania kartek świątecznych, z których dochód wspiera stowarzyszenie, lub po prostu poplotkować przy
kawie. Coroczny turnus rehabilitacyjny (6 dniowy), który w tym
roku będziemy organizować po raz 8 w Pietrowicach Głubczyckich, to okazja do intensywnej rehabilitacji dla dzieci, ciężkiej
pracy terapeutów, ale też do wspaniałej integracji i to wszystkich
dzieci, rodzeństwa, terapeutów i rodziców. Ponadto taki turnus
nie jest obciążeniem dla budżetu domowego rodzin obciążonych
niepełnosprawnością. W roku 2020 organizujemy po raz trzeci
wyjazd integracyjny, dla naszych podopiecznych ich rodzeństwa
i opiekunów. Byliśmy w 2017 roku trzy dni w Wiśle, 2018 dwa dni
w Kotlinie Kłodzkiej a w 2020 roku czas na 4 dni w Sandomierzu.
Wierzymy, że uda nam się wszystkie przyszłoroczne założenia
zrealizować. Głównym celem jStowarzyszenia est pozyskiwanie
środków na opłacenie rehabilitacji, tu bardzo dziękujemy zarówno firmom, które na wspierają jak również osobom indywidualnym, które przekazują swój 1% podatku wpisując nasz KRS
0000124416 w rozliczeniu podatkowym. Dziękujemy również
tym, którzy wpłacają mniejsze lub większe kwoty na nasze konto Banku BNP Paribas nr 25 2030 0045 1110 0000 0225 9270
jako darowiznę na cele statutowe. Wszystkie te środki są wykorzystywane na opłacenie terapii i doposażenia sal terapeutycznych. My, jako rodzice prowadzimy Stowarzyszenie całkowicie
nieodpłatnie, naszym wynagrodzeniem jest rehabilitacja naszych
dzieci i możliwość tworzenia nietypowej wielkiej rodziny, którą
połączyła niepełnosprawność dziecka.
Krzysztof Hajda (foto str.19)

XXV EDYCJA
KONKURSU WIEDZY
O BEZPIECZEŃSTWIE i HIGIENIE PRACY
w ROLNICTWIE
W dniu 13.11.2019 roku w Głubczycach odbyły się Powiatowe Eliminacje z Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie
Pracy w Rolnictwie.
Konkurs przygotowany i prowadzony był przez pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z Głubczyc. Z naszej szkoły w konkursie wzięli udział dwaj uczniowie: Szymon Ciapała z klasy 8, który zajął trzecie miejsce
oraz Maciej Suchiński z klasy 7, który wygrał eliminacje
powiatowe i zakwalifikował się do Finału Wojewódzkiego ,
który odbędzie się w Opolu. Obydwu uczniom gratulujemy
uzyskanych wyników, a Maciejowi Suchińskiemu życzymy
powodzenia w Finale Wojewódzkim.
Ireneusz Szkwarek
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PIĘĆ MEDALI
WYWALCZYLI ZAWODNICY
TECHNIKA...
... na Grand Prix Polski Juniorów Młodszych i Młodzików Młodszych. Turniej odbywał się w dniach 30.121.12.2019 w Józefosławiu. W kategorii Juniorów Młodszych pierwsze miejsce w grze podwójnej zdobył Szymon Ślepecki w parze Jakubem Melaniukiem UKS Unia
Bieruń. W kategorii Młodzików Młodszych dwa złote
medale wywalczyła Maja Janko w grze pojedynczej i
mieszanej z Krzysztofem Podkowińskim z UKS Hubal
Białystok, srebrny medal w grze podwójnej zdobył Rafał
Mielnik z Wojciechem Budnym z Beninci UKS Feniks
K- Koźle, a Paweł Kiszczyk z Anną Gałaszkiewicz stanęli
na najniższym stopniu podium w grze mieszanej.
Gratulujemy

OSOBY POTRZEBUJĄCE POMOCY
W ZWIĄZKU Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM,
NARKOTYKOWYM LUB PRZEMOCĄ W RODZINIE
MOGĄ JĄ UZYSKAĆ:

* w Punkcie Konsultacyjnym, budynek Urzędu Miejskiego, ul. Niepodległości 14,
pok. 24 (II p) tel. 77 485-08-60
- dyżury członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
we wtorki w godz. 12.00 -14.00, w piątki w godz. 9.00 - 11.00, w środy w godz. 14.00 - 16.00
* dyżury terapeuty: w poniedziałki i środy w godz. 16.00 - 19.30, telefon zaufania - bezpłatna infolinia: tel 0800-475 - 070, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00
* u psychologa ds. przemocy /w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Pocztowej 6a tel. 77 485-29-22/ w piątki w godz. 14.00 - 16.00 (termin spotkania uzgodnić telefonicznie)
* Grupy samopomocowe AA i AL-Anon spotykają się w pomieszczeniach Stowarzyszenia Głubczycki Klub Abstynenta
(Urząd Miejski ul. Niepodległości 14) grupa AA-w każdą środę o godz. 18.00, grupa Al-Anon - w każdy wtorek o 18.00
* Głubczycki Klub Abstynenta czynny codziennie od godz. 17.00
* Franciszkański Ośrodek Pomocy Dzieciom /ul. Zakonna 3 czynny codziennie w godz. 14.00 - 22.00 /tel. 77 485-61-77/
* Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży - połączenie bezpłatne: 116 111
facebook.com/Niechciane.Glubczyce
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100 LAT PANI GENOWEFY GREK
W dniu Jubileuszu z życzeniami i kwiatami wizytę Jubilatce złożyli Starosta Piotr Soczyński z panią sekretarz powiatu Wiolettą
Makselan, Burmistrz Adam Krupa, Przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Naumczyk, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Beata Grochalska, Wojewodę reprezentowali Pan Mariusz Nieckarz Dyrektor Biura Wojewody i Pani Justyna Hanack - Inspektor
Wojewódzki w Biurze Wojewody oraz redaktor Głosu Głubczyc świadek tej jakże miłej i nieczęstej uroczystości. Jubilatka
w kondycji godnej pozazdroszczenia wzniosła z gośćmi toast i jednym dmuchnięcie zgasiła świeczkę na torcie urodzinowym.

>>> str. 14
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IV LICEALNE SYMPOZJUM HISTORYCZNE
100 - LECIE POWSTAŃ ŚLĄSKICH 1919 - 1920 - 1921
W sierpniu tego roku upłynęło 100 lat od wybuchu I powsta- lanta Górak, prezes Stowarzyszenia Miłośników Muzeum i Ziemi
nia śląskiego, dlatego rok 2019 został ogłoszony rokiem obcho- Głubczyckiej Piotr Kopczyk oraz przedstawiciele mediów lokalnych: Jan Wac GG i Marian Pospiszel TVG.
Sympozjum poprowadziła Stanisława Wiciak.
Pierwszym punktem programu było ogłoszenie wyników konkursu szkolnego na najlepszą prezentację multimedialną o powstaniach śląskich, który wygrali uczniowie z klasy I c - Dominik
Skibiński i Łukasz Biernacki. Uczniowie ci,
po wręczeniu nagród książkowych, przedstawili swoje dzieło. Po nich wystąpił z wykładem o powiecie głubczyckim w okresie
plebiscytowym maturzysta Jan Skoumal,
podpierając swój wykład danymi liczbowymi i fotografiami Głubczyc z lat 1920 - 1921.
Również Jan otrzymał cenną nagrodę książkową, za reprezentowanie szkoły i zajęcie II
miejsca w ogólnopolskim konkursie pt. "Mistrzowie - patrioci". Fundatorem wspomniadów stulecia powstań śląnych nagród był pasjonat historii, wspieraskich. Wprawdzie żadne z
jący od wielu lat naszą szkołę, Stanisław
trzech powstań nie objęło
Tomczak. Kolejnymi prelegentami byli poswoim zasięgiem powiatu głubczyckiego, lecz został on włączo- nownie Łukasz Biernacki i Dominik Skibiński, a temat ich wykłany do obszaru plebiscytowego. Górny Śląsk od wieków pozo- du dotyczył powstań śląskich w sztuce, literaturze i muzyce.
stawał poza granicami Polski, lecz duża część jego mieszkańców Uczniowie ci przedstawili m.in. znane pomniki powstańców, dziemówiła po polsku i czuła się Polakami. W XIX w. nastąpiło odro- ła malarskie, numizmaty, obrazy i utwory muzyczne, m.in. zespodzenie narodowe na tym obszarze, m. in. dzięki takim działaczom łów: 2+1, Dżem, Oberschlesien.
jak Józef Lompa. Karol Miarka, ks. Norbert Bończyk, ks. Emil
Ostatnią prelegentką była nauczycielka historii, wiedzy o spoSzramek czy Juliusz Ligoń. Wyznaczony na 20 marca 1921 r. ple- łeczeństwie i łaciny w II LO w Kędzierzynie - Koźlu - Jadwiga
biscyt, miał rozstrzyKosalla, która przez 18 lat pracowała w głubgnąć o przynależności
czyckim liceum. W interesujący sposób przedtego obszaru do Polstawiła ona bitwę o Kędzierzyn, podając rówski lub Niemiec. Wynież informacje
grali go Niemcy (59,6
na temat organiprocent), lecz III pozacji i uzbrojenia
wstanie śląskie, które
sił powstańwybuchło w nocy z 2/
czych w 1921 r.
3 maja 1921 r., pokazaPodczas symło desperację i żywotpozjum nie zaność polskich Górnobrakło muzyki.
ślązaków i doprowadzi"Pieśń zawsze wiernie towarzyszyła luło do podziału obszaru
dowi śląskiemu, również powstańcom
plebiscytowego. Polśląskim […] Śpiewają o nich także kolejska otrzymała jego 29 procent z większością kopalń
ne pokolenia Ślązaków", powiedziała Stai hut. 3 grudnia 2019 r. w Zespole Szkół Ogólnonisława Wiciak. Wykonane zostały nakształcących odbyło się IV Licealne Sympozjum Histępujące utwory: Rota Górnośląska
storyczne poświęcone wspomnianej rocznicy, po(śpiew - Paulina Kaliwoda, Grażyna Galaprzedzone wystawą zorganizowaną przez Katarzyra, Ewa Kozłowska, Wiktor Cichobłazińnę Maler wspólnie z Miejsko - Gminną Biblioteką
ski, Daniel Stawarz i Katarzyna Jasińska Publiczną w Głubczycach oraz wystawą prac wyKaliwoda); "Powstaniec" zespołu "Obekonanych przez klasy drugie w ramach przedmiotu
rschlesien" (Emilia Kiszczyk - śpiew, Dahistoria i społeczeństwo. Sympozjum zostało zorniel Stawarz - gitara elektryczna), "Orzeł"
ganizowane przez nauczycielki historii: Stanisławę Wiciak, Kata- (Karolina Zinko - śpiew, Natalia Ganczarska - fortepian), "Ojczyrzynę Jasińską - Kaliwodę oraz Katarzynę Maler. Na wstępie, zna" autorstwa ks. Stefana Ceberka (śpiew - Paulina Kaliwoda).
dyrektor Krzysztof Tokarz powitał gości, wśród których byli:
IV Licealne Sympozjum Historyczne przeszło do historii. Pokastarosta głubczycki Piotr Soczyński, wicestarosta Anita Juchno, zało ono, że w głubczyckim liceum zawsze pamięta się o ważnych
kierownik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego Tomasz rocznicach historycznych i wychowaniu młodzieży w duchu paSeń, przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Naumczyk, dy- triotycznym. Już rozpoczęły się rozmowy na temat kolejnej, jubirektor Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej Barbara Pie- leuszowej jego edycji i padły propozycje nazwisk wykładowców.
chaczek, kierownik Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej JoKatarzyna Maler
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KRAJOWY PLEBISCYT SPORTOWY LZS
WYGRYWA BARTOSZ SŁODKOWSKI

ARASCHI CUP

30 listopada 2019r w Legnicy odbyły się zawody Karate
W dniu 08.12.2019 r. w Uniejowie podczas uroczystej gali WKF/Swiatowej Federacji Karate" ARASCHI CUP" .
ogłoszono wyniki krajowego plebiscytu na najpopularniejsze- W zawodach zostało zgłoszonych 669 zawodników z 38 klubów
z Polski, Czech, Ukrainy i Azerbejdżanu.
go sportowca roku.
Ludowy Zespół Sportowy Karate-Do Głubczyce reprezentowało
Z pośród dwudziestu sporosmiu zawodników:
towców z całego kraju wybra1. Maciej Kowalczyk, który w kata junior zdobył złoty medal
nych przez kapitułę w wyniku
2. Jakub Patryjach, w kata junior zdobył brązowy medal,
głosów kibiców została wybraa w kata kadet złoty medal
na dziesiątka najpopularniej3.Klaudiusz Leliński, w kata 12-13 lat zdobył brązowy medal
szych sportowców. Zawodnik
4.Emilia Klein, która w kata 12-13 lat zdobyła brązowy medal
trenera Daniela Jano z LKS
5. Mateusz Stankiewicz, który w kata kadet zajął 5 miejsce
Sparta Głubczyce Bartosz Słod6. Natalia Szuszkowska która w kata 12-13 lat zajęła 5 miejsce.
kowski zajmuje pierwsze miejJulia Hac i Julia Szuszkowska pomimo dobrych startów
sce w plebiscycie otrzymując
nie dostały się do strefy finałowej.
tytuł Najpopularniejszago
Ponownie nasi zawodnicy osiągneli wspanialy wynik sportowy.
Sportowca Krajowego Zrzeszenia LZS w 2019
Wyniki Plebiscytu:
1. Bartosz Słodkowski - LKS
Sparta Głubczyce - taekwondo
2. Patrycja Gil - WLKS Siedlce
Nowe Iganie - zapasy
3 Antoni Plichta - LKS Lubusz
Słubice - lekkoatletyka
4. Magdalena Karolak
- LKS Omega Kleszców - podnoszenie ciężarów
5. Paweł Fajdek- KS Agros Zamość - lekkoatletyka
6. Wojciech Nowicki - KS Podlasie Białystok - lekkoatletyka
7. Kamil Lićwinko - KS Podlasie Białystok - lekkoatletyka
8. Paulina Kudłaszyk - LKS Budowlani Całus Nowy Tomyśl podnoszenie ciężarów
9. Wiktoria Chołuj - AKS Białogard - zapasy
10. Mateusz Rudyk - ALKS Stal Grudziądz - kolarstwo torowe
Serdeczne gratulacje dla zwycięzców.

NAGRODY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DLA MEDALISTÓW TAEKWONDO
W dniu 06.12.2019 r. w Opolu odbyło się spotkanie Pana Marszałka Województwa Opolskiego z medalistami Mistrzostw Polski
i najlepszymi sekcjami sportowymi w województwie w systemie sportu młodzieżowego. Przedstawiciele wszystkich dyscyplin
naszego województwa, którzy zdobyli medale na Mistrzostwach Polski Taekwon-do Juniorów i Młodzieżowców otrzymali listy
gratulacyjne i nagrody. LKS Sparta Głubczyce i Pietrowice zajął IX m wśród najlepszych sekcji w województwie opolskim. Na
spotkanie to zostali również zaproszeni zawodnicy Ludowego Klubu Sportowego w Głubczycach i Pietrowicach osiągający
sukcesy na arenach krajowych i międzynarodowych oraz trener Daniel Jano. Nagrodzeni zostali: Olga Jabłońska, Daria Baran,
Patrycja Piworun, Kinga Sztucka, Martyna Marciniszyn, Wojciech Żłobicki i Jakub Brewus. Serdeczne gratulacje dla wyróżnionych.
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MISTRZOWIE I PATRIOCI
Mistrzowie i Patrioci to konkurs ogólnopolski, który w tym roku zorganizował Instytut Łukasiewicza w Krakowie, pod
patronatem Prezydenta
RP Andrzeja Dudy, w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Na konkurs ten
zostało wysłanych około
1200 prac z kilkuset polskich szkół. Wśród kilku
laureatów II miejsca znalazł się uczeń klasy IIIa
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach, Jan Skoumal (nauczyciel - opiekun - dr Katarzyna Maler), który napisał na ten konkurs opowiadanie pt. Mistrz. Opowiadanie to nawiązuje do
postaci Janusza Kusocińskiego, złotego pol-

Opole, 2 grudnia 2019 r.

PRAWIE 129 MILIONÓW ZŁOTYCH
OD PŁATNIKÓW ZUS
W GŁUBCZYCACH I POWIECIE
Składki na ubezpieczenia społeczne opłaca w województwie opolskim ponad 33,4 tysiące osób fizycznych, które
prowadzą jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą. Ponad 1100 takich osób rozlicza się z placówką
ZUS w Głubczycach.
Oprócz opłacających składki indywidualnych przedsiębiorców, w województwie opolskim jest jeszcze około 23
tys. pracodawców, którzy są aktywni w obrocie gospodarczym i regularnie rozliczają się ZUS. Każdego roku placówki ZUS w regionie notują wyższe wpływy ze składek
na ubezpieczenia społeczne. Od stycznia do września płatnicy ZUS w województwie opolskim wpłacili rekordowe
w porównaniu do poprzednich lat - 3,9 mld zł. Taka tendencja wpisuje się w trend ogólnopolski. W skali kraju
przypis składek od stycznia do września br., był o 9 proc.
wyższy niż w analogicznym okresie 2018 r.
- W ciągu trzech kwartałów tego roku ZUS w Głubczycach zaksięgował prawie 129 milionów złotych z tytułu
składek na ubezpieczenia społeczne. Największą kwotę
odprowadzili płatnicy obsługiwani przez jednostkę ZUS
w Opolu, bo 1,6 miliarda złotych, w Kędzierzynie-Koźlu
378 milionów złotych, zaś w Nysie 344 miliony złotych W
sumie, w całym województwie płatnicy wpłacili o 365,8
milionów złotych więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku - Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w Opolu.
Co składa się na wzrost dynamiki przychodów? Wpływ
ma zawsze dobra sytuacja gospodarcza, co przekłada się
na wzrost zatrudnienia oraz wysokość wynagrodzeń.
To głównie te dwa kluczowe parametry mają przełożenie
na wielkość wpływów ze składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wzrost zatrudnienia wyniósł w sektorze przedsiębiorstw 2,8 proc. a wzrost wynagrodzeń
6,8 proc.
Jak podkreśla ZUS nie bez znaczenia jest też wprowaskiego medalisty z Los Angeles
dzenie
od początku 2018 r. nowej formuły rozliczania się
w 1932 r., w biegu na 10 000 m.
z
Zakładem.
Chodzi o elektroniczny system poboru skłaDnia 10 grudnia 2019 r. Jan ze swodek
czyli
e-składkę.
Zniknęły problemy z błędnymi wpłaim ojcem Rafałem Skoumalem, uczesttami,
a
sam
system
stał
się przejrzysty dla płatników.
niczył w gali rozdania nagród, która
Z
danych
ZUS
za
minione
trzy kwartały wynika, że poodbyła się w Sali Kolumnowej Pałacu
ziom
pokrycia
bieżących
wydatków
wpływami ze składek
Prezydenckiego w Warszawie i otrzywyniósł
77,5
proc.
Co
prawda
poziom
tego wskaźnika jest
mał gratulacje od prezydenta Andrzenieco
niższy
niż
w
analogicznym
okresie
2018 r., jednak
ja Dudy. W gali tej uczestniczyła rówwarto
zwrócić
uwagę,
że
w
I
półroczu
br.,
nież nowa Minister Sportu i TurystyZUS wypłacił kilku milionom świadczeniobiorców tzw.
ki Danuta Dmowska - Andrzejuk. Opotrzynaste
emerytury, a był to jednorazowy wydatek rzędu
wiadanie Janka zostało umieszczone
prawie
9
mld
zł.
w specjalnie wydanej publikacji i zoW
skali
kraju
największą pozycją po stronie kosztów
stanie opublikowane również w "KaFunduszu
Ubezpieczeń
Społecznych są wydatki na emelendarzu Głubczyckim" na rok 2020.
rytury
i
renty.
Od
stycznia
do września wyniosły one 168,4
Gratulacje!
mld zł, co stanowiło 78,8 proc. kosztów zaplanowanych
Red. ZSO na ten rok.
Sebastian Szczurek
Fot. z Prezydentem Andrzejem Dudą:
Regionalny
Rzecznik
Prasowy ZUS
Jakub Szymczuk, Kancelaria Prezydenta RP
Województwa Opolskiego
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Barbara Sośnica-Czekała

DZIEWCZYNY Z OGL
ALINA
Alina artystyczną ma duszę
i najchętniej na kanapie wśród poduszek
z tomikiem poezji w dłoni
słuchać chce muzyki.
Więc wściekłość wielka Alą miota,
bo napisano o niej tylko, że „...ma kota”.

HANNA
Krucha jakby była porcelanową figurką,
delikatna i barwna jako ptasie piórko.
Z gracją przez życie płynie niby łania
nic do dodania - to po prostu Hania
IRENA
Oceniać by daremnie,
co w Irence drzemie,
taka jest bowiem grzeczna, taka ułożona
zaparzy choremu ziółka,
poda lniane siemię
idealna z Irenki pielęgniarka jest lub żona

BARBARA
Przez Barbarę barbarzyństwo
ukrywane skrzętnie.
O swych szczytnych celach opowiada
chętnie, o swej szlachetności
będzie pleść androny,
a z oczu jej widać, że diabeł wcielony.

JADWIGA
Jadwiga cały świat na ramionach dźwiga.
Bez Jadwigi pociągi nie pociągną,
nie udźwigną dźwigi,
nie zawisną wiśnie i zawał się nie zawali.
Tak uważa Jadwiga, więc dźwiga - dalej.

BEATA
Nie straszne jej obcęgi, młotki ani piły.
Dla niej remont kapitalny
to czas bardzo miły.
Położy ci parkiecik, cieknącą rurę zatka
umazana farbą, szczęśliwa Beatka.

JOANNA
Może by i z Joasi była domowa kura,
gdyby nie ta jej władcza natura.
Chce nosić szablę u boku,
ubierać się z pańska,
jeśli nawet nie dziewica,
to zawsze orleańska.

CELINA
Czy dzień jest powszedni,
czy przyszły już święta,
Celina na ogół jest przejęta.
Czy władzę przejęła ta, czy inna partia,
Celina się zamartwia.
Szczęśliwie przy Celi sobie żyjemy,
bo nie my, lecz ona zawsze ma problemy.
DANUTA
Gdy zdenerwujesz Danutę,
Danuta zdejmie buta
i rzuci tym butem. Uszanuj Danutę
i z drogi czym prędzej jej zejdź.
Bo przecież Danuta drugiego ma buta,
a w szafie par butów ma pięć.
ELŻBIETA
Nie pytajcie mnie, jaka jest Elżbieta.
Charakteru tej pani szukać trza ze świcą.
Jedno jest pewne - Elę można nazwać
jedną wielką tajemnicą.
FLORENTYNA
Przepasana fartuszkiem w kropeczki
w piekarniku umieszcza babeczki,
jeśli czasu jej starczy,
strojąc słodkie minki upiecze w mig
na święta pyszne florentynki.
GRAŻYNA
O Grażynie ostatnio napisano wiele
przydatna w dzień powszedni,
niezbędna w niedzielę.
Ta dziewczyna rozbawia,
denerwuje i wzrusza.
I nie każda Grazia ma męża Janusza

JOLANTA
Wyobraźcie sobie, że Jola,
chce być pierwsza już od przedszkola.
Wszystko umie, wszystko wie,
wszystko sama robić chce.
Niechaj Jola mi wybaczy,
lecz jej imię „skromność” znaczy.
KATARZYNA
Zakatarzona Katarzyna wyśniła
tatarzyna i tatarzynem
Katarzyna pomiata w piernatach.
Nudzi się aktywnej Kasi na łożu boleści,
cierpi więc i historyczne czyta powieści.
LIDIA
Lidzia ze wszystkiego się cieszy;
w szkole - gdy zgubi zeszyt,
w pracy - gdy szef ją okrzyczy,
z łyżki miodu i szczypty goryczy.
Najstarszy góral nie pamięta czasów,
gdy Lidzia nie była uśmiechnięta.
LUCYNA
Do lutowania potrzebna
lutownica i cyna.
Do łączenia ludzi wystarczy Lucyna.
Jeśli robi coś innego, znaczy że wariatka
i marnuje się najlepsza na świecie swatka.
MAŁGORZATA
Jeśli szczęścia nie przynosi
w portmonetce grosik,
o fart w życiu zwróć się do Małgosi.
Małgosia szczęście jak chleb
wśród ludzi rozdziela.

Ma tylko jeden feler
- nie mieści się do portfela
MARIA
Ku zdobyciu Marii skieruj swoje czyny,
jeśli szukasz w życiu
rozsądnej dziewczyny.
NATALIA
O Natalii nie napiszę tutaj ani słowa.
Nie byłaby to bowiem
rzecz tak całkiem nowa.
Jeśli o Natusi chcesz poczytać,
kolego, zerknij
do genialnych strof Gałczyńskiego
OTYLIA
Dotarliśmy do trudnej chwili,
bo jak znaleźć rym do Otylii?
Gdyby przynajmniej Otylia była otyła,
rzecz byłaby łatwa i miła,
ale Otylia na ogół subtelna i krucha.
Pozory! Żelaznego Otylia ma ducha.
PAULINA
Paulina to jest kulturalna dziewczyna
i zaproszona, powiedzmy, do kina
coli nie rozlewa, popcornem nie miota
i niechże się od niej uczy kinowa hołota

RENATA
Spojrzenie Renatki mrozi wokół ziemię.
Pod kruchym lodem jednak
zawsze wulkan drzemie.
ROMUALDA
Roma to jest taka dama,
która zwykła radzić sobie sama.
Umknęła historykom ta czarowna chwilka,
kiedy Roma nad Tybrem wykarmiła wilka.
STEFANIA
Kiedy przyjaciel zdradzi Stefania ci doradzi.
Jak się sałatę sadzi
- Stefania też doradzi.
Przestanie, kiedy się ją w ucieczce
po zaułkach zgubi.
Stefania to święta kobieta
- tylko doradzać lubi.
WIOLA
Taka widać stwórcy wola,
że się czasem trafia Wiola.
Dziewczyna z imieniem jak kwiatek,
kwiatów nie lubi - woli dostatek.
ZOFIA
Za Zosieńki wdzięki stwórcy wielkie dzięki
Lata upłyną, a wdzięki Zosieńki nie miną.
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„WSZYSCY WSZYSTKIM ŚLĄ ŻYCZENIA”

W przedświątecznej atmosferze Świąt Bożego Narodzenia odbywały się spotkania służb mundurowych, cywilnych,
przedstawicieli organizacji pozarządowych, kościelnych, sołtysów jako przedstawicieli lokalnych społeczności oraz
innych wspólnot z władzami samorządowymi Gminy - Burmistrzem Adamem Krupą i z-cą Kazimierzem Bedryjem,
przewodniczącym Rady Miejskiej Kazimierzem Naumczykiem, jego zastępcą Edwardem Wołoszynem. Spotkania były
okazją nie tylko do składania sobie wzajemnie życzeń, dzielenia się opłatkiem wigilijnym, ale również okazją do szerszych
kontaktów władz z przedstawicielami różnych wspólnot i środowisk.
Dzieleniem się refleksjami z kończącego się roku, wyrażaniem oczekiwań , życzeń ale i obaw na nadchodzący 2020 rok.
Burmistrz ocenił mijający rok, jako dobry rok. "Zrealizowany został budżet gminy za miniony rok, "rzutem na taśmę"
zdecydowaliśmy się na planowany od dawna remont ul. Kozielskiej, wcześniej Miejski Ośrodek Kultury. Uchwaliliśmy na
następny rok budżet jeszcze zrównoważony bez obciążania gminy kredytami, ale wskutek niektórych decyzji ekonomiczno/ finansowo/socjalnych rządu, nasze możliwości inwestycyjne na przyszłość maleją."
Sobie - jako Burmistrz Gminy - życzył by następny rok nie był gorszy (foto str. 2) .
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REKLAMA W GŁOSIE GŁUBCZYC
Głos Głubczyc jest bezpłatnym informatorem o zasięgu
gminy, w formacie A4 w kolorze. Ukazuje się na przełomie
miesięcy w nakładzie 2 000 egz. oraz w wersji elektronicznej
na www.glubczyce.pl Reklamy - tylko na wewnętrznych
stronach - podstawowy moduł - w ramce 9x9cm,
jednorazowa edycja 100,00zł +VAT,
przy większej ilości cenę można negocjować.
Treść reklam nadsyłać w wersji elektronicznej w pliku JPG
(rozdz. 300dpi) na adres e-mail "janwac@o2.pl", w terminie
do 15. każdego miesiąca na miesiąc następny,
wraz z podaniem "parametrów"
niezbędnych do wystawienia
Faktury VAT przez Miejski Ośrodek Kultury.

SP

„WSZYSCY WSZYSTKIM ŚLĄ ŻYCZENIA”

SPOTKANIE PRZEDŚWIĄTECZNE W URZĘDZIE MIEJSKIM (str.2)

ŚW. MIKOŁAJ
W STOWARZYSZENIU
„TACY SAMI” >>> str. 11

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
Z NOWYCH GOŁUSZOWIC W JASEŁKACH 2019
NA SCENIE MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY

STYCZEŃ 2020 nr 1/320

19

OGIEN BETLEJEMSKI 2019
FRANCISZKAŃSKI OŚRODEK POMOCY DZIECIOM Z DYR. O. URBANEM I WOLONTARIUSZAMI

20

STYCZEŃ 2020 nr 1/320

