UCHWAŁA NR LIV/541/18
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE
z dnia 16 października 2018 r.
w sprawie przyznania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Głogowa”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXIII/304/2009 Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Głogowa”
i „Zasłużony dla Miasta Głogowa” oraz określenia zasad ich nadawania, uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyznaje się Panu Dr Khali El Mohtar tytuł „Honorowy Obywatel Miasta Głogowa”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Andrzej Koliński
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UZASADNIENIE
Klub Radnych Komitetu Wyborczego Jana Zubowskiego na podstawie ust. 1 załącznika nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/304/2009 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 czerwca 2009 r. złożył
wniosek o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Głogowa” Panu dr Khali El Mohtar.
Dr Khali El Mohtar urodził się w Libanie i tam też ukończył szkołę podstawową i liceum
ogólnokształcące. W roku 1978 ukończył studia wyższe w American University of Beirut w
Libanie na kierunku biologiczno – chemicznym.
W roku 1979 przybył do Polski, gdzie ukończył Studium Języka Polskiego w Łodzi.
W roku 1980 podjął studia medyczne w Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu, które ukończył w 1986 r.
Po zakończeniu studiów medycznych podjął pracę w głogowskim szpitalu na Oddziale
chirurgicznym.
W latach 1989 – 1993 uzyskał I i II stopień specjalizacji w chirurgii ogólnej pod
kierownictwem dr n. med. Tadeusza Sulickiego. W roku 1995 dr Khali El Mohtar obronił pracę
doktorską w Akademii Medycznej we Wrocławiu, uzyskując tytuł doktora nauk medycznych,
promotorem pracy doktorskiej Pana Doktora był prof. Zygmunt Grzebniak.
Dr Khali El Mohtar w latach 2001 – 2015 pełnił funkcję ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej
w szpitalu powiatowym w Głogowie, funkcję tę pełni również aktualnie. W latach 2004 – 2007 i
2014 – 2016 pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. medycznych
W trakcie pracy w głogowskim szpitalu był i jest pionierem i realizatorem nowatorskich metod
leczenia techniką laparoskopową w zakresie leczenia jelita grubego i leczenia otyłości w
głogowskim szpitalu. Metody leczenia stosowane przez dr Khali El Mohtar są znane
i uznawane przez środowisko medyczne na Dolnym Śląsku i w całej Polsce.
Dr Khali El Mohtar w okresie pracy w Głogowie dał się poznać jako wybitny chirurg, jest
człowiekiem o wysokim szacunku społecznym wśród mieszkańców Głogowa, jego profesjonalizm
medyczny cieszy się wielkim uznaniem pacjentów.
W życiu prywatnym interesuje się fotografią i kynologią, jest sędzią kynologicznym grupy
I FCJ, a w latach 2005 – 2013 był przewodniczącym Zarządu Legnickiego Oddziału Związku
Kynologicznego w Polsce.
Pan doktor promował miasto Głogów, jako współorganizator międzynarodowych wystaw psów
rasowych w Głogowie, które odbyły się w latach 2011 – 2013.
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Od roku 2017 dr Khali El Mohtar jest starszym wykładowcą na Wydziale Pielęgniarstwa
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie.
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