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Kto rozszyfruje inicjał wyryty w  murze
stacji transformowej w tym parku
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PROGRAM  DOŻYNEK W  GŁUBCZYCACH
  25.08.2019

11:00           Formowanie korowodu dożynkowego  pod Urzędem Miejskim
                   i  Starostwem   Powiatowym .
                     Przemarsz korowodu do kościoła.  Korowód poprowadzą
                    Branickie   Mażoretki   "KAPRYS"  z  Orkiestrą "PLANIA" z  Raciborza

11:30           Msza  św.  Dziękczynna  -  oficjalne rozpoczęcie dożynek.
                     Poświęcenie koron  dożynkowych i chleba.
                     Przejście korowodu na Rynek

13:15            Wystąpienie Burmistrza Głubczyc Adama Krupy
     Powitanie gości - otwarcie części artystycznej dożynek

13:30             Występ MAŻORETEK  i  orkiestry "PLANIA"

14:00     Prezentacje artystyczne młodzieży szkolnej

15:00     Wręczenie podziękowań w uznaniu zasług dla rozwoju wsi i aktywizacji
                       lokalnej  społeczności.  Korony dożynkowe

15:45       Grupa Estradowa "MIRIAM" MOK pod kier. Marii Farasiewicz

16:45       "ONLY-M"

17:30        Kabaret - Piotr Korólczyk

18:30       UNIVERSE (+przerwa dla ekipy technicznej K. Bednarka)

20:00       GWIAZDA WIECZORU Kamil Bednarek

21:30       DOXXX

23:00        Zakończenie dożynek
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W pierwszą niedzielę wakacji, 23 czerwca
br. w amfiteatrze przy ul. Kochanowskiego
miała miejsce trzecia edycja widowiska mu-
zyczno-tanecznego "Zagraj mi piękny Cyga-
nie" w reżyserii Marii Farasiewicz, według
jej scenariusza.

W dwugodzinnym programie wystąpiły
razem trzy zespoły: Grupa Estradowa MI-
RIAM MOK, Teatr TRADYCJA ZSM oraz
zespół romski TERNE CIERCHENIA prowa-
dzony przez Bronisławę Danutę Mirgę, dzia-
łający przy Głubczyckim Towarzystwie Kul-
turalno-Społecznym Romów.

Widowisko to ubogacił artystycznie soli-
sta - Tomasz Wierzba, śpiewając m.in. słynną
balladę rosyjską "Oczi cziornyje" czy w ryt-
mie tanga "Graj piękny Cyganie". A na żywo
akompaniowali: Marian Bażyński (klawiszo-
we), Tomasz Mirga (skrzypce) oraz Wiesław
Wierzba (gitara, tamburyn). Wśród licznie

zgromadzonej publiczności byli włodarze naszego miasta, radni różnych szczebli samorządowych, goście z Opola, Krnova,
okolicznych miejscowości - słowem miłośnicy muzyki cygańskiej, którzy wypełnili amfiteatr i otaczający park. W jego
malowniczej scenerii wybrzmiały te dawne i współczesne pieśni cygańskie ilustrowane romskim tańcem, a przeplatane
tematyczną poezją Marii Farasiewicz.

Urzekająca, stosowna scenografia "Stajni na Warszawskiej" dodała po raz kolejny autentyczności widowisku. Można więc było
poczuć klimat i atmosferę niegdysiejszych obozowisk i taborów cygańskich. Nie mogło też zabraknąć konia i palącego się ogniska.
Żywiołowo reagująca publiczność dała się ponieść cygańskim, gorącym rytmom. Brawom nie było końca! Integracyjny charakter
koncertu dopełnił finałowy utwór "Jedno jest niebo dla wszystkich" odśpiewany wspólnie z widownią.

A w spektaklu muzycznym wystąpili: Maria Farasiewicz, Aleksandra Pabian, Karolina Sobczyk, Wiesław Wierzba, Mietek Zając,
solista - Tomasz Wierzba, jak i grupa dzieci, młodzieży i dorosłych Romów; asysta sceniczna: Kalinka i Zosia Borek.

Wydarzenie to na bieżąco było udostępniane na profilu FB Marii Farasiewicz, Krystyny Koziary i innych.
                                                                                                                                                                                      Redakcja ZSM

ZAGRAJ MI  PIĘKNY CYGANIE
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W niedzielę, 23 maja br. w kościele pw.
Podwyższenia Krzyża Świętego w Bogda-
nowicach została odprawiona uroczysta
Msza Św. jubileuszowa 50-lecia święceń
kapłańskich ks. Adama Szubki, wielolet-
niego proboszcza parafii Bogdanowice,
byłego dziekana, kapelana Kresowian,
kustosza Sanktuarium Matki Bożej Bo-
lesnej Łaskawej, a obecnie emeryta.

We Mszy Św. koncelebrowanej pod prze-
wodnictwem dostojnego jubilata uczest-
niczyli zaproszeni goście, księża, rodzina,
przyjaciele, znajomi oraz parafianie. Słowo
Boże wygłosił O. Ludwik Mycielski, przy-
wołując biografię i postać ks. Adama, jego
powołanie i 42 lata posługi duszpasterskiej
w parafii Bogdanowice, jak i szczególny kult
Matki Bożej z Monasterzysk, czczonej w
bogdanowickiej świątyni.

Ciepłe słowa do jubilata skierował obec-
ny ks. proboszcz - Jerzy Chyłek, któremu
ks. Adam podziękował za życzliwość i moż-
liwość przeżycia jubileuszu kapłaństwa
wśród swoich parafian.

O oprawę muzyczną Mszy Św. zadbała
Maria Farasiewicz  z Grupą Estradową MI-
RIAM MOK  i  udziałem solisty - Tomasza
Wierzby, w którego wykonaniu można było
usłyszeć m.in. słynne "Ave Maria" Schu-
berta. Nie mogło też zabraknąć nuty po-
etyckiej i wierszowanej laudacji autorstwa
p. Marii.

Po Mszy Św. przedstawiciele różnych
środowisk (burmistrz Adam Krupa, prze-
wodniczący Rady Miejskiej - Kazimierz Na-
umczyk z z-cą Edwardem Wołoszynem, p.
dyrektor Szkoły Podstawowej w Bogdano-
wicach - Aleksandra  Bobkier w asyście
nauczycieli,  sołtys - Bożena Cieślik i inni)
złożyli jubilatowi podziękowania i życze-
nia oraz symboliczne upominki i kwiaty.
Było wiele wzruszeń.

Następnie w asyście orkiestry dętej
PLANIA jubilat i zaproszeni goście udali
się do świetlicy na świąteczny obiad przy-
gotowany przez Koło Gospodyń Wiej-
skich. W miłej i radosnej atmosferze
upłynął czas.

                            Redakcja ZSM

50-LECIE  KAPŁAŃSTWA  KS. ADAMA SZUBKI
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W dniach 26 czerwca - 3 lipca głubczycki chór "Cantabile" pod
kierownictwem Ewy Maleńczyk uczestniczył w 37
Międzynarodowym Konkursie w Lloret de Mar w Hiszpanii
organizowanym przez "Chorus Inside International".

W tegorocznej edycji konkursu, oprócz naszego chóru - który
był jedynym zespołem z Polski - wzięły również
udział chóry z Włoch, Hiszpanii, Mołdawii,
Węgier oraz Rosji. W sumie do konkursu
zakwalifikowano 12 chórów.

Pierwszego dnia po przyjeździe mieliśmy
okazję uczestniczyć w paradzie chórów ulicami
miasta Lloret de Mar, która zakończyła się
koncertem inaugurującym Festiwal w
przepięknym zabytkowym kościele, na którym
nasi chórzyści po raz pierwszy mieli okazję się
zaprezentować.

Następnego dnia odbył się konkurs. Nasz
chór zgłosił swój udział w dwóch kategoriach,
w kategorii "Muzyka Sakralna" oraz "Muzyka
Ludowa". Ten dzień był zdecydowanie
najtrudniejszym dniem naszej hiszpańskiej
przygody ponieważ wymagał od nas pełnej
mobilizacji i skupienia. Na wyniki jednak
musieliśmy czekać aż dwa dni. W między czasie,
zorganizowano nam wycieczkę do pięknej
Barcelony oraz Tossa de Mar. Koncert finałowy został
zaplanowany przez organizatorów Festiwalu na poniedziałek i
miał miejsce w Kościele Santa Maria w Blanes, urokliwej

HISZPAŃSKI SUKCES CHÓRU " CANTABILE"
miejscowości niedaleko Lloret de Mar. Dzień ogłoszenia wyników
okazał się jednak dla nas niezmiernie szczęśliwy - chór "Cantabile"
zdobył podwójne złoto!!! Nasza radość była ogromna, a wielu
radosnych wzruszeń dostarczyła nam publiczność festiwalowa,
skandująca: Bravo Polonia! Genial!

Z Hiszpanii wróciliśmy szczęśliwi i pełni
entuzjazmu do dalszej pracy. Oprócz zdobytego
podwójnego  złota chór otrzymał propozycję
wzięcia udziału w kilku kolejnych konkursach
m.in. w Katalonii oraz Moskwie, a także
organizatorzy Festiwalu zaprosili nas do
udziału w programie Erazmus Plus. Kolejny
sezon artystyczny zapowiada się zatem bardzo
pracowicie.

Chciałabym podziękować Wszystkim, którzy
przyczynili się do tego wyjazdu - Burmistrzowi
Głubczyc Panu Adamowi Krupie, Dyrektorowi
Miejskiego Ośrodka Kultury Panu
Zbigniewowi Ziółko, Zarządowi Województwa
Opolskiego, mojej wspaniałej kadrze Annie
Szpak oraz Katarzynie Kaliwodzie oraz mojemu
mężowi Pawłowi za wsparcie i nieocenioną
pomoc przy organizacji projektu.

Jako dyrygent chóru i wychowawca pragnę
w szczególności podziękować młodzieży za ich

trud i pasję jaką włożyli aby tak pięknie reprezentować nasz kraj,
województwo oraz nasze miasto. Chór "Cantabile" to cudowni
ludzie, którzy będąc razem tworzą piękne rzeczy.

Ewa Maleńczyk
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Zawodnicy "Technika" Głubczyce
 spisali się bardzo dobrze

W dniach 20-23.06.2019r. w Kędzierzynie - Koźlu odbyły się
Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików Młodszych U 13
w Badmintonie. Reprezentacja klubu LKS "Technik" Głubczyce
liczyła 14-stu zawodników a byli to: Mateusz Golas, Hubert Le-
nartowicz, Rafał Mielnik, Jakub Gałązka, Dominik Lenartowicz,
Piotr Adamów, Dawid Serafin, Maja Janko, Oliwia Zielińska, Anna
Gałaszkiewicz, Kaja Naumczyk, Dominika Wiciak, Anna Paruszew-
ska i Maja Naumczyk.

Zawodnicy "Technika" Głubczyce spisali się bardzo dobrze
zdobywając na tych Mistrzostwach trzy złote medale i dwa piąte
miejsca. Najlepiej spisali się Mateusz Golas, który zdobył dwa
złote medale  w grze pojedynczej i mieszanej grając w parze z Julią
Wójcik z klubu Beninca UKS Fenkis K -Koźle, broniąc tym sa-
mym tytuły z poprzedniego roku i Maja Janko, która zdobyła
złoty medal w grze podwójnej grając w parze również Julią Wój-
cik. Dodatkowo 5 miejsce zajęli w grze pojedynczej dziewcząt
Oliwia Zielińska oraz w grze podwójnej chłopców  Dominik Le-
nartowicz i Jakub Gałązka. Gratulacje dla wszystkich zawodników
za walkę i serce oddane na korcie.

CZERWIEC W PRZEDSZKOLU NR 1
Czerwiec w naszym przedszkolu upłynął bardzo szybko i pracowicie. Pogoda nas rozpieszczała, dlatego przedszkolaki dużo czasu

spędzały na harcach na świeżym powietrzu, bawiąc się w przedszkolnym ogrodzie. 8 czerwca w godzinach popołudniowych, z okazji
dnia dziecka odbył się Piknik Rodzinny, na który dzieci licznie przybyły wraz ze swoimi rodzinami. Czekało tam na nich wiele atrakcji,
m.in. warsztaty z alpakami, przejazd wagonetą ulicami naszego pięknego miasta, aerobic na wesoło, pokaz tańca dziewcząt ze szkoły
tanecznej Royal Dance Center. Dodatkowo w trakcie trwania imprezy odbywał się
"Pchli Targ", na którym dzieci mogły nawzajem wymieniać się i sprzedawać swoje
zabawki. Nie zabrakło różnego rodzaju pyszności. Były gofry, lody, wata cukrowa,
popcorn, ciasto, kawa, woda oraz kiełbaska z grilla. Dodatkową atrakcją było
malowanie twarzy. Pogoda dopisała, atmosfera podczas całej imprezy była radosna i
miła. Przez cały czas towarzyszyła nam muzyka, która zachęcała do zabawy i wspólnych
pląsów. To jednak nie koniec imprez, które odbyły się w czerwcu. 18 czerwca miało

miejsce bardzo ważne wydarzenie w życiu naszego
przedszkola. Pożegnaliśmy naszych starszaków, którzy od
września rozpoczną swoją przygodę ze szkołą. Na auli
Liceum Ogólnokształcącego w Głubczycach odbyła się
uroczystość zakończenia przedszkola pod nazwą
"Autostopem przez Polskę". Podczas przygotowań do niej,
oraz już w trakcie jej trwania dzieci poznały i nauczyły się wiele ciekawych i ważnych informacji o Polsce.
Zaprezentowały takie tańce jak: Kujawiak, Krakowiak i Polonez. Przedstawiły legendy: "O smoku
Wawelskim", "Wars i Sawa", "O Juracie, królowej Bałtyku". Opisały różne miejsca w Polsce: Góry, Kraków,
Mazowsze, Warszawę, Toruń i Pomorze. Przybliżyły także postaci znanych Polaków, takich jak Fryderyk
Chopin i Mikołaj Kopernik. Całe przedstawienie było nie tylko uroczystością zakończenia przedszkola ale
także piękną lekcją historii dla naszych absolwentów. Każdy otrzymał pamiątkową foto-książkę oraz
słodki upominek. Wspólny rok minął nam bardzo szybko. Było wiele zabaw, nauki i atrakcji. Dziękujemy
naszym kochanym przedszkolakom za wspólnie spędzone chwile, codzienny uśmiech i radość jaką nas

obdarowywały. Życzymy im samych szóstek oraz wielu sukcesów w szkole.                                                    Barbara Ratuszniak
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KRONIKA
TECHNIKUM
MECHANICZNEGO
1969 - 1984
DYR. JAN  MRUK
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Informacja prasowa
                                  Opole, 4 lipca 2019 r.

ZUS PROPONUJE DUŻE PIENIĄDZE
NA POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA PRACY

Pracodawcy, którzy chcą podnieść poziom bezpieczeństwa pracy w
swoich zakładach mogą liczyć na pieniądze z ZUS. Od 15 lipca będą
mogli składać wnioski o dofinansowanie sięgające nawet 500 tys.
złotych. Kwota refundacji będzie uzależniona od liczby pracowników
w przedsiębiorstwie.

Oficjalnym dniem rozpoczęcia konkursu jest 15 lipca, a datą końcową
będzie 16 sierpnia. Centrum Dofinansowania Płatników działające
w opolskim oddziale ZUS będzie przyjmować projekty od pracodaw-
ców z województwa opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego. Firmy mogą
przedstawić projekty, które zwiększą bezpieczeństwo i higienę pracy
na oraz zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy czy chorobami
zawodowymi. Propozycje, które znajdą uznanie fachowców od bezpie-
czeństwa pracy i spełnią kryteria stawiane przez ZUS, będą mogły być
realizowane w przyszłym roku.

Mała firma - większe wsparcie
- Poziom dofinansowania będzie zależał od wielkości przedsiębior-

stwa. Głównym kryterium jest liczba pracowników, za których praco-
dawca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne. Mikroprzedsiębior-
stwa, czyli te zgłaszające do ubezpieczeń od 1 do 9 osób, mogą liczyć
nawet na 90 procentowe dofinansowanie zakładanej wartości projektu
- podkreśla Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS
w regionie.

Małe firmy, zgłaszające od 10 do 49 osób, mogą starać się o 80 pro-
centowe dofinansowanie szacowanej wartości projektu. Przedsiębior-
stwa średnie - zatrudniające do 249 osób - na 60 procent. Natomiast
zakłady pracy, które deklarują opłacanie składek w ZUS za więcej niż
250 pracowników mogą wnioskować o sfinansowanie nominalnej war-
tości projektu na poziomie 20 procent - wyjaśnia Sebastian Szczurek,
rzecznik prasowy ZUS w regionie.

Pieniądze tylko dla rzetelnych płatników
- Pozytywnie rozpatrywane będą propozycje tylko tych przedsię-

biorstw i firm, które na bieżąco regulują zobowiązania w ZUS czyli nie
zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpie-
czenie zdrowotne. Ponadto wnioskodawca nie może być w stanie upa-
dłości lub w procesie likwidacji. Na pewno też, na etapie oceniania
projektu będziemy weryfikować czy firma ubiegała się już w przeszłości
o takie dofinansowanie - dodaje Sebastian Szczurek.

Wniosek papierowo i on-line
Wniosek o dofinansowanie można złożyć w wersji papierowej i elek-

tronicznej przez stronę www.prewencja.zus.pl Papierową wersję wnio-
sku można złożyć w dowolnej placówce ZUS lub wysłać na adres:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrum Dofinansowania Płatników
ul. Wrocławska 24, 45-701 Opole.

Dokumenty w sprawie konkursu są do pobrania pod adresem
www.zus.pl/prewencja

Pytania dotyczące konkursu można kierować drogą elektroniczną na
e-mail: konkurs@zus.pl od 15 lipca do 11 sierpnia 2019 r.

Sebastian Szczurek
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS

województwa opolskiego

DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ
PŁATNIKA SKŁADEK

 NA POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA
I HIGIENY PRACY

KONKURS
Zapraszamy do udziału w konkursie pracodawców, w

którym można uzyskać dofinansowanie projektów popra-
wiających warunki pracy.

Termin składania wniosków 15 lipca - 16 sierpnia 2019 r.
Co należy poprawić
Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się

w następujących obszarach technicznych: bezpieczeństwo
instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mecha-
nicznymi oraz promieniowaniem  elektromagnetycznym;
oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed
promieniowaniem optycznym; ochrona przed energią elek-
tryczną i elektrycznością statyczną; urządzenia oczyszcza-
jące i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej
wentylacji powietrza; sprzęt i urządzenia służące poprawie
bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i in-
nych strefach pracy; sprzęt i urządzenia służące ograni-
czeniu obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego; sprzęt
i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przy-
padku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czyn-
niki biologiczne; środki ochrony indywidualnej.

Krótki termin
Wnioski można składać od 15 lipca. Termin, do którego

ZUS przyjmie dokumenty, to 16 sierpnia br. Na stronie
www.zus.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej ZUS jest
więcej informacji o konkursie, w tym regulamin oraz potrzeb-
ne dokumenty. Rozpatrzenie wniosku jest dwuetapowe.

Najpierw ocenę formalną, czyli sprawdzenie kompletno-
ści i poprawności złożonych wniosków, przeprowadzi ZUS.
Następnie ocena merytoryczna należy do Centralnego In-
stytutu Ochrony Pracy. Pytania lub wątpliwości dotyczące
Konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres

e-mail: konkurs@zus.pl w terminie do 11 sierpnia 2019 r.
Konkretne pieniądze
* Dla mikroprzedsiębiorców maksymalna kwota dofinan-

sowania projektów inwestycyjno-doradczych to 140 tys. zł,
* dla małych 210 tys. zł,
* dla średnich do 340 tys. zł,
* dla dużych do 500 tys. zł.

Sebastian Szczurek
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS

województwa opolskiego
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dr Aleksandra Hadzik
APEL DO ROLNIKÓW  O ZACHOWANIE ZASAD
BEZPIECZEŃSTWA  PODCZAS ŻNIW
Rozpoczęły się żniwa - okres wieńczący trud, który rolnicy

codziennie wkładają w uprawianie i pielęgnowanie ziemi. To czas
wytężonej pracy i ogromnego wysiłku mieszkańców wsi. Towa-
rzyszy temu zmęczenie i pośpiech, a pracaw gospodarstwach
rolnych wykonywana jest często w zmiennych warunkach at-
mosferycznych, w czasie upału, burz i ulewnych deszczy. Na
polach od rana do późnego wieczoru pracują maszyny rolnicze o
bardzo skomplikowanej konstrukcji, używane tylko w tym okre-
sie. Niestety, w czasie żniw często dochodzi do tragicznych w
skutkach wypadków, które mają konkretne przyczyny.

W obliczu możliwych zagrożeń apeluję do Państwa o prze-
strzeganie zasad ochrony zdrowia i życiawgospodarstwach rol-
nych. Zachowajcie Państwo szczególną ostrożność, zwłaszcza
w czasie pracy z kombajnami, maszynami do zbioru słomy i siana
oraz transportu płodów rolnych. Korzystajcie tylko z maszyn
narzędzi w pełni sprawnych, w dobrym stanie technicznym. Za-
kładajcie osłony na ruchome elementy maszyn, szczególnie na
wały przegubowo-teleskopowe i pracujcie w przylegających do
ciała ubraniach. Żeby uniknąć pochwycenia przez wirujące i ob-
racające się części maszyn, przed przystąpieniem do napraw i
regulacji, koniecznie wyłączcie napęd.

Pracujcie w butach chroniących przed poślizgnięciem i upad-
kiem, nie przewoźcie ludzi na załadowanych przyczepach, pomo-
stach oraz dyszlach i błotnikach maszyn. Stosujcie przerwy na
odpoczynek i regenerację sił, a w upalne dni ograniczcie ekspo-
zycję ciała na działanie słońca i wysokich temperatur. Nie zapo-
mnijcie też o zapewnieniu właściwej opieki dzieciom oraz wydzie-
leniu specjalnego miejsca do zabawy, z dala od wykonywanej
pracywgospodarstwie.

Tegoroczne żniwa mogą być bezpieczne! Wszystko zależy od
Państwa postawy i zaangażowania. Życzę dobrej pogody i obfi-
tych zbiorów, a przede wszystkim bezwypadkowej pracy.

               Warszawa, dnia, 4 lipca 2019 r.

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ROLNIKÓW
DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁY
SPECJALNE PRODUKCJI ROLNEJ
Począwszy od 2 maja 2014 r., zgodnie z
nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym
rolników, za działy specjalne produkcji rolnej,

uzasadniające objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników,
uznaje się następujące rodzaje oraz rozmiary upraw i produkcji:
1. uprawy roślin ozdobnych i pozostałych w szklarniach
ogrzewanych powyżej 100 m2
2. uprawy w szklarniach nie ogrzewanych powyżej 100m2
3. uprawy roślin ozdobnych i pozostałych w tunelach foliowych
ogrzewanych powyżej 200m2
4. uprawy grzybów i ich grzybni- powyżej 100m2 powierzchni
uprawowej
5. drób rzeźny (w skali roku )
- kurczęta- powyżej 1000 szt.
- gęsi - powyżej 500 szt.
- kaczki - powyżej 500 szt.
- indyki - powyżej 500 szt.
- strusie - powyżej 20 szt.
6. drób nieśny:(w skali roku )
- kury nieśne ( w stadzie reprodukcyjnym ) - powyżej 2.000 szt. (
- gęsi ( w stadzie reprodukcyjnym ) - powyżej 200 szt.
- kaczki ( w stadzie reprodukcyjnym ) - powyżej 500 szt.
- indyki ( w stadzie reprodukcyjnym ) - powyżej 500 szt.
- kury ( produkcja jaj konsumpcyjnych ) - powyżej 1.000 szt.
- strusie ( w stadzie reprodukcyjnym ) - powyżej 6 szt.
7. zakłady wylęgu drobiu
 ( zdolność produkcyjna - liczba jaj - powyżej 3.000 szt.):
- kurczęta,  gęsi,  kaczki,  indyki,
- strusie - powyżej 50 szt.
8. zwierzęta futerkowe - powyżej 50 szt.  samic stada
podstawowego: - lisy i jenoty,  norki,  tchórzofretki, szynszyle,
 nutrie,  króliki,
9. pasieki powyżej 80 rodzin
10. hodowla i chów świń poza gospodarstwem rolnym,
powyżej 100 szt.
Osoba rozpoczynająca wyżej wymieniony rodzaj działalności, jest
obowiązana przedłożyć zaświadczenie organu podatkowego o
rodzaju i rozmiarach prowadzonej produkcji oraz o wysokości
zdeklarowanego dochodu z tego tytułu.
Osoba zgłaszająca prowadzenie działu specjalnego związanego z
hodowlą strusi powinna podać informacje o rozmiarach produkcji
i dochodach z tego tytułu w oświadczeniu złożonym w jednostce
KRUS.
Ważne!
Wszystkie osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu
rolników z tytułu prowadzenia działów specjalnych powinny
corocznie dostarczać Kasie zaświadczenia o rozmiarach i rodzaju
produkcji. Ponadto, do celów wymiaru składki na ubezpieczenie
zdrowotne, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych, osoby te winne dostarczyć do dnia 31 stycznia
każdego roku oświadczenie o przewidywanym dochodzie z
prowadzonej działalności w zakresie działów specjalnych. Do
oświadczenia należy dołączyć odpis decyzji naczelnika urzędu
skarbowego, wydanej na podstawie deklaracji o rodzajach i
rozmiarach zamierzonej produkcji,  lub o wysokości
przewidywanego dochodu w roku następnym.
Opracowała: Ewelina Elias Kierownik Wydziału Ubezpieczeń
OR KRUS w Opolu

                                                              Głubczyce, 10.07.2019r.
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ

DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  NA TERENIE POWIATU
GŁUBCZYCKIEGO W II KWARTALE 2019R. (skrót)
Podstawowym kryterium jakie powinna spełniać woda do spo-

życia jest to, aby była ona bezpieczna dla zdrowia, a woda jest w
pełni bezpieczna dla zdrowia jeśli spełnia wymagania określone
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w
sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz.
U. poz. 2294/

Zakres badań obejmuje zarówno badania mikrobiologiczne, fi-
zykochemiczne, organoleptyczne oraz badania stężeń promie-
niotwórczości w wodzie.

Podstawę zapewnienia konsumentom bezpiecznej wody do
spożycia stanowią zarówno badania realizowane w ramach nad-
zoru organów  Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jak i badania
wykonywane przez producentów wody w ramach kontroli we-
wnętrznej. Przekroczenie parametrów określonych w rozporzą-
dzeniu wymaga każdorazowo dokonania oceny zagrożeń oraz
określenia przydatności wody do spożycia. Ocena jakości wody
sporządzana jest osobna dla każdego wodociągu.

Woda wykorzystywana do zbiorowego zaopatrzenia ludności
na terenie powiatu głubczyckiego pochodzi z ujęć podziemnych.
Jakość wody skontrolowano w 12 wodociągach.(...)

Z up. Państwowego PIS   Z-ca PPISanitarnego w Głubczycach
                                                           mgr Joanna Zagwocka
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PO 8 LATACH GŁUBCZYCE
DOCZEKAŁY SIĘ POSŁA!

Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki
wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czy-

nić wszystko dla po-
myślności Ojczyzny i
dobra obywateli, prze-
strzegać Konstytucji i
innych praw Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

Ślubuję. Tak mi dopo-
móż Bóg.

Taka odpowiedź padła
12 czerwca 2019 r. w Sej-
mie RP przed Marszał-
kiem Sejmu, Ministrami,
Posłami i zgromadzony-
mi gośćmi z ust Głub-
czyczanina Jerzego Na-
szkiewicza, który zastą-
pił               w Sejmie
Patryka Jakiego. Poseł

Jaki w Eurowyborach zdobył mandat Europosła tym samym ustę-
pując miejsca kolejnej osobie z listy Prawa i Sprawiedliwości w
woj. opolskim z Wyborów Parlamentarnych 2015.

Kim jest Jerzy Naszkiewicz?  Jest przede wszystkim rodowitym
Głubczyczaninem - co często podkreśla. Wiele lat pracował w
zlikwidowanym Gimnazjum Nr 2, gdzie był nauczycielem techniki
i informatyki. Po wygaszeniu Gimnazjum znalazł pracę w sklepie z
elektroniką, następnie został zatrudniony w pełnym wymiarze
godzin w ZSCKR w Głubczycach (tzw. "Rolniczak"). Po Wybo-
rach Samorządowych w 2015 r., w których ubiegał się o mandat
Posła, został zatrudniony w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim,
gdzie przez ponad 3 lata pracował jako Doradca kierujący Biurem
Wojewody Opolskiego. W tym czasie pełnił również funkcję rad-
nego Powiatu Głubczyckiegoi Powiatowego Pełnomocnika Pra-
wa i Sprawiedliwości. Po tegorocznych Eurowyborach otrzymał
mandat poselski. Jerzy Naszkiewicz znany jest jako społecznik,
osoba zaangażowana w sprawy Głubczyc i okolicy, bardzo ak-
tywny radny. Kojarzony przede wszystkim jako osoba walcząca
o prawa pracowników, uczniów  i rodziców likwidowanego Gim-
nazjum Nr 2.

Jakie plany na przyszłość? Poseł Naszkiewicz nie ujawnia jesz-
cze wszystkich swoich planów, mówi, że 4 miesiące VIII kadencji

Sejmu RP, na które został powołany, będą w jego przypadku bar-
dzo intensywne. Planuje po pierwsze uruchomienie sieci biur uła-
twiającej mieszkańcom całego województwa opolskiego kontakt
z parlamentarzystą. Ponadto planuje otwarcie swojego podsta-
wowego biura właśnie w Głubczycach, bo jak twierdzi: "Nikt le-
piej nie rozumie problemów miasta jak jego mieszkańcy."

Kolejnym ciekawym pomysłem jest ponowne uruchomienie kolei
w Powiecie Głubczyckim. Choć wielu z nas może uważać to za
mało prawdopodobne, to "jest to jak najbardziej możliwe" - tłu-
maczy Poseł Jerzy Naszkiewicz. - "Powiat Głubczycki jest jedy-
nym w województwie opolskim, nie posiadającym własnego po-
łączenia kolejowego i to należy zmienić."

Tłumaczy jednak, że jest to proces długotrwały, który może
trwać dłużej niż 4 miesiące i wymaga on o wiele większego zainte-
resowania i pracy niż te, które przez lata uskuteczniane były przez
władze samorządowe.

Jerzy Naszkiewicz stawia przede wszystkim na komunikację. -
"Dobre skomunikowanie Powiatu z innymi regionami w woj. opol-
skim i śląskim spowoduje rozwój i iskrę zapalną, która potrzebna
jest głubczyckiej koniunkturze." Poseł planuje zabiegać o remont
dróg. - "Są one zaniedbane i dziurawe. Podróżowanie takimi dro-
gami nie tylko naraża kierowcę na dodatkowe koszty związane z
naprawami pojazdu, ale również tworzy sytuacje niebezpieczne,
w których łatwo może dojść do wypadku" - mówi Naszkiewicz.

"Ponadto nie możemy dopuszczać do sytuacji, w których drogi
są zaniedbywane przez ich administratorów, a ich naprawa po-
strzegana jest jako "wielka inwestycja". Drodzy Głubczyczanie!
OBOWIĄZKIEM administratorów dróg jest dbanie o nie. Uwa-
żam, że naprawa drogi nie powinna być szansą do poklasku. Sam
uważam to po prostu za mój obowiązek". - tłumaczy.

Prawdziwy plan inwestycyjny
Kolejnym pomysłem Posła jest sprowadzenie do Głubczyc na

przestrzeni kilku lat inwestora, który stworzy w Głubczycach nowe
miejsca pracy, aby ludzie chętni do pracy, mogli uczciwie i dobrze
zarabiać. Niestety nie wiemy nic więcej na ten temat. Poseł uśmie-
cha się i zapewnia, że Głubczyce się na nim nie zawiodą. - "Trzeba
dbać o miejsce, w którym żyją najbliżsi, przyjaciele, znajomi, ale
również polityczni przeciwnicy".

Posłowi Jerzemu Naszkiewiczowi życzę wiele zapału w pełnie-
niu swoich nowych obowiązków, a mieszkańcom Głubczyc chęci
do współpracy z Posłem w tworzeniu nowego, lepszego jutra dla
Głubczyc, Opolszczyzny i Polski.

Radny Powiatu Głubczyckiego
Leszek Bac

Otwarcie biura poselskiego
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MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW  TAEKWONDO - RYBNIK 2019
W dniach 31.05-02.06.2019 roku w Rybniku odbyły się XXXII  Mistrzostwa Polski Seniorów  Taekwondo.

Reprezentacja LKS Sparta Głubczyce i ZS w Pietrowicach w składzie Karolina Konik, Kamila Ciechanowska, Paulina
Szpak, Daria Baran, Olga Jabłońska, Kinga Sztucka , Patrycja Piworun, Bartosz Słodkowski, Michał Jano, Wojciech
Żłobicki, wraz z trenerem Danielem Jano przywiozła z Mistrzostw 5 krążków  złotych, jeden srebrny i 2 brązowe wygry-
wając klasyfikację medalową indywidualną klubów.

Aby wystartować w Mistrzostwach każdy zawodnik walczył o punkty kwalifikacyjne w dwóch turniejach ogólnopol-
skich w Pucharze Polski i Grand Prix Polski. Tylko najlepsza 16 z konkurencji mogła walczyć o medale Mistrzostw Polski
Seniorów Taekwon-do.

Dwukrotny tytuł Mistrza Polski i tytuł najlepszego zawodnika zdobył Bartosz Słodkowski wygrywając walki w
kategorii + 85 kg oraz konkurencję testów siły. Równie wspaniale wystąpiła Karolina Konik wygrywając indywidualne
walki do 62 kg i zajmując III m w testach siły, W konkurencji układów kobiet Mistrzynią Polski została Daria Baran a
w konkurencji układów mężczyzn Mistrzostwo  Polski zdobył Michał Jano.  Wicemistrzynią Polski została Paulina
Szpak w układach formalnych kobiet. Na trzecim miejscu podium w walkach w kategorii + 75kg stanęła Patrycja
Piworun. Wielkie gratulacje za tak wspaniały występ naszej ekipy klubowej.
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ROAD TO WORLD
 KARATE CHAMPIONSHIPS

Szymon Cieślik z Ludowego Zespołu
Sportowego Karate-Do Głubczyce powołany
został  na XI Mistrzostwa Świata Karate WKF
U21 w Santiago de Chile. Zawody odbędą się
w dniach 23-27 października 2019.
Niestety nasz sport nie jest aktualnie
finansowany przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki, mimo iż jest dyscypliną olimpijską.
Przelot do Ameryki Południowej jak
i zakweterowanie oraz sam pobyt wiążą się
z bardzo wysokimi kosztami. Osoby  i firmy
chętne wspomóc jego wyjazd proszę o kontakt,
a  każdego o dobrym sercu o wsparcie .
                            LZS Karate-Do Głubczyce



 SIERPIEŃ 2019 nr 8/31518

REKLAMA  W GŁOSIE GŁUBCZYC
 Głos Głubczyc jest bezpłatnym informatorem o zasięgu
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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 "parametrów"
niezbędnych do wystawienia

 Faktury VAT przez Miejski Ośrodek Kultury.

Głos Głubczyc -
 bezpłatny informator samorzadowy

 Wydawca - Urząd Miejski w Głubczycach.  (ISSN 1234-0890)
nakład 3000 egz.

 Red. naczelny - Jan Wac,  współpraca Mateusz Kitka
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>

Gdy zapomniałeś, że czerwiec
to niekorzystny miesiąc by zostać emerytem

Złożyłeś wniosek o emeryturę w czerwcu i teraz tego żałujesz? Jeszcze nic
straconego. Taki wniosek możesz wycofać. Masz na to miesiąc od dnia otrzymania
decyzji o przyznaniu emerytury. Osiągnięcie wieku emerytalnego to po wielu latach
pracy bardzo wyczekiwany moment. Jednak na złożenie wniosku o świadczenie warto
wybrać optymalny moment. Czerwiec nie był najkorzystniejszym miesiącem na taką
decyzję. Dlaczego? - Czerwiec to jedyny miesiąc w roku, w którym składki na koncie
każdego ubezpieczonego są objęte waloryzacją roczną, ale już nie kwartalną. Składniki,
które są brane pod uwagę do obliczenia podstawy emerytury są waloryzowane tylko
raz, a nie podwójnie, jak w każdym innym miesiącu. To oznacza, że świadczenie wyliczone
na podstawie wniosku złożonego w czerwcu, może być niższe o kilkanaście bądź nawet
kilkaset złotych. Wszystko zależy od sumy składek na naszym koncie w ZUS - wyjaśnia
Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.
Co możesz zrobić, jeśli pochopnie podjąłeś decyzję o złożeniu wniosku o emeryturę
właśnie czerwcu?
- Jeśli ktoś uzna, że wniosek o emeryturę złożony w czerwcu to nie był najlepszy
pomysł to może go wycofać. Nawet po wydaniu przez ZUS decyzji przyznającą można
zrezygnować z emerytury, jednak trzeba to zrobić najpóźniej do dnia uprawomocnienia
się decyzji. Warto pamiętać, że taka decyzja staje się prawomocna po upływie miesiąca
od dnia jej otrzymania. Nie jest istotna data wydania decyzji, ale dzień jej odbioru -
podkreśla Sebastian Szczurek z ZUS.
ZUS przyznaje emeryturę z urzędu tylko w jednym przypadku. Wtedy, gdy
ubezpieczony osiąga wiek uprawniający do emerytalny i w tym momencie pobiera
rentę z tytułu niezdolności do pracy. W każdej innej sytuacji ZUS wyda decyzję o
przyznaniu świadczenia tylko i wyłącznie na wniosek. To daje zainteresowanemu
możliwość wycofania wniosku, na przykład wniosku złożonego o emeryturę w najmniej
korzystnym miesiącu czyli czerwcu.  Przy wycofaniu wniosku nie jest wymagane podanie
powodu. Można to zrobić pisemnie (na formularzu ZUS EWS), ustnie do protokołu w
każdej placówce ZUS, bądź za pomocą dokumentu elektronicznego.
Wycofanie wniosku będzie skuteczne również wtedy, gdy w imieniu ubezpieczonego
zrobi to osoba przez niego upoważniona lub wskazany pełnomocnik. Wówczas do
wniosku należy dołączyć upoważnienie lub pełnomocnictwo podpisane przez
ubezpieczonego. Sebastian Szczurek Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS

OGŁOSZENIE
Burmistrz Głubczyc informuje o poda-

niu do publicznej wiadomości poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz
umieszczeniu na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Głubczycach wyka-
zów obejmujących nieruchomości Gminy
Głubczyce, przeznaczonych do zbycia i od-
dania w dzierżawę:

1.18.06.2019 r. wykazów obejmujących
przeznaczone do zbycia nieruchomości:

- nieruchomości lokalowe, położone
w Głubczycach przy ul. Gdańskiej nr 5/2,
nr 5/10, nr 5/12 wraz ze sprzedażą ułamko-
wej części gruntu z działki nr 315/46;

- nieruchomość niezabudowana, poło-
żona w obrębie miejscowości Nowa Wieś
Głubczycka, oznaczona jako działka nr 21.

2. 12.07.2019 r. wykaz obejmujący prze-
znaczone do oddania w dzierżawę nieru-
chomości gruntowe, położone w:

a) Głubczyce - części działek
 nr 667/60, nr 635/3, nr 865/2, nr 623/2,
 nr 548/1,  nr 623/5, nr 621/60;
b) Bernacice - działka nr 216/2;
c) Królowe - działka nr 230/2;
d) Pomorzowiczki - działka nr 78;
e) Braciszów - działka nr 617;
f) Zawiszyce - działka nr 383;
g) Bogdanowice - części działek
           nr 431/2 i nr 605/1;
h) Gadzowice - działka nr 310;
i) Gołuszowice - działka nr 309/1
         i część działki nr 110;
j) Równe - część działki nr 434;
k) Lisięcice - część działki nr 481;
l) Debrzyca - część działki nr 431/10;
m) Ściborzyce M.- cz. działki nr 281/1.
3. 12.07.2019 r. wykaz obejmujący prze-

znaczoną do oddania w dzierżawę w dro-
dze przetargu nieruchomość gruntową,
położoną w Kietlicach, oznaczoną jako
część działki nr 276/2.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Głubczyc informuje, że w dniu 20 sierpnia 2019 r. odbędzie się II przetarg

ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, oznaczo-
nej według ewidencji gruntów jako działka nr 481 o powierzchni 2,1237 ha, położonej w
obrębie gruntów miejscowości Lisięcice. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 12
837,00 zł. Wadium wynosi 1 300,00 zł. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wnie-
sienie wadium w pieniądzu. Termin i warunki wniesienia wadium zawarte jest w ogłosze-
niu o przetargu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głub-
czycach 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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ZŁOTE GODY MAŁŻEŃSKIE
W  Urzędzie Miejskim  odbyła się - 16 lipca 2019 r. -  uroczystość wręczania  przez

Burmistrza  Adama Krupę i Przewodniczącego Rady Miejskiej  Kazimierza Naumczyka,
„MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE”,

nadanych  przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.
Na zdjęciach Jubilaci obecni na uroczystości:

 Anna i Lech Czuwara,  Halina Klityńska, Stanisława i Jan Pusz,  Maria i Piotr Strzeleccy,
Maria i Józef Mróz,  Danuta i Marian Masiuk,  Zofia i Mieczysław Naróg,
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