
Głubczyc
GMINNY INFORMATOR SAMORZĄDOWY 

wydarzenia - samorząd - historia 
BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK
 kultura - oświata - sport

 
NR 02 (357) / LUTY 2023

7 7 1 2 3 4 0 8 9 0 0 09 >

ISSN 1234-0898

Na kresową nutę

„Oni nam pomogli” 
s. 20 / Mateusz Kitka

Razem raźniej
s. 8 / Paweł Buczek 

Harmonogram wywozu odpadów
s. 15-18 / Usługi Komunalne

Aktywizacja Seniorów na Wsi
s. 13 / Liliana Dąbrowa

60% ulgi z opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi

s. 19 / WKI

Wspomnienia z 2022 roku cz.2
s. 6 / Miejski Ośrodek Kultury

Noworoczne spotkanie Kresowian 
s. 4 / Maria Farasiewicz

Złote Gody 
s. 12 / Urząd Stanu Cywilnego

WEŹ DOTACJĘ
s. 9 / OPS



2 LUTY 2023

Biuletyn Informacyjny Gminy Głubczyce   g   www.glosglubczyc.pl

Styczeń   Luty   Marzec   Kwiecień   Ma

Od redakcji

Wydarzenia
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2 spektakle "Carpe Diem" - dla szkół - 
z udziałem Policjantów i Sanepidu
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KALENDARIUM 2023

Kod QR przenoszący do gminnego 
kalendarza w wersji cyfrowej.
Zachęcamy do subskrybcji 
i obserwowania. 

Kalendarz posiada możliwość importu 
wydarzeń do urządzenia mobilnego 
z systemem android. Bądź zawsze na 
bieżąco!

Oczywiście rozpoczął się 2023 r. 
Jak to  mawiają "lepsze jest 
wrogiem dobrego". Jeszcze 

w trakcie edycji poprzedniego tekstu 
słowa od redakcji, początkowy wy-
raz pierwszego akapitu: "zakończył", 
postanowiłem zmienić na:  "rozpo-
czął" (pozytywna konotacja). Czego 
nie zrobiłem? Należało zmienić cyfrę 
w roku. Mea culpa. Jedna cyfra, a tak 
wiele zmienia... Tak było. Pocieszam 
się  myślą, że  nie robią błędów ci, 
co  nic nie piszą – choć doszły mnie 
słuchy, że  już budują dla  Hamana 
szubienicę, a sznur upleciony. Cóż...

Jakiś czas temu miałem telefon 
od  bardzo sympatycznego Pana, 
który zwrócił uwagę na artykuł o ro-
zebraniu pomnika w  Parku Miej-
skim. Według niego, w  artykule 
było kilka błędów. Oczywiście wy-
słuchałem z  zaciekawieniem tego, 
co miał do powiedzenia – wcale nie 
twierdząc, że nie ma racji – przecież 
żył w tym czasie w Głubczycach i był 
świadkiem np.  tego, gdzie „Wania” 
wcześniej stał. Ostatecznie zarzucił 
nierzetelność opublikowanych infor-
macji. Odpowiedziałem, że tekst jest 
fragmentem informacji prasowej 
IPN i nie ingerowaliśmy w niego me-
rytorycznie. Nie mamy historyków 
w redakcji, a gdzie jak nie w IPN szu-
kać rzetelnych informacji opartych 
na  źródłach? Mamy do  nich zaufa-
nie. Redakcja ograniczyła się  tylko 
do podania komunikatu prasowego 
IPN we fragmencie dotyczącym po-
mnika w  Głubczycach. Cały tekst 
dotyczył aż  4 pomników (pozostałe 
3 poza gminą Głubczyce). Dodałem, 
że ze względu na swój wiek i pocho-
dzenie – nie jestem rodowitym głub-
czyczaninem, nie mogę pamiętać 
tych wydarzeń, więc nie mam zdania 
w temacie „jak to było”.

Podobna sytuacja miała miejsce 
stosunkowo niedawno. Redakcję od-
wiedził Pan, który również zarzucił 
nam nierzetelność w przygotowaniu 
informacji o  wyróżniających się  na-
uczycielach, nagrodzonych przez 
kuratorium oświaty i MEiN w 2022 r. 
Opublikowane nazwiska podobno nie 
wyczerpywały listy, choć otrzymane 
były z  dwóch wiarygodnych źródeł 
i  to  od  samych nauczycieli (mamy 
do tego zawodu zaufanie). Redakcja 
„skleiła” informacje w  całość. Jeśli 
podana została niepełna lista, to nie 
było to działanie intencjonalne. Za-
kładamy, że pozostałe nazwiska zo-
stały nadane „w innym trybie”.

Do  kuratorium oczywiście zaraz 
po  wizycie czytelnika napisaliśmy, 

z  prośbą o  przesłanie pełnej listy. 
Do  dziś nie otrzymaliśmy odpowie-
dzi, a sam zainteresowany nie chciał 
podać brakujących nazwisk, zasła-
niając się brakiem upoważnienia (!). 
Przecież to  jawna informacja. Pro-
blem w  tym, aby ją  uzyskać. Czyli 
przyjdzie, wytknie, ale i nie pomoże.  
Niestety. Szacunek też Panu się  na-
leży, dziękujemy za zaangażowanie. 

Życie redakcji to także literówki, tech-
niczne przygotowanie tekstu, wiszą-
ce spójniki, niełamiące spacje, mno-
gie spacje i wiele innych rzeczy. Nie 
wspomnę o mnożeniu trybów CMYK, 
kompozycji, layoucie, wykonywaniu 
sesji foto, obróbce zdjęć pod CMYK, 
kontakcie z  drukarnią (naprawdę 
wzorowy kontakt), nowych pomy-
słach i  ich wdrażaniu, terminach 
(po  jesiennych traumach i  świętach 
wracamy na prostą). W każdej z tych 
pozycji można coś zrobić lepiej.

Czy da się osiągnąć doskonałość?

Pewnie nie, choć dokładamy starań 
(szczególnie po ostatnich interwen-
cjach) by tak było. To co jest istotne 
w rzetelności publikacji, czy w ogóle 
publikacji – to współpraca, zaufanie 
i  kontakt. Trudno jest jednak wery-
fikować w  ograniczonej osobowo 
redakcji każdą informację. 

Nieodzowną pomocą w redakcji GG 
jest z  całą pewnością społeczna re-
dakcja Pani Marii Farasiewicz. Pani 
Maria jest redaktorką kreatywną, 
inspirującą. Życzyłbym sobie więcej 
tego typu osób. Nie zapominajmy, 
że  redakcje pełnego formatu mają 
redaktorów merytorycznych, nauko-
wych, technicznych, odpowiedzial-
nych. My tego nie mamy, a  wg nas 
stale gazetę rozwijamy. Jest lepiej 
i będzie lepiej.

Tak jak miasto tworzą ludzie, nie 
zapominajmy, że  biuletyn tworzą 
przede wszystkim ludzie poza redak-
cją. To ci, którym zależy na trwałości 
pamięci, na tyle na ile pozwala papier 
i jego kolportaż, tworzą jego główną 
część. Dziękujemy!

Więcej grzechów nie pamiętam, 
za  wszystkie serdecznie żałuję, po-
stanawiam poprawę i proszę o naukę, 
pokutę i rozgrzeszenie.

Czytelnicy, bądźcie miłościw mnie 
pracującemu.

  Mateusz Kitka 
redaktor naczelny

O rzetelności publikacji

Od redakcji
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To już rok czasu...

red. Jan WAC 
1943-2022



4 LUTY 2023

Samorząd Biuletyn Informacyjny Gminy Głubczyce   g   www.glosglubczyc.pl

… to wydarzenie wyjątkowe, bo integrujące środowi-
sko urodzonych na Kresach dawnej RP, ich potomków 
i rodzin. A odbyło się ono w środę, 25 stycznia 2023 r. 
o  godz. 16:00 w  sali balowej Hotelu Domino w  Głub-
czycach. Zorganizowane, jak zawsze zresztą, przez 
głubczyckie Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów 
Płd. Wsch. pod przewodnictwem prezesa – Edwarda 
Wołoszyna i  jego zastępcy – Kazimierza N a -
umczyka przy ogromnym wsparciu Marci- n a 
Grabuńczyka – prezesa Stowarzysze-
nia na Rzecz Rozwoju Lokalnej Spo-
łeczności AKTYWNI. Wzięło w  nim 
udział ponad stu uczestników. Jako 
animatorka kultury kresowej mia-
łam ogromną przyjemność prowa-
dzić po raz kolejny to niecodzien-
ne spotkanie.

Wśród licznie zgromadzonej braci 
kresowej nie mogło zabraknąć staro-
sty głubczyckiego – Piotra Soczyńskie-
go rodem ze  Zbaraża, wicestarostki 
– Anity Juchno, burmistrza Głubczyc – Adama Krupy i wi-
ceburmistrza – Kazimierza Bedryja, radnych różnych szcze-
bli samorządowych. Oni także są potomkami rodzin kreso-
wych. Gościem honorowym i specjalnym uroczystości był 
niewątpliwie prof. Stanisław Sławomir Nicieja – historyk, 
badacz, odkrywca, piewca Kresów II RP. W swym imponują-
cym wystąpieniu przedstawił zawartość treściową kolejnej 

swej publikacji – XVIII tomu „Kresowej Atlantydy”, której 
promocja miała tu miejsce. Księga ta rozeszła się „jak ciepłe 
bułeczki”.

Czyniący honory gospodarza p. Wołoszyn przywitał cie-
płymi słowy zgromadzonych i zaproszonych gości, wśród 
których był ks. Proboszcz Parafii Narodzenia NMP w Głub-

czycach – Daniel Leśniak, tu w nowej roli – kape-
lana naszej wspólnot. W gronie zaproszonych 
byli również goście z  pobliskiego Krnova, 

a mianowicie p. Ludmiła Czejenowa repre-
zentująca czeskich Wołynian jak i  Pavel 
Kucza – dziennikarz, tłumacz, historyk 
i podróżnik. Pan Prezes wspomniał tak-
że tych Kresowian, którzy na przestrzeni 

ostatnich dwóch lat odeszli do wieczności. 
A byli to: śp. ks. Adam Szubka, śp. Marek 
Gorczyca, śp. Jan Wac, śp. Krystyna Kry-
sińska, śp. Irena Grabowska i  inni… Ich 
pamięć zebrani uczcili minutą ciszy.

Jakże istotnym punktem uroczystości 
była promocja drugiej części znakomitej publikacji dr. 
Arkadiusza Szymczyny „Album głubczyckich rodzin kre-
sowych”, będącej kontynuacją pierwszej, wydanej przez 
Powiat Głubczycki, a dedykowanej rodzinom kresowym 
osiadłym po II wojnie światowej na terenie Powiatu Głub-
czyckiego. W tej kwestii głos zabrał starosta Piotr Soczyński, 
mówiąc o walorach treściowych i nietuzinkowym materia-
le ikonograficznym zgromadzonym w „Albumie…”. Lecz 

Frekwencja naprawdę dopisała!

Noworoczne spotkanie 
Kresowian...

Maria Farasiewicz

Odznaczenie prof. Stanisława Nieciei
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to nie wszystko! Ku radości zebranych, wraz z wicestarostką 
Anitą Juchno podarował licznie zainteresowanym tak dru-
gą jak i pierwszą część „Albumu…”. Niemal każdy uczestnik 
spotkania został obdarowany. Ja z kolei, jako autorka jedne-
go z rozdziałów publikacji – „Kresowianie, którzy odeszli”, 
pozwoliłam sobie na  osobiste refleksje dotyczące księgi, 
podkreślając przy tym ogrom pracy przy jej powstaniu tak 
autora dr. Szymczyny jak i wspierającego go technicznie re-
daktora Mateusza Kitki. Przywołałam też nazwiska autorów 
poszczególnych rozdziałów II tomu i ich tytuły…

Oprawę artystyczną uroczystości stanowił ponad pół-
godzinny występ moich zespołów, czyli Grupy Estradowej 
Miriam MOK jak i Teatru TRADYCJA ZSM. Miał on charakter 
świąteczno-noworoczny. A wystąpili w nim: Marian Bażyń-
ski (instrumenty klawiszowe), Weronika Malina (wokal), 
mój brat Wiesław Wierzba (gitara, wokal), Mietek Zając 
(wokal) oraz moja osoba (recytacja, wokal). Wybrzmiały tu 
pieśni świąteczne i wiersze mego autorstwa, w tym także 
te o tematyce kresowej oraz góralskie pastorałki, jak i tra-
dycyjne kolędy, do których śpiewu wszyscy zgromadzeni 
włączyli się ochoczo. 

Tymczasem media, popularyzujące pamięć o Kresach, 
reprezentowali: Marian Pospiszel – TVPogranicze, Mateusz 
Kitka – „Głos Głubczyc”, portal twojeglubczyce.pl, dr Barba-
ra Górnicka-Naszkiewicz – „Głubczyce. Podaj dalej! Super 
Senior”, Małgorzata Sobolewska – „Monitor Trzeciego Sekto-
ra” – kwartalnik przedsiębiorczości społecznej i organizacji 
pozarządowych Opolszczyzny oraz Grzegorz Frankowski 
– Radio Opole.

Smaczny posiłek, a w nim pierogi symbolizujące kreso-
we jadło, kawa i ciasto, kuluarowe rozmowy i pamiątkowe 
fotografie dopełniły spotkanie...

Czas na podziękowania. W imieniu własnym oraz TM-
LiKPłd.-Wsch. kieruję je do: Starostwa Powiatowego („Albu-
my głubczyckich rodzin kresowych”), dyrekcji i pracowni-
ków Miejskiego Ośrodka Kultury (wypożyczenie sprzętu 
nagłaśniającego), Krzyśka Skwarka (wsparcie akustyczne), 
Adama Kamińskiego – właściciela cukierni „Kamilka” (pysz-
ne ciasto), dyrekcji i obsługi Hotelu Domino, całego Zarządu 
i prezesa firmy TOP FARMS – Łukasza Krechowieckiego, mo-
jej grupy artystycznej i syna Kamila (scenografia, wspar-
cie techniczne). Szczególne wyrazy wdzięczności adresu-
ję do wspomnianego na początku Marcina Grabuńczyka 
i Marty Wiciak, których pomoc w organizacji przedsięwzię-
cia zasługuje na szczególne uznanie. 

Niewątpliwie cieszy fakt, że  młodsze pokolenie staje 
się kontynuatorem tradycji kresowych i czci pamięć o Kre-
sach. Ocala od zapomnienia. To swoista zmiana pokolenio-
wa, którą zresztą podkreślał kilkakrotnie w swym wystą-
pieniu Pan Wołoszyn. Jestem jej częścią…

Już dziś w imieniu Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kre-
sów Płd. Wsch. zapraszam drogą brać kresową i sympatyków 
Kresów na planowane obchody jubileuszowego X Dnia Kul-
tury Kresowej, o czym w stosownym czasie. Ta joj!

  Maria Farasiewicz 
Kresowianka z dziada, pradziada

Maria Farasiewicz, Karol Galara, prof. Stanisław Nicieja, 
Ryszard Kańtoch, Adam Krupa

Maria Farasiewicz w towarzystwie prof. Stanisława Niciei

Grupa Estradowa Miriam MOK i Teatru TRADYCJA 
ZSM. Prowadząca: Maria Farasiewicz
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Wspomnienia 
z 2022 roku cz.2

Wy jąt kowo let n i 
czas rozpoczęli-
śmy Koncer tem 

pt. „Dźwięki muzyki”, 
podczas którego na scenie 
wystąpiły zaprzyjaźnione 
Polsko-Czeskie Chóry m.in. 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 
z Głubczyc oraz Leo Canto-
res Cantabile pod kierow-
nictwem Ewy Maleńczyk, 
Zakladni Skola, którego 
przewodnikiem jest To-

mas Micki, Żeński Chór 
Altan Doroty Grosso-

vej i  PSM I  Stopnia 
z Głubczyc.

„Muzyczna Podróż Poko-
leń” to kolejny z koncertów 
przygotowany dla widzów 
tym razem pod Ratuszem 
Głubczyckim. Kresowe 
ut wor y w prowadziły 
wszystkich w wyjątkowy 

klimat za  sprawą świet-
nych wykonawców, Chóru 

Feniks, Rodziny Fedorowi-
czów oraz Dominika Wąsika. 
Zatrzymując się  na  chwilę 
przypomnijmy sobie prze-
piękne „Spektrum” młodych 
artystów z  naszego regionu. 
Widowisko muzyczno-ta-
neczne w wykonaniu Zespołu 
„Szag” z Branic, Zespołu Tańca 
Nowoczesnego „Impuls” oraz 
solistów Mariki Pawluś, Do-
minika Wąsika oraz gościnnie 
Szymona Macyszyna.

Na  początku Września 
odbył się  wieczór autorski 
z  ks. Prof. Jerzym Szymi-

kiem wybitnym poetą i  ar-
tystą. Dla występujących jak 
i  widzów to  niesamowite 
przeżycie. Józef Kaniowski 
napisał muzykę do  wierszy 
Jerzego Szymika, a  artyści 
mieli wielką przyjemność 
zaśpiewać na  żywo 
utwory dla same-
go autora.

Dl a   n a -
szych chó-
r z y -

s t ó w 
był to  czas 

wielu przy-

gotowań, koncertów i  kon-
kursów. Jednym z  nich był 
koncert finałowy pt. „Opol-
skie śpiewa” w Sali Widowi-
skowej prezentując swoje 
umiejętności na scenie. Go-
ściliśmy przyjezdne chóry 
m.in. z Głuchołaz czy Strze-
lec Opolskich. Spektakular-
ne widowisko na samą myśl 
przyprawia o dreszczyk emo-
cji. Oby więcej takich wyda-
rzeń w naszej społeczności. 

Również Nasi sąsiedzi 
z Ukrainy zawitali do Nas, aby 
pokazać się  z  jak najlepszej 
strony. Ukraiński zespół „Cze-
remszyna” wykonał na scenie 
największe biesiadne, folkowe 
polsko-ukraińskie hity. Nie 
zabrakło również ludowego 
tańca oraz instrumentów 
na  żywo. Dziękujemy Wam, 
za przybliżenie swojej kultury 
i muzyki. 

Jak co roku odbyła się Gala 
XXI Festiwalu Kultury Powia-
towej, tym razem organizo-
wany przez Gminę Kietrz 
i „Tkalnia” Centrum Kultury 
i  Sportu: gdzie mogliśmy 
nagrodzić, docenić i zauwa-
żyć prawdziwe wschodzące 

gwiazdy. Nagro-
dzeni laureaci 

pokazali swój ba-
gaż doświadczeń 

przed zebraną pu-
blicznością. Gratulacje!

L i s t op adowe ob c ho -
dy Święta Niepodległości, 
to oczywiście muzyczne wy-
darzenia, które przybliżają 

pamiętną historię. Koncert 
Patriotyczny z muzyką Józefa 
Kaniowskiego z Chórem Fe-
niks, Rodziną Fedorowiczów 
oraz Maciejem Kaniowskim 
to  prawdziwa muzyczna 
uczta duchowa. Obchody 
Święta zorganizowane rów-
nież od  Pomnikiem Czynu 
Zbrojnego upamiętniły oko-
liczność.

Po przerwie spowodowa-
ną pandemią wróciliśmy 
do Was z dwudniowym Kon-
certem „Bez Barier” w  re-
żyserii Marii Farasiewicz, 
spektakularne widowisko 
słowno-muzyczne pokazu-
je, że wszyscy jesteśmy tacy 
sami i nikt z nas nie ma żad-
nych barier i przeszkód, żeby 
spełniać swoje marzenia. 

W  zimowej atmosferze 
dla  najmłodszych Katolicki 

Festiwal piosenki

Jakub Neske

JasełkaCzeremszyna
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Teatr Edukacji z  Krakowa, 
dwa dni prezentował spek-
takl teatralny przybliżający 
życie syna marnotrawnego.

Przegląd Jasełek to trady-
cja goszcząca u Nas od wielu 
lat. Mieszkańcy wraz z  pra-
cownikami Domów Pomocy 
Społecznej w  Klisinie wraz 
z  Filiami, po  raz  siódmy 
prezentowali swoje insce-
nizacje na  deskach sceny 
w Sali Widowiskowej. Do naj-
młodszych z dalekiej podró-
ży przyleciał Św. Mikołaj 
z workiem prezentów, gdzie 
w  Sali pod Aniołem rozdał 
najgrzeczniejszym dzieciom 
podarunki. W  taki sposób 
zbliżaliśmy się wielkimi kro-
kami do  rodzinnych Świąt 
Bożego Narodzenia. 

Kończąc podsumowa-
nie 2022 roku, pragniemy 
podziękować wszystkim 
którzy są  obecni na  scenie, 
poza sceną, za  kamerami, 
przy nagłośnieniu i  przy 
ogólnej organizacji różnych 
imprez. Zapraszamy Was 
na  wszystkie wydarzenia, 
które się  odbywają by móc 
na  żywo przeżywać razem 
z  nami i  na  długo pamię-
tać panującą atmosferę. 
Przypomnijmy raz  jeszcze, 
że to tylko garstka wydarzeń 
odbywających się w MOK-u. 
Informacje o  nadchodzą-
c ych przedsięwzięciach 
pojawiają się na naszym fa-
cebookowym profilu, w Tele-
wizji Głubczyce oraz na pla-
katach.

Dla  wszystkich czytel-
ników i  mieszkańców po-
wiatu, obecnych widzów 
na  koncertach i  wydarze-
niach kulturalnych, Dy-
rektor oraz Pracownicy 
Miejskiego Ośrodka Kultu-
ry w  Głubczycach składają 
najserdeczniejsze życzenia 
Noworoczne. Bez Waszej 
obecności cała nasza praca 
nie miałaby najmniejszego 
sensu. Dziękujemy Wam. 
Bądźcie zdrowi i szczęśliwi. 
Witamy Now y 2023 Rok. 
Do zobaczenia!

  Miejski Ośrodek 
Kultury

Maciej Ziółko

Kochasz ty dom?

Muzyczna podróż pokoleń

Chór „Feniks”

Opolskie śpiewa

Spektrum
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Jako stowarzyszenie „Inicjatywa” z Grobnik, realizo-
waliśmy projekt „Razem raźniej”, projekt, który był 
finansowany ze  źródeł Urzędu Marszałkowskiego 

województwa opolskiego poprzez Regionalny Ośrodek 
Pomocy Społecznej. 

Szanowni Państwo, w  ramach tego projektu odbyły 
się dwa wyjazdy integracyjne skierowane i przede wszyst-
kim dedykowane naszym młodym przyjaciołom, którzy 
przyjechali do nas z terenów dzisiejszej Ukrainy uciekając 
przed wojną. Dzieci i młodzież uczestniczyła w wyjazdach 

integracyjnych, edukacyjnych i tak naprawdę, też bardzo 
poznawczych. 

Odbyły się dwa wyjazdy w tym cyku. Pierwszy z nich od-
był się do Krapkowic. Zakwaterowani byli w hotelu „Zamko-
wy Młyn” w Krapkowicach, a następnie poznawali zabytki, 
historię i teraźniejszość pow. krapkowickiego. Poznali Górę 
św. Anny, poznali Zamek w Mosznej i wiele innych informa-
cji i atrakcji związanych z pow. krapkowickim.

Następny wyjazd odbył się do Pawłowic, w pow. oleskim. 
Zupełnie druga część woj. opolskiego, jakże inna od pow. 
głubczyckiego, w  którym teraz mieszkają, ale  jakże też 
bardzo ciekawa. Dlatego będąc zakwaterowanym w hote-
lu w Pawłowicach, tam się integrowali i poznawali przede 
wszystkim zabytki okolic Kluczborka i Byczyny. 

Szanowni Państwo, chciałbym bardzo wszystkim ser-
decznie podziękować, którzy pomogli w realizacji tego pro-
jektu. Jestem bardzo zadowolony i przeświadczony o tym, 
że taki projekt miał bardzo duży sens, ponieważ te dzieci, 
ta młodzież naprawdę w bardzo swobodny sposób bawiła 
się ze sobą, integrowała. Przy okazji czasami nawet nieświa-
domie poznawała naszą historię, naszą tradycję.

Myślę, że wymierne efekty tego projektu pozostaną w ich 
świadomości na długo i będą jeszcze długo pamiętać o tym 

co zobaczyli, o tym jaka jest Opolszczyzna, jacy są miesz-
kańcy Opolszczyzny i powiatów, które poznali, ale przede 
wszystkim będą dobrze wspominać nas, mieszkańców po-
wiatu głubczyckiego, z którymi żyją tutaj na co dzień. 

Myślę, że  walory naszego powiatu, naszego miejsca 
są dla nich niezapomniane i będą o nas długo mówić i cie-
pło myśleć. Bardzo dziękuję.

  Paweł Buczek 
Stowarzyszenie „Inicjatywa”

Wyjazdy integracyjne z grobnicką „Inicjatywą”

Razem raźniej
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O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”
„Czyste Powietrze” to program dotacyjny, którego celem 

jest wsparcie finansowe mieszkańców w  ociepleniu ich 
domów jednorodzinnych i wymianie ogrzewania. Dzięki 
tym inwestycjom zmniejsza się zużycie energii oraz koszty 
ogrzewania. Zyskujesz też wyższy komfort życia i  wygo-
dę. Dzięki programowi możliwa jest termomodernizacja 
budynków jednorodzinnych oraz zlikwidowanie starych 
i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe będących 
główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza. Dostaniesz 
pieniądze na wymianę m.in. okien i drzwi, ocieplenie ścian 
i dachu, nowe źródło ciepła oraz inne niezbędne prace.

Twój dom po ociepleniu i wymianie źró-
dła ciepła może zużywać nawet do 70% 

mniej energii na ogrzewanie!

DLA KOGO DOFINANSOWANIE?
Z programu mogą skorzystać osoby, które posiadają dom 

jednorodzinny lub lokal mieszkalny wydzielony w takim 
domu oraz chcą wydawać mniej na ogrzewanie, żyć kom-
fortowo, dbać o zdrowie i środowisko.

PROGR AM PRIORY TETOW Y „CZYSTE POWIETR ZE” 
TO OCHRONA BUDŻETU DOMOWEGO PRZED WYSOKIMI 
KOSZTAMI OGRZEWANIA! NA CO otrzymasz dotację?

1. Audyt energetyczny, który pozwoli Ci uzyskać komplet-
ną informację o potrzebach Twojego budynku, jak naj-
skuteczniej ocieplić budynek, wybrać najlepsze dla Two-
jego domu źródło ciepła, uzyskać maksymalną dotację 
i następnie płacić niższe rachunki za ogrzewanie.

2. Ocieplenie ścian, stropu, podłogi
3. Wymianę okien, drzwi, bramy garażowej
4. Wymianę starego pieca - kotła na paliwo stałe (węgiel, 

drewno) – na NOWOCZESNE ŹRÓDŁO CIEPŁA
5. Instalację CO i CWU
6. Wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła
7. Mikro instalację fotowoltaiczną

KORZYŚCI - CO ZYSKASZ?
Otrzymujesz bezzwrotne dofinansowanie! Zapew-

nisz bezpieczeństwo cieplne Twoim domownikom! Twój 
ocieplony dom będzie zużywał mniej energii – mniej zapła-
cisz za ogrzewanie! Odciążysz domowy budżet, zyskując 
pieniądze na  inne potrzeby. Nie martwisz się  o  zdrowie 
najbliższych z  powodu chorób związanych z  zanieczysz-
czonym powietrzem. Wymiana starego kotła na  paliwo 

stałe to konieczność wynikająca z przepisów obowiązują-
cych uchwał antysmogowych w poszczególnych regionach 
kraju. Nowe ogrzewanie to  większy komfort życia. Dom 
po termomodernizacji to większy komfort cieplny dla Cie-
bie i Twojej Rodziny!

NIE CZEKAJ, WYMIEŃ KOCIOŁ 
I OCIEPL SWÓJ DOM

Przygotuj niezbędne dokumenty:

• księgę wieczystą lub inne dokumenty dotyczące własno-
ści budynku,

• zgodę współwłaściciela/współwłaścicieli na realizację 
przedsięwzięcia (jeśli dotyczy),

• zaświadczenie o dochodach wydane przez wójta, bur-
mistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu 
na adres zamieszkania wnioskodawcy (jeśli wnioskujesz 
o podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania),

• zgodę współmałżonka na zaciąganie zobowiązań w ra-
mach umowy o dofinansowanie (jeśli dotyczy),

• umowę/y z wykonawcą/mi (jeśli wnioskujesz o dotację 
z prefinansowaniem).

Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie

• w formie DOTACJI lub DOTACJI z prefinansowaniem
• wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem portalu 

www.gov.pl i systemu GWD: gwd.nfosigw.gov.pl
• w wersji papierowej 

Za  pośrednictwem serwisu GWD: gwd.nfosigw.gov.
pl wniosek wypełniasz elektronicznie, następnie druku-
jesz, podpisujesz ręcznie i wraz z załącznikami wysyłasz 
do  WFOŚIGW lub składasz do  WFOŚIGW przez gminny 
punkt konsultacyjno-informacyjny.

ILE MOŻNA OTRZYMAĆ?
Ile dostaniesz dotacji? – To zależy od Twoich dochodów. 

W programie obowiązuje zasada – im niższe są Twoje docho-
dy tym wyższa dotacja.

1. Twój przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospo-
darstwie domowym nie przekracza: 1 090 zł * lub 1 526 
zł ** lub masz ustalone prawo do otrzymywania zasiłku 
stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub spe-
cjalnego zasiłku opiekuńczego ,kwota dofinansowania 
do 135 000 zł + na audyt energetyczny 1200 zł -jest to naj-
wyższy poziom dofinansowania 

2. Twój przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospo-
darstwie domowym nie przekracza: 1 894 zł * lub 2 651 zł 
**. kwota dofinansowania do 99 000zł + 1200zł na audyt 
energetyczny - jest to podwyższony poziom dofinanso-
wania 

3. Twój roczny dochód (dochód wnioskodawcy) nie prze-

Najwyższe dofinansowanie do 136 200 zł dla inwestycji  
z KOMPLEKSOWĄ TERMOMODERNIZACJĄ jednorodzinnego budynku mieszkalnego

Nowa odsłona Programu Czyste Powietrze już od 03.01.2023 r.

WEŹ DOTACJĘ!
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kracza 135 tysięcy zł kwota dofinansowania do 66 000 
zł + 1200zł na audyt energetyczny - jest to podstawowy 
poziom dofinansowania

* dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym, 
w którym jest więcej niż jedna osoba [przykład: małżeń-
stwo zarabiające z dwojgiem dzieci: suma zarobków w tym 
gospodarstwie nie przekracza 4 000,00 zł, stąd na każde-
go członka 4-osobowej rodziny przypada nie więcej niż 1 
000,00 zł – Twój poziom dotacji może dochodzić do  136 
200,00 zł]

** dochód w gospodarstwie domowym jednoosobowy

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA
Rozliczając PIT możesz skorzystać z ULGI TERMOMODER-

NIZACYJNEJ

Ulgę termomodernizacyjną można łączyć z dofinanso-
waniem z Czystego Powietrza.

DOTACJA Z PREFINANSOWANIEM 
o co chodzi?

Do otrzymania dotacji z prefinansowaniem potrzebu-
jesz UMOWY z WYKONAWCĄ. Prefinansowanie to wypłata 
części lub całości dotacji przyznanej przez WFOŚIGW na ra-
chunek bankowy WYKONAWCY.

Prefinansowanie obejmuje wypłatę:

• zaliczki – maksymalnie do  wysokości 50% przyznanej 
dotacji

• pozostałej części dofinansowania po  zrealizowaniu 
umowy.

Z  DOTACJI Z  PREFINANSOWANIEM możesz skorzystać 
składając wniosek w ramach 2 lub 3 części programu „Czyste 
Powietrze” (podwyższony i najwyższy poziom dofinanso-
wania). Na stronie: czystepowietrze.gov.pl znajduje się wzór 
umowy z wykonawcą, który będziesz mógł wykorzystać.

JEŚLI POTRZEBUJESZ UZUPEŁNIĆ 
WKŁAD WŁASNY:

KREDYT CZYSTE POWIETRZE to  kredyt przyznawany 
na realizację inwestycji w ramach programu „Czyste Po-
wietrze”. Dotacja, którą otrzymasz spłaci część kredytu 
bankowego. Lista banków uczestniczących w programie 
jest aktualizowana na stronie czystepowietrze.gov.pl. Z Kre-
dytu Czyste Powietrze możesz skorzystać składając wnio-
sek w ramach 1 lub 2 części programu „Czyste Powietrze” 
(podstawowy i  podwyższony poziom dofinansowania). 
Banki, które przystąpiły do programu udzielają informacji 
na temat możliwości i warunków uzyskania kredytu i do-
tacji oraz zapewniają dostęp do pełnych informacji o pro-
gramie „Czyste Powietrze” na stronach internetowych oraz 
w placówkach udzielających kredytu bankowego z dotacją. 
Kredyt Czyste Powietrze objęty jest gwarancją Banku Go-
spodarstwa Krajowego (BGK). Dzięki tej gwarancji, banki 
kredytujące mogą zaproponować korzystniejsze warunki 
kredytu przeznaczonego na finansowanie inwestycji zgod-
nych z programem „Czyste Powietrze”.

BAZA WIEDZY
Starając się o dofinansowanie z programu „Czyste Powie-

trze”, możesz korzystać z bezpłatnych narzędzi, które będą 
pomocne podczas tego procesu.

• Strony www poszczególnych WFOŚIGW pod hasłem pro-
gram „Czyste Powietrze” prezentują wszystkie niezbęd-
ne informacje o programie

• Kalkulator dotacji: czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-
-dotacji Pomaga sprawdzić, jaką dotację możemy uzy-
skać z programu „Czyste Powietrze” i czy tym samym 
stać nas na przeprowadzenie inwestycji o określonym 
zakresie rzeczowym.

• Kalkulator grubości izolacji: kalkulatorczystepowietrze.
kape.gov.pl Pozwala obliczyć, ile materiału musimy zu-
żyć na docieplenie budynku.

• Lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM): lista-zum.
ios.edu.pl Umożliwia wybór urządzenia i  materiału 
zgodnego z warunkami technicznymi programu „Czy-
ste Powietrze”. Lista ZUM jest rozbudowywana na bie-
żąco. Wybierając produkt z listy – np. pompę ciepła czy 
kolektory słoneczne – mamy pewność, że  kwalifikuje 
się  on  do  dofinansowania. Lista jest współtworzona 
przez producentów zielonych urządzeń i materiałów.

• Doradztwo energetyczne: doradztwo-energetyczne.gov.
pl Projekt Doradztwa Energetycznego działa w oparciu 
o  ogólnopolską sieć profesjonalnych doradców ener-
getycznych, udzielających konsultacji w  zakresie go-
spodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej 
i odnawialnych źródeł energii. Jednym z ich zadań jest 
wsparcie przyszłych beneficjentów aplikujących o środ-
ki z programu „Czyste Powietrze”.

• Platforma ekspertów efektywności energetycznej www.
peee.gov.pl Eksperci zarejestrowani na Platformie do-
radzą Ci jakie działania należy podjąć by ocieplić dom, 
wymienić „kopciucha” i  skorzystać z  dofinansowania 
programu „Czyste Powietrze”.

• Strona programu: czystepowietrze.gov.pl

Rzetelne i na bieżąco aktualizowane źródło informacji 
o programie „Czyste Powietrze”. Klikając w zakładkę „Weź 
dofinansowanie”, a potem „Czyste Powietrze”, znajdziesz 
wszystkie niezbędne dokumenty i informacje pozwalają-
ce na złożenie wniosku o dotację, dotację z prefinansowa-
niem i Kredyt Czyste Powietrze; wejdziesz do systemu gwd.
nfosigw.gov.pl lub gov.pl, aby zalogować się w celu złożenia 
wniosku o dotację.

• Ogólnopolska infolinia: 22 340 40 80. Masz pytania o pro-
gram „Czyste Powietrze”? Zadzwoń do naszego konsul-
tanta. Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godz. 
8:00-16:00. Aby dowiedzieć się, jaki jest status złożonego 
wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z wfośigw.

• SZKOLENIA np. Akademia Czystego Powietrza: czystepo-
wietrze.gov.pl/akademia-czystego-powietrza i szkolenia 
prowadzone przez wfośigw oraz gminy Akademia Czy-
stego Powietrza to szkolenia, do których masz dostęp 
w dowolnej chwili i źródło informacji dla każdego, za-
równo dla pracowników gmin, ekodoradców, jak i wnio-
skodawców zainteresowanych dotacjami.

Warto też zajrzeć tutaj:

• Ulga termomodernizacyjna: czystepowietrze.gov.pl/
ulga-termomodernizacyjna

• Obowiązujące uchwały antysmogowe: polskialarmsmo-
gowy.pl/jak-wygrac-ze-smogiem/uchwaly-antysmogowe/

• Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB): 
ceeb.gov.pl
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WAŻNE TERMINY
Program realizowany jest w latach 2018-2029, przy czym 

podpisywanie umów możliwe będzie do 31.12.2027 r., zaś za-
kończenie wszystkich prac objętych umową musi nastąpić 
do 30.06.2029 r. Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia 
zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone, pod warun-
kiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 mie-
sięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

ZŁÓŻ WNIOSEK DO WŁAŚCIWEGO 
WFOŚiGW 

Nabory wniosków prowadzone są  przez wojewódzkie 
fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wła-
ściwe dla adresu budynku mieszkalnego, który będzie pod-
dany termomodernizacji).

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Opolu 

Mail: czystepowietrze@wfosigw.opole.pl, tel. 77 45 37 611 

Strona www: wfosigw.opole.pl

SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEJ POMOCY W TWOJEJ GMINIE

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY 
PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” 
Adres: OPS ul. Pocztowa 6a,48-100 Głubczyce 

tel. 77 485 29 22 w 38
  OPS w Głubczycach
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Gody

Uroczyste obchodzenie złotych 
godów w  urzędzie miejskim 
jest procedurą dobrowolną, 

nie należy do procesów automatycz-
nych „z urzędu”. Należy je uprzednio 
zgłosić w Urzędzie Stanu Cywilnego, 
właściwym ze względu na zamiesz-
kanie.

Małżonkowie, którzy wspólnie prze-
żyli 50 lat i nie otrzymali tego wyróż-
nienia, mogą złożyć w tutejszym USC 
(1  piętro) wniosek o  nadanie przez 
Prezydenta RP medalu za długoletnie 
pożycie małżeńskie. 

Wniosek taki mogą złożyć również 
członkowie rodziny jubilatów. 

Zgłoszenia można dokonać w  tym 
samym roku, co obchodzony jest jubi-
leusz zawarcia związku małżeńskiego. 
Jeżeli rocznica przypada w  styczniu 
lub w lutym, wniosek można składać 
od listopada w poprzedzającym roku. 
Odznaczenie to, nie jest przyznawane 
osobom karanym. Wnioski o nadanie 
medalu przekazywane są do Wojewo-
dy Opolskiego, który zbiorczo przed-
stawia je Prezydentowi RP.

Po rozpatrzeniu wniosków Jubilaci 
otrzymują medale od Prezydenta RP. 
Nadane odznaczenie wraz z legityma-
cją wręcza się osobom odznaczonym 
w ciągu sześciu miesięcy od daty podję-
cia przez Prezydenta RP postanowienia 
o jego nadaniu. Następnie USC organi-
zuje uroczystość z  udziałem Burmi-
strza Głubczyc, który w  imieniu Pre-
zydenta RP wręcza jubilatom medale.

Wszelkie informacje na temat prze-
biegu sprawy można uzyskać kontak-
tując się  z  tutejszym urzędem osobi-
ście lub telefonicznie.

  Urząd Stanu Cywilnego 

Przypominamy, aby 
otrzymać medal „za 
długoletnie pożycie 

małżeńskie”  
nadawany przez 

Prezydenta RP – trzeba 
złożyć wniosek.

Złote

Gratulacje!

50
lat razem!

Uroczystość Złotych Godów to także moment, w którym wznosi się 
oficjalny toast za wszystkich zgromadzonych Jubilatów
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Pod takim tytułem Dom Dzien-
nego Pobytu w  Głubczycach 
realizował projekt, który był 

finansowany w  ramach Obywatel-
skiego Budżetu Marszałkowskiego 
Województwa Opolskiego.

Pomysłodawcami projektu były 
panie Monika Komarnicka i  Liliana 
Dąbrowa. Obie panie są  członkami 
Głubczyckiej Rady Seniorów i zamiesz-
kują na terenie wiejskim naszej gmi-
ny. W ich głowach zrodził się pomysł, 
aby seniorzy na  wsiach otrzymywali 
podobną ofertę jak seniorzy w  mie-
ście. Należało zatem coś z tym zrobić, 
stąd w  2020 roku wspólnie napisały 
wniosek do  Obywatelskiego Budżetu 
Marszałkowskiego o przyznanie środ-
ków na prowadzenie terapii zajęciowej 
wśród seniorów mieszkających wsi. 

Wniosek został przyjęty i  następ-
nie poddany pod głosowanie. Zyskał 
znaczne poparcie wśród mieszkańców 
powiatu głubczyckiego, dlatego też 
uzyskaliśmy na ten cel  środki finan-
sowe w kwocie 99 000,00zł, które zo-
stały przekazane w 2021 roku do Domu 
Dziennego Pobytu w Głubczycach. 

Pomimo trudnego dla  wszystkich 
okresu i ograniczeń spowodowanych 

pandemią covid-19 udało nam się pro-
wadzić terapię zajęciową w świetlicach 
wiejskich na  terenie naszej gminy – 
pierwszy etap w roku 2021 i drugi etap 
w roku 2022.

Trzech terapeutów zajęciowych za-
trudnionych przez DDP: Katarzyna 
Dańczuk, Marzena Nawara i Izabela Ru-
dzińska prowadziło zajęcia we wsiach: 
Bogdanowice, Bernacice Górne, Klisino, 
Widok, Zubrzyce, Debrzyca, Dobieszów, 
Głubczyce Sady, Grobniki, Równe, Zopo-
wy Osiedle, Opawica, Pietrowice Głub-
czyckie, Zopowy Wieś. Łącznie udział 
w zajęciach wzięło 173 osoby.

Zajęcia odbywały 1-2 razy w  tygo-
dniu po 3 godziny, w świetlicach wiej-
skich Gminy Głubczyce, 
w  okresie od  października 
2021 do grudnia 2022. Udało 
nam się obudzić „apetyt na ży-
cie” wśród wielu seniorów i wielu 
z  nich udało nam się  zaktywizować. 
Szkoda, że nie wszystkie wsie zgodziły 
się na udział w projekcie. Mam nadzieję, 
że inne projekty zdołają zachęcić większą 
ilość seniorów do wzięcia w nich udziału.

  Liliana Dąbrowa 

Marszałkowski Budżet Obywatelski

Aktywizacja Aktywizacja 
seniorów na wsiseniorów na wsi
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Zwolnienie wynosi 60% i  obli-
czane jest od obecnie obowią-
zującej stawki w  wysokości 

34,00 zł. Po zwolnieniu kwota opłaty 
za odpady dla trzeciego i kolejnego 
dziecka w  rodzinie wielodzietnej 
posiadającego ważną Kartę Dużej 
Rodziny wynosi 13,60 zł.

Ponadto Urząd przypomina, iż  ist-
nieje możliwość uzyskania zniżki 

w  wysokości 8 zł od  całości kwoty 
opłaty miesięcznej za gospodarowanie 
odpadami z tytułu kompostowania od-
padów biodegradowalnych w przydo-
mowym kompostowniku w nierucho-
mościach jednorodzinnych.

Aby uzyskać zwolnienia z części opła-
ty konieczne jest złożenie deklaracji, 
w której należy zaznaczyć odpowiednio:

• posiadanie Karty Dużej Rodziny 
oraz załączyć kserokopie Karty 
Dużej Rodziny (dla  każdej osoby, 
na którą naliczona ma zostać zniż-
ka);

• posiadanie przydomowego kompo-
stownika;

ulgi z opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi60% 

Przypominamy:

*ulgi z tytułu posiadania Karty 
Dużej Rodziny (ulga na trzecie 
i kolejne dziecko z KDR)

OPŁATA ZA ODPADY 
komunalne za miesiąc 
styczeń i luty 2023 r. 
wynosi 32,00 zł/os.
od marca 2023 r. 
wynosi 34,00 zł/os. Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi przysługuje:
• właścicielowi nieruchomości, na której zamieszkują 
rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie 
z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
• ulga przypada na trzecie i kolejne 
dziecko w rodzinie wielodzietnej,
• w wysokości 60% miesięcznej stawki opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

wciąż obowiązują
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Gdy ktoś cierpi, czy to z powodu 
choroby, niepełnosprawności 
czy wypadku – naturalnym 

ludzkim odruchem jest współczu-
cie. Za tą emocją często idzie w parze 
chęć niesienia pomocy, która może 
zamienić się  w  bardzo praktyczne 
i  konkretne działania. Mocniejszy 
pomaga słabszemu.

Pojęcie „dobra” towarzyszy człowie-
kowi w  sposób naturalny od  samego 
początku; pojęcie to powiązane jest ści-
śle z  kategoryzacją działań w  aspekcie 
moralnym. Jeżeli mówimy tu o „katego-
ryzacji” i „działaniach” – te łączą się bez-
pośrednio z pojęciem „bytu”, bo przecież 
ktoś w sposób świadomy i inteligentny 
musi ocenić działanie (wola) wg pew-
nych norm (prawo, sumienie?). Mówiąc 
obrazowo: jest ktoś kto potrzebuje pomo-
cy; jest też ktoś kto się o tym dowiedział 
i może mu pomóc. Ten drugi nie tylko 
„może” pomóc, ale decyduje się na pew-
ne działania, np. posiada pług, którym 

może odśnieżyć zasypaną śniegiem dro-
gę i robi to z dobrej woli, bo ma i może.

Tyle przykład i założenia. Mamy więc 
co najmniej dwie strony (osoby), potrze-
bę, relacje między stronami, wolę (udzie-
lenia pomocy i  chęci otrzymania po-
mocy) i prawo (względnie sumienie) by 
ocenić owe działanie jako dobre lub złe. 
Proste. Życie jednak pokazuje, że w wielu 
przypadkach ten konieczny do niesienia 
dobra ciąg zostaje zaburzony. Często za-
burzeniem tym jest przysłowiowa „siła 
wyższa”. A siłą tą, niestety, obok zdarzeń 
losowych (np. kataklizm, trzęsienie zie-
mi, nawalny opad deszczu, śnieżyca itp.), 
może być władza. Porywające, popisowe 
hasła i idee wielkiej polityki z lewej czy 
prawej strony (polityki krajowej, euro-
pejskiej czy światowej) uderzają w tych, 
co napędzają ekonomię – przedsiębior-
ców, którzy tworzą warunki do wypra-
cowania realnego dobra społeczno-eko-
nomicznego.

Oczywiście, aby system się utrzymał 
tak pewnie musi być. Ktoś musi rządzić, 
ktoś pracować a jeszcze inny konsumo-
wać. Inaczej pewnie mielibyśmy anar-
chię. Dobrze, że mamy władzę. Problem 
w tym, aby to „uderzenie władzy” niczym 
z Robin Hood'a, w imię zasady „zabierz-
my bogatym, dajmy ubogim” nie spo-
wodowało totalnej destrukcji. Bogaci 
też pomagają. A w skali regionalnej takie 
destrukcje niestety mają miejsce. Pomoc 
systemowa oczywiście istnieje, ale jej 
możliwości są mocno ograniczone.

Spółka Top Farms to  bez wątpienia 
firma, która ma możliwości pomocy po-
trzebującym i zdecydowanie wprowadza 
je w czyn. Chcielibyśmy nieco Państwu 
przybliżyć temat  działań charytatyw-
nych spółki Top Farms Głubczyce. 

Oddajmy głos tym, 
którym oni pomogli.

  Mateusz Kitka

– Pytając o spółkę Top Farms i ŚDS, kim są dla was, jak 
wyglądają wasze relacje?

RW: Od wielu, naprawdę wielu lat, pomagają nam bardzo 
szeroko – bo to począwszy od warzyw, przez palety na zajęcia 
stolarskie z terapii zajęciowej, płyny do dezynfekcji jak był CO-
VID. Tego jest cała masa! Przecież był projekt na gimnazjum, 
wszystkie nasze zbiórki, pikniki, turnieje. Zawsze Top Farms 
nas wspiera.

BZ: To  nie jest tylko jednorazowa pomoc. Wspierają nas 
od lat, w zależności od naszych potrzeb i tego czego od nich 
oczekujemy, jakiej pomocy potrzebujemy – nigdy nam nie 
odmawiają. To jest jeden z takich zakładów, że idąc tam, mam 

pozytywne myśli na zasadzie „uda się”. To są bardzo otwarci 
ludzie i chętni do pomocy.

Przy COVID’zie, fakt faktem, szyliśmy im maseczki, ale oni 
nam za to dali masę płynów do dezynfekcji. Ta pomoc jest 
na porządku dziennym. Kilkanaście lat temu brakowało nam 
pieniędzy na wyżywienie, to od nich dostawaliśmy ziemniaki, 
cebulę. Non stop czuliśmy i mieliśmy od nich realną opiekę 
i wsparcie.

RW, BZ: Przykład z nie tak odległej przeszłości. Wiemy jak 
położone są Nowe Gołuszowice – dookoła otwarta przestrzeń. 
Mamy zimę. To są czasami takie rzeczy nagłe jak duży opad 
śniegu. W jedną noc zasypało całą gminę i okolicę po kolana 

„Bez Top Farms'u w ogóle nas nie ma...” (TS) 
– Beneficjenci działalności dobroczynnej Spółki Top Farms Głubczyce

Rozmowa z dyrektorem Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Gołuszowicach 
Panią Bożeną Zimną oraz terapeutą zajęciowym ŚDS Panem Robertem Wyrwalcem.

„Oni nam pomogli” 
 Komu pomaga Top Farms?

Środowiskowy Dom Samopomocy 
z Nowych Gołuszowic

cz
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i wyżej. Z pól nawiewa, dużo zasp. Co my z tym zrobimy?! Całe 
ulice zasypane. Usługi Komunalne nie wyrabiały się z mia-
stem, nawet krajówka miała problem, a tutaj facet z TF przy-
jechał i nam odgarnął ten śnieg. Uczestnicy już rano mogli 
wejść na czystą powierzchnię. To się komuś z boku może wy-
dać banalne, ale dla nas to było ekstremalnie ważne. Przez 8 h 
roboty nie przerobilibyśmy tego, nie byłoby szans i jeszcze by 
zostało. Tego śniegu było za dużo. Poprosisz w Top Farms o ma-
szynę, przyjeżdżają i nam odśnieżają obiekt, gdzie łopatami 
robilibyśmy to wiesz, kilka dni, a uczestnicy zajęć rano przecież 
przyjeżdżają.

Nasza działalność. W ciągu roku mamy dwie takie napraw-
dę duże zbiórki. To jest nasz turniej i piknik dla jakiegoś wy-
branego dziecka w potrzebie. I zawsze wspierają. Nie mówię 
tu tylko o kwotach, ale o ciągłej, wieloletniej współpracy. Top 
Farms to jeden z tych zakładów pracy czy spółek, które nigdy 
nie odmawia naprawdę potrzebującym. Są bardzo wrażliwi 
na ludzkie potrzeby. Oczywiście gdy ktoś pierwszy raz do nich 
przychodzi, na  pewno musi się  liczyć z  jakąś weryfikacją. 
To normalne. 

– Za każdą firmą stoją ludzie, co może Pani powiedzieć 
o osobach związanych z Top Farms?

BZ: Są pełni empatii, doceniają naszą pracę. Mówią, że ro-
bimy świetną robotę. Co  roku odwiedzamy ich z  naszymi 
uczestnikami, jesteśmy zapraszani na  wewnętrzne, firmo-
we eventy. Pytają o naszych podopiecznych i nie są to tylko 
grzecznościowe pytania. Oni się nami interesują, naprawdę 
interesują się naszymi podopiecznymi. Zresztą ich stosunek 
do osób z niepełnosprawnościami widać także na przykładzie 
stowarzyszenia „Tacy Sami”. 

– Zdecydowanie. Z nimi też będę rozmawiać.

RW: Bardzo dobrze, koniecznie! Inny przykład. Wiele pro-
stych spraw można załatwić z sekretarkami. Wchodzę i mówię 
„ja od Karolka”, czy możemy to, to i to? Pada albo szybka odpo-
wiedź, albo telefon w jakieś miejsca, do pewnych osób i mamy 
decyzję. To jest naprawdę sprawnie działająca firma.

Staramy się o nowego bus’a do przewozu podopiecznych

BZ: Napisaliśmy wniosek na busa do PFRON’u. Jest podpi-
sana umowa o jego realizacji w 2023 r. Z naszej strony musimy 
mieć wkład własny w kwocie 50 000 zł. Poszłam z pytaniem 
do Top Farms’u. Rozmowa z dyrektorem ekonomicznym była 
bardzo miła, zresztą prywatnie członkiem Zakonu Maltańskie-
go. Zapytał, ile potrzebuję na samochód? Odpowiedziałam ile, 
dodając, że wiem, że nie mogą tyle dać. – Ale ile chcecie? - zapy-
tał. – Nie wiem. Mam świadomość, że wszyscy potrzebujemy po-
mocy, że pomagają wielu osobom. Dadzą, ile będą mogli na ten 
cel, za wszystko i tak będziemy wdzięczni. No i przekazali 10 
000 zł. To naprawdę duża kwota. Bardzo się z niej cieszymy.

Tak działa ten kraj. To jest śmieszne, dramatycznie śmieszne, 
że ja jako kierownik jednostki publicznej – chodziła po prośbie, 
aby móc sfinansować konkurs z projektu rządowego. A to tyl-
ko ze względu na zapis rozporządzenia „może zapewnić trans-
port”. Nie ma tam słowa „musi”. Czyli na transport, deklarowa-
ny z ministerstwa, o który zabiegałam od x lat nie mam szans. 
Za każdym razem dostawałam odmowną odpowiedź, że nie 
finansują środków transportu. Dopowiadam: mogą, ale nie 
muszą. W ten sposób uprawia się niestety fikcję prawną.

Wtedy musimy szukać innych rozwiązań i takie działania 
podejmujemy. Mamy to szczęście, że jest Top Farms.

– Udało się zebrać wkład własny?

BZ: Jeszcze nie udało się go zebrać, mamy jeszcze czas. Swo-
ją pomoc deklarowały także inne firmy, m.in. Pan Morawiec, 
a więc firma spoza Głubczyc. Jesteśmy umówieni telefonicznie 
z firmą EkoOkna. Mam zadzwonić tam w marcu. Czuję, że ma-
rzec przyniesie mi dobre efekty. Jestem też po rozmowach 
w rodzimym Elektromecie. Tam pani powiedziała, że też do-
staniemy. W naszych działaniach wspomaga nas także Galmet, 
osoby prywatne. Nawet jeżeli miałyby to być kwoty mniejsze, 
to jest to pomoc. Poradzimy sobie. Termin realizacji tego pro-
jektu to koniec listopada. Wspólnie nazbieramy do tego czasu 
pieniądze. 

– Jak wypada Top Farms na tle innych przedsiębiorstw? 
To nieczęsto się zdarza, żeby prywatny inwestor, spół-
ka czy firma, miały tak szeroki gest pomocy osobom 
potrzebującym...

BZ: Mówiąc o tym kto pomaga, nie bez znaczenia jest wiel-
kość przedsiębiorstwa. Doskonale zdajemy sobie z tego spra-
wę. Prężnie działającej spółce na pewno jest łatwiej pomóc 
i w większym zakresie (nie tylko finansowym) niż firmom 
prywatnym. Każdy pomaga na tyle, na ile w danym momencie 
może. Jeśli akurat nie może, to nie może. Te sprawy są zupełnie 
dobrowolne. Oczywistość.

W przypadku spółki Top Farms 
Głubczyce czujemy się ich przyjaciółmi. 

Tam „walimy jak w dym”. To relacje 
i wzajemne zaufanie są tym, co pozwala 

na taką efektywną współpracę.
Zadzwonisz do TF to nie czujesz się dyplomatycznie spycha-

ny. Dostajesz jasny komunikat „tak, nie, poczekajcie”. Relacje 
są zupełnie inne. Ja wiem, że mogę na nich liczyć. Jeżeli będą 
mogli, to na pewno nam pomogą. Nie ważne w jakiej dziedzi-
nie. I nie ważne, że w tym roku byliśmy tam 3 czy 4 razy, to nie 
jest ważne. Te wieloletnie relacje między nami nie tworzą takiej 
bariery stresu „o Boże, znowu idę żebrać”. Idę i wiem, że jeżeli 
potrzebuję – to mi pomogą.

Top Farms to nasi przyjaciele. Tak to czujemy. Czujemy tego 
„ducha”, mamy wspólny język. W razie „w”, wykonanie telefo-
nu nie budzi u nas stresu, lęku i wstydu. Tam są ludzie, którzy 
rozumieją, że dzwonimy wtedy, gdy naprawdę czegoś potrze-
bujemy i pewnie mają świadomość, że jak nie oni to kto…?

– Hipotetycznie. Jeżeli Top Farms’u nie będzie, jak wpły-
nie to na ŚDS?

Bezwzględnie taka sytuacja ograniczy nam, i to w znaczący 
sposób możliwości funkcjonowania. Będziemy dalej pracować 
z podopiecznymi, ale będzie o wiele trudniej. Trudniej będzie 
nie tylko nam, ale wszystkim innym, którzy są beneficjenta-
mi tej czy innej pomocy od Top Farms’u. A tych jest wielu… 
są to osoby prywatne, rodziny, instytucje, samorząd. Czy to ma 
znaczenie? Dla  całego regionu ma to  kolosalne znaczenie. 
To jest nasze dobro, z której wszyscy korzystamy, które niektó-
rzy chcą zburzyć czy zaburzyć w imię „wielkiej polityki”.

...
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– Spotykamy się dzisiaj ze względu na temat, nad któ-
rym chcemy się pochylić, a więc nad pomocą skierowa-
ną do różnych osób w potrzebie, ale także, bądź przede 
wszystkim instytucji, które tej pomocy realnie potrze-
bują.

Stowarzyszenie Tacy Sami, którego jest Pan wicepreze-
sem, jest także beneficjentem tego wsparcia. 

– Zgadza się.

– Głównym celem jaki sobie stawiacie jest wyrównywa-
nie szans w każdej sferze życia dzieci i młodzieży nie-
pełnosprawnej. To jest stowarzyszenie rodziców dzieci 
niepełnosprawnych.

– Tak. Ze względu na to, że głównym z celi była integracja. 
Integracja rodziców dzieci niepełnosprawnych, integracja 
dzieci niepełnosprawnych z dziećmi zdrowymi, także sze-
roko rozumiana z wolontariuszami. To co nam teraz wyszło, 
co mamy w tej chwili, czyli 9 terapeutów zatrudnionych 
praktycznie na  stałe, pełna rehabilitacja w  stowarzysze-
niu. Mamy tutaj psychologów, logopedów, neurologopedę, 
fizjoterapeutów i to specjalistów z Opola, na co dzień pra-
cujących w fundacji „Dom” na Szczepanowskiego, a więc 
ze znanej fundacji, w której ja też rehabilitowałem córkę, 
jak i wielu rodziców ze stowarzyszenia.

Mamy terapeutę SI, mamy dzieci Aspergera, autystycz-
ne, mamy terapię muzyczną, plastyczną, teatralną. Dzieci 
nasze wyjeżdżają na turnus rehabilitacyjny, który organi-
zujemy co roku. Nie płacą za to. Jadą na 5-6 dni. Zależy od po-
zyskanych środków. Teraz jedziemy na turnus do Jarnołtów-
ka, bo niestety w Pietrowicach już się nie dało ze względu 
na warunki. Szkoda, pieniądze zostawałyby w Głubczycach. 
Jeździmy do ośrodka „Maja” w Jarnołtówku. Jedziemy tam 
w lipcu, ok. 70 osób. Na turnusy jeździ się całymi rodzinami. 
Potem jedziemy w okolice Poznania na 4 dni, na zwiedzanie 
Gniezna, okolic a także Biskupin. Warsztaty, jak funkcjonuje 
TV itp. Na turnusie i na wyjeździe nikt się nie nudzi. Staramy 
się wypełnić i dostosować do potrzeb dzieci te wyjazdy.

Organizujemy olimpiadę. Co roku organizujemy inne 
zawody. W zeszłym roku dominowało strzelectwo. Kupili-
śmy pistolet na śrut, pożyczyliśmy wiatrówkę, łuki, tarcze. 
Oczywiście były też inne zawody. Rodzice muszą przygo-
tować przedstawienie dla dzieci, muszą się zaangażować. 
W domach wymyślają co będą tam robić. Przygotowują róż-
nego rodzaju piosenki dla dzieciaków. Od rana do wieczora 
funkcjonujemy tam.

Oczywiście tego wszystkiego nie dałoby się zrobić bez 
pieniędzy. Jeśli chodzi o Gminę, to z projektu otrzymamy 
36 000 zł na turnus, turnus kosztuje ponad 118 000 zł. Cze-
kamy na rozstrzygnięcie w PCPR’ze. Turnus będzie współ-

finansowany z  projektu Gminy Głubczyce, PCPR’u, Top 
Farms’u i z Funduszu Pomocowego dla organizacji poza-
rządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2022-2023, utwo-
rzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, 
realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji. 

No i Top Farms. Top Farms, który w 2012 r. dał nam ten 
budynek, pomógł nam w  remoncie, później zaczęliśmy 
pisać projekty, zaczęliśmy go wyposażać. Jak Pan widział 
najnowszy nasz remont to kuchnia, w pełni wyposażona. 
Tu trzeba też powiedzieć, że była także pomoc mieszkań-
ców, firm głubczyckich. Firma meblowa, która naprzeciwko 
nas jest, naprawdę w śmiesznych pieniądzach wynegocjo-
wała dla nas meble, także część dzieci może tu sobie teraz 
gotować.

Mamy drużynę „Nieprzetartego Szlaku”. Drużyna ta skła-
da się z samych dzieci niepełnosprawnych. Ja razem z żoną 
jesteśmy instruktorami tej drużyny w  ZHP, to  jest moja 
drużyna, ale przy dzieciach niepełnosprawnych w druży-
nie nie może być jeden opiekun. Oni tu biwakują. Top Farms 
zrobił nam łazienkę z prysznicem, mogą tutaj normalnie, 
spokojnie nawet dwa dni być, zrobić sobie jedzenie, ubrać 
się. To się wywiązało z Treningu Umiejętności Społecznych. 
TUS’y prowadziła moja żona tutaj. 

Nasze dzieci zaczynają dorastać. W pewnym momencie 
padło hasło, bo przychodzą do nas wolontariusze, zaczęli 
przychodzić do nas wolontariusze z ZHR’u. Urodził się taki 
pomysł, aby zrobić drużynę „Nieprzetartego Szlaku” 
w Głubczycach. Mało jest tych drużyn na województwie. 
I po prostu powstała. Zamiast robić Trening Umiejętności 
Społecznych, to robimy ten trening adaptując go w druży-
nie. Czym jest ten trening? To są podstawowe umiejętności, 
aby dzieci uczyły się posmarować kromkę chleba, zaparzyć 
herbatę, bo to są takie proste czynności, których, gdy się nie 
ma kontaktu z niepełnosprawnością – o tym się nie myśli. 
Bo dziecko zdrowe to po prostu potrafi, bo popatrzy na ro-
dzica, nauczy się, rodzic pokaże i ono będzie już to potrafiło. 
Ono sobie zapnie kurtkę, nasze dzieci nie wszystkie to po-
trafią.

A więc na tych treningach (TUS), czyli na zbiórkach na-
szych harcerskich one się  właśnie tego uczą. One są  bar-
dzo dumne, że ubiorą się mundurki, wychodzą na dwór, 
pokazują się między ludźmi. Wychodzą z nami na nasze 
rajdy harcerskie. Są przeszczęśliwe, że mogą funkcjonować 
z dziećmi zdrowymi. Wszyscy są już umundurowani, spo-
kojnie mogą uczestniczyć w życiu harcerskim. Ja sam nie 
sądziłem, że aż tak bardzo im się to spodoba!

Wracając do firmy Top Farms. W 2012 r., gdy przekazali 
nam ten budynek i zaczęli nam pomagać, oczywiście pod-
pisaliśmy umowę na dzierżawę tego budynku. Dzierżawa 
ta jest jednak ZA DARMO. Oni nie pobierają z tego ani gro-
sza. Nie płacę za prąd, nie płacę za wodę, nie płacę czynszu, 
podatku, nic. To wszystko płaci Top Farms. Ja to wszystko 

Rozmowa z wiceprezesem Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych  
„Tacy Sami”, Panem Krzysztofem Hajdą

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci 
Niepełnosprawnych „Tacy Sami”



23LUTY 2023

www.glubczyce.pl   g   Gmina Głubczyce Publicystyka

stracę, gdy przestanie istnieć Top Farms. Ja stracę budynek, 
33 dzieci straci swoje miejsce na ziemi. Ja nawet nie chcę 
myśleć, co ja mam z tym wszystkim zrobić? Ja mam wiele 
tysięcy w sprzęcie do terapii SI. Sprzęt do takiej terapii jest 
bardzo drogi, podobnie jak do innych terapii. Ja nie kupuję 
najtańszego sprzętu, bo to nie ma sensu. Ja kupuję jak już 
to coś najporządniejszego.

Do logopedii mamy program z górnej półki, premium. 
To nie są małe pieniądze. Do tego kupiłem osobnego lap-
topa.

Nie wiem co będzie jak my nie będziemy mieli się z tym 
wszystkim, gdzie podziać… To jest bardzo dużo sprzętu. 
Jak Pan widział, na  sali SI jest mnóstwo. Tu mam drugą 
salę rehabilitacyjną, co prawda trwają zajęcia przy stołach, 
ale  obok stoją sprzęty do  terapii SI. Tego się  nie weźmie 
„gdzieś do pokoju”. A poza tym te dzieci wrócą do czego? 
Z powrotem do Opola jeździć na rehabilitację?

Ja tam mnóstwo lat jeździłem z córką. Godzina w jedną 
stronę, godzina w drugą stronę; przy tym godzina rehabi-
litacji. Było naprawdę super, gdy miała dwie godziny zajęć. 

Co ma powiedzieć rodzic z Baborowa, z Branic, czy jesz-
cze dalej zza Branic? Przecież dla niego to nie jest 60 km 
tylko dobre ponad 100 km w jedną stronę! Ja nie widzę ja-
kiegoś rozwiązania tu na miejscu. Tu nie ma czegoś takiego 
nieodpłatnego. A to nie są tanie terapie.

– Warunki lokalowe w gminie są takie, że ciężko znaleźć 
jakiekolwiek większe miejsce.

– Ja w pewnym momencie gdy się dowiedziałem o tym, 
że jest takie ryzyko, że firma Top Farms przestanie istnieć 
i możemy stracić swoje lokum, zapytałem się burmistrza 
o to, czy nie znalazłoby się jakieś miejsce dla naszego stowa-
rzyszenia. Pan burmistrz odpowiedział: – Panie Krzysztofie, 
proszę znaleźć takie lokum. Z tego co ja wiem, to niczym 
takim nie dysponujemy. Jak Pan znajdzie, to będziemy roz-
mawiać. 

– Gmina ma związane ręce, brak takich lokali, które 
byłyby jej własnością.

– Takiego lokalu nie ma. Końcówka tego roku przera-
ża mnie, chociaż nie ustajemy w działaniach. Jak wejdzie 
się na nasz profil FB, wzięliśmy sobie za zadanie w zeszłym 
roku zakup busa. 170 000 zł. 110 000 zł można pozyskać 
z PCPR’u z projektu. Już mamy pozyskane 32 000 zł. Mało 
tego, znajoma mi osoba, przekazała nam auto Subaru z na-
pędem na 4 koła. Auto jest warte między 20-36 tys. Dostałem 
pełnomocnictwo do naprawy i sprzedaży tego auta i w cało-
ści środki przeznaczenie na zakup naszego busa. Mało tego, 
odezwał się do mnie człowiek z TVN Turbo, który zajmuje 
się takimi rzeczami. Pan Szafrański. Zaproponował, żę zro-
bi reportaż na temat tego auta, tej sytuacji. Doposaży ten 
samochód i on go wylicytuje dla nas. Reklama w ogólnokra-
jowej telewizji, być może lepsze środki niż ja bym pozyskał. 
Składamy wniosek na busa w tym roku.

– Dlaczego bus?

– Jeździmy na turnusy, jeździliśmy m.in. do Piotrowic. 
Zawoziliśmy rodziny, a swoimi autami z powrotem do sto-
warzyszenia, pakowaliśmy co się dało z tych rzeczy, które 
potrzebne były do rehabilitacji na turnusie. No i tak to było. 

Busy pożyczaliśmy, ale ile można pożyczać busy od ludzi? 
Często jest coś takiego, że dostajemy zgłoszenie o evencie, 
moglibyśmy się wystawić, dzieci mogłyby uczestniczyć. No 
ale jest to za daleko, aby jechać dziesięcioma samochoda-
mi. A tak, pakujemy dzieci do busa, tego większego – aby 
móc przewozić ze sobą sprzęt i możemy pojechać. Jeszcze 
powiedzmy moje auto 7-osobowe. 9 osób w busie, jest już 16 
osób, które mogą jechać. Jest już zupełnie inaczej. Jesteśmy 
niezależni w tym momencie, dlatego walczymy o tego busa. 

Wiem, mam gdzieś w tyle głowy, że za chwilę mogę wal-
czyć o lokal, ale nie możemy przestać działać. Działamy cały 
czas. Jarmark Bożonarodzeniowy w Raciborzu to był wielki 
sukces. Ludzie z okolic, a przede wszystkim Zakład Karny, 
szkoły wszystkie. Ciężko wymieniać, bo można kogoś po-
minąć, ale społeczeństwo głubczyckie naprawdę pokaza-
ło, że chcą nam pomóc… myśmy pojechali trzema busami 
zawozić na jarmark rzeczy, które składowaliśmy w Straży 
Pożarnej w Raciborzu (za zgodą komendanta). Wróciliśmy 
niecałym jednym.

Ale też te rzeczy nie leżą tutaj. Przekazaliśmy ŚDS na ich 
jarmark te rzeczy i na zbiórkę pomocy dla jednego z dzieci, 
podczas zbiórki w Inter Marche. Większość tej kwoty, którą 
uzbieraliśmy na busa pochodzi właśnie z tego jarmarku. 
32 000 zł w sumie zrzutki, trochę pieniędzy na konto nasze 
wpłynęło no i 10 000 zł od Top Farmsu.

Top Farms zaprasza nas na wszystkie swoje wydarzenia. 
Co roku zapraszani jesteśmy na wigilie. Wszystkie dzieciaki 
dostają zawsze piękne prezenty, na dzień dziecka jesteśmy 
zapraszani. Jak się coś dzieje, mają jakąś imprezę, zawsze 
o nas pamiętają. Jak pod koniec roku robią dożynki (we-
wnęto my jesteśmy wszyscy tam zaproszeni. Oni na  nas 
czekają. My tam stawiamy swoje stoisko, wystawiamy tam 
rzeczy, mamy swoje fanty i tam je sprzedajemy. To jest też 
dla nas zasilenie. Każą nam (śmiech) tak! Ostatnio chcieli-
śmy z tego zrezygnować, człowiek nie chce przesilić jednej 
firmy. W  każdym razie co  nam kazali… aby nasze dzieci 
na  dożynkach namalowały obrazy. Macie mieć znowu 
na naszych dożynkach obrazy. I my na turnusie, dzieciaki 
nasze, na płótnie malują naprawdę piękne obrazy.

W zeszłym roku były kopie znanych obrazów – a w tym 
roku był motyw rolniczy. Tak sobie Top Farms zażyczył. 
Więc przywieźliśmy dwadzieścia parę obrazów. Wszystkie 
zostały sprzedane! Licytacje były różne, ale  były i  takie, 
które poszły nawet za kilka tysięcy złotych. Także zebrali-
śmy ponad 10 000 zł za licytacje. To są kolejne pieniądze, 
których nie będziemy mieć w budżecie. A są takie miesiące, 
że za terapie trzeba zapłacić brutto wszystkim terapeutom, 
nawet i 15 000 zł. To są duże pieniądze. Nie chcę, aby rodzi-
ce ponosili te koszty. Oni mają inne koszty do ponoszenia. 
Stowarzyszenie powstało, aby także im pomóc finansowo. 

My tutaj się  spotykamy, dziewczyny umawiają 
się na kawę, żeby troszkę odetchnąć. Mamy wypady „ma-
musiek” (tak to sobie nazwały). Zebrała się grupa kobiet, 
która lubi w  góry jeździć. Jakiś weekend one wyjeżdżają 
bez dziecka w  góry. Dziecko zostaje z  drugim rodzicem 
w domu. One jadę odpocząć. To też jest dla nich potrzebne, 
dla ich zdrowia psychicznego. Tutaj spotykamy się na kawce 
czasami. To nie jest tak, że zawsze. Jest sygnał, jest już prze-
męczenie materiału zbyt duże. Dziewczyny, robimy sobie 
kawkę z gadaniem do rana. One tu siedzą do rana. Mamy 
miejsce, materace. Wracają rano do domu podładowane. 
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Po prostu na co dzień nie mamy na to czasu. Ja do połu-
dnia siedzę przy dokumentacji, projektach. Ela też z tego 
co  wiem, bardzo włączyła się  z  powrotem, gdy wróciła 
do zarządu stowarzyszenia. Ona założyła to stowarzysze-
nie. Wszystko praktycznie robiła, wszystkiego chciała do-
pilnować. Nie wytrzymała w pewnym momencie. Nie dała 
rady, w pewnym momencie powiedziała „dość”, mam dom, 
kilkoro dzieci jeszcze. Ja to przejąłem, Ela chyba dwa lata 
odpoczęła i wróciła. I tak powoli wdraża się, choć nie pozwa-
lam się jej tak przemęczać. Jednak przez ten czas mocniej 
wdrożyłem się w zarządzanie stowarzyszeniem, i chyba nie 
najgorzej mi to wychodziło i wychodzi. Pozyskałem środ-
ki, dużo sprzętu udało się dokupić, nasze wyjazdy. Głównie 
ja to robię i poszukuję na to środków.

– Co będzie, jak nie będzie tego miejsca dla Was?

– Nie wiem. Nawet gdyby Top Farms mi to przekazał, cho-
ciaż to nie jest takie proste. Dobrze wiemy, że właścicielem 
nie jest nikt kto siedzi tutaj w bloku obok [przyp. red. – sie-
dziba TF]. Oni tylko tym zarządzają. A co właściciel z Austrii 
zrobi? Może to sprzedać. Bo co go obchodzi to stowarzysze-
nie… Nie wiadomo co on zrobi.

Były minister rolnictwa Pan Krzysztof 
Ardanowski miał plan na to. Dlaczego 

nikt tego nie pozwolił mu zrobić? 
On był tutaj osobiście w Głubczycach. 

Ja z nim osobiście rozmawiałem. 
Mówił: nie można tego zniszczyć. 

To jest za dobre przedsiębiorstwo. 
Gdyby oni wtedy przejęli TF (rząd polski) to  by się  im 

już zwrócił. Pan minister Ardanowski doskonale wiedział 
o tym. Nie wiem dlaczego tak się stało, że następny mini-
ster… to bardzo dziwnie wygląda. Wiem jak cała sytuacja 
przebiegała. Jestem tym żywo zainteresowany. Rozmawiam 
z prezesem Krechowieckim, dyrektorem Tkaczem. Jak poka-
zali mi dokumenty, byłem zszokowany.

To ewidentnie wygląda na to, że ktoś od samego począt-
ku, na początku bandycko, a teraz politykami w białych rę-
kawiczkach próbuje wykończyć Top Farms. A można było 
to zrobić inaczej.

Byłem jakiś czas temu na takiej dużej konferencji pod 
Opolem. Tam byli przedstawiciele Top Farmsu, świata na-
uki, współpracują z PAN’em i nie tylko. Jak zaczęli opowia-
dać o tym, jak funkcjonuje u nich rolnictwo, byłem w szoku. 
To  już jest praktycznie kosmiczna precyzja, gdzie selek-
tywnie pod każdy fragment pola dawkuje się nawozy. Nie 
przenawożą, dadzą tyle ile potrzeba. Przecież indywidualny 
rolnik w życiu tego nie zrobi, nie będzie go na to stać.

Nie wiem dlaczego tak jest, można się tylko domyślać. 
Pewnie jest kilku graczy, kilku interesantów. To  pośred-
nio wynika z afery taśmowej. Dziwię się, że jeszcze żadne 
służby tym się nie zajmują. To było ewidentne. Co z 500 ha, 
czy są wyłączone i są wystawione do dzierżawy? Jeszcze nie 
są wystawione do dzierżawy. A co z zasiewami? Wszystko 
w lesie. Nie sądzę, żeby zdążyli. Ta ziemia będzie leżała od-
łogiem. Jako radnego powiatowego też mnie to martwi. Bę-
dzie bezrobocie. Ludzie stracą pracę. Top Farms ma te 1000 
ha, dla paru osób znajdzie się jakaś praca, ale co z pozosta-
łymi, co z pracownikami obór? Czy się przekwalifikują, jak 

pracują tam 20, 30 lat? To będzie straszne. Tak jak PGR’y były 
zniszczone, tak będzie z tym. Robimy powrót, zamiast ure-
alnić dzierżawy, przedłużyć i dać czas jak to zrobić dobrze.

Mamy mieszkanie od Top Farmsu na górze, był problem 
z salami kiedyś. Wszystkie sale zajęte. Jak wybuchła woj-
na, wyposażyliśmy to mieszkanie i oddaliśmy dla rodzin 
z Ukrainy. Top Farms też od nich nie bierze ani złotówki 
za  wynajem, za  żadne media. Zarząd TF powiedział: „Je-
żeli stowarzyszenie chce im pomóc, to jest tak, jakbyście 
to mieli wy”. Mało tego, na Widoku do dziś jest chyba 13 osób 
z Ukrainy, które tam umieściłem, a TF dał nam na to lokum. 
Raz w tygodniu dają listę co potrzebują i TF kupuje im jedze-
nie. Wyposażyli im lokale, zakupili lodówki, pralki i jeszcze 
żywią. Co z tymi rodzinami będzie po 2023 r.? Będą znowu 
musieli szukać sobie miejsca?

– Trudno będzie zastąpić Top Farms, biorąc pod uwagę 
skalę pomocy jakiej udzielają potrzebującym dookoła, 
jeśli weźmiemy pod uwagę najczarniejszy scenariusz. 
To nie będzie obojętne. Z tego co Pan mówi, to jest na-
prawdę szerokie spektrum Państwa działania w zakre-
sie terapii, w zakresie relacji między rodzicami oraz 
w zakresie relacji ze spółką Top Farms, która wspiera 
czy nawet utożsamia się w pewien sposób z Państwa 
działaniami. 

– Jeżeli chodzi o pomoc, to oczywiście nie tylko nam po-
maga Top Farms. Pomaga także Środowiskowemu Domu 
Samopomocy w Nowych Gołuszowicach. Oni też startują 
w projekcie bus’a. Czy Top Farms im pomógł? Oczywiście! 
Pomagają Policji głubczyckiej, Straży Pożarnej na samocho-
dy bojowe. 

Wszystkie instytucje stracą na tym, 
jeżeli nie będzie Top Farmsu, 

a tylko parę osób zyska. 
Jak ci  rolnicy, którzy wezmą tą  ziemię dzierżawioną 

do tej pory przez Top Farms, którzy mieszkają na tej samej 
wiosce, co pracownicy Top Farms, jak oni będą ze sobą teraz 
żyli? Ci chcą im zabrać tą ziemię, a ci stracą pracę. Czasa-
mi dwoje pracują w TF, więc zostaną bez środków do życia. 
Ja nie widzę tego na wioskach, oni się znają. 

Czegoś takiego jak nasze stowarzyszenie, nie ma takiego 
drugiego w Głubczycach. Pomagaliśmy stworzyć w Kietrzu 
„Jesteśmy wyjątkowi”. Jestem z nimi cały czas w kontakcie. 
Między nami nie ma rywalizacji w  tego typu sprawach. 
Pomoc tak, rywalizacja nie. Ale  nie są  tak rozbudowani, 
nie mają tylu terapeutów, takich możliwości jak tutaj. My 
mamy tutaj bardzo dobrą kadrę, która stale się doszkala, 
włącznie z diagnostyką. 

Jeżeli ktoś powie, że we Wrocławiu jest 
lepiej, i że można pojechać, i zapłacić 

300 zł za 1 h rehabilitacji, to jest 
w wielkim błędzie. Tu w Głubczycach 
mamy na miejscu takie warunki, by 

tą rehabilitację wykonać. Gdzie tu 
ekonomia warunków, czasu i pieniędzy?
Niektórzy z  zewnątrz do  nas przyjeżdżają, ale  często 

kończy się to rezygnacją z prostego powodu. Chodzi o za-
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angażowanie rodzin w działalność stowarzyszenia. Mamy 
w statucie to jako obowiązek i tego przestrzegamy. Bo ja ani 
nikt tu nie bierze z tego tytułu pieniędzy. Płacimy tylko 
i wyłącznie terapeutom. A więc żeby to mogło funkcjono-
wać, to każdy musi się angażować w działanie. Każdy musi 
przyjść, coś pomóc, zrobić. Zbieramy korki. Mamy grupę, 
która pilnuje pojemniki na korki na mieście. Jeżeli się za-
pełniają, to oni wiedzą, że muszą się zebrać, pojechać, za-
łatwić sprawę. Ale jak przyjeżdża tir po 2,5 tony nakrętek, 
to musimy się tu zebrać wszyscy. Jak był remont i malowa-
nie, to muszą wszyscy przyjść. Tak to funkcjonuje. Bez tego 
nie dałoby rady.

A bez Top Farmsu w ogóle nas nie ma…
[w tle podczas wywiadu słychać ciągły krzyk dziecka, chłopca, 
który nie daje się uspokoić terapeutom]

...to dziecko z zaburzeniami, chłopiec, który niedawno 
przyjechał z Ukrainy. Jest tutaj nowy. W takich przypadkach 
trzeba najpierw dziecko przyzwyczaić do tego nowego miej-
sca, póki to miejsce jest. Dopiero wtedy, gdy taki autysta 
będzie się tu dobrze czuł, można przeprowadzać terapię.

Moja córka, która tutaj była, to mi lekarze powiedzieli: 
przygotujcie się do tego, że nie będzie mówić, nie będzie 
chodzić… a widzi Pan, jaki jest efekt. Ale to jest efekt tego, 
że ona tutaj miała od poniedziałku do soboty rehabilita-
cję. Codziennie wraca z Kędzierzyna ze szkoły, gdzie też ma 
rehabilitację, resztę rehabilitacji ma tutaj. Tam miała też 
Si, fijo, psychologa, logopedę. A o 16:30 wraca do Głubczyc 
i wychodzi stąd o 19:00, 19:30. I tak codziennie.

Ale to daje efekt. Ciągła praca. Nie tak jak u nas robią SUO 
gdzie przerywają w grudniu i jak się uda, luty, połowa lutego 
SUO rusza. Pieniądze na podobną rehabilitację, ale z naszymi 
terapeutami. Wtedy rodzic nie musi płacić. To płaci Urząd Woje-
wódzki. I zamiast w grudniu kończę, to już w listopadzie robię 
nabór na następny projekt – to u nas się zamyka, czeka się, rozli-
cza i następne pół roku. Po pół roku znowu zamyka się, ogłasza 
się nowy przetarg, miesiąc, półtora i następne. 

Ja, dlatego przestałem się SUO interesować. To nie jest 
efektywne. Niektórzy z SUO zrezygnowali. Jeżeli mają kolej-
ne dokumenty donosić, a później okazuje się, że od lekarza 
dostaje 40 godzin a dadzą mu 10, może 15.

Dzisiaj rozmawiałem z  rodzicem. Moja córka ma 240 h 
na rok opieki wytchnieniowej w Kędzierzynie. Czyli tyle, ile 
przysługuje jej z Urzędu Wojewódzkiego. Dotarłem do doku-
mentu, już po sesji, gdzie w Głubczycach, wnioskują o te 240 h 
dla każdego. I co? Każdemu połowę obrywają. A resztę pienię-
dzy oddają. O ponad 170 000 zł w zeszłym roku wnioskowali. 
I tyle dostali. Wie Pan ile oddali? – 94 000 zł. 

Gdzie tu sens i logika? Przecież to nie są ich pieniądze 
i dostają je. A rodzicom robią wszystko by zrezygnowali. 
Dlaczego? Ja tego nie odpuszczę.

Owszem, mam swoją opcję polityczną, ale jak ktoś chce 
skrzywdzić nasze dzieciaki, to mnie to nie interesuje, czy 
ten człowiek jest z PIS’u czy z innego ugrupowania. To jest 
po prostu mój wróg. 

Dlaczego te dzieci mają być karane? Dlaczego ci rodzice 
mają być karani?! Bo komuś się nie chce? Albo jakiejś osobie 
bądź osobom chce się za dużo, tak jak w przypadku rolnictwa 

indywidualnego i Top Farms’u?

– To prawda. Z punktu widzenia samorządowego, wiel-
ką niekonsekwencją jest przy staraniach gminy o pozy-
skanie przysłowiowego „inwestora” celem ożywienia 
gospodarczego i podniesienia atrakcyjności związanej 
choćby z nowymi miejscami pracy (bez względu na jego 
pochodzenie, czy krajowego czy zagranicznego) – wy-
rzucanie tego inwestora, którego już mamy, sprawdzo-
nego, działającego od dziesięcioleci… Dodając do tego 
coś, wobec czego nie można przejść obojętnie – a więc 
to jak bardzo jest to zaangażowany inwestor w szero-
ko rozumiane niesienie pomocy ludziom i instytucjom 
z tego terenu. Czysty absurd w imię wielkiej polityki. 
Takiego gospodarza powinniśmy przecież nagradzać.

– Nie poruszyliśmy jednego tematu. Szkoła rolnicza. 
Oni na terenie dzierżawionym przez TF mają praktyki. Czy 
rolnik prywatny wpuści ich na swoją ziemię? Albo kolejny 
pomysł. Kto obrobi u nich tyle hektarów? Dwóch pracowni-
ków jednym ciągnikiem? 

Ci uczniowie nie będą tego widzieli nigdzie indziej. Za-
wsze marzyłem, że Pan dyrektor otworzy filię szkoły wyż-
szej. Tak rozwija się Nysa, zaczęła przyciągać młodzież. Taka 
jest prawda.

– Mieszkalnictwo i szkolnictwo wyższe są bardzo ważne. 

– Teraz nie będzie na to szans. Miałem zamiar porozma-
wiać na ten temat z ministrem Czarnkiem. Ale kto tu będzie 
coś takiego zakładać, jeżeli nie będą mieli zaplecza do na-
uki? Taka szkoła musi mieć ziemie.

Jesteśmy optymistami. Wierzymy, że jakaś „mądra gło-
wa” spróbuje pomóc. 

– Tak jak miasto tworzą ludzie, tak samo za firmami, 
spółkami też stoją ludzie. Są też jakieś historie, rodziny, 
emocje. Atmosfera jaka panuje w firmie udziela się ca-
łemu otoczeniu. Owocem działań spółki TF jest pomoc, 
którą kierują do potrzebujących. A bez wątpienia sto-
warzyszenie „Tacy Sami” wraz z dziećmi i ich rodzicami 
do takich potrzebujących należą. 

– Jestem tego zdania, że tego typu stowarzyszenia, po-
winny prowadzić osoby, które znają na własnej skórze te-
mat niepełnosprawności. Poza tym w stowarzyszeniu nie 
ma miejsca na politykę. Tu są ludzie, którzy są za PO, którzy 
są za SLD, którzy są z PiS’em. Po co nam tu, w stowarzyszeniu 
kłopoty i podziały? My między sobą rozmawiamy o zupeł-
nie innych rzeczach. 

Niestety polityka przyszła do nas z góry i chce nas wykoń-
czyć. Mam nadzieję, że jej się to nie uda.

Koniec cz. 1
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Patron medialny:

Patronat Honorowy

Minister
Edukacji i Nauki

Termin zgłaszania rymowanek upływa 20 marca 2023 r.

Prezes Kasy
Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników do udziału w konkursie

Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci
na Rymowankę o Bezpieczeństwie 
w Gospodarstwie Rolnym

A
A B

B
2023

IV Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci IV Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci 
Na Rymowankę o Bezpieczeństwie 

w Gospodarstwie Rolnym

Organizator:

Zachęcamy dzieci urodzone w latach 2008 - 2012 do udziału w konkursie. Przynajmniej 1 z rodziców lub opiekun prawny musi podlegać ubez-
pieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu. Termin nadsyłania prac wraz z formularzem zgłoszeniowym: 
20 marca 2023 r. pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe! Szczegóły konkursu na 
stronie: www.krus.gov.pl
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W Przedszkolu nr 2 z Oddziałami Integracyjny-
mi im. Kubusia Puchatka w Głubczycach oraz 
w  Miejskiej i  Gminnej Bibliotece Publicznej 

w Głubczycach Międzynarodowy Dzień Osób z Niepeł-
nosprawnościami był celebrowany w wyjątkowy spo-
sób. W 2022 roku obchodzono go organizując pierwszą 
edycję Świąteczno-Integracyjnych Warsztatów Czytel-
niczych dla Dzieci pod hasłem ,,Książka - Przyjaciele - 
Integracja”. Wszystko po to, aby przezwyciężać bariery 
komunikacyjne oraz uczyć dzieci innego spojrzenia 
na otaczający go świat.

Wydarzenie zorganizowano w  ramach współpracy 
Fundacji Kuferek Inspiracji z Miejską i Gminną Biblioteką 
Publiczną w Głubczycach. Gośćmi i prowadzącymi warsz-
tatów byli cenieni autorzy Magdalena i Artur Maciakowie. 
Celem świątecznych warsztatów u schyłku „ery Gutenber-
ga”, w postępującym kryzysie kultury czytelniczej, było za-
poznanie dzieci ze światem zawodów: pisarza, redaktora, 
korektora i wydawcy, poprzez czytanie oraz zabawę, rozbu-
dzenie zainteresowań czytelniczych, rozwijanie umiejętno-
ści słuchania i czytania ze zrozumieniem, a także wprowa-
dzenie w świąteczny klimat!

– Świąteczno-Integracyjne Warsztaty Czytelnicze zostały 
zainicjowane w trosce o dzieci żyjące z niepełnosprawnościa-
mi, które są narażone na zaburzenia relacji z otoczeniem spo-
łecznym, jak również w trosce o dzieci pełnosprawne, które do-
świadczają pewnych ,,trudności” w relacjach z rówieśnikami 
żyjącymi z różnymi dysfunkcjami – powiedziała Agnieszka Si-
kora-Balicka, koordynator i pomysłodawczyni wydarzenia. 

– Integracja społeczna to niezwykle istotny filar w funkcjono-
waniu dziecka o zróżnicowanych możliwościach rozwojowych. 
Ma znaczący wpływ na lepszą jakość życia, uświadomienie 
sobie własnej wartości, umiejętność porozumiewania się z ró-
wieśnikami oraz poczucie jedności z grupą – dodała.

Ważną kwestią jest połączenie integracji społecznej 
z  rozwijaniem w  sobie kultury czytelniczej, która może 
odegrać istotną i pozytywną rolę w radzeniu sobie z nie-
pełnosprawnością, odnalezieniem własnej tożsamości, wyj-
ściem z lęku, by z czasem rozwinąć skrzydła swoich pasji 
i marzeń! 

– Nie sposób nie wspomnieć o: pracownikach Przedszko-
la nr 2 z  Oddziałami Integracyjnymi im.  Kubusia Puchatka 
oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Głubczycach, 
sponsorach (Kancelarii Prawnej Jaworska & Wspólnicy),  pa-
tronach medialnych (TV Pogranicze, Głubczyce. Podaj Dalej, 
Twoje Głubczyce),  prowadzących wydarzenie Magdalenie i Ar-
turze Maciakom, a także o wszystkich uczestnikach. To dzięki 
Waszemu ogromnemu wsparciu i zaangażowaniu udało nam 
się wspólnie zrealizować Świąteczno-Integracyjne Warsztaty 
Czytelnicze dla Dzieci! Z całego serca za to dziękuję – podkre-
śliła organizatorka wydarzenia.

Relacje z wydarzenia są opublikowane w rubryce „Pro-
jekty” na portalu

https://www.kuferek-inspiracji.pl/nasze-projekty

oraz w rubryce ,,Aktualności” na portalu

https://biblioteka-glubczyce.pl/2022/12/30/swiateczno-in-
tegracyjne-warsztaty-czytelnicze-z-pisarzami-magda-i-ar-
turem-maciakami/

  

ŚWIĄTECZNO-INTEGRACYJNE WARSZTATY 
CZYTELNICZE DLA DZIECI

fot. fkipl

28.12.2022 r.

 Książka to mędrzec łagodny i pełen 
słodyczy, który puste życie napełnia 
światłem, a puste serca wzruszeniem!

Kornel Makuszyński
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W  dniu 5 grudnia 2022 r. 
uczniowie naszej szkoły, 
wraz z  opiekunami udali 

się  do  kina w  Kędzierzynie Koźlu 
na seans filmowy „Świąteczny cud”. 
Taki sposób spędzenia dnia Święte-
go Mikołaja to już tradycja w naszej 
szkole od ponad 10 lat.

Zwykle w takim dniu ludzie obda-
rowują się  przeróżnymi prezentami 
i  upominkami. Naszym celem było 
coś więcej niż sam wyjazd i  obejrze-
nie filmu w  multikinie. Otóż my ob-
darowaliśmy się wzajemnie wspólnie 
spędzonym czasem. Biorąc pod uwagę 
dzisiejsze czasy, to jak często jesteśmy 
zajęci, zagonieni, zapatrzeni w telefo-
ny czy komputery często zapominamy 
o swoich bliskich, przyjaciołach, kole-
gach i koleżankach. Nie mamy dla nich 
czasu, bo ważniejsze jest zdobycie ko-
lejnego „lajka” na  jednym z  portali 
społecznościowych niż zwykła rozmo-
wa „na żywo” z drugim człowiekiem. 
Dlatego podarowanie drugiemu czło-
wiekowi odrobiny czasu, spotkanie 
się z nim i rozmowa są dla nas wszyst-
kich niezwykle ważne.

Takie wyprawy pozwalają na to, aby-
śmy wraz z naszymi uczniami mogli 
w taki sposób spędzić czas. Wspólnie 
przeżywane emocje podczas seansu, 
a  później opowiadane wrażenia z  fil-
mu są  o  wiele cenniejszym doświad-
czeniem niż wielogodzinne wpatrywa-
nie się w ekran smartfonu. Ileż gwaru, 
uśmiechu i pozytywnych emocji towa-
rzyszy nam wszystkim tego dnia. Ra-
dość „rozsadzająca” autokar, wspólne 
śpiewy i zabawy, to doznania których 
nie doświadczymy na  zajęciach czy 
na  przerwie w  szkole. Taka integra-
cja pomaga, uczniom naszej szkoły 
wzajemnie siebie poznać i zaakcepto-
wać. Już wiemy, że jeżeli czas pozwoli 
to w przyszłym roku „na Mikołaja” też 
pojedzmy do kina na film.

  SP Bogdanowice 

Mikołajki Bogdanki w kinie
Pomysłów na wspólne spędzanie czasu może być wiele.  

Kino to jeden z nich.
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Drodzy Czytelnicy!

Jak co miesiąc mamy dla Was kilka słów na temat 
działalności naszego przedszkola, za którego mu-
rami staramy się, aby każdy dzień był niezwykły, 

bogaty w atrakcje i wrażenia, a czas spędzony w nim 
skupiał się na przekazywaniu wiedzy, poprzez wspa-
niałą zabawę.

Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej w Głubczy-
cach bierze udział w wielu projektach edukacyjnych oraz 
prowadzi różnorodne wszechstronnie rozwijające zajęcia 
dodatkowe.

Projekt, którego pierwszy etap został pomyślnie ukoń-
czony skupiał się na zdrowym odżywianiu i nosił nazwę: 
„Zdrowo jem – więcej wiem”. W obecnych czasach zdro-
we nawyki, prawidłowe żywienie, to klucz do właściwego 
funkcjonowania organizmu. Ważne, aby świadomość do-
brych wyborów i nawyków kształtować już od najmłod-
szych lat.

Pierwszy etap projektu zawierał 6 zadań etapowych 
skupiających się  w  obrębie: piramidy zdrowia, jej wła-
ściwości i poszczególnych szczebli. Każdy z nich został 
szczegółowo omówiony oraz wsparty różnorodnymi ma-
teriałami dydaktyczny-
mi. Grupa V „Pszczółki” 
utworzyła własną zdro-
wą grę planszową, która 
umila niejednokrotnie 
popołudniowe chwile w przedszkolu. Rozwijaliśmy swo-
je umiejętności plastyczne, zorganizowaliśmy konkurs 
z pracami utworzonymi przez dzieci. Dodatkowo w na-
szym przedszkolu powstał szereg gazetek z materiałami 
i treściami ekologicznymi, z którymi zapoznali się nasi 
Rodzice. Każda aktywność wniosła do grupy nową wie-
dzę, doświadczenia, ale  przede wszystkim udało nam 
się przeżyć kolejną wspaniałą przygodę, która odkryła 
przed dziećmi świat zdrowia, siły i mądrości.

Kolejny projekt prowadzony był w oparciu o współpra-
cę ze środowiskiem lokalnym. Nosił tytuł „ABC ekonomii, 
czyli pierwsze kroki w świecie finansów”. Miał on na celu 
zwiększenie świadomości i wiedzy dzieci z zakresu za-
gadnień: ekonomicznych, finansowych oraz przedsię-
biorczości. Jego treści dotyczyły poznania przez dzieci 
pracy w banku jako instytucji, wartości i pochodzenia 
pieniądza. Wyjaśnione zostały pojęcia: cena, zakupy 
oraz omówiono umiejętności szanowania i  oszczędza-
nia pieniędzy. Wszystkie treści były przekazywane przez 
naszych specjalnych gości, którzy osobiście odwiedzali 
grupę V w każdy piątek i tłumaczyli wszelkie anegdoty 
i treści dotyczące specyfiki pracy w banku. Panie, które 
na co dzień pracują w banku okazały się specjalistkami, 
które w fachowy sposób potrafiły udzielić odpowiedzi 
na pytania zaciekawionych i zainteresowanych „Pszczó-
łek”. Poznanie środowiska lokalnego przez możliwość ob-

cowania z prawdziwymi zawodowcami w różnorodnych 
dziedzinach, to zawsze niezapomniane przeżycie dla naj-
młodszych. Dzięki temu poznają zawody, ich specyfikę, 
trudy oraz znaczenie. 

Nasze codzienne chwile spędzone w przedszkolu rów-
nież były urozmaicane szeregiem różnorodnych zajęć 
dodatkowych. Jednymi z nich były zajęcia, które skupia-
ją się  na  dziecięcych emocjach. Dzieci w  wieku przed-
szkolnym dopiero odkrywają świat i widzą go własnymi 
oczami. Niejednokrotnie stają przed nimi przeszkody 
i trudności, z którymi należy się zmierzyć. Dzieci poznają 
przede wszystkim siebie, swoje mocne i słabe strony, roz-
wijają talenty, umiejętności, obserwują i doświadczają. 
Emocje w wieku przedszkolnym są dla nich tajemnicą. 
Dlatego każdego dnia nauczyciele starają się w tej emo-
cjonalnej drodze wskazywać i rozróżniać to, co obecnie 
dziecko czuje. W naszej placówce organizowane są dwa 
rodzaje zajęć z  motywem przewodnim – emocji. Od-
bywają się w każde czwartki. Uczęszczają na nie dzieci 
w większości z grup starszych. To tam uczą się, otwierają, 
opowiadają o własnych przemyśleniach i uczuciach, któ-
re towarzyszą im codziennie. Dzięki poznaniu własnego 
wnętrza i możliwości określania swoich uczuć, a przede 
wszystkim nabycia umiejętności radzenia sobie z nimi, 

mamy możliwość nauki 
praw idłowego f unk-
cjonowania w  różno-
rodnych środowiskach, 

ale przede wszystkim jesteśmy szczęśliwszymi ludźmi. 
Należy podkreślić, że emocje są ściśle powiązane z pracą 
wszystkich naszych oddziałów przedszkolnych. Bardzo 
często podczas popołudniowego odpoczynku, czytane 
są dzieciom bajki terapeutyczne, które opowiadają praw-
dziwe historie i przekazują za ich pośrednictwem warto-
ściowe treści. 

W Przedszkolu nr 1 mają miejsce również inne czary. 
Są to „Sensoryczne czary mary – poznanie przez dozna-
nie”, czyli autorski program, skupiający się na rozwijaniu 
zmysłów dziecka, poprzez różnorodne aktywności senso-
ryczne. Na zajęciach tych dzieje się wiele ciekawych rze-
czy. Tworzymy masy sensoryczne, poznajemy zapachy, do-
tykamy faktury, tworzymy konstrukcję z różnorodnych 
materiałów. Dodatkowo rozwijamy swoją sprawność ma-
nualną, zmysły, koncentrację uwagi, ale również relaksu-
jemy się. Różnorodność działań sprawia, że zajęcia te nie 
tracą na swej atrakcyjności i dzieci biorące w nich udział, 
zawsze z ochotą na nie czekają. Pobudzenie dziecięcej cie-
kawości i zachęcenie do podjęcia działania nie zawsze jest 
prostym zadaniem. Każdego dnia staramy się zaprosić 
dzieci do różnorodnych przeżyć, aby pokazać im dotąd 
niezbadane obszary i rejony świata, własnej osobowości, 
otoczenia i środowiska.

  Przedszkole nr 1

Zdrowo jem – więcej wiem
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Ogłoszenia

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

1. PUNKT KONSULTACYJNY
Budynek Urzędu Miejskiego, ul. Niepodległości 14, 
poziom "0", wejście od podwórka, tel. +48 77 485-08-60

2. DYŻURY CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI DS. 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

środa i piątek – 10:00-12:00
Poza godzinami dyżuru można codziennie dzwonić 
od godz. 7:30-14:00 pod nr tel. +48 77 485 97 87

3. DYŻURY PSYCHOTERAPEUTY UZALEŻNIEŃ
poniedziałek i czwartek– 16:00-19:30

4. DYŻURY PSYCHOLOGA DS. PRZEMOCY 
w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Pocztowa 6a,  
tel. +48 77 485 29 22
piątek – 14:00-16:00
(termin spotkania uzgodnić telefonicznie)

5. GRUPY SAMOPOMOCOWE AA i AL-Anon
Grupy 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

6. GŁUBCZYCKI KLUB ABSTYNENTA
Czynny codziennie od godz. 17:00

7. FRANCISZKAŃSKI OŚRODEK POMOCY DZIECIOM
ul. Zakonna 3, tel. +48 77 485 61 77,  
czynny codziennie w godz. 14:00-22:00

8. PRZYTULISKO GŁUBCZYCE
www.facebook.com/niechciane.glubczyce

9. OGÓLNOPOLSKI TELEFON 
ZAUFANIA DLA MŁODZIEŻY

10. OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA  
„NIEBIESKA LINIA”

116 111
czynne całą dobę

połączenie bezpłatne

24/7

116 123
czynne całą dobę

połączenie bezpłatne

24/7

W PIERWSZYM KWARTALE 2023 OTWIERAMY 
DLA PAŃSTWA DZIAŁ OGŁOSZEŃ PŁATNYCH

O szczegółach będziemy Państwa 
informować na łamach biuletynu.

OGŁOSZENIA

www.glubczyce.pl   g   Gmina Głubczyce
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O Kresach 
z nostalgią

Zaśpiewam dziś mili państwo,
Piosenkę o ziemi tej,

Za którą wszyscy tęsknimy,
Kresową wszak zowie się.

Region to nie byle jaki,
Krajobraz zapiera dech;

Jeśli nie wierzysz, zobaczysz,
Udaj się na wschodni rejs.

Lwów, Stanisławów, Tarnopol i Łuck,
Wiele by można tu rzec;

Z nostalgią i sentymentem,
Łza w oku zakręci się.

Dziadków i ojców to macierz,
Dzieciństwa urok i smak;
Niestety, krwawa historia

Serce zraniła - to fakt.

Zawsze i o każdej porze
Pamiętaj skąd jest twój ród;

Bądź dumny ze swych korzeni,
Czcij Kresy, wspominaj lud.

Maria Farasiewicz


