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DOŻYNKI 2019
POWIATOWO

- GMINNE
 W

GŁUBCZYCACH
  25.08.2019

11:00    Formowanie i przemarsz
korowodu  dożynkowego prowadzo
nego do kościoła. przez Mażoretki
"KAPRYS" z Branic  i  Orkiestrę
"PLANIA" z  Raciborza (foto)
11:30    Msza  św. Dziękczynna,
poświęcenie koron  dożynkowych
i chleba. (foto)
 Przejście korowodu na Rynek
13:15   Powitanie gości przez
Burmistrza  Adama Krupę,
   wystąpienia Starosty
Piotra Soroczyńskiego
 i posła Jerzego Naszkiewicza
Otwarcie części artystycznej
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. Ogłoszenie wyników

na najładniejsze korony dożynkowe
15:40   Grupa Estradowa "MIRIAM"
MOK pod kier. Marii.Farasiewicz
16:45   "ONLY-M"
17:30  Kabaret - Piotr Korólczyk
18:30  UNIVERSE
20:00   GWIAZDA WIECZORU
              KAMIL BEDNAREK
21:30 DOXXX
23:00  Zakończenie dożynek
NASTĘPNE DOŻYNKI 2020
W POMORZOWICACH
Foto: Jan Wac str.1/3/18/20

GOŚCIE DOŻYNKOWI Z MIAST PARTNERSKICH GŁUBCZYC -Z KRNOVA  - LUDMIŁA CZAJANOVA  RADNA,
  ZBARAŻA - POLIKROVSKYI  ROMAN BURMISTRZ ZBARAŻA, SUNCHYSHIN ANDRZEJ WICEBURMISTRZ,
POLIKROVSKO TETIANA - DEPUTOWANA RADY, ORAZ SUNCHYSHIN ORGANA I DMUTRO
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Jednym z nadrzędnych celów Unii Europejskiej w perspektywie krót-
koterminowej (do 2020 r.) jest osiągnięcie celów pakietu klimatyczno-
energetycznego tj. redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20% w
porównaniu z rokiem 1990, uzyskanie 20% udziału odnawialnych
źródeł energii (OZE) w ogólnym zużyciu energii (w przypadku Polski
15%) oraz zwiększenie efektywności energetycznej o 20%.

Dalsze cele UE są jesz-
cze bardziej ambitne i prze-
widują do 2030 roku co naj-
mniej 40% redukcje emisji
gazów cieplarnianych, za-
pewnienie co najmniej 27%
udziału energii ze źródeł
odnawialnych w całkowi-
tym zużyciu energii oraz
zwiększenie efektywności
energetycznej o 27%. W
celu kompleksowej realizacji
ww. założeń, Gmina Głubczy-

ce w 2016 r. opracowała oraz przyjęła uchwałą Rady Miejskiej Plan Gospo-
darki Niskoemisyjnej (PGN). Dokument ten jednak, aby mógł być skutecz-
nym i pomocnym narzędziem w przyszłości, musi być monitorowany oraz
przede wszystkim aktualizowany.

W związku z powyższym Burmistrz Gminy Głubczyce przystąpił do
opracowania "Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Głubczyce". Przygotowanie aktualizacji, ma na celu m.in. kontynuowa-
nie dotychczas podjętych działań oraz zaprojektowanie kolejnych roz-
wiązań prowadzących do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz
innych substancji, takich jak pył zawieszony i benzo(a)piren.

Aktualizacja planu skupia się na dwóch zasadniczych częściach. Pierw-
sza z nich dotyczy wykonania kontrolnej inwentaryzacji emisji (z ang.
monitoring emission inwentory - MEI). W tym celu zostanie do Państwa
skierowana ankieta, o której wypełnienie serdecznie prosimy. Ankietę
można wypełnić w wersji elektronicznej (link do ankiety oraz dodatko-
wych informacji dostępny jest również na stornie internetowej Gminy
Głubczyce, w zakładce Urząd Miejski -> Ochrona środowiska -> Plan
Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Głubczyce) lub z wykorzy-
staniem dostarczonego pocztą formularza.

Uzupełnione formularze papierowe prosimy dostarczyć do Urzędu Miej-
skiego w Głubczycach do sekretariatu lub  pok. nr 15 (I p.) do  06.09.2019 r.

Druga część prac dotyczy aktualizacji harmonogramu rzeczowo- finan-
sowego, czyli zbioru inwestycji zawartych w dokumencie. W związku z
czym, zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty zlokalizowane na
terenie Gmina Głubczyce (instytucje, spółdzielnie, wspólnoty mieszka-
niowe, przedsiębiorców, itd.), zamierzających realizować inwestycje z za-
kresu gospodarki niskoemisyjnej, o zgłaszanie planowanych przedsię-
wzięć. Podmioty aplikujące o wpisanie przedsięwzięcia do PGN prosimy
o wypełnienie kart projektu. Karta wraz ze wszystkimi szczegółami znaj-
duje się na stronie internetowej gminy.

Więcej informacji na temat zagadnień związanych z gospodarką nisko-
emisyjną oraz aktualnie obowiązującego "Planu Gospodarki Niskoemisyj-
nej dla Gminy Głubczyce" znajdą Państwo w załączonej do ogłoszenia
prezentacji.

W wypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Miej-
skiego w Głubczycach Panią Agnieszką Frączkowską - Psiuk (fracz-
kowska.agnieszka@glubczyce.pl, tel. 77 485 30 21 wew. 231) bądź
bezpośrednio z przedstawicielem Wykonawcy opracowania, firmy At-
moterm SA, Panem Michałem Drabkiem (drabek@atmoterm.pl, tel.
734 413 684).

AKTUALIZACJA PLANU
GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

MÓJ BAŁTYK

Bałtyk tajemniczy,
Bałtyk nieokiełznany;
Bałtyk bezkresny,
Bałtyk jeszcze nieznany;
Bałtyk granatowy,
Bałtyk jakże surowy;

Bałtyk dla ciała,
Bałtyk dla ducha;
Bałtyk siłą umysłu,

Bałtyk dobrem człowieka;
Bałtyk - powiew wolności,
Bałtyk - historyczne kurorty;
Bałtyk - bryza i szum fal,
Bałtyk - słońce, plaża, ach!

Bałtyk usłany muszelkami,
Bałtyk i...zakochani;
Bałtyk każdego roku,
Bałtyk, wypoczynek, czas urlopu;
Bałtyk w Ośrodku "Perła"

Bałtyk - sentyment i nostalgia;
Bałtyk rodzimy, swojski,
Bałtyk jedyny, polski!
Bałtyk na wyciągnięcie ręki,
Bałtyk, za którym już tęsknię;
Bałtyk...

Maria Farasiewicz
 Rewal, PERŁA,  lipiec'2019
foto Alicja Wac
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"WAKACJE Z PIOSENKĄ"
 W  GŁUBCZYCKIM AMFITEATRZE
Lato w całej pełni, w kroplach przelotnego deszczu mieni się

wszelkimi kolorami tęczy, a za nami kolejny koncert zatytułowany
"Wakacje z piosenką". Niedzielne słoneczne popołudnie w dn.
4.08.2019r. umilał mieszkańcom Głubczyc i okolic zespół "Reme-
dium" w składzie: Kazimierz Łankowski - instrument klawiszowy,
śpiew; Stanisław Maleńczyk - śpiew; Wiesław Staszewski -
śpiew; Józef Bachonko - gitara, śpiew oraz wokalistka i jednocze-
śnie prowadząca koncert  -  Beata Krzaczkowska.

W roli tym razem akustyka zespołu wybitny głubczycki gita-
rzysta Andrzej Zieliński, który zapewnił słuchaczom czystość i
odpowiednią jakość dźwięku. W głubczyckim amfiteatrze wy-
brzmiały utwory współczesne i dawne, które pozwoliły na odro-
binę wytchnienia, relaksu ale i wzruszenia. Przy dźwiękach pięk-
nych melodii mogliśmy odbyć muzyczną podróż do nadmorskich
krajobrazów, do dzikich plaż, widoku zachodzącego słońca nad

drzemiącym nocą jeziorem, górskich pejzaży i pięknych wspo-
mnień przenosząc się do tych miejsc wraz z utworami m.in. Krzysz-
tofa Krawczyka, Czerwonych Gitar, Zenona Martyniuka, Damia-
na Holeckiego, Bajmu, Pauli, Anny Jantar, Eleni czy Bernadety
Kowalskiej. Z uwagi na zaproszonych gości z Czech nie mogło
obejść się bez piosenki Heleny Vondrackovej, której utwór Ma-
lowany Dzbanku, porwał słuchaczy do tańca.

W koncercie zaprezentowano również utwór głubczyckiego
kompozytora, Józefa Kaniowskiego: "Spójrz miła w morze", wraz
z którym nieomal unosiliśmy się po morskiej fali dryfując w obję-
ciach muzyki, nocy i gwiazd. Słoneczna atmosfera artystycznego
wydarzenia oraz zamiłowania muzyczne w sercach słuchaczy
sprawiły, że nieoczekiwana chmura deszczu nie tylko nie przepę-
dziła zgromadzonych widzów lecz wręcz wszystkich do siebie
zbliżyła. Schronienie przyniósł wszystkim dach głubczyckiego
amfiteatru, a wspólne wykonanie wielu utworów podczas desz-
czu sprawiło, że można było odczuć wzajemną sympatię, życzli-
wość i bliskość, i to że muzyka łączy ludzi a przyjazne nastawie-
nie zbliża sprawiając że w relacjach powstają mosty a padają
mury. I tak oto, mimo z pozoru nie najlepszej pogody, pogoda
ducha zwyciężyła, a chmura deszczu wycofała się widząc uśmiech-
nięte twarze słuchaczy, którzy ponownie zasiedli w ławkach am-
fiteatru wsłuchując się i włączając do wspólnego muzykowania,
zgodnie ze słowami utworu:

"Kiedy słońca ciągle brak,
kiedy wszystko jest tak czy siak
i nie cieszy Cię już nic,
głowa do góry, szkoda łez,
uśmiech najlepszy jest"
I tak poprzez góry i morza, poprzez słońce i pogodę a nawet w

strugach deszczu poprowadziła nas wakacyjna trasa Telewizji
Pogranicze p. Mariana Pospiszela w muzyczną przygodę z ze-
społem Remedium do utworu finałowego "Tańcz ze mną moje
życie", by w tym radosnym i pogodnym nastroju pożegnać słu-
chaczy z nadzieją na kolejne muzyczne spotkanie, z wiarą, że to
co robimy ma sens, z miłością do życia, świata i muzyki,  i z
wyśpiewanym przekonaniem, że nawet gdy jest źle "jeszcze dzień,
najwyżej dwa, a wszystko się odmieni…  gdy zrozumiemy ile jest
nieba tu na ziemi".

Wspaniałych wakacji oraz wielu pięknych muzycznych wra-
żeń życzy wszystkim mieszkańcom Głubczyc Zespół Remedium:

                                                                Beata Krzaczkowska

500 PLUS DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Rada Ministrów przyjęła 9 lipca 2019 r. projekt ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej
egzystencji, dzięki której w/w dostaną stały dodatek tzw. 500 plus dla niepełnosprawnych. Wsparciem mają być objęte osoby, które
mają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji, korzystają z emerytury, renty lub zasiłku stałego.
Jak poinformował premier Mateusz Morawiecki nowe świadczenie ma obowiązywać od października tego roku.

500 zł - bo tyle ma wynosić świadczenie, będzie przysługiwało tym, kto spełni kryterium dochodowe. Projekt zakłada, że wynosi
ono 1100 zł. Oznacza to, że każda osoba, która ma dochód do 1100 zł dostanie całą kwotę 500 zł. Świadczenie to, będzie przyznawane
decyzją wydaną przez KRUS na wniosek osoby uprawnionej.

Należy pamiętać, że wniosek trzeba będzie złożyć w organie, który wydał orzeczenie o niepełnosprawności.
Osoby zainteresowane świadczeniem będą miały pół roku na złożenie wniosku.
Ze świadczenia nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje. Będzie ono zwolnione z opodatkowania, a jego wysokość nie

będzie wliczana do dochodów, od których odlicza się wydatki na cele rehabilitacji. Świadczenie nie będzie wliczane do dochodu przy
ubieganiu się o świadczenia z innych systemów wspierających rodzinę.

Opracowała  Iwona Porowska
Kierownik  Wydziału Świadczeń  OR KRUS w Opolu
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BUDŻET OBYWATELSKI  GMINY GŁUBCZYCE  2019
1. RODZINNY PARK REKREACJI

 wg  PROPOZYCJI ZBIGNIEWA SERWETNICKIEGO
2. STREFA  AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ OSÓB STARSZYCH

wg  PROPOZYCJI MARIOLI  MAJCHER (DOM  DZIENNEGO POBYTU)
3. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI  PUBLICZNEJ

wg  PROPOZYCJI MARIANA POSPISZELA (nast. GG)
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13.07.2019r. Kadra Komendy Hufca Związ-
ku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach wzię-
ła udział w szkoleniu w ramach Kampanii "Zo-
stań Żołnierzem Rzeczpospolitej" w zaprzy-
jaźnionej jednostce w Opolu.

 W koszarach stawiło się 7 instruktorów i 4
instruktorki Hufca ZHP Głubczyce, uczestnicy
rozpoczęli szkolenie od spotkania z zastępcą
dowódcy 10  Opolskiej Brygady Logistycznej
pułkownikiem Wojciechem Grzybowskim, któ-
ry oficjalnie powitał wszystkich w koszarach.

Pierwszy etap szkolenia to zajęcia teoretycz-
ne, przedstawiono historię i tradycje 10 Bryga-
dy Logistycznej. Każdy uczestnik poznał pod-
stawy musztry wojskowej oraz spróbował swo-
ich sił w pracy z radiostacją   UKF. Kolejny etap
to zajęcia ogniowe, ochotnicy uczyli się budo-
wy i eksploatacji broni osobistej. Po czym każ-
dy mógł sprawdzić swoje umiejętności strzelec-
kie na torze ASG.

Po przerwie na tradycyjną wojskową grochów-
kę, ochotnicy kontynuowali szkolenie. Przygo-
towano dla nich pokaz przygotowania ładunku
do transportu lotniczego, zaprezentowano rodza-
je opakowań i zasady pakowania różnych mate-
riałów. Uczestnicy szkolenia poznali podstawy
udzielania pierwszej pomocy medycznej i techni-
ki wojskowego survivalu.

Na zakończenie szkolenia zastępca dowódcy
10 Brygady Logistycznej pułkownik Wojciech
Grzybowski wręczył Naszej Kadrze pamiątkowe
certyfikaty. Był to dla nas dzień pełen wrażeń.
Uczestniczyliśmy w ćwiczeniach wojskowych,
zdobyliśmy nową wiedzę i zapoznaliśmy się bezpośrednio przez
udział w szkoleniu ze specyfiką pracy żołnierza.

                                            Komendantka Katarzyna Mojzyk

WOJSKOWE   WYZWANIE
W 10 OPOLSKIEJ BRYGADZIE LOGISTYCZNEJ
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NIEOBOZOWA AKCJA LETNIA 2019
    Pod koniec lipca zakończyła się Nieobozowa Akcja Letnia

2019 - kolonia w Stanicy - Schronisku w Ściborzycach Małych.
Cała akcja podzielona została na dwa turnusy, w których łącznie
udział wzięło 70 osób, a tym harcerze, harcerskie młodzieżowe
drużyny pożarnicze, młodzieżowe drużyny pożarnicze z gminy
Głubczyce oraz dzieci z Centrum Administracyjnego Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych w Głubczycach.

Uczestnicy kolonii brali udział w wycieczkach na Biskupią Kopę,
mieli okazję uczestniczyć w żywej lekcji historii w Grodzie Rycer-
skim w Byczynie, zwiedzić ZOO w Opolu, a po powrocie na Stani-
cę uczestniczyli w zajęciach z udziałem Straży Pożarnej. Dzięki
zaprzyjaźnionym jednostkom OSP każdego dnia możliwe było
zapoznanie młodzieży z zasadami działania sprzętu pożarniczego
oraz z zasadami bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a także prze-
prowadzenie ćwiczeń bojowych i zawodów sportowo-pożarni-
czych. Żołnierze przeprowadzali zajęcia z musztry, opowiadali o
swojej pracy w szeregach Wojska Polskiego. Harcerze i przyszli
strażacy spędzali czas na wspólnych zabawach i biesiadowaniu
przy ognisku. Organizowano gry terenowe, podchody, zajęcia
sportowe, malowanie na sterczu, tory przeszkód. W trakcie kolo-
nii odbywały się zajęcia metodyką harcerską, pogadanki, nauka
piosenek harcerskim, dzieci i młodzież trzymała warty.

 Dzięki zapewnionym atrakcjom cały wypoczynek okazał się
sukcesem i wszyscy uczestnicy wrócili zmęczeni ale szczęśliwi
do swoich domów.

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Ziemi Głubczyckiej pra-
gnie podziękować  Komendantowi Miejsko-Gminnemu OSP gmi-
ny Głubczyce Panu kpt. Mateuszowi Szymuś za pomoc w organi-
zacji całego przedsięwzięcia, wszystkim sponsorom, żołnierzom z

10 Opolskiej Brygady Logi-
stycznej, a przede wszystkim
jednostkom Ochotniczych
Straży Pożarnych z Lisięcic,
Zopowy, Zawiszyc, Zubrzyc
i Grobnik oraz całej kadrze in-
struktorskiej. To właśnie dzię-
ki nim dzieci i młodzież z gmi-
ny Głubczyce mogły aktyw-
nie i bezpiecznie spędzić wa-
kacje

       Agnieszka Górska
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MINERAŁY  I  FLORA
NA  CZESKO - POLSKIM  POGRANICZU

W 2017 r. Gmina Głubczyce wraz z Miastem Vitkov z Republiki Czeskiej
przystąpiły do wspólnego polsko-czeskiego projektu pn. „Minerały i flora na
czesko-polskim pograniczu”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu
Mikroprojektów w Euroregionie Silesia 2014-2020 INTERREG V-A Republika
Czeska-Polska, mającego na celu podkreślenie walorów krajobrazowo-przy-
rodniczych obydwu regionów.

Wspólnym mianownikiem projektu po obu stronach granicy jest stworzenie
atrakcyjnych miejsc rekreacji i wypoczynku z uwzględnieniem bogactwa przyrod-
niczo-geologicznego, adresowanego do mieszkańców miasta i gminy Głubczyce
oraz Vitkov, mieszkańców gmin i terenów ościennych.

Polska część projektu dotyczy rewitalizacji strefy wejściowej parku przy ul.
Sobieskiego w Głubczycach, w ramach której zrealizowano w 2018 r. m.in.:
wymianę nawierzchni,  nasadzenia i uzupełnienia zieleni niskiej,     nowe ele-
menty małej architektury,   ścieżkę dydaktyczną, dotyczącą istniejącego drze-
wostanu na terenie parku. (foto str. 9/10)

Powyższe zabiegi miały na celu wyeksponowanie roślinności charakterystycz-
nej dla terenu Głubczyc i pogranicza.

W Vitkovie natomiast powstaje Geopark, prezentujący zewnętrzną wystawę
skał, typowych dla pogranicza czesko-polskiego, co bezpośrednio wiąże się z
odpowiednim przygotowaniem i rewitalizacją terenu. (str.11/12)

W ramach założenia zaplanowano promocję polsko-czeskiego projektu, która obejmować będzie m.in.:  stworzenie materiałów
informacyjno-edukacyjnych o geologii i roślinności charakterystycznej dla terenów pogranicza,   sporządzenie na stronach interne-
towych gminy Głubczyce oraz miasta Vitkov zakładek informujących o zrewitalizowanych parkach,   uroczyste otwarcia obu
plenerowych ekspozycji zewnętrznych, cykliczne spotkania i imprezy plenerowe realizowane w obu parkach.

Projekt ma na celu zacieśnienie współpracy i relacji między ludnością terenów pogranicza, utrwalenie więzi oraz zawarcie
nowych przyjaźni między grupami docelowymi Głubczyc i Vitkova, zanikanie dotychczasowych barier językowych i kulturo-
wych, poznawanie wartości przyrodniczo-krajobrazowych.

Wspólnym mianownikiem wypracowanego założenia jest bogactwo
naturalne obydwu regionów. Wartościowym elementem partnera cze-
skiego jest bogactwo złóż mineralnych w postaci różnego rodzaju gła-
zów narzutowych/minerałów. Celem podkreślenia wzajemnej współ-
pracy polsko-czeskiej jest wyeksponowanie głazu narzutowego zloka-
lizowanego w północno-wschodniej części strefy wejściowej w rewi-
talizowanym parku. Minerał sygnalizuje charakterystyczne elementy
regionu czeskiego, natomiast ich pełna ekspozycja znajdować się bę-
dzie w Geoparku w Vitkovie.

Wartościowym elementem przyrodniczym, stanowiącym bogactwo
naturalne miasta Głubczyce, jest jego starodrzew znajdujący się m.in.
w Parku Miejskim, Parku przy Amfiteatrze, Alei Lipowej, na Cmentarzu
Komunalnym itd.

Park przy ul. Sobieskiego nie odbiega również od reguły.
W związku z tym w ramach zagospodarowania parku wprowadzono

ścieżkę dydaktyczną, której początek wyznacza się w rewitalizowanej
strefie wejściowej, z kontynuacją w pozostałej części parku, opisującą występujące na omawianym terenie gatunki drzew.  Ścieżkę
poprowadzono przez obszar parku, na którym stwierdzono występowanie gatunków drzew stanowiących bogactwo przyrodnicze
warte wyeksponowania w formie trasy dla zwiedzających. Wykorzystano istniejący układ komunikacyjny parku – aleje.

W ich zasięgu, przy wybranych drzewach ustawiono tabliczki informujące o danym gatunku. Podobne tabliczki zlokalizowano w
strefie wejściowej parku, informują one o nowych nasadzeniach roślinnych (jedna z nich zawiera dodatkowo informację o głazie
narzutowym). Dodatkowym założeniem było wzbogacenie nowo powstałego Parku Flory o nasadzenia roślinne.

Ponieważ w parku dominują drzewa liściaste, brak było natomiast nasadzeń np. bylin w granicy inwestycji urozmaicono skład
gatunkowy flory przez nasadzenia: krzewów iglastych, krzewów liściastych, traw ozdobnych, bylin, roślin okrywowych, pnączy,
wrzośców. Dobór gatunków w dużej mierze podyktowany jest rodzimymi gatunkami roślinnymi występującymi na Płaskowyżu
Głubczyckim, tak by w maksymalnym stopniu podkreślić walory przyrodnicze regionu oraz wydłużyć sezon atrakcyjności parku.

Dodatkowym symbolem związku obu Partnerów oraz przenikania się roślinności i skał w przyrodzie jest zasadzenie Buku Pospo-
litego przy kamieniu pochodzącym z Vitkova.

Celem założenia zrewitalizowanych zewnętrznych ekspozycji jest doskonalenie wiedzy i świadomości o geologii i roślinności
wśród odwiedzających oba parki.   Opr.: Magdalena Grzywna Urząd Miejski w Głubczycach, foto Jan Wac

Otwacie Parku Flory w Głubczycach (str.9/10), Geoparku w Vitkovie (Czechy)(str 12)
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Informacja prasowa     Opole, 14 sierpnia 2019 r.
OPOLSKI  ZUS
 KONTROLUJE ZWOLNIENIA.
Ponad milion złotych do zwrotu
Ponad milion złotych w pół roku - to kwota zasiłków cofniętych

w wyniku kontroli wykorzystania zwolnień lekarskich, którą przepro-
wadził opolski ZUS. Niemal co trzeci pracownik na chorobowym kom-
binuje.

ZUS ma obowiązek, a pracodawca może
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek kontrolować zarów-

no prawidłowość orzekania o niezdolności do pracy, jak i prawidło-
wość wykorzystania zwolnień lekarskich. Ten drugi rodzaj kontroli
polega na sprawdzeniu czy chory nie wykorzystuje zaświadczenia w
sposób niezgodny z jego przeznaczeniem tj. czy na przykład nie pracu-
je. Podobne uprawnienia ma pracodawca, który zgłosił do ubezpieczeń
społecznych powyżej 20 zatrudnionych. On też ma prawo zweryfiko-
wać jak spędzasz czas na zwolnieniu.

- W pierwszym półroczu 2019 roku, monitorowaliśmy jak 1337 osób
korzystało ze zwolnienia lekarskiego. Niestety w 491 przypadkach stwier-
dziliśmy niewłaściwe realizowanie zaleceń lekarza. Od tych osób, które
jednak pracowały albo robiły inne rzeczy tylko się nie kurowały, zażą-
daliśmy zwrotu wypłaconych zasiłków, głównie chorobowych. War-
tość tych zasiłków wyceniliśmy na ponad milion złotych - mówi Seba-
stian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie opol-
skim.

ZUS nie ukrywa, że narzędziem, które pomaga na bieżąco weryfiko-
wać wpływające zaświadczenia i reagować na nieprawidłowości są
wprowadzone pod koniec 2018 roku elektroniczne zwolnienia lekar-
skie. Od 1 grudnia ubiegłego roku do końca lipca 2019 roku, opolskie
jednostki ZUS zarejestrowały już 352,6 tys. zwolnień elektronicznych.
Tylko nieco ponad 500 sztuk dotarło w formie papierowej.

- Podnosimy efektywność prowadzonych kontroli w wykrywaniu
nieprawidłowości.

W całym kraju, między styczniem a czerwcem, kontrolerzy ZUS zapu-
kali do 73,8 tysięcy osób korzystających ze zwolnień lekarskich. W
rezultacie ponad 10,3 tysięcy ubezpieczonych pozbawiono prawa do
zasiłku, na łączną kwotę prawie 14,7 miliona złotych - dodaje Sebastian
Szczurek, rzecznik prasowy ZUS na Opolszczyźnie.

Nie tylko wizyty domowe
Innym narzędziem jakie stosuje ZUS, by uszczelnić system wypłaca-

nia świadczeń chorobowych jest kontrola prawidłowości orzekania o
czasowej niezdolności do pracy. Polega na badaniu chorego przez le-

karza orzecznika ZUS, który sprawdza czy w konkretnym
dniu ubezpieczony jest chory czy już nie. Podczas badania
bezpośredniego lub na podstawie dokumentacji medycz-
nej lekarz orzecznik ZUS stwierdza, czy lekarz wystawiają-
cy zwolnienie prawidłowo ocenił stan pacjenta i wystawił
zaświadczenie o niezdolności do pracy.

- W naszym regionie, w pierwszym półroczu 2019 roku
wydaliśmy 107 decyzji o braku prawa do zasiłku w ramach
kontroli orzekania o czasowej niezdolności do pracy.

W konsekwencji podważyliśmy 728 dni jako chorobo-
we, a suma cofniętych zasiłków chorobowych wyniosła w
regionie prawie 51 tysięcy złotych - informuje Sebastian
Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w Opolu.

W efekcie kontroli wykorzystania i wystawiania zaświad-
czeń lekarskich, od początku tego roku opolski oddział ZUS
wstrzymał wypłatę zasiłków, bądź domagał się zwrotu od
nieuczciwych pracowników lub osób prowadzących dzia-
łalność gospodarczą świadczeń na ponad 1,9 mln złotych.

ZUS dba o pieniądze nas wszystkich
Przedstawiciele ZUS podkreślają, że ciągle pokutuje błęd-

ne pojmowanie zasiłku chorobowego jako szybkiego i le-
galnego podreperowania domowego budżetu. Tymczasem
okres zwolnienia lekarskiego ma służyć rekonwalescencji,
a zasiłki wypłacane przez ZUS bądź pracodawcę są zadość-
uczynieniem za czasowy brak możliwości zarobkowania.

Pierwsze półrocze 2019 roku było dla kontrolerów ZUS
pracowite, bo sprawdzili 324 tysiące osób na zwolnieniach
lekarskich. W całym kraju wstrzymano wypłatę 21,1 tys.
zasiłków chorobowych na kwotę blisko 19,2 mln zł. W ubie-
głym roku decyzji wstrzymujących wypłatę świadczeń było
niecałe 15 tys., a przed dwoma laty nieco ponad 10,5 tys.
Kwota wstrzymanych świadczeń sięgnęła natomiast od-
powiednio 12,6 mln zł w 2018 r. i 6,9 mln zł w 2017 r.

Obok kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień
lekarskich i prawidłowości orzekania o niezdolności do
pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma również obo-
wiązek ograniczyć wysokość świadczeń chorobowych do
100 proc. przeciętnego wynagrodzenia w kraju, w przypad-
ku ustania tytułu ubezpieczenia osoby przebywającej na
zwolnieniu. Z tego tytułu wysokość ograniczonych wy-
płat sięgnęła w pierwszym półroczu 2019 r. blisko 84,9 mln
zł. Łącznie, kwota obniżonych i cofniętych świadczeń cho-
robowych od stycznia do końca czerwca tego roku, wy-
niosła 104,2 mln zł.

Sebastian Szczurek
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS

OGŁOSZENIE
Burmistrz Głubczyc informuje, że w dniu:
1. 3  września 2019 r. odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej, położonej
w Głubczycach przy Alei Lipowej 2/4. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 20 200,00 zł. Wadium wynosi 2 020,00 zł.
2. 10 września 2019 r. odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości
       gruntowej, obejmującej część działki nr 276/2 o powierzchni 1,8100 ha, położonej w obrębie Kietlice,
        przeznaczonej do użytkowania rolniczego.
       Warunkiem uczestnictwa w przetargu wymienionym w pkt 1 jest wniesienie wadium w pieniądzu. Termin i warunki
       wniesienia wadium zawarte są w ogłoszeniu o przetargu.
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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Informacja prasowa   Opole, 6 sierpnia 2019  r.
ZASIŁEK POGRZEBOWY Z ZUS
- CO WARTO WIEDZIEĆ?
Zasiłek pogrzebowy to zwrot poniesionych kosztów pogrze-

bu. Wyjaśniamy, które koszty Zakład Ubezpieczeń Społecznych
uwzględniana przy wypłacie zasiłku pogrzebowego, a jakich nie

refunduje. W
pierwszym pół-
roczu 2019 r.,
opolski ZUS wy-
płacił 4680 zasił-
ków pogrzebo-
wych na kwotę
ponad 18 mln
700 tys. zł.

Dla kogo zasi-
łek?

Zasiłek po-
grzebowy przy-

sługuje nie tylko członkom rodziny zmarłego. O zwrot kosztów
pogrzebu mogą się również ubiegać pracodawcy, dom pomocy
społecznej, gmina, powiat, osoba prawna Kościoła lub związku
wyznaniowego ale również obca osoba jeżeli wykaże, że to wła-
śnie ona pokryła koszty pochówku.

- Najczęściej o zasiłek wnioskują członkowie rodziny a w świe-
tle przepisów za członków rodziny uznaje się współmałżonka czy-
li wdowca lub wdowę, współmałżonka pozostającego w separacji
orzeczonej wyrokiem sądu, rodziców, rodzeństwo, dziadków czy
wnuki - Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w
województwie opolskim.

Kiedy przysługuje zasiłek pogrzebowy
Zasiłek pogrzebowy przysługuje po śmierci osoby, która była

ubezpieczona w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub miała
między innymi przyznaną emeryturę, rentę bądź emeryturę pomo-
stową.

- O zasiłek pogrzebowy można również wystąpić po śmierci
osoby, która zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego
albo świadczenia rehabilitacyjnego już po ustaniu ubezpiecze-
nia. Również po śmierci osoby, która pobierała świadczenie przed-
emerytalne czy zasiłek przedemerytalny. Dodatkowo po osobie,
która zmarła nie mając przyznanej emerytury lub renty lecz w dniu
zgonu spełniała warunki do jej uzyskania. Co istotne dla wnio-
skodawcy, zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytu-
łu - wylicza Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy ZUS w Opolu.

Wysokość zasiłku
Od 1 marca 2011 roku zasiłek pogrzebowy jest stały, a jego

wysokość to 4 000 zł. W sytuacji, gdy koszty pogrzebu ponosi
najbliższy członek rodziny, to niezależnie od rzeczywistych kwot
związanych z pochówkiem, zasiłek będzie wypłacony w wysoko-
ści 4 000 zł.

- Jeżeli koszty pogrzebu pokrywa pracodawca zmarłego, dom
pomocy społecznej lub gmina to wtedy zasiłek przysługuje w
wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, jednak mak-
symalnie do kwoty  4 000 zł. Zasada ta ma także zastosowanie w
przypadku ponoszenia kosztów pogrzebu przez inną osobę niż
członek rodziny - dodaje Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy
ZUS w województwie opolskim.

W przypadku, gdy koszty pogrzebu pokryła więcej niż jedna
osoba lub podmiot, to zasiłek pogrzebowy będzie podzielony
między te osoby lub podmioty proporcjonalnie do poniesionych
kosztów pogrzebu.

Żaden akt prawa nie stanowi szczegółowo jakie koszty należy
uznać za koszty pogrzebu. Przyjmuje się, że sam pogrzeb to czyn-
ności, które trwają od chwili zgonu do pochowania zwłok. Przy
wypłacie zasiłku pogrzebowego uwzględnia się poniesione w tym
czasie i związane z pochówkiem wydatki. Mogą pojawić się wąt-
pliwości, czy na przykład zakup samej trumny wystarczy do udo-
wodnienia kosztów pogrzebu?

- Rachunek za samą trumnę nie stanowi jeszcze dowodu na
pokrycie kosztów pogrzebu. Dlaczego? Ponieważ jest bardzo praw-
dopodobne, że pozostałe koszty poniósł ktoś inny. Ktoś, kto
również będzie ubiegał się o zasiłek pogrzebowy, a wydał pienią-
dze na inne sprawunki czy przedmioty. ZUS będzie wtedy ustalał
wszystkie okoliczności, a zasiłek będzie wypłacany proporcjo-
nalnie do poniesionych kosztów przez co najmniej dwie osoby
lub podmioty. Do kosztów związanych

z ceremonią pogrzebową nie są zaliczane na przykład wiązanki
kwiatów, ponieważ wtedy każdy uczestnik ceremonii mógłby ubie-
gać się o zwrot poniesionych kosztów i tym samym o wypłatę
pieniędzy w ramach zasiłku pogrzebowego -  informuje Sebastian
Szczurek z opolskiego ZUS.

Czas na złożenie wniosku
ZUS wypłaci zasiłek pogrzebowy, jeżeli dokumenty wpłyną do

Zakładu w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której koszty
pogrzebu pokryliśmy. Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa
w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie po roku od śmier-
ci. Jeżeli zgłoszenie wniosku w tym terminie nie było możliwe z
powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania
osoby zmarłej albo z innych przyczyn całkowicie niezależnych od
osoby uprawnionej, prawo do zasiłku wygasa po upływie 12 mie-
sięcy od dnia pogrzebu. Dokumentem potwierdzającym te oko-
liczności jest zaświadczenie policji lub prokuratury, odpis zupeł-
ny aktu zgonu lub inny dokument urzędowy potwierdzający przy-
czyny uniemożliwiające zgłoszenie wniosku.

Jakie dokumenty złożyć
Niezbędne dokumenty to przede wszystkim wniosek o wypłatę

zasiłku pogrzebowego oraz skrócony odpis aktu zgonu albo od-
pis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko uro-
dziło się martwe. Ponadto oryginały rachunków poniesionych
kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku -
kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z orygi-
nałem, dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powino-
wactwo zgłaszającego wniosek z osobą zmarłą (skrócone odpisy
aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wyma-
gane dane), zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubez-
pieczeniu w dniu śmierci (w przypadku, gdy zmarła osoba ubez-
pieczona lub członek rodziny osoby ubezpieczonej), nie dotyczy
to osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz osób
z nimi współpracujących.

Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt państwa, organizacji
politycznej lub społecznej, wymagane jest zaświadczenie właści-
wego organu administracji państwowej lub organizacji stwier-
dzające pokrycie kosztów pogrzebu oraz rachunki kosztów po-
niesionych przez osobę występującą z wnioskiem o zasiłek po-
grzebowy.

Sebastian Szczurek Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS
województwa opolskiego
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OPOLSKI KRUS WYBRAŁ LAUREATÓW
KONKURSU PLASTYCZNEGO
DLA DZIECI
ORAZ KONKURSU
 BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

Uroczystą galą, przeprowadzoną 17.06.2019 r. w Opolskim
Urzędzie Wojewódzkim, Oddział Regionalny KRUS w Opolu
zakończył etap wojewódzki kolejnych edycji dwóch, organizo-
wanych przez siebie, konkursów: Ogólnokrajowego Konkursu
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne oraz Ogólnopolskiego Kon-
kursu Plastycznego dla Dzieci pod hasłem "Bezpiecznie na
wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje".

Uroczystość zgromadziła laureatów tegorocznych i poprzed-
nich edycji, współorganizatorów (Agencję Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
Państwową Inspekcję Pracy), fundatorów nagród, władze samo-
rządowe. Gośćmi honorowymi tegorocznej gali byli: Prezes KRUS
- dr Aleksandra Hadzik, Dyrektor Biura Prewencji Centrali KRUS
- Cezary Nobis oraz poseł na Sejm RP - Katarzyna Czochara.

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne objął patronatem
honorowym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda,
a Konkurs Plastyczny - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan
Krzysztof Ardanowski.

Organizowane konkursy są częścią programu prewencyjnego
prowadzonego przez KRUS, skierowanego do rolników i dzieci
mieszkających na terenach wiejskich. Którego celem jest  promo-
cja zasad zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych, promowa-
nie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich
pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie
gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wykazu czynno-
ści szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem
gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom
poniżej 16 lat.

Istotą konkursu BGR jest ocena gospodarstw pod względem
utrzymania ładu i porządku w obrębie podwórza, zabudowań i
stanowisk pracy oraz budynków inwentarskich i gospodarczych.
Sprawdzany jest również stan techniczny maszyn i urządzeń sto-
sowanych w gospodarstwie, warunki obsługi i bytowania zwie-
rząt gospodarskich, stan i jakość środków ochrony osobistej,
środków ochrony roślin, rozwiązań organizacyjnych, technolo-
gicznych i technicznych wpływających na bezpieczeństwo osób
pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym. Dodat-
kową ocenę przyznaję się za estetykę gospodarstwa.

Natomiast dzieci wykonywały prace plastyczne o tematyce
związanej z bezpiecznym zachowaniem podczas prac w gospo-

darstwie, szczególnie w odniesieniu do pracujących maszyn.
W Konkursie Plastycznym w bieżącym roku wzięło udział 1927

uczniów ze 172 szkół województwa opolskiego. Komisja ocenia-
jąca przyznała 12 nagród dzieciom, które zajęły miejsca od I do III
oraz wyróżnienia.

Laureatami w I grupie wiekowej (klasy 0-3) zostali: Aleksander
Wójcik, kl. I SP Lisięcice (I miejsce), Magdalena Tokarska, kl. I SP
Wierzbica Górna  (II miejsce); Marta Katra, kl. II PSP Stary Las
(III miejsce);  Zofia Piątek, kl. II PSP Rozmierka (wyróżnienie);
Lena Urbańska, kl. I PSP Skorogoszcz (wyróżnienie); Dorota Pierz-
chała, kl. I ZSP Dziewiętlice (wyróżnienie);

Laureatami w II grupie wiekowej (klasy 4-8) zostali : Emilia Bed-
narska, kl. VII ZSP Reńska Wieś (I miejsce), Franciszek Herbeć,
kl. V PSP Byczyna (II miejsce) Paulina Kulas, kl. V PSP Daniec (III
miejsce); Amelia Kumiec, kl. IV PSP Dąbrowa (wyróżnienie); Zu-
zanna Skowron, kl. VI ZSP Strojec (wyróżnienie); Marek Twar-
dawski, kl. IV PSP Łubniany (wyróżnienie);

W konkursie BGR wzięło udział 31 gospodarstw, spośród któ-
rych wyłoniono laureatów, którzy zajęli miejsca od I do III oraz
przyznano 2 wyróżnienia.

Laureatami konkursu BGR zostali : Violetta i Norbert Jantos z
Łowkowic

(I miejsce), Jacek Pekar z Małujowic (II miejsce); Beata i Syl-
wiusz Kubiciel z Kadłuba Wolnego (III miejsce);  Violetta i Ro-
bert Kauczor z Białej (wyróżnienie Dyrektora OR KRUS w Opo-
lu); Elżbietai Mariusz Łakomy z Wierzbicy Górnej (wyróżnienie);

Zwycięzcy konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, Pań-
stwo Jantosowie, prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni
49 hektarów o profilu produkcji roślinnej. Uprawiają głównie psze-
nicę, rzepak, jęczmień, pszenżyto. W gospodarstwie pracują
wspólnie z synem Marcelem.

Nagrody dla laureatów ufundowali współorganizatorzy obu
konkursów tj. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Od-
dział Regionalny w Opolu, Agencja Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa Oddział w Opolu, Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa Oddział w Opolu, Okręgowa Inspekcja Pracy w Opolu.
W gronie fundatorów znaleźli się także: Grupa AZOTY ZAK S.A.,
Opolski Urząd Wojewódzki, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajem-
nych Pocztowy, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosio-
wie, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin z Warszawy, Dol-
nośląskie Centrum Mikroorganizmów z Długołęki, Fundacja "Lu-
dzie, Środowisko, Ekologia" z Opola, Opolski Urząd Marszał-
kowski, Opolska Izba Rolnicza, Kombinat Rolny Kietrz, Opolski
Związek Producentów Rolnych, Zespół Państwowych Placówek
Kształcenia Plastycznego im. Jana Cybisa w Opolu, Firma GACH
AGRO ze Zdzieszowic.

Laureatom konkursów pogratulowali, a partnerom KRUS po-
dziękowali: dr Aleksandra Hadzik - Prezes Kasy Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego, Cezary Nobis - Dyrektor Biura Prewencji
Centrali KRUS oraz Lech Waloszczyk - Dyrektor Oddziału Regio-
nalnego KRUS w Opolu. Wyrazy uznania oraz gratulacje laure-
atom przekazała także poseł na Sejm RP Katarzyna Czochara oraz
ks. Jan Polok - Diecezjalny Duszpasterz Rolników.

Uroczystość uświetniły występy uczniów Państwowej Szkoły
Muzycznej I i II stopnia w Opolu.

Opracowała: Ewelina Nowek
Specjalista ZPRO OR  KRUS w Opolu
Serdecznie gratuluję tegorocznym laureatom, dzieciom i rolni-

kom oraz zapraszam do wzięcia udziału w kolejnych edycjach
konkursowych.

Lech Waloszczyk
Dyrektor OR KRUS w Opolu
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POŻEGNANIE O. GWARDIANA
AURELIUSZA KUŁAKIEWICZA
Taki to już los tułaczy
ojców i braci zakonnych,
kapłanów, że służba czynio
na dla ludzi i Pana  z wędrów
ka jest związana.
Dzisiaj tu, jutro tam
- można by rzec. Zakonne
 reguły mają to do siebie,
by człek nie przyzwyczajał się.
Oto dekret prowincjała sprawił,
że i ty ojcze gwardianie nas opuszczasz.
Fizyczne, owszem, ale na zawsze pozostaniesz
w głubczyckich sercach   i umysłach.
Siedem długich ale i krótkich lat
w naszej lokalnej społeczności; ojciec, kapłan,
zakonnik i przywódca duchowy tejże ludności.
Wiele ciepła i miłości wierni
od cię doświadczyli; odwzajemniali uśmiech
 i życzliwość, a ty z ufnością błogosławiłeś.
Opieką swą otoczyłeś
franciszkański  zakon świeckich. Stworzyłeś wspólnotę
modlitwy; były pielgrzymki, modlitwy i pieśni…
Zapraszałeś zespoły artystyczne
w mury franciszkańskiej świątyni mając
na względzie kulturę i rozwój duchowy wiernych.
Trzech Króli, Dzień Matki
 wszelako zapadną na długo w mej pamięci, bowiem
 u stóp ołtarza barokowego kościółka mogłam
 realizować swe artystyczne przedsięwzięcia.
Rozstanie;  nostalgia i sentyment. Nowa placówka
już ciebie  wzywa, nowe obowiązki i wyzwania,
choć smutek serce rozrywa.
 Szczęść Boże i do zobaczenia!
Czas na pożegnanie.
Dobry Bóg niech ojcu błogosławi, zdrowie sprzyja,
 a otmuchowski klasztor swoistym rajem się stanie.

Maria Farasiewicz

JAK  UNIKNĄĆ
ZATRUĆ POKARMOWYCH!

W  okresie letnim obserwuje się duży wzrost liczby zatruć pokarmo-
wych. Wysoka temperatura wpływa na jakość pożywienia w określony
sposób. Jeśli żywność nie jest dobrze zabezpieczona  i odpowiednio
przechowywana, może stać się źródłem bakterii, wirusów i pasożytów.

Do zakażenia może dojść także przy zachowaniu niedostatecznej hi-
gieny żywienia zarówno zbiorowego, jak i indywidualnego.  Dlatego
najważniejsza jest profilaktyka oraz przestrzeganie określonych zasad,
tak aby uniknąć zatrucia.

O czym warto pamiętać?
1. Starannie myj ręce ciepłą wodą i mydłem, zwłaszcza po skorzystaniu
 z toalety, przed przygotowywaniem i spożywaniem posiłków.
2. Unikaj spożywania surowego lub niedogotowanego mięsa,
jedzenia, niepasteryzowanych produktów mlecznych czy potraw
 z dodatkiem surowych jaj.
3. Przechowuj żywność łatwo psującą się w niskiej temperaturze,
nie zamrażaj powtórnie raz rozmrożonej żywności.
Drób, mięso i ryby powinniśmy rozmrażać tylko wtedy,
kiedy chcemy od razu je przygotować.
4. Dokładnie myj owoce i warzywa. Nie zjadaj owoców bezpośrednio
 z drzew i krzaków.
5. Dbaj o czystość pomieszczeń i sprzętu kuchennego - deski do kroje-

nia i noże dokładnie myj, zwłaszcza po przygotowaniu surowego mięsa.
6. Myj i wyparzaj jaja przed ich użyciem do produkcji potraw
 (temp. wody 80 - 100?C, zanurzyć na 8 - 10 sek.)
Opakowanie po jajkach najlepiej od razu wyrzuć.
7. Kupuj żywność z wiadomego i pewnego źródła, sprzedawaną
w sposób higieniczny i w odpowiednich warunkach.
Sprawdzaj terminy przydatności do spożycia.
8. Przechowuj osobno surowce i produkty gotowe do spożycia.
9. Jaja, surowy drób oraz mięso przechowuj w lodówce
 w wydzielonym miejscu tak, aby nie stykały się z potrawami
gotowymi do spożycia.
UWAGA ! Niezwłocznie skonsultuj się z lekarzem, kiedy zauważysz

takie objawy jak:  wysoka gorączka, silne bóle brzucha, wymioty oraz
biegunka.

PPInspektor Sanitarny w Głubczycach  mgr Alina Mazur-Ciapa

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
 - ZASADY OBEJMOWANIA CZŁONKA RODZINY
Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu przez rolników, domowników, emerytów i rencistów rolni-

czych oraz członków ich rodzin tryb i sposób ustalania wymiaru składek na to ubezpieczenie regulują przepisy
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.
Dz.U. z 2018 r. poz.1510 z późn zm.).

Zgodnie z art.5 pkt.3 lit.a cytowanej  ustawy członkiem rodziny jest : - dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione,
wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu
dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni lub jednostce
naukowej prowadzącej studia doktoranckie - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepeł-
nosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,

-  małżonek, - wstępny (rodzice oraz rodzeństwo) pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.
Po zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego dokonanym w terminie 7 dni przez rolnika lub domownika, członkowie rodziny

uzyskują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Za członka rodziny nie opłaca się składki zdrowotnej, gdyż korzysta on ze składki
rolnika.Druk do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego KRUS UD-2Z,  jest dostępny na stronie internetowej www.krus.gov.pl w
zakładce "wnioski do pobrania".

UWAGA!  Ubezpieczenie zdrowotne rolników i domowników ustaje z ostatnim dniem miesiąca,
w którym ustały okoliczności uzasadniające podleganie ubezpieczeniu. W przypadku członków rodziny, ich ubezpieczenie

ustaje razem z ubezpieczeniem rolnika lub domownika. Jeśli członkiem rodziny jest student wówczas jego ubezpieczenie ustaje
od dnia ukończenia 26 lat, natomiast jeśli po ukończeniu 26 lat nadal kontynuuje studia to do ubezpieczenia zdrowotnego powinna
zgłosić go uczelnia.

Opracowała: Ewelina Elias Kierownik Wydziału Ubezpieczeń OR KRUS w Opolu
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INFORMACJA DLA OSÓB
POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE
PIELĘGNACYJNE,
SPECJALNY ZASIŁEK  OPIEKUŃCZY
LUB ZASIŁEK DLA OPIEKUNA.
Od dnia 1 października 2015r, na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o

zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o syste-
mie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. poz.1506)  rolnik, małżonek  rolnika lub
domownik, który  prowadził gospodarstwo rolne lub w nim pracowali i z tego
tytułu podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników, a następnie miał  przy-
znane świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek
dla opiekuna z tytułu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, może
dokonać wyboru, gdzie będą odprowadzane za niego  składki na ubezpiecze-
nie emerytalno-rentowe.

Przyznanie wyżej wymienionego zasiłku lub świadczenia uwarunkowa-
ne jest zaprzestaniem prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w go-
spodarstwie rolnym przez rolnika lub domownika (w przypadku małżonka
również pracy w gospodarstwie domowym bezpośrednio związanym z tym
gospodarstwem rolnym), dlatego taka osoba nie spełnia warunków do podle-
gania ubezpieczeniu społecznemu rolników jako rolnik lub domownik i
zostaje wyłączona z ubezpieczenia społecznego rolników i ubezpieczenia
zdrowotnego (wraz z członkami rodziny).

Wyłączenie z ubezpieczenia może nastąpić z okresem wstecznym, a nie-
należnie opłacone składki zostają zwrócone zgodnie z art.41 b ust.10-15
ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Rolnik, małżonek rolnika lub domownik, któremu ustało ubezpieczenie spo-
łeczne rolników, a który pobiera świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasi-
łek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna może, w ciągu 30 dni od wydania
decyzji przyznającej odpowiedni zasiłek lub świadczenie, złożyć w dotych-
czasowej jednostce organizacyjnej KRUS wniosek o objęcie ubezpieczeniem
emerytalno-rentowym w KRUS. W/w druki dostępne są na stronie interneto-
wej (www.krus.gov.pl w zakładce "wnioski do pobrania").

W sytuacji, gdy wniosek został złożony w ciągu 30 dni od dnia wydania
decyzji przyznającej prawo do ww. świadczenia lub zasiłku- osobę taką obej-
muje się ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na wniosek od dnia przyzna-
nia prawa do tego świadczenia. Składki za osoby podlegające ubezpieczeniu
w KRUS opłaca Wójt, Burmistrz lub Prezydent miasta do czasu uzyskania 25-
letniego okresu ubezpieczenia emerytalno-rentowego.

Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuń-
czy lub zasiłek dla opiekuna mają tytuł do obowiązkowego ubezpieczenia
zdrowotnego. Obowiązek zgłoszenia tych osób do ubezpieczenia zdrowot-
nego oraz obowiązek opłacania składek na to ubezpieczenie ciąży na Wójcie,
Burmistrzu lub Prezydencie miasta o ile osoby te, nie podlegają obowiązkowi
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Z obowiązku zgłoszenia tych
osób do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu przyznania im prawa do spe-
cjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna lub świadczenia pielę-
gnacyjnego zwalnia jedynie status członka rodziny rolnika lub domownika.
Niemniej to obowiązkiem rolnika lub domownika jest zgłoszenie do ubezpie-
czenia swojego małżonka jako członka rodziny, o ile nie został on zgłoszony
do tego ubezpieczenia przez organ wypłacający świadczenie lub zasiłek.

WAŻNE!  Wybór ubezpieczenia w ZUS lub w KRUS jest jednorazowy!
Niezłożenie wniosku o objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym

w KRUS skutkuje objęciem ubezpieczeniem: emerytalnym i rentowym
w ZUS i brakiem możliwości powrotu do KRUS, w okresie pobierania
świadczenia lub zasiłku.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt osobowy z Oddziałem Re-
gionalnym lub Placówkami Terytorialnymi zgodnie z właściwością miejsca
zamieszkania, lub kontakt telefoniczny pod numerem  77 4544-777.

Opracowała: Ewelina Elias Kierownik Wydziału Ubezpieczeń
OR KRUS w Opolu

ZUS SIĘ SPRĘŻYŁ  - WIELKA
AKCJA ZAKOŃCZONA
PRZED TERMINEM
Aż trzy tygodnie przed wyznaczonym terminem

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył wysył-
kę 18,5 mln listów z Informacją o Stanie Konta Ubez-
pieczonego. . Akcja wysyłki listów, zgodnie z pla-
nem, miała zakończyć się 31 sierpnia.

- Wysyłka Informacji o Stanie Konta Ubezpieczo-
nego to jedna z największych, jeżeli nie największa,
akcja wysyłkowa w naszym kraju. Fakt, że ZUS koń-
czy ją trzy tygodnie przed terminem jest dowodem
na pełen profesjonalizm naszej instytucji - mówi prof.
Gertruda Uścińska, prezes ZUS i dodaje: - Standard
instytucji zaufania publicznego, poza bieżącą i bez-
pośrednią obsługa klientów, budują także tego typu
akcje informacyjno-edukacyjne, bo taką właśnie akcją
jest wysyłka IOSKU. (...)

W sumie ZUS wysłał aż 18,5 mln listów zawierają-
cych informację o środkach zgromadzonych na kon-
tach ubezpieczonych, a nieco ponad 2 mln osób
odebrało IOSKU za pośrednictwem własnego profi-
lu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Informacja o Stanie Konta Ubezpieczonego w ZUS,
to nic innego jak stan naszych finansów na koncie
w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na 31 grud-
nia 2018 r. i obejmuje zwaloryzowane kwoty: kapita-
łu początkowego i składek na ubezpieczenie emery-
talne za okres od 1999 do 2017 r. We wskazanych
kwotach uwzględniona jest już tegoroczna czerwco-
wa waloryzacja ze wskaźnikiem 109,2 proc. Dodat-
kowo nasz kapitał z listu z ZUS ubogacony jest o
wpłacone składki z całego 2018 r. Miniony rok mamy
dodatkowo w IOSKU rozbity na poszczególne mie-
siące z przypisanymi do nich kwotami wpłaconych
składek. Klienci odkładający składki w tzw. II filarze
w ZUS dowiedzą się z listu również jak wygląda stan
ich subkonta. Obok kwoty ogólnej, stan subkonta
oraz kwota przekazana przez ZUS do Otwartego Fun-
duszu Emerytalnego (jeżeli klient odkłada jeszcze
środki w OFE) przedstawione są z wyróżnieniem skła-
dek, które należało odprowadzić i które zostały rze-
czywiście odprowadzone. W większości przypad-
ków obie kwoty są tożsame.

Wszyscy ubezpieczeni, którzy ukończyli 35 lat,
otrzymają w Informacji o Stanie Konta Ubezpieczo-
nego również symulację hipotetycznej emerytury
obliczoną z samego tylko konta ubezpieczonego oraz

z konta i subkonta w ZUS. Zakład stosuje dwa
warianty tych wyliczeń. Jeden uwzględnia naszą
dalszą pracę, aż do ukończenia wieku emerytalnego
przy wpływie składek w uśrednionej wysokości

z dotychczasowych lat pracy, a drugi przyjmuje,
że kończymy już aktywność zawodową i więcej nie
składkujemy. Pamiętajmy przy tym, że te wyliczenia
to tylko pewna prognoza, która będzie się zmieniać
wraz z podejmowanymi w naszym życiu decyzjami
co do dalszej kariery zawodowej.

Sebastian Szczurek
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS
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DYREKCJA, KOMITET ORGANIZACYJNY,
GRONO PEDAGOGICZNE  ORAZ SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA

ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH
MAJĄ ZASZCZYT ZAPROSIĆ PAŃSTWA

 NA UROCZYSTE OBCHODY JUBILEUSZOWE  50 -LECIA  ZSM,
W DNIACH 11-12.10.2019 R.

To niezwykły honor i zaszczyt móc Państwa
powitać ponownie w murach „Mechanika”.

Jubileusz to spotkanie, które łączy w sobie zapisane kartki 50-letnich wydarzeń szkoły,
a niejedna karta w tej historii należy właśnie do Państwa. Na spotkanie po latach liczą  absolwenci.

Niech te dni będą czasem wspomnień, wzruszeń i pozytywnych emocji,
niech łączą pokolenia, tradycję z nowoczesnością, doświadczenie z młodością!

„Czasu nie da się zatrzymać, ale warto wracać do chwil, które pozostają w naszej pamięci na zawsze”
                                                                                                                                                         Dyrekcja i Komitet Organizacyjny

PROGRAM  JUBILEUSZU
11.10.2019 r. – piątek

9:00 - Spotkania z ciekawymi ludźmi w Auli ZSM - Absolwentami, Nauczycielami, Sympatykami Szkoły.
10:00 - Prezentacja dorobku szkoły: wystawy dyplomów, pucharów, prac i innych osiągnięć uczniów. Prezentacja Szkolnej
               Izby Pamięci.  Zwiedzanie szkoły.  Spotkania z Wychowawcami w klasach.  Spotkania w kawiarenkach szkolnych.
11:00 - Wspólne, pamiątkowe zdjęcie  społeczności szkolnej na placu szkolnym.
11:15 - Uroczysta Akademia Jubileuszowa dla nauczycieli, uczniów i zaproszonych gości połączona z obchodami
               Dnia Edukacji Narodowej:  Przywitanie zaproszonych gości.  Wspomnienie o Dyrektorze Szkoły  Janie Mruku -
                Rozstrzygnięcie konkursu „Szkoła to nie tylko mury”,  prezentacja najlepszych prac.
                Wręczanie nagród:  Dyrektora Szkoły,  MEN,  OKO,  Starosty Głubczyckiego.   Program artystyczny.
13:00 – Uroczysty obiad dla zaproszonych gości i nauczycieli.

12.10.2019 r. – sobota
  9.00 – rejestracja uczestników zjazdu (odbiór materiałów zjazdowych), spotkania  w kawiarenkach  szkolnych
   9.30 - Nadanie imienia Jana Mruka Szkolnej Auli
10.00 – Wspólne zdjęcie wszystkich uczestników zjazdu
10.30 – Przejście uczestników zjazdu na uroczystą Mszę Świętą do Kościoła Narodzenia NMP
11.00 – Uroczysta Msza Św. w intencji pracowników szkoły, uczniów i absolwentów
12.30 – Uroczysta Akademia w MOK w Głubczycach
14.30 – Obiad w stołówce szkolnej
15.30 – Zwiedzanie szkoły, spotkania z wychowawcami, koleżankami i kolegami  (kawiarenki szkolne, muzyka na żywo)
19.00 – BAL  ABSOLWENTÓW – Hotel DOMINO    **************************
JAK DOKONAĆ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W JUBILEUSZU 50-LECIA ZSM, W DNIU 12.10.2019 R.?
1. Wyślij do nas email'a - 50lat@zsmglubczyce.pl.
2. Skopiuj  ze str.  www.zsm.powiatglubczycki.pl   tabelę do treści swojego emaila, którą wypełnisz w emailu i nam prześlesz ,
lub wydrukuj, wypełnij i prześlij na adres szkoły: Zespół Szkół Mechanicznych w Głubczycach ul. Al. Śląska 1, 48-100 Głubczyce
I.  Karta zgłoszenia - www.zsm.powiatglubczycki.pl - uczestników Jubileuszu w dniu 12.10.2019 r.
1. Imię i nazwisko/a uczestnika/ów....   2. Numer telefonu...    3.e-mail:....
LOGOWANIE DO REJESTRACJI  UCZESTNIKÓW ZJAZDU   i   KOSZTY UCZESTNICTWA
nr rachunku bankowego:  53 8868 0004 2000 0000 2668 0002“tytułem:(50 LAT MECHANIKA + imię + numer zgłoszenia L. p.)
(L. p.) Licznik - ilość osób, która zapisała się do uczestnictwa w Jubileuszu
L. p. ZGŁOSZENIA (ująć w tytule przelewu“ Nr L. p.) Licznik  Imię,  Numer telefonu,  adres e-mailowy
ROZWINIĘCIE - (Po rejestracji będzie informacja zwrotna o NR L.p., który należy ująć w tytule przelewu)
Uczestnictwo w Jubileuszu CEGIEŁKA-buton, broszura, słodki poczęstunek  (min. 25 zł.)
Zamówienie obiadu  w szkole  (sobota 12.10.2019r.- 25,0 zł/os.  Bal -   Hotel DOMINO (sobota 12.10.2019r.- 130,00 zł/ os.
Prośba do Sympatyków  Szkoły,  Sponsorów,  jeśli chcecie   dodatkowo  tylko wesprzeć finansowo organizację Jubileuszu ,
dokonajcie  przelewu na rachunek  bankowy  w formie CEGIEŁKI od 25,00 zł do 500,00 zł. Rachunek  prowadzi: “Stowarzyszenie
 Mieszkańców Ziemi Głubczyckiej“ nr 53 8868 0004 2000 0000 2668 0002 tytułem: 50 LAT MECHANIKA + CEGIEŁKA
   RAZEM:   (łączna kwota do wpłaty)    Istnieje możliwość rezerwacji noclegów we własnym zakresie:
- Hotel Restaurant Domino, Juliusza Słowackiego 3, 48-100 Głubczyce, telefon: 77 485 09 01
- Dworek Peszków,  Parkowa 4, 48-100 Głubczyce, telefon: 77 471 07 25
- Max Play,  Niepodległości 12A, 48-100 Głubczyce, telefon: 509 585 541
- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  ul. Niepodległości 2, 48-100 Głubczyce, tel.: 77 485 30 11      ZAPRASZAMY
WIĘCEJ INFORMACJI - Zespół  Szkół Mechanicznych w Głubczycach, ul. Aleja Śląska 1 48-100 Głubczyce
“www.zsm.powiatglubczycki.pl“ e-mail: 50lat@zsmglubczyce.pl, tel.(77)485 30 87, kom. 513 188 164



WRZESIEŃ 2019 nr 9/316 19

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 "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>

SPRAWOZDANIE  KOMISJI KONKURSOWEJ
OCENIAJĄCEJ KORONY I PRACE PLASTYCZNE ŻNIWNE
PODCZAS DOŻYNEK GMINNO - POWIATOWYCH 2019 R.
Komisja  w składzie: Marta Kitka, Zbigniew Serwetnicki, Wiesław
 Robak, Kazimierz Naumczyk, Paweł Buczek, Jan Wac
W wyniku przeprowadzonej oceny punktowej w kategoriach
walory artystyczne, zgodność z tradycją, staranność i precyzja,
dziedzictwo kulturowe, przygotowanie korowodu - przyznała:
 KORONY DOŻYNKOWE - 1 m. - Bogdanowice (131 pkt.),
2 m. - Głubczyce Sady (127 pkt.), 3 m. - Lisięcice (126 pkt.)
KATEGORIA: PRACE PLASTYCZNE  ZNIWNE (foto niżej)
1 m. - Opawica - (120 pkt.) Pozostałym przyznano wyróżnienia.
Na wniosek Burmistrza Głubczyc Adama Krupy,
 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski
nadał odznakę honorową "Zasłużony dla Rolnictwa":
 Pani Danucie Żarskiej, Pani Elżbiecie Mikler, Pawłowi Przytule,
 Panu Józefowi Lenartowiczowi, Panu Adamowi Leszczyńskiemu
Odznaczonym serdecznie gratulujemy.                     Mateusz Kitka

50 LAT
MOJEGO MECHANIKA

Pierwszy raz przyjechałam  do Głubczyc
w 1968 r. jako studentka i opiekunka dzie-
ci  na koloniach letnich, mieszczących się w  Szkole  Pod-
stawowej, wtedy nr 3 przy ul. Dworcowej. Za jej ogro-
dzeniem była w budowie jakaś szkoła. Wtedy przez myśl
mi nie przeszło, że  z tą szkołą, z tym miastem zwiążę moje
życie. (...) Po ukończeniu studiów w 1970 r. Kuratorium
Oświaty zaproponowało mi Technikum Mechaniczne  w
Głubczycach. W moich planach, miała to być praca na
rok,  a potem znajdzie się coś   w Opolu (...) Okazało się,  że
pisane mi było dalsze  życie spędzać  w Głubczycach, a
moją szkołą do emerytury było Technikum Mechaniczne,
dzisiejszy  Zespół  Szkół  Mechanicznych. Gdy zaczęłam
pracę, nie było jeszcze warsztatów szkolnych,  sali gim-
nastycznej ani internatu. Przez pierwsze prawie dwa mie-
siące mieszkałam w szkole  w gabinecie lekarskim. Spa-
łam na leżance, gotowałam na maszynce elektrycznej,
myłam się  w zlewie i co tydzień jeździłam do domu. Sama
w dużej pustej szkole  trochę  się  bałam, szczególnie w
nocy. Na drugim końcu szkoły w mieszkaniu służbowym
mieszkał woźny,  pan Karol z rodziną. Mówił do mnie
"gdyby się coś działo, to niech pani tłucze czymś w kalo-
ryfer, to u nas będzie  słychać." Bardzo długo, bo do
22.00, a czasem i dłużej w sekretariacie  przebywał dyrek-
tor Jan Mruk.  W nowej szkole ciągle miał coś do roboty.
Na którejś studniówce, moi uczniowie zrymowali o dy-
rektorze: "Aż się dziwią mu sąsiedzi, że tak długo w szko-
le siedzi".(...)

>>>więcej w Biuletynie na Zjazd Jubileuszowy
 Organizatorzy Zjazdu oczekują wspomień

Burmistrz Głubczyc informuje
o podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczeniu na stronie
internetowej Urzędu   Miejskiego w Głubczycach wykazów obejmujących nieruchomości Gminy Głubczyce:
1.  wykaz obejmujący przeznaczoną do zbycia nieruchomość położoną w obrębie gruntów miejscowości Zawiszyce,
     oznaczoną jako działka nr 668 o powierzchni 0,0458 ha.
2. wykaz obejmujący przeznaczoną do zbycia nieruchomość lokalową, położoną w Głubczycach przy ul. Niepodległości nr 6/9,
    wraz ze sprzedażą udziału w gruncie działek nr 285/49, nr 1304/1, nr 1304/3, nr 1304/5.
3. wykaz obejmujący przeznaczoną do oddania w dzierżawę nieruchomość, położoną w Gołuszowicach,
    oznaczoną jako działka nr 59/2.
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