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UPAMIĘTNIANIE  79. ROCZNICY
 AGRESJI NIEMIECKIEJ - 1 WRZEŚNIA 1939 R.

I AGRESJI RADZIECKIEJ  - 17 WRZEŚNIA 1939 R.
NA POLSKĘ
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SIEDZIBY OBWODOWYCH  KOMISJI WYBORCZYCH
PODZIAŁ GMINY GŁUBCZYCE

NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA

Nr obwodu głosowania / SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ / Granice obwodu głosowania

1. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1, UL. DWORCOWA 2, GŁUBCZYCE
    część miasta Głubczyce z ulicami: Aleja Śląska, Dworcowa, Garbarska, Kolejowa, Krnovska, Moniuszki,
    Opawska, Oświęcimska, Parkowa, Pocztowa, Plac Szkolny, Rożnowska, Torowa, Żołnierzy I Armii W.P.

2. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. KOCHANOWSKIEGO 2, GŁUBCZYCE
    część miasta Głubczyce z ulicami: Fabryczna, Koszarowa, Kościuszki, Kręta, Marka, Niepodległości,
    Piastowska, Plac Armii Krajowej, Wałowa, Warszawska, Zacisze.

3. RATUSZ,  RYNEK 1, GŁUBCZYCE
     część miasta Głubczyce z ulicami: Bałuckiego, Browarna, Bytomska, Chorzowska, Emilii Plater,
     Gliwicka, Jana Pawła II,Katowicka, Klasztorna, Kopernika, Kozielska, Łąkowa, Nowy Świat,
     Plac Stawowy, Plebiscytowa, Przyrowie, Pszczelna,  Ratuszowa, Rybnicka, Rynek, Sosnowiecka,
      Staszica, Stelmacha, Wodna, Zakonna, Żorska, Żytnia.

4.  INTERNAT SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO -WYCHOWAWCZEGO  UL. RACIBORSKA 19, GŁUBCZYCE
    część miasta Głubczyce z ulicami: Głowackiego, Karpacka, Kołłątaja, Krasińskiego, Miarki, Morawska,
    Ogrodowa, Plac Zgody, Raciborska, Stroma, Sudecka, Świętokrzyska.

5.  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3, UL. KOCHANOWSKIEGO 31, GŁUBCZYCE
      część miasta Głubczyce z ulicami: Asnyka, Bończyka, Broniewskiego, Chopina, Kasprowicza,
     Konopnickiej, Kwiatowa, Lwowska, Matejki, Mickiewicza, Miłosza, Norwida, Osiedle Tuwima,
      Powstańców, Reymonta, Skłodowskiej, Słoneczna, Słowackiego, Wyspiańskiego, Żeromskiego.

6.  ŚWIETLICA ZARZĄDU OŚWIATY KULTURY I SPORTU, UL. OLIMPIJSKA 1, GŁUBCZYCE
     część miasta Głubczyce z ulicami: Akacjowa, Aleja Lipowa, Andersa, Brzozowa, Bukowa, Chrobrego,
    Dębowa, Kasztanowa, Klonowa, Krakowska, Olimpijska, Osiedle Konstytucji 3 Maja, Plac Sportowy,
     Wiązowa, Wiśniowa, Wrocławska.

7.  MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, UL. KOŚCIUSZKI 24, GŁUBCZYCE
      część miasta Głubczyce z ulicami: Dzierżonia, Gdańska, Grunwaldzka, Kochanowskiego,
    Królowej Jadwigi, Plac 1 Maja, Polna, Sienkiewicza, Sobieskiego, Wiejska, Zielona.

8.  SZKOŁA PODSTAWOWA, GOŁUSZOWICE 34, GOŁUSZOWICE -  sołectwa: Gadzowice, Gołuszowice.
9.  SZKOŁA PODSTAWOWA, UL. KONOPNICKIEJ 15, BOGDANOWICE -  sołectwa: Bernacice, Bernacice G.,
    Bogdanowice z  B.-Kolonia, Nowa Wieś Głubczycka, Nowy Rożnów.
10.  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY, NOWE GOŁUSZOWICE 18 - sołectwa:Krzyżowice,
    Nowe.Gołuszowice,Zopowy-Osiedle.
11.  ZESPÓŁ SZKÓŁ, PIETROWICE 9, PIETROWICE -  sołectwa: Braciszów, Chomiąża, Krasne Pole,
      Lenarcice z  Podlesiem, Opawica, Pietrowice,
     Radynia, Mokre-Kolonia.
12.  ŚWIETLICA WIEJSKA, UL. DŁUGA 32, ZUBRZYCE - sołectwa: Chróstno, Ciermięcice, Zopowy, Zubrzyce.
13.  ŚWIETLICA WIEJSKA, RÓWNE 120, RÓWNE - sołectwa: Dobieszów, Mokre, Pielgrzymów, Równe.
14.  ŚWIETLICA WIEJSKA, POMORZOWICE 1, POMORZOWICE-  sołectwa: Pomorzowice, Pomorzowiczki,
        Sławoszów z przysiółkiem Dobrogostów, Stara Wieś, Ściborzyce Małe z os. Żabczyce, Tarnkowa.
15.  SZKOŁA PODSTAWOWA, KLISINO 68, KLISINO -   sołectwa: Kietlice, Klisino z przysiółkiem Klisinko.
16.  ŚWIETLICA WIEJSKA, GŁUBCZYCE-SADY 1, GŁUBCZYCE-SADY  - sołectwa: Głubczyce-Sady,  Kwiatoniów,
       Lwowiany z Głubczyce-Las Marysieńka, Zawiszyce z przysiółkiem Studzienica.
17.  SZKOŁA PODSTAWOWA, UL. SZKOLNA 5, LISIĘCICE -   sołectwa:  Biernatów z  Biernatówkiem, Królowe,
       Lisięcice, Nowe Sady.
18.  SZKOŁA PODSTAWOWA , UL. ŚW. JANA 13, GROBNIKI - sołectwa: Debrzyca, Grobniki, Widok.
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WIELOZADANIOWA  APLIKACJA  MOBILNA  GMINY GŁUBCZYCE
         Chcesz na bieżąco mieć kontakt z informacjami Gminy Głubczyce? A może chcesz zgłosić zauważony problem w terenie?
        Od teraz możesz to zrobić w prosty sposób. Wystarczy pobrać i zainstalować darmową aplikację na telefon.

     Gmina Głubczyce stała się posiadaczem aplikacji na smartfony dającej użytkowni-
kom wiele ciekawych możliwości. Począwszy od dostępu do kalendarza wydarzeń,
harmonogramu wywozu odpadów po ostrzeżenia i możliwość przesłania informacji
o zauważonym problemie (np. nielegalnym wysypisku śmieci, awarii oświetlenia ulicz-
nego, dewastacji mienia itp.).
    Aktualności, wydarzenia i powiadomienia
     Aplikacja oferuje błyskawiczny dostęp do gminnych aktualności i wydarzeń, infor-
macji z Biuletynu Informacji Publicznej (BIP). Dzięki niej otrzymasz powiadomienia
o sytuacji kryzysowej czy terminie wywozu odpadów.
Mapa potrzeb - zgłaszanie problemów
    Aplikacja w bardzo prosty sposób pozwala na zgłaszanie różnych problemów czy
usterek. Może to być np. niebezpieczne miejsce, awaria oświetlenia ulicznego, problem
z wywozem odpadów czy dzikie wysypisko śmieci. Wybierz kategorię zgłoszenia, zrób
zdjęcie, naciśnij przycisk lokalizowania i wyślij zgłoszenie. Gotowe!
Kalendarz wywozu odpadów
Aplikacja przypomni także o terminie odbioru poszczególnych odpadów, poinformuje
o zasadach prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, powiadomi o aktualnościach
związanych z tą tematyką.
Moduły dostępne w aplikacji:
* aktualności,
* wydarzenia
* powiadomienia push
* wyszukiwarka zasobów lokalnych
* ulubione treści, * integracja z BIP
* kalendarz wywozu odpadów z powiadomieniami
* mapa potrzeb  (wygodne wysyłanie zgłoszeń)
* integracja z Regionalnym Systemem Ostrzegania
Możesz zeskanować  kod QR (w odpowiedniej aplikacji) i pobrać program.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/19 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2
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ECHA  DOŻYNEK  GMINNYCH  "GADZOWICE 2018"
    Chciałbym jako sołtys Gadzowic podziękować wszystkim, którzy poświęcili chociaż mi-
nutę swojego cennego czasu na organizację dożynek gminnych w Gadzowicach. Wszystkim
osobom  i firmom, które udzieliły wsparcia finansowego lub rzeczowego na organizację
tych dożynek,  są to: Bank Spółdzielczy w Głubczycach,  Firma Top Farm Głubczyce,  Za-
kład Urządzeń Grzewczych Elektromet Wojciech Monika Jurkiewicz,  Fundacja Galmet,

Zakład ASA,  Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Agrocomplex Grzegorz Kobe-
luch,  PPH Kosmed Zbigniew Leżański,  Sklep Medyczny Damed,  Spółdzielnia Mleczar-
ska Głubczyce,  Mieszkańcy Sołectwa Gadzowice.  Władzom Samorządowym   z burmi-
strzem Adamem Krupą na czele oraz zastępcą  Kazimierzem Bedryj za wkład w poprawę
infrastruktury wsi oraz wszelkie inne prace naprawcze w obrębie sołectwa Gadzowice.
 Miejscowym  mediom: Telewizji Pogranicze i redaktorowi  Głosu Głubczyc za medialne wsparcie

i uwiecznienie chwil z dożynek.   Korzystając z okazji
chciałbym jeszcze pogratulować  gospodarzowi dożynek
2019, które odbędą się w Głubczycach oraz  w 2020r. w
sołectwie  Pomorzowice.
    Życzę przysłowiowych  „pot, krew i łzy” aby uroczystość
była tak udana jak w Gadzowicach,  a nawet lepsza!!!
   Szczególne podziękowania kieruję  do Komitetu Orga-
nizacyjnego  którego sklad podaję niżej.
                                                                     Grzegorz Ciemny

Komitet organizacyjny dożynek
Kazimierz Naumczyk - Przewodniczący Rady Miejskiej,  Adam
Krupa - Burmistrz  Głubczyc, Kazimierz Bedryj-z-ca Burmi-
strza, Zbigniew Ziółko dyr. MOK, ks.Wojciech Modelski -
proboszcz parafii Gołuszowice, Grzegorz Ciemny - sołtys
Gadzowic, Anna Kurtasz -członek Rady Sołeckiej, Kazimierz
Kupina - radny  Rady Miejskiej, Beata Ciemny - KGW, Ber-
nadeta Ciemny - KGW, Stanisław Szczerbak - prezes Usług
Komunalnych, Mariusz Rubczyński - prezes GWiK,  Jaro-
sław Horodecki naczelnik WKI UM, Paweł Sitko - inspektor
WRPiR UM, Mateusz  Kitka - referent WRPiR UM Bogu-
sław Chruściel - funkcjonariusz Straży Miejskiej, Beata Pa-
sternak dyr. Szkoły Podstawowej w Gołuszowicach,  Maria
Farasiewicz - kier. „MIRIAM” MOK, Jan Wac - red. GG.

OBSŁUGA DOŻYNEK

NAGRODZENI W KONKURSIE NA NAJESTETYCZNIEJSZĄ
POSESJĘ I WIES W GMINIE GŁUBCZYCE (STR.20)
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PLENEROWA SCENA
GŁUBCZYCKICH DNI KULTURY
   W 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości,
Miejski Ośrodek Kultury większość wydarzeń kulturalnych
dedykował tej ważnej rocznicy.
    Poniżej przekazujemy Państwu krótkie zestawienie tego, co ro-
biliśmy w ramach kolejnej edycji Plenerowej Sceny Głubczyckich
Dni Kultury na rynku przed Ratuszem lub w Sali Pod Aniołem.
Niektóre nasze działania odbywały się również w Amfiteatrze
w Parku Młodzieżowym
01. - 06.05.2018r. - wystawa Szkoły Podstawowej nr. 3
02.05.2018r.  - Z okazji Święta Flagi, w 100. Rocznicę Odzyska-
nia  Niepodległości - koncert "Pieśni kresowych" oraz "Poezji
śpiewanej" wierszy ks. Jana Twardowskiego w wykonaniu chó-
ru "Feniks" przy akompaniamencie Józefa Kaniowskiego.
3.05.2018r. - z okazji Święta Konstytucji 3 Maja - koncert pieśni
patriotycznych pod kierownictwem Rafała Żurakowskiego oraz
Studia Piosenki AKORD w wykonaniu chóru CANTABILE pro-
wadzonych przez Ewę Maleńczyk
05.05.2018r. - Realizacja projektu polsko - czeskiego "Ze sma-
kiem do wszystkiego" współfinansowanego ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu pań-
stwa RP "Przekraczamy Granice" -warsztaty wokalne zakończo-
ne koncertem 80 osób.
06.05.2018r. - koncert Chrisa Jaggera z zespołem.
20.05.2018r. - koncert poezji śpiewanej w wykonaniu Rafała No-
sala (grupa Bohema) Darka Czarnego (członka zespołu U Studni)
oraz Przemysława Mazurka.
21.05 -8.06.2018r. -wystawa "Rejs po dziejach opolskiego
żeglarstwa" Ryszarda Sobieszczańskiego.
01.06.2018r. - Dzień Dziecka na Rynku przed Ratuszem Miej-
skim - dzieci oraz ich rodzice uczestniczyli w warsztatach cyrko-
wych wraz z pokazem z żywym wężem oraz konkursami i zabawa-
mi  z Teatrem Kulka
06.06.2018 r. - występ zespołu "Perła" w Amfiteatrze
07.06.2018r. - koncert Państwowej Szkoły Muzycznej
09.06.2018r. - występ kabaretu "Lwowska Fala".
24.06.2018r. - "Zagraj mi piękny cyganie Grupa Estradowa
MIRIAM MOK, teatr TRADYCJA ZSM oraz zespół romski
TERNE CIERCHENIE - Amfiteatr
01.07.2018r. -koncert zespołów "Egzotyczny Dandys Paryskich
Bulwarów" oraz Ela Dębska  z zespołem.
29.07.2018 r.- koncert zespołu OLD BEFA - Amfiteatr
15.08.2018r. -  wydarzenie patriotyczne:
 * przedstawienie teatralne dla dzieci "Pyza na ścieżkach historii",
* koncert Piotra Goliata "Nieobecni?",
* koncert "Wolna i niepodległa",
* diorama grupy rekonstrukcyjno- historycznej "Góry Opawskie".
19.08.2018r.  - koncert Głubczyckie Dinozaury -
2.09.2018r. - koncert na zakończenie wakacji -zespół  Only M,
Kuba Blokesz z zespołem i Jan Samołyk z zespołem.
     Jako Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury pragnę złożyć Pań-
stwu serdeczne podziękowania za życzliwość dla naszej pracy i
tak liczne uczestnictwo w wydarzeniach - Zbigniew Ziółko
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STUDENCI Z AIESEC
W PRZEDSZKOLU NR 3

     Przedszkole nr  3 w ramach współpracy z międzynarodową
organizacją AIESEC  gościło u siebie studentów z Azji, a do-
kładnie Chen z Chin,  Ulkar z Azerbejdżanu oraz Utsava z
Indii. Młodzi ludzie przyjechali do polskich przedszkoli   i szkół
na sześć tygodni, z czego jeden spędzili w głubczyckim Przed-

szkolu nr 3.
   Celem takich wy-
jazdów i spotkań
jest wymiana kultu-
rowa oraz doskona-
lenie umiejętności
językowych. Stu-
denci prowadzili
zajęcia i zabawy z
dziećmi, podczas
których omawiali
prezentacje multi-
medialne o swoich

krajach, ich kulturze, religii, zabytkach w sposób
przystępny dla dzieci przedszkolnych i szkolnych,
gdyż odwiedzili również pobliskie szkoły. My ze
swojej strony pokazaliśmy im uroki naszego pięk-
nego miasteczka: zrewitalizowany niedawno park,
odbudowany Ratusz, muzeum, które posiada pa-

miątki różnych  narodo-
wości, jakie zamieszkiwa-
ły nasz teren, a także eks-
ponaty wojenne i  rzeczy
codziennego użytku.
Wszystko to zaciekawi-
ło obcokrajowców  i było
powodem rozmów o na-
szej bogatej historii, rów-

nież w towarzystwie Pana Burmistrza Adama Krupy, który ugościł
ich u siebie i obdarował pamiątkami. Studenci towarzyszyli także
dzieciom w wycieczce do Bierkowic, byli również w zamku w Mosz-
nej, Krnovie i Karlowej Studance.
     Nasi goście odjechali do innych miast Polski zachwyceni
naszym urokliwym miasteczkiem, jego spokojem, czystym po-
wietrzem, cudownymi dziećmi, które szczerze okazywały im
swoją sympatię, mimo różnic w wyglądzie, zwyczajach i języku.
Urzekła ich również gościnność i życzliwość głubczyczan,
zwłaszcza Pani Moniki Komarnickiej.  I zarówno w dzieciach,
jak i w kadrze przedszkola zostało zasiane ziarno wewnętrznej
motywacji do nauki języka, podróżowania, poznawania ludzi
innych ras, kultur i religii, a także rozbudziła się świadomość
własnych wartości, dumy z tego, jak wyjątkowi jesteśmy, jako
naród z tak bogatą historią, kulturą, osiągnięciami i wybitnymi
osobowościami. Utsav, Ulkar i Chen w czasie wolnym zwiedzili
również Oświęcim, Kraków i Warszawę, bardzo zainteresowani
naszą przeszłością i prawdą historyczną . I chociaż pochodzą
z wielkich, nowoczesnych miast Azji,  Polska, nasze miastecz-
ko i ludzie wywarli na nich pozytywne wrażenie. Życzymy im
powodzenia, dziękujemy za wspólnie spędzony, piękny czas.
P.S. Podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych
w opisane działanie, zwłaszcza dla Pana Burmistrza, Pani Mo-
niki Komarnickiej oraz wspaniałej kadry Przedszkola nr 3.

                          Anna Komplikowicz - Serwetnicka

ZUS OSTRZEGA PRZED OSZUSTAMI.
ŻĄDAJĄ ZAPŁATY ZA FIKCYJNĄ FAKTURĘ,

INFEKUJĄ KOMPUTERY WIRUSEM

    ZUS ostrzega przed nową kampanią przestępców skierowaną
przeciwko polskim internautom. Na skrzynki e-mailowe tra-
fiają informacje o konieczności opłacenia faktury wystawionej
rzekomo przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wiadomość
nie pochodzi jednak       z ZUS-u. Rozsyłają go przestępcy. Mail
zawiera zainfekowany załącznik.  Jego otwarcie może doprowa-
dzić do utraty kontroli nad komputerem, a efekcie do wyprowa-
dzenia pieniędzy z konta.
   "W ostatnich dniach do części klientów trafiły maile, rzekomo
od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z informacją o konieczno-
ści opłacenia faktury wystawionej przez sam ZUS. Do wiadomo-
ści załączony jest plik z fakturą. Jego otwarcie grozi zainfekowa-
niem komputera, blokadą dostępu do plików, czy przechwyce-
niem wrażliwych danych, np. loginów i haseł do bankowości
elektronicznej, czy mediów społecznościowych. Jeśli otrzymamy
taki mail, najlepiej od razu go skasować, ale przede wszystkim -
pod żadnym pozorem - nie otwierać załączonego pliku" - infor-
muje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
   ZUS wyjaśnia jednocześnie, że nigdy nie wystawia i nie wysy-
ła faktur, ani innej dokumentacji, drogą mailową. Wszelkie doku-
menty i formularze można pobrać samodzielnie ze strony interne-
towej.
    Ewentualne informacje drogą elektroniczną ZUS przekazuje tyl-
ko tym klientom, którzy posiadają konto na portalu Platforma
Usług Elektronicznych ZUS.
Więcej na stronie: https://tiny.pl/gb531

oprac. Robert Kędzierski

OGŁOSZENIE
Burmistrz Głubczyc informuje, że w dniu:
1. 9 października 2018 r. odbędą się:
a)  I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieru-
chomości niezabudowanej oznaczonej według ewidencji gruntów
jako działka nr 485/12 o powierzchni 0,1246 ha, położonej w Głub-
czycach przy ul. Miarki. Cena wywoławcza do przetargu wynosi
86 100,00 zł + VAT 23%. Wadium wynosi 8 600,00 zł;
b)   II przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieru-
chomości niezabudowanej oznaczonej według ewidencji gruntów
jako działka nr 618/11 o powierzchni 0,1206 ha, położonej w Głub-
czycach przy ul. Miarki. Cena wywoławcza do przetargu wynosi
48 578,00 zł + VAT 23%. Wadium wynosi 4 900,00 zł.
2. 11 października 2018 r. odbędzie się III przetarg ustny nieograni-
czony dotyczący sprzedaży nieruchomości lokalowej (lokal miesz-
kalny o pow. użytkowej 44,26 m2), położonej w Głubczycach przy
Placu Stawowym nr 8/1 wraz ze sprzedażą ułamkowej części grun-
tu z działki nr 332/6. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 26
431,00 zł.
Wadium wynosi 2 650,00 zł.
Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargach jest wniesienie wa-
dium w pieniądzu. Terminy i warunki wniesienia wadium zawarte
są w ogłoszeniach o przetargach.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Głubczycach ul. Niepodległości nr 14 (pokój nr 20) - telefon
(077) 485 30 21 wewnętrzny 223 i 224 lub w internecie na stronie
WWW.glubczyce.pl
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W wyborach samorządowych 2018  będą miały zastosowanie posta-
nowienia zawarte w nowelizacji kodeksu wyborczego ze stycznia
bieżącego roku.
* Rady i sejmiki będą wybierane na 5-letnią kadencję,
* Ograniczona została do dwóch  liczba kadencji burmistrzów
i wójtów oraz prezydentów miast,
    * Okręgi wyborcze  o liczbie  większej niż  20 tys. mieszkańców
(Gmina Głubczyce) obejmować będzie ordynacja proporcjonalna.
    Jedynie w gminach zamieszkałych przez mniej niż 20 tys. mieszkań-
ców  zwycięzcy wyborów samorządowych wyłonieni zostaną metodą
większościową, Poprzednio jednomandatowe okręgi wyborcze obo-
wiązywały  we wszystkich gminach z wyłączeniem miast na prawach
powiatu.
  * Ograniczenie prawa do głosowania korespondencyjnego do gru-
py osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym
* Powołanie podwójnych komisji obwodowych - jedna ma zajmować
się przeprowadzaniem wyborów, druga zaś ustalaniem wyników.
* Nowelizacja kodeksu wyborczego łagodzi również przepis o po-
prawności zaznaczania głosu na karcie. Teraz zasadą określającą
poprawność będzie jedynie to, aby zaznaczyć krzyżykiem wyłącznie
jednego kandydata w danym głosowaniu.
 Wcześniej dopiski, znaki czy inne grafiki na karcie wyborczej unie-
ważniały głos.  Na pierwszej stronie karty do głosowania  znajduje się
 informacja dla wyborcy:
To jest jedna karta do głosowania.
Po oddaniu głosu wrzuć ją w całości do urny.
Nie niszcz jej,  nie wydzieraj jej części.
Jeśli postawimy znak "X" na więcej niż jednej liście kandydatów,
na tej samej karcie, nasz głos będzie nieważny.
 Znak "X" to dwie linie przecinające się wewnątrz kratki.
Czytaj więcej na  http://pkw.gov.pl/
opr. Jan Wac na podst. inf. z internetu

WYBORY  SAMORZĄDOWE  2018 -
ZMIANY

PORADNIK  WYBORCZY
WSTAŃ Z KANAPY*

IDŹ  GŁOSOWAĆ
GŁOSUJĄC DECYDUJESZ

- NIE GŁOSUJESZ
 NIE DECYDUJESZ

Głosowanie 21. października. 2018 od godz. 7.00-21.00
(lokale wyborcze - str. 2 GG)
Czynności wyborcze w lokalu wyborczym:
Podpisanie spisu wyborców,
podpisem potwierdza się otrzymanie  czterech Kart do gło-
sowania, każda innego koloru
* Karta do głosowania  = zbiór ponumerowanych list kan-
dydatów wystawionych przez Komitety Wyborcze
* Lista kandydatów - ponumerowane spisy kandydatów -
wystawionych przez Komitety Wyborcze - z których wy-
bieramy i zaznaczamy jednego kandydata  znakim (X)
* Pobrane cztery  karty w różnych kolorach   to:

RÓŻOWA - z nazwiskami kandydatów na  Burmistrza
BIAŁA -  z nazwiskami kandydatów do Rady Miejskiej
ŻÓŁTA - z nazwiskami kandydatów do Rady Powiatu
NIEBIESKA - z nazwiskami  do Sejmiku Województwa
*  Na karcie  na Burmistrza (różowa)
wybierz tylko jednego kandydata  i  zaznacz  znakiem (X)
* Na karcie do gminy - Rady Miejskiej (biała)
wybierz tylko jedną listę kandydatów   i na niej zaznacz
 tylko jednego kandydata znakiem (X)

* Na karcie do powiatu - Rady Powiatu (żółta)
    wybierz tylko jedną listę kandydatów  i na niej  zaznacz
    tylko jednego kandydata znakiem (X)
* Na karcie do województwa - Sejmiku Województwa
   (niebieska) wybierz tylko jedną listę kandydatów
      i na niej zaznacz tylko jednego kandydata znakiem (X)
* ZAPAMIĘTAJ !!!
* Z  każdej karty wybierz jedną listę.
Na każdej z wybranych list kandydatów  zaznacz w kratce
znakiem X tylko jednego kandydata,
Twoim zdaniem najlepszego.

(JEDEN KOLOR = JEDEN X)
PRZECZYTAJ,  ZACHOWAJ DO WYBORÓW,

POŻYCZ SĄSIADOWI,
 ŻYCZYMY PIĘĆ LAT  SATYSFAKCJI

Z DOKONANEGO WYBORU

OBOWIĄZEK I POWINNOŚĆ
Urna wyborcza cię wzywa młody, dojrzały i sędziwy człecze,
Wszak to twój obowiązek i powinność przecie;
A rozumnie wybieraj swoich kandydatów,
Możesz za ich przyczyną uczynić lepszym świat ten;
A będzie ich na każdym szczeblu bez liku,
Niech ci serce podpowie, któremu zaufać;
W twoich to rękach los Małej Ojczyzny,
Województwa, powiatu, wreszcie miasta i gminy;
Decydujesz tedy o losie swej krainy,
Miły panie, miła pani, chłopaku, dziewczyno;
Nie zapominaj o tych, którzy dobro czynią,
Otwierają swe serce i o bliźnim myślą.
                                                            Maria Farasiewicz

SUPLIKACJA O DOBREGO RADNEGO
Od powietrza, głodu, ognia i bezradnych radnych
- Zachowaj nas Panie
Od wyborców którzy ziarna od plew nie odróżniają
- Wybaw nas Panie
Od radnych którzy o obietnicach przedwyborczych szybko zapomną
- Uchowaj  nas Panie
Od radnych którzy interes własny nad publiczny przedkładać będą
- Zachowaj nas Panie
Od radnych którzy ślubowanie łamać będą - Zachowaj nas Panie
Wyborców z poczuciem obywatelskiego obowiązku głosowania -
daj nam Panie
Radnych  którzy demokrację od anarchii odróżniać będą
- Daj nam Panie
Radnych pozbawionych słabości i skłonności - Daj nam Panie
Radnych którzy pamiętać będą kogo reprezentują
- Daj nam Panie
Radnych którzy koalicję od kliki odróżniać będą - Daj nam Panie
Radnych  którzy demokrację od anarchii odróżniać będą
- Daj nam Panie
Radnych którzy opozycję od sabotażu odróżniać będą
- Daj nam Panie
Głos Sumienia -
nic tylko daj i daj, a sami nie możecie sobie wybrać!!!

                                                                                Jan Wac
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Podkreśloną kursywą
oznaczono numery stanowisk
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PORADNIE
SPECJALISTYCZNEJ

I PODSTAWOWEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ)

W SP ZOZ
   W GŁUBCZYCACH

   UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 26
       PODSTAWOWE GODZINY PRZYJĘĆ

PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ

- pon. 9:00-14:00  wt.8:30-14:00, 16:00-18:00
 śr. 9:00-14:00, 16:00-18:00  czw. 11:00-14:00
 pt. 9:00-13:00
PORADNIA ORTOPEDYCZNA

 - pon.15:00-18:00 wt.15:00-18:00 czw. 9:00-13:00
PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA

- pon. 8:00-12:00  wt. 8:00-12:00  śr. 8:00-12:00
  czw. 14:00-16:00  pt. 8:00-11:00

PORADNIA UROLOGICZNA

 - pon. 15:00-17:00  czw. 15:00-17:00
PORADNIA NEUROLOGICZNA

- pon. 15:30-19:30  czw. 7:30-11:00  pt. 8:00-12:00
PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA - bez skier.
- pon. 8:00-14:00  wt.13:00-18:00  œr. 8:00-15:00
  czw. 8:00-14:00  pt. 8:00-14:00
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO - BEZ SKIEROWANIA

- pon. 14:00-17:00
PSYCH OLOG

 - śr. 14:00-18:00  czw. 15:00-19:00
PORADNIA DERMATOLOGICZNO-WENEROLOGICZNA

 - pon. 14:00-16:00  wt.11:00-13:00  pt.08:00-11:00
PORADNIA KARDIOLOGICZNA

 - wt. od 13:00  czw. 08:00-13:00  pt. 13:00-15:00
PORADNIA NEFROLOGICZNA

 - pon. 8:00-15:00
PORADNIA PULMONOLOGICZNA

- wt. 14:00-18:00  czw. 14:00-18:00   pt. 9:00-13:00

NOWY SPRZĘT I KARETKI W SZPITALU
    18 września br. o godz.11.00 przed budynkiem Szpitala Po-
wiatowego  odbyło się poświęcenie dwóch nowych ambulansów
medycznych zakupionych przez SP ZOZ w Głubczycach.
     Pojazdy są wyposażone w nowoczesne nosze oraz sprzęt do
ratowania życia. Wartość zakupionych ambulansów wraz z no-
szami wynosi łącznie 660 tys. zł, zakup został zrealizowany ze
środków własnych SP ZOZ.
    W uroczystości uczestniczyła dyrekcja i załoga SP ZOZ oraz
zaproszeni goście: ks. Proboszcz Michał Ślenczek, Pani v-ce Sta-
rosta Powiatu Anita Juchno, radny Sejmiku Wojewódzkiego Zbi-
gniew Ziółko i Piotr Soczyński, który od wielu lat aktywnie wspiera
głubczycki szpital.
    W tym miesiącu oddział noworodkowy
naszego szpitala wzbogacił się również o no-
woczesne stanowisko do resuscytacji no-
worodka z kardiomonitorem i nawilżaczem,
które przyczyni się do jeszcze lepszej opieki
nad małymi pacjentami. (foto>>) Sprzęt o
wartości blisko 100 tys. zł darowała szpitalo-
wi Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Dwa miesiące wcześniej WOŚP podarowała
szpitalowi innowacyjny,  w pełni cyfrowy
przewoźny aparat rentgenowski, który umoż-
liwia wykonanie zdjęć RTG przy  łóżku pa-
cjenta - wartość tego sprzętu to 570 tys zł.
   Inf. Adam Jakubowski i Krzysztof Tichanów.

PORADNIA  PODSTAWOWEJ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ
 (POZ) (lekarz rodzinny) czynna:
od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 -18:00
Pacjenci z udokumentowanym znacznym stopniem
niepełnosprawności przyjmowani są w poradniach
specjalistycznych bez skierowania
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NOWY ROK SZKOLNY W ZSM
    Poniedziałek, 3. września 2018r., godz. 900. Plac apelowy
Zespołu Szkół Mechanicznych. Ma tu miejsce uroczysta aka-
demia inaugurująca rok szkolny 2018/2019.
    Wśród licznie zgromadzonej młodzieży nowy "narybek" -
uczniowie pięciu klas pierwszych:
1A - technikum ekonomicznego, 1CD - technikum elektrycznego
i pojazdów samochodowych,
1I - technikum informatycznego, 1L - technikum logistycznego
oraz 1S - szkoły branżowej  1 st.
Tuż obok nich wychowawcy: Agnieszka Wałkiewicz, Marcin
Hryckiewicz, Dorota Pieczyrak, Krzysztof Pieczyrak i Aldona
Janiczek.
    Przy stole prezydialnym zaproszeni goście. A są wśród nich:
Zbigniew Ziółko - radny Sejmiku Wojewódzkiego i zarazem dy-
rektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Tomasz Seń - kierownik
Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego , O. Urban
Adam Bąk - dyrektor Franciszkańskiego Ośrodka Pomocy Dzie-
ciom, kpt. Sławomir Ptak - wicedyrektor Zakładu Karnego, sierż.
szt. Łukasz Golinowski - rzecznik prasowy Komendy Powiato-
wej Policji, Renata Kulik - prezes Spółdzielni Mieszkaniowej,
Janusz Peczkis - przewodniczący Głubczyckiej Rady Seniorów ,
Jan Gawłowski - zastępca starszego Cechu Rzemiosł Różnych,
Joanna Papuga - przewodnicząca Rady Rodziców; media repre-
zentują: Mateusz Kitka - fotoreporter portalu twojeglubczyce.pl
oraz Marek Mikitka - przedstawiciel TV Pogranicze.
    Uroczystość prowadzi przewodnicząca Samorządu Szkolne-
go - Ola Pabian.
Najpierw wejście pocztu sztandarowego w rytmie marsza i przej-
ście kolumny - kl. 3 mundurowej, wciągnięcie flagi na maszt i
patetycznie odśpiewany hymn narodowy.
    Potem nawiązanie do tragicznego września'39 i krótki program
poetycko-muzyczny upamiętniający wybuch II wojny świato-
wej. Tu wybrzmiewają dwa tematyczne utwory. "Elegia o chłop-
cu polskim" K.K. Baczyńskiego w realizacji w/w Oli oraz "Biały
Krzyż" K. Klenczona zaśpiewany przez Karolinę Sobczyk - uczen-
nicę kl. 3G.
 Chwila skupienia i zadumy … , po czym głos zabiera dyrektor -
Jan Łata, który wita  i anonsuje przybyłych gości. Przedstawia
nowo powstałe klasy, zawody.  Zachęca młodzież do wytężonej
i owocnej pracy w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Życzy
sukcesów w nowym roku szkolnym.
   Kolejni mówcy to zaproszeni goście. Nie szczędzą ciepłych
słów pod adresem MECHANIKA i jego osiągnięć. Nawiązują
do aktywnej współpracy tej placówki z lokalnym środowiskiem.
Zbyszek Ziółko, Renia Kulik czy kpt. S. Ptak z dumą przypomi-
nają, że są absolwentami tej szkoły i zawdzięczają jej wiele cen-
nych życiowych umiejętności i praktycyzmu. Tymczasem O.
Urban i p. Janusz Peczkis podejmują temat wolontariatu, licząc,
jak zawsze, na otwarte serca uczniów MECHANIKA. Z kolei
przewodnicząca Rady Rodziców w swym wystąpieniu zwraca
uwagę na jakże istotną rolę nauczycieli i wychowawców w nie-
łatwym przecież procesie dydaktyczno-wychowawczym.
Wszyscy wspomniani życzą młodzieży i kadrze pedagogicznej
samych sukcesów.
   Także i ja zabieram głos.  Jako instruktor teatru TRADYCJA
ZSM zachęcam moich młodych przyjaciół, zwłaszcza z klas pierw-
szych , do rozwijania wszelkich pasji i zainteresowań. Tak przed-
miotowych jak i sportowych czy artystycznych (aktorskich,re-
cytatorskich, kabaretowych, wokalno-muzycznych i innych).
   Następuje ślubowanie. Reprezentanci nowej braci uczniow-

skiej powtarzają za wicedyrektorem - Tomaszem Kaliwodą - sło-
wa przysięgi. To podniosła chwila!
   Na zakończenie ks. Grzegorz  Podburaczyński - szkolny kate-
cheta - kieruje do społeczności ZSM Słowo Boże. Mówi o czynie-
niu dobra. Udziela też błogosławieństwa na kolejny rok szkolny.
   Jeszcze tylko informacja wicedyrektora o przydziale czynno-
ści i … spotkania z wychowawcami  w klasopracowniach oraz
ambitne plany na przyszłość.
Powodzenia!
Obszerny fotoreportaż Mateusza Kitki na twojegłubczyce.pl

Maria Farasiewicz
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REHABILITACJA LECZNICZA
 DLA OSÓB PODLEGAJĄCYCH

UBEZPIECZENIU W KRUS
      Powrót rolnika do czynnego życia zawodowe-

go, oraz poprawa jego zdolności do pracy w gospodarstwie rol-
nym, to jedno z najważniejszych zadań, które KRUS stawia so-
bie jako instytucja ubezpieczeniowa realizująca program profi-
laktyczno-rehabilitacyjny.
     Rehabilitacja lecznicza realizowana za pośrednictwem Kasy
jest rzeczowym świadczeniem zdrowotnym, służącym zachowa-
niu, poprawie lub przywróceniu zdolności do pracy w gospodar-
stwie rolnym, udzielanym w sześciu centrach rehabilitacji leczni-
czej zlokalizowanych na terenie całej Polski.
Uprawnionymi do rehabilitacji leczniczej są:
* Rolnicy ubezpieczeni w KRUS, zagrożeni całkowitą niezdolno-
ścią do pracy w gospodarstwie rolnym, uznani okresowo za cał-
kowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym, którzy
rokują jej odzyskanie w wyniku dalszego leczenia i rehabilitacji.
*  Dzieci rolników, jeśli przynajmniej jeden z  rodziców  jest upraw-
niony do świadczeń KRUS.
Aby skorzystać z rehabilitacji wymienione wyżej osoby, muszą
spełniać jeden z warunków:
* podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy
w pełnym zakresie,
* podlegać ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i ma-
cierzyńskiego na wniosek w pełnym zakresie, nieprzerwanie co
najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację lecz-
niczą (okres ten nie jest wymagany, gdy osoba uległa wypadko-
wi przy pracy rolniczej),
* mieć ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu nie-
zdolności do pracy, jeżeli zachowały zdolność do samodzielnej
egzystencji.
Rehabilitacja lecznicza w KRUS jest dobrowolna i jest realizo-
wana w warunkach stacjonarnych. Podstawą skierowania jest:
* wniosek o skierowanie sporządzony przez lekarza POZ prowa-
dzącego pacjenta lub
* prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy\ komisji lekar-
skiej KRUS o przyznanym przedłużonym zasiłku chorobowym z
tytułu niezdolności do pracy powyżej 180 dni albo okresowej
rencie rolniczej.

Rehabilitacja nie obejmuje emerytów oraz osoby na rencie stałej.
Osoba skierowana otrzymuje również zwrot kosztów przejazdu
do zakładu rehabilitacji  w postaci ryczałtu za najtańszy środek
transportu w jedną stronę.
    Wniosek złożony przez rolnika w oddziale regionalnym KRUS
lub w placówce terenowej jest sprawdzany pod względem for-
malnym (pod kątem posiadanych uprawnień do korzystania ze
świadczeń Kasy).
Po ustaleniu uprawnień, wniosek podlega merytorycznej weryfi-
kacji przez Lekarza Regionalnego Inspektora Orzecznictwa Le-
karskiego, który ocenia potrzebę skierowania na rehabilitację. W
przypadku pozytywnej decyzji uzgadniany jest termin wyjazdu.
Rehabilitacja lecznicza realizowana jest w warunkach stacjonar-
nych w sześciu Centrach Rehabilitacji Rolniczej Kasy, w formie
turnusów rehabilitacyjnych. Turnus trwa 21 dni.
Okres rehabilitacji leczniczej może być przedłużony lub skróco-
ny, w zależności od potrzeb zdrowotnych pacjenta. Pacjent pod-
dawany jest rehabilitacji leczniczej w ciągu 17dni zabiegowych.
W czasie pobytu ma zapewnioną całodobową opiekę lekarsko-
pielęgniarską,a w miarę potrzeby może być skierowany na nie-
zbędne badania pomocnicze. Całkowity koszt zabiegów rehabili-
tacyjnych, zakwaterowania, wyżywienia oraz opieki medycznej
ponosi KRUS. Rehabilitacja KRUS prowadzona jest w następu-
jących Centrach Rehabilitacji Rolników:
Szklarska Poręba "Granit" (211km od Opola), Iwonicz Zdrój
(386km), Horyniec-Zdrój (466km), Kołobrzeg "Niwa" (599km),
Świnoujście "Sasanka" (571km), Jedlec (162km).
W zakładach KRUS wskazaniami do rehabilitacji leczniczej są
schorzenia narządów układu ruchu z zakresu ortopedii, reumato-
logii i neurologii. W Kołobrzegu dodatkowo prowadzona jest
rehabilitacja osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego.
Opr. J. Sendyka Inspektor Samodzielnego Referatu Prewencji,Re-
habilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego OR KRUS w Opolu
    Serdecznie zachęcam do składania wniosków o rehabilitację,
wypełnionych przez lekarza POZ lub lekarza specjalisty, do naj-
bliższej Placówki Terenowej KRUS  w Głubczycach,  lub do Od-
działu Regionalnego w Opolu, przy ul. Ozimskiej 51A. Czeka na
Państwa bogata oferta zabiegów w Centrach Rehabilitacyjnych
Rolników w całej Polsce, a realizacja programu medycznego za-
pewni szybki powrót do zdrowia.
                      Lech Waloszczyk  Dyrektor OR KRUS w Opolu

     Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
informuje, że osoba podlegająca ubezpieczeniu
wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu

może ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypad-
ku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.
Komu przysługuje jednorazowe odszkodowanie?
Jednorazowe odszkodowanie przysługuje:
* ubezpieczonemu (rolnikowi, domownikowi, pomocnikowi rol-
nika), który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdro-
wiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby
zawodowej,
* członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wy-
padku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.
Kiedy przysługuje jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypad-
ku przy pracy rolniczej?
1.  Rolnikowi lub domownikowi przysługuje jednorazowe od-
szkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej w sytuacji,

JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU WYPADKU PRZY PRACY ROLNICZEJ
LUB ROLNICZEJ CHOROBY ZAWODOWEJ.

gdy uległ wypadkowi podczas wykonywania czynności związa-
nych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających
w związku z wykonywaniem tych czynności:
a)  na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowa-
dzi lub w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa
domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rol-
nym lub
b)  w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rol-
nego albow drodze powrotnej lub
c)  podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego
zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności
rolniczej, w drodze do miejsca wykonywania tych czynności albo
w drodze powrotnej.
2.   Pomocnikowi rolnika przysługuje jednorazowe odszkodowa-
nie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej, jeżeli uległ wypadkowi
podczas wykonywania czynności określonych
w umowie o pomocy przy zbiorach.  >>>>>str.17
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ZLOT ZHP GDAŃSK 2018
        W dniach 6-16 sierpnia 2018 roku, harcerze z 14 DSH "Tro-
piciele" brali udział w Zlot ZHP Gdańsk 2018 w stulecie Związku
Harcerstwa Polskiego.
      Mieli oni okazję zwiedzić miasto oraz odwiedzić m.in. Politech-
nikę Gdańską, Europejskie Centrum Solidarności czy gród w Owi-
dzu. Harcerze uczestniczyli też w różnorodnych zajęciach, które
rozwijały ich wiedzę i umiejętności w takich dziedzinach jak histo-
ria, ekologia, nauki ścisłe czy rozwój osobisty. Braliśmy udział w
pomocy Lasom Państwowym w ramach modułu "Służba". Wieczo-
rami miasteczko zlotowe pełne było różnych koncertów, pokazów i
spotkań z ciekawymi ludźmi. Zlot był także świetną okazją do po-
znania wielu nowych osób - harcerzy z całej Polski.

KOLONIA DARŁÓWEK WSCHODNI
     Kolonia Letnia w Darłówku Wschodnim prowadzona była me-
todyką harcerską. Odbywały się apele, pogadanki i gawędy, ko-
minki ,śpiewanki, pląsy i gry terenowe.
     Ponadto dla uczestników przygotowaliśmy szereg atrakcji ta-
kich jak rejsy statkiem po Bałtyku,tramwajem wodnym do Darłowa
,zwiedzanie latarni ,wycieczki gokartowe do Darłowa,kino XD ,
Aquapark w Hotelu Jan ,zwiedzanie "domu do góry nogami ",udział
w Dożynkach Rybackich w Darłowie.Ponadto odbywały się zajęcia
sportowe,konkursyplastyczne ,gry i zabawy.Nie zabrakło też pla-
żowania i kąpieli w morzu .Organizowane były również zabawy na
wnioski kolonistów takie jak pokaz mody ,mam talent ,budowle z
piasku .Tradycyjnie dla uczestników ,którzy byli na kolonii po raz
pierwszy zorganizowano Chrzest Kolonijny .W związku z bezpie-
czeństwem dla naszych kolonistów odbyła się pogadanka z przed-
stawicielami miejscowych służb mundurowych . Akcja przebiegła
bezpiecznie ,nie odnotowano żadnych zachorowań .
Wróciliśmy do domu zadowoleni ,opaleni z kolekcją nowych waka-
cyjnych wspomnień

 NIEOBOZOWA AKCJA LETNIA
      Nasza Nieobozowa Akcja Letnia odbyła się na bazie Stanicy w
Ściborzycach Małych. Udział w niej wzięły zuchy, harcerze, Har-
cerskie Drużyny Pożarnicze jak również młodzież szkolna z te-
renu naszej gminy.
     W Akcji czynny udział wzięli przedstawiciele służb munduro-
wych.Oddelegowano żołnierzy z 10 Opolskiej Brygady Logistycz-
nej w Opolu ,którzy towarzyszyli nam przez cały czas trwania kolo-
nii ,przeprowadzali szkolenia , zajęcia z musztry i pokazy sprzętu
wojskowego .Strażacy z Głubczyc i z różnych jednostek OSP na-
szej gminy przeprowadzali zajęcia z młodzieżą w formie teoretycz-
nej i praktycznej. Zajęcia na boisku z użyciem sprzętu cieszyły się
dużym zainteresowaniem ,jak również szkolenie z pierwszej pomo-
cy przedmedycznej.Gościliśmy u siebie również funkcjonariuszy
ze Staży Granicznej w Opolu ,którzy przeprowadzili pogadankę dla
uczestników w ramach akcji "Bezpieczne wakacje "i pokaz sprzętu
,który służy funkcjonariuszom w codziennej pracy,Nasi instrukto-
rzy prowadzili zajęcia metodyką harcerską.Dla uczestników kolonii
organizowane były wycieczki autokarowe do Opola do ZOO ,na
Górę Św.Anny ,Nysy ,okolic Kędzierzyna. Gościliśmy w trakcie
trwania naszej Akcji naszych przyjaciół Panów Burmistrza Adama
Krupę, Bogdana Kulika, Stanisława Szczerbaka,Tadeusza Ciecha-
nowskiego jak i przedstawicieli zaprzyjaźnionych służb munduro-
wych Panów ppłk Tomasza Pyrę ,Brygadiera Wojciecha Semeniu-
ka i Panią mł.insp. Renatę Worek oraz przedstawicieli Ochotniczych
Staży Pożarnych.
Piękna pogoda ,uśmiech uczestników,zabawa , nauka ,ciekawe za-
jęcia wycieczki,kadra zalicza Nieobozową Akcję Letnią do udanych.
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ŻYCIE SPORTEM PODSZYTE
     Z wielkim żalem żegnamy człowieka, dla którego sport stanowił
sens życia… W to co robił, wkładał wiele serca…

BOHDAN CHOMĘTOWSKI urodził się
3. października 1939 roku w Dederkałach
Wielkich koło Krzemieńca na granicy
Wołynia i Podola, w rodzinie nauczyciel-
sko-urzędniczej. Lata zawieruchy wojen-
nej spędził na Ziemi Wołyńskiej. Na
Opolszczyźnie znalazł się tuż po zakoń-
czeniu wojny w 1946 roku. Najpierw trafił
wraz z transportem repatriantów do Reń-
skiej Wsi. Stamtąd przeniósł się z całą ro-
dziną do Tłustomostów. Tu ukończył
szkołę podstawową, której dyrektorką
była jego matka.
     W 1953 roku przeniósł się do Głubczyc,
gdzie uczył się w Liceum Ogólnokształ-

cącym im. Adama Mickiewicza. W 1957 roku zdał maturę. Po ukończe-
niu "ogólniaka" kultywował rodzinne tradycje nauczycielskie w Stu-
dium Nauczycielskim w Raciborzu. Po jego ukończeniu w 1961 roku
podjął pracę w popularnej głubczyckiej "Dwójce", gdzie uczył wy-
chowania fizycznego.
     Po dwóch latach został powołany na przewodniczącego Powiato-
wego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki. Za jego urzędowania
i z jego inicjatywy powstał cały szereg różnych obiektów funkcjonu-
jących po dziś dzień w Branicach, Kietrzu, Baborowie i Głubczycach.
      Stadiony, baseny kąpielowe i hale sportowe to najważniejsze
z nich. Obok ukochanej koszykówki z dużym powodzeniem uprawiał
lekkoatletykę. Specjalizował się w skokach. Jego rekord życiowy
w skoku wzwyż 1,91 cm na ówczesne czasy należał do najlepszych
w województwie. Próbował też swoich sił w sprintach na 100 m i 200
m. Biegał również 110 m przez płotki. Do sportów uzupełniających
należała oczywiście siatkówka.
     W latach 1973-1977 zaocznie ukończył Akademię Wychowania Fi-
zycznego w Warszawie (dyplom trenera II klasy w grach zespoło-
wych). Natychmiast w Głubczycach zajął się szkoleniem młodych kadr
sportowych w ulubionych przez siebie dyscyplinach. Siatkarki Polo-
nii trenowane przez niego z powodzeniem grały w lidze międzywoje-
wódzkiej, a koszykarze tego klubu zmagali się nawet o promocję do II
ligi. Później w latach 90-tych szkolił także koszykarzy Międzyszkolne-
go Ośrodka Sportowego.
       Jako działacz społeczny udzielał się w różnych organizacjach
i związkach sportowych. Pełnił odpowiedzialne funkcje w kilku orga-
nizacjach ruchu sportowego. Był aktywnym członkiem zarządów głub-
czyckiej Polonii (gdzie m.in. reprezentował klub w sporze z łódzkim

Widzewem o pieniądze wynikające z umowy transferowej
najdroższego piłkarza w historii Polonii - Wojciecha Mało-
chy), Zarządu Polskiego Związku Badmintona, Opolskie-
go Związku Piłki Nożnej, działał we władzach Stowarzysze-
nia Związków i Organizacji Sportowych w Opolu, Woje-
wódzkiego Zrzeszenia LZS. Sprawował rolę koordynatora
badmintona makroregionu Śląskiego.
     W 1977 roku był członkiem Społecznego Komitetu Bu-
dowy Pawilonu Sportowego ZKS Polonia, który oddano
do użytku w czerwcu 1979 roku.
Był jednym z współautorów powołania do życia w stycz-
niu 1980 roku Opolskiego Okręgowego Związku Badmin-
tona w Głubczycach, którego został pierwszym prezesem.
W ciągu 22 lat pracy w OOZB z jego inicjatywy zaczęto
prowadzić działalność gospodarczą, a uzyskany dochód
przeznaczano na realizację zadań statutowych. Walnie przy-
czynił się do popularyzacji badmintona wśród dzieci i mło-
dzieży szkół podstawowych w województwie opolskim.
Jako prezes związku był jednym z inicjatorów budowy no-
wej głubczyckiej hali przygotowanej specjalnie na potrze-
by badmintona, której inicjatywa powstała w 1982 roku
a oficjalne przekazanie do użytku nastąpiło 5. lipca 1996 r.
Z dużym powodzeniem udzielał się w strukturach Szkolne-
go Związku Sportowego i Ludowych Zespołów Sporto-
wych. Był jednym z inicjatorów powołania Międzyszkol-
nego Ośrodka Sportowego w Głubczycach, w którym peł-
nił funkcję dyrektora w latach 1993-2001, z którym od 1994
roku aktywnie współpracowała głubczycka Polonia. Przez
wiele lat był zaangażowany w działalność Podokręgu Piłki
Nożnej w Głubczycach, gdzie zajmował się m.in. sprawami
szkoleniowymi i licencjami.
    Uhonorowany został wieloma odznaczeniami państwo-
wymi i sportowymi. Do takich zaliczyć należy m.in. Złoty
Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę Zasłużony Działacz Kultury
Fizycznej, honorowe odznaki związków sportowych: Bad-
mintona, Koszykówki, Piłki Nożnej, Siatkówki, Lekkoatle-
tyki, LZS i SZS.
     Miejski stadion był jednym z miejsc, które odwiedzał
gdy grała Polonia, której kibicował od  zawsze. Jeszcze
niedawno umówiliśmy się na spotkanie, na którym miał
zweryfikować moje zapiski dotyczące historii głubczyckie-
go sportu - w szczególności siatkówki i koszykówki. Nie
zdążyliśmy się zobaczyć…
Bohdan zmarł 22. sierpnia…
Nie mógł żyć bez sportu…
Żegnaj i spoczywaj w spokoju ..

Robert "Poloniusz" Stebnicki

K O M U N I K A T
"OSTRZEŻENIE PRZED OSZUSTAMI DZIAŁAJĄCYMI NA TERENIE POWIATU GŁUBCZYCKIEGO"

       DO NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W GŁUBCZYCACH DOTARŁY SYGNAŁY OD MIESZKAŃCÓW
O PRZESTĘPCZYM DZIAŁANIU NIEZNANYCH OSÓB PODAJĄCYCH SIĘ ZA PRACOWNIKÓW URZĘDU SKARBO-
WEGO. OSOBY TE PRZEKAZUJĄ MIESZKAŃCOM NIEPRAWDZIWĄ INFORMACJĘ  O PRZYSŁUGUJĄCEJ IM NAD-
PŁACIE Z URZĘDU SKARBOWEGO, WRĘCZAJĄ FAŁSZYWY BANKNOT DWUSTUZŁOTOWY I PROSZĄ O WYDA-
NIE RESZTY. TYM SAMYM OSOBA POSZKODOWANA TRACI SWOJE OSZCZĘDNOŚCI I WCHODZI W POSIADA-
NIE FAŁSZYWYCH PIENIĘDZY.
    NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GŁUBCZYCACH OSTRZEGA MIESZKAŃCÓW POWIATU GŁUBCZYC-
KIEGO PRZED WSKAZANYM PRZESTĘPCZYM DZIAŁANIEM NIEZNANYCH OSÓB, INFORMUJĄC JEDNOCZEŚNIE,
ŻE NADPŁATY SĄ PRZEKAZYWANE PODATNIKOM JEDYNIE NA RACHUNEK BANKOWY LUB PRZEKAZEM POCZ-
TOWYM.
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>>> dok. KRUS  Kiedy przysługuje jednorazowe odszkodo-
wanie z tytułu choroby zawodowej?
Jednorazowe odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej
przysługuje ubezpieczonemu rolnikowi, domownikowi, pomoc-
nikowi rolnika, który ma stwierdzoną chorobę zawodową de-
cyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
     Kiedy nie przysługuje jednorazowe odszkodowanie z tytu-
łu wypadku przy pracy rolniczej?
Jednorazowe odszkodowanie nie przysługuje ubezpieczone-
mu, jeżeli: * spowodował wypadek umyślnie albo wskutek
rażącego niedbalstwa lub * będąc w stanie nietrzeźwości lub
pod wpływem środków odurzających, substancji psychotro-
powych lub innych środków o podobnym działaniu, sam w
znacznym stopniu przyczynił się do wypadku
Postępowanie przy zgłoszeniu wypadku przy pracy rolniczej.
    Wypadek należy zgłosić bez zbędnej zwłoki w najbliższej
jednostce organizacyjnej KRUS (osobiście, telefonicznie lub
na piśmie pocztą tradycyjną lub elektroniczną). Miejsce i przed-
mioty związane z wypadkiem w miarę możliwości zabezpieczyć
do czasu przeprowadzenia oględzin przez pracownika Kasy.
    Wysokość jednorazowego odszkodowania.
Jednorazowe odszkodowanie wynosi 809 zł za każdy procent
stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Orzeczenia
dotyczące stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu
w związku z ustaleniem prawa do jednorazowego odszkodo-
wania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej cho-
roby zawodowej wydają w pierwszej instancji - lekarze rzeczo-
znawcy Kasy, a w drugiej instancji - komisje lekarskie Kasy.

Podstawa prawna:
* ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpiecze-
niu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r., poz.
2336 z późn. zm.),
* ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpie-
czeniu społecznym z tytułu wypadków przy pra-

cy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1376 z późn. zm.),
* rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia
2005 r. w sprawie sposobu i trybu zgłaszania wypadku przy pracy
rolniczej oraz ustalania jego okoliczności
i przyczyn (Dz. U. z 2005r., Nr 76, poz. 669),
* rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 maja
2007 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszko-
dowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej cho-
roby zawodowej oraz zasiłku chorobowego (Dz. U. z 2015 r., poz.
1150 z późn. zm.).
      Bliższe informacje dotyczące jednorazowego odszkodowania
z tytułu wypadku przy pracy rolniczej można uzyskać na stronie
internetowej www.krus.gov.pl oraz w każdej jednostce organiza-
cyjnej Kasy.
   Kasa zaprasza rolników i ich rodziny do udziału w działaniach
prewencyjnych na rzecz zmniejszenia liczby wypadków przy pra-
cy i chorób zawodowych rolników.
    Informacje o wszystkich planowanych wydarzeniach znajdują
się na stronie internetowej
 http://www.wydarzenia-prewencyjne.krus.gov.pl/
Opracowane przez: Biuro Świadczeń - Centrala KRUS

2018-09-11                          OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC
 O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W SOŁECTWIE DOBIESZÓW

WRAZ Z UZASADNIENIEM I PROGNOZĄ  ODDZIAŁYWANIA  NA ŚRODOWISKO.
dostępne na stronie: https://tiny.pl/gb1rp

- Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
- Prognoza oddziaływania na środowisko Dobieszów

- Rysunek planu Dobieszów
- Tekst Planu Dobieszów
- Uzasadnienie Dobieszów
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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 3 000 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 danych

niezbędnych do wystawienia
 Faktury VAT przez Miejski Ośrodek Kultury.

Głos Głubczyc -
 bezpłatny informator samorzadowy

 Wydawca - Urząd Miejski w Głubczycach.  (ISSN 1234-0890)
nakład 2000 egz.

 Red. naczelny - Jan Wac,  Adres Redakcji: 48-100 Głubczyce,
ul. Niepodległości 14, Urząd Miejski,  tel. 77 485-30-21

e-mail: janwac@o2.pl

Materiały zamówione i niezamówione przyjmujemy
 do 10. każdego miesiąca.

 Materiały można zostawiać  w sekretariacie Urzędu Miejskiego.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za nadesłane

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

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

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

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

Fotografie

noworodków:

 KADR  Studio

Fotograficzno - Filmowe

Janusz Baczkur,

Głubczyce,

  Grunwaldzka 2,

662 065 354

SZANOWNI  RODZICE  I  OPIEKUNOWIE,
Przed Państwem szansa bezpłatnego zaszczepienia dzieci przeciw pneumokokom  - jednych
z najbardziej groźnych bakterii wywołujących ciężkie choroby i często pozostawiających
powikłania na całe życie.
Taką możliwość oferuje Państwu Ministerstwo Zdrowia. Można zaszczepić dzieci  do 5 r.ż.,
które dotąd nie otrzymały szczepionki przeciw pneumokokom. Wystarczy tylko zgłosić się do swojego
Lekarza Pierwszego Kontaktu.  Zachęcam Państwa do skorzystania z tej możliwości,  bo przecież:
"Pneumokoków nie lubimy, nasze dzieci zaszczepimy"

Z poważaniem, Dr med. Iwona Paradowska-Stankiewicz
  Konsultant Krajowy ds. Epidemiologii

Piechulla Oliwia c.
Marleny P.Cerekiew

17.08 22.10 3250g 55cm

Regimowicz Aleksandra
c.Żanety Raków

03.08 14.00 3250g 57cm

Rokicka Paulina
c.Dominiki N.Cerekwia
20.08 8.55 3300g 51cm

Siwek Nikola
c.Anny Krasne Pole

02.08 21.25 4050g 58cm

Sztreker Fabian
s.Klaudi Dzbańce

30.08 2.45 3200g 55cm

Szwarga Tomasz
s.Joanny Nysa

27.08 2.30 3670g 56cm

Świątek Szymon
s.Marceli Głubczyce

01.08 9.00 4200g 59cm

Treściński Tobiasz s.
Małgorzaty Głubczyce
24.08 1.15 3000g 52cm

Wiciak Nikodem s.
Katarzyny Krzyżkowice
05.08 5.15 3800g 60cm
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Serdecznie Witamy
 42 Nowych Mieszkańców

 Ziemi Głubczyckiej,
urodzonych

w sierpniu 2018r.
w Szpitalu Powiatowym

w Głubczycach.
Rodzicom Gratulujemy!

Bajorska Karolina c.
Małgorzaty Ściborzyce
W. 04.08 13.05 3200g 56cm

Bieniasz Aleksandra c.
Anny Głubczyce Sady
27.08 8.45 3150g 53cm

Botta Gabriel
s.Anety Olbrachcice

15.08 23.59 3900g 60cm

Bracki Ignacy
s.Marty Głubczyce

28.08 2.10 3350g 57cm

Cibis Alina
c.Małgorzaty Głogówek
14.08 13.00 3600g 58cm

Foryś Milena
c.Nicoli Głubczyce

20.08 14.20 3650g 56cm

Frankiewicz Oskar s.
Agnieszki N. Cerekwia
31.08 23.45 2850g 50cm

Furman Ignacy
s.Małgorzaty Grobniki
23.08 10.45 2950g 53cm

Gawłowska Lena
c.Anny Zubrzyce

02.08 10.30 3600g 55cm

Gołębiowski Mikołaj
s.Wiktorii Dytmarów
01.08 7.05 3580g 58cm

Grudniewski Jeremi
s.Marceli Głubczyce

02.08 19.20 3300g 56cm

Gumienna Emilia
c.Agnieszki Baborów

15.08 14.35 3100g 55cm

Hipnarowicz Lena
c.Darii Grobniki

16.08 10.00 2850g 53cm

Jakubik Jowita
c.Agnieszki Głubczyce
29.08 3.45 2850g 54cm

Junka
s.Martyny Biernatów
28.08 9.20 4050g 56cm

Kordula Liliana
c.Anny Racławice Śl.
27.08 5.32 3450g 56cm

Lenartowicz Magdalena
c.Jolanty Lewice

15.08 9.25 3650g 56cm

Leszczyński Dawid
s.Anny Głubczyce

20.08 10.30 2740g 51cm

Lipińska Hanna
c.Natalii Głubczyce

25.08 8.30 3300g 55cm

Mazur Karol
s.Karoliny Maków

27.08 10.15 3400g 53cm

Michalak Patryk
s.Ewy Głubczyce

03.08 11.05 3250g 57cm

Mistygacz Malwina c.
Magdaleny Wojnowice
02.08 9.05 2900g 53cm

Owsiak Błażej
s.Anety Głubczyce

28.08 9.30 3450g 54cm

Pasieka Oliwia
c.Joanny Boboluszki
28.08 9.20 3300g 55cm
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W kategorii I "Najestetyczniejsza posesja z budynkiem
 jednorodzinnym wybudowanym w ostatnich 10 latach"
Do powyższej kategorii przystąpiły 3 posesje.
Komisja przyznała 3 nagrody:
1. m. Maria Smyczek Bernacice  - 58 pkt
2. m. Paweł Żywina  Pomorzowice  - 41 pkt
3. m. Jacek Jankowski Głubczyce, - 39 pkt
W kategorii II
"Najestetyczniejsza posesja z budynkiem  jednorodzinnym
wybudowanym powyżej 10 lat temu"
Do powyższej kategorii przystąpiło 10 posesji.
Komisja przyznała 5 nagród,
w związku z miejscami I i II zajętymi ex aequo.
1. Janusz Kaczmarek Pomorzowice - 60pkt
1. Barbara Karcewicz  Opawica  - 60 pkt
2. Joanna Antosz  Pietrowice  - 53 pkt
2. Grzegorz Rosiak Pomorzowice  - 53 pkt
3. Adam Kocoń  Nowy Rożnów  - 50 pkt
(Nagrodzeni foto str.4)
W kategorii III
"Najestetyczniejszy balkon" -
 Do tej kategorii nie było zgłoszeń.

KONKURS NA NAJESTETYCZNIEJSZĄ POSESJĘ W GMINIE GŁUBCZYCE

W kategorii V
"Najestetyczniejsze Sołectwo", zgodnie z regulaminem  konkursu, ko-
misja przyznała nagrodę organizacji Dożynekw 2020 roku dla najeste-
tyczniejszego sołectwa-Pomorzowice-589 pkt.(W  2019r. dożynki -w Głub-
czycach)  Do tej kategorii przystąpiły dwa  sołectwa. Sołectwo - Nowy
Rożnów nie spełniło warunków regulaminu (brak wymaganej liczby zgło-
szeń indywidualnych). W związku z tym nie zostało sklasyfikowane.
 Sklasyfikowano jedno  sołectwo - Pomorzowice - 589 pkt. (foto M. Kitka)

W kategorii IV
"Najestetyczniejsza posesja
z budynkiem wielorodzinnym
lub innym obiektem publicz-
nym" - do tej  kategorii
przystąpiły 3 posesje.
Komisja przyznała 3 nagrody.
1. Wspólnota Mieszkaniowa
Pomorzowice 9A - 44 pkt
2. Wspólnota Mieszkaniowa
Pomorzowice 9 - 34 pkt
3. Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Warszawska 24 - 16 pkt


