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Uroczyste otwarcie drogi powiatowej
Zmodernizowana droga relacji Wojnowice - Nowa Cerekwia oddana do użytkowania.

P

owiat Głubczycki zakończył inwestycję polegającą na modernizacji drogi powiatowej 1224O
na odcinku od miejscowości
Wojnowice do miejscowości Nowa Cerekwia, gdzie droga styka się z drogą
wojewódzką nr 416. Starosta Głubczycki Józef Kozina w dniu 6 sierpnia br.
uroczyście przekazał mieszkańcom do
użytkowania ponad 5-cio km wyremontowany odcinek drogi powiatowej.
W ramach projektu wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego wzmocnionego siatką do zbrojenia nawierzchni
bitumicznych. Przeprowadzono konserwację i odtworzenie urządzeń odwad-

niających - rowów. Odbudowano zniszczone przepusty pod zjazdami. W celu
zwiększenia komfortu korzystania z infrastruktury drogowej w miejscowości
Wojnowice oraz w miejscowości Nowa
Cerekwia wykonano chodniki oraz oznakowanie poziome wraz z elementami
odblaskowymi w miejscach szczególnie
niebezpiecznych. Wszystkie te działania
miały na celu poprawę bezpieczeństwa
zarówno pieszych, jak i zmotoryzowanych.

”

Inwestycja opiewała
na kwotę ponad 2 mln zł

Sﬁnansowana została z budżetu Powiatu Głubczyckiego oraz ze środków
pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Uroczystość została uświetniona
programem artystycznym przygotowanym przez uzdolnione dzieci i młodzież.
Przybyły na uroczystość ksiądz Proboszcz
dokonał poświęcenia drogi. Symboliczną
wstęgę przecięli Starosta Głubczycki Józef
Kozina, Sołtys Wojnowic Stanisław Babiniec oraz mieszkańcy w osobach: Wojciech
Madera, Anna Bielesz, Stanisław Baran,
Bolesława Gasiul a także przedstawiciele
młodzieży Kamila Rogóż i Mateusz Gach.
Sołtys Wojnowic w imieniu wszystkich

Fot. Stanisław Babiniec

Biuletyn Informacyjny Samorządu Powiatu Głubczyckiego

mieszkańców złożył podziękowania dla
Zarządu Powiatu Głubczyckiego, Radnych Powiatu, pracowników Starostwa
Powiatowego, Inspektora Nadzoru oraz
Wykonawców za przeprowadzenie tej
jakże ważnej i potrzebnej inwestycji.
Sołtys Wojnowic: „Inwestycji, która
niewątpliwie jest największą inwestycją
drogową w powojennych dziejach Wojnowic. Być może jej rozmiar można nawet
porównać do roku 1872 kiedy to zostały
wybrukowane ulice w naszej miejscowości, bowiem położenie nawierzchni asfaltowej na tym bruku (miejscami 5 cm) na
początku lat 70- tych ubiegłego stulecia,
wydaje się mniejszą inwestycją”.

SAMORZĄD / Powiat / Szpital powiatowy

Sukces szpitala powiatowego
Nowe, szpitalne wyposażenie za ponad 2 mln zł!

W

dniu 24 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego
odbyło się uroczyste podpisanie umowy
o doﬁnansowanie projektu pn. „Poprawa
wydajności i skuteczności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie SPZOZ w Głubczycach”.
Projekt będzie realizowany ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Województwa Opolskiego w ramach poddziałania 10.1.1 Infrastruktura
ochrony zdrowia w zakresie proﬁlaktyki zdrowotnej
mieszkańców regionu.

”

Projekt opiewa na kwotę ponad 2,2
mln zł.

W ramach projektu szpital zostanie wyposażony
w następujący sprzęt: deﬁbrylator, respirator, pompy
infuzyjne, wózki anestezjologiczne, lampy operacyjne, stół operacyjny, aparaty do znieczulania, cyfrowy
aparat RTG, wyposażenie pracowni USG z kolorowym
Dopplerem, kolonoskop, wideogastroskop, zestaw
komputerowy, szafy, myjki.

Dzięki tej inwestycji głubczycki szpital będzie mógł
zwiększyć zakres usług dla pacjentów korzystających
z oddziału chirurgii, diagnostyki obrazowej oraz pracowni endoskopowej. Ponadto SPZOZ w Głubczycach
docelowo planuje poszerzyć zakres świadczonych usług
o chirurgię onkologiczną.
Przypomnijmy, że obecnie w szpitalu powiatowym
funkcjonuje Poradnia Onkologiczna w ramach Oddziału
Chirurgii, która jest czynna w każdy piątek w godz.
13:00 – 15:00.
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W głubczyckim szpitalu działa przychodnia onkologiczna prowadzona przez
doświadczonych chirurgów onkologów z ponad 20-letnim doświadczeniem.
Leczenie skierowane jest do pacjentów chorych na nowotwory piersi, układ pokarmowego,
skóry, tarczycy oraz tkanek miękkich. Poradnia Chirurgii Ogólnej (Poradnia Onkologiczna)
czynna jest w każdy piątek w godzinach 13:00 – 15:00.

Chcesz być na bieżąco,
zeskanuj kod QR
www.powiatglubczycki.
pl/450/866/wiadomosci.html
Informacje z terenu
powiatu głubczyckiego.
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Wywiad ze Starostą Głubczyckim, Józefem Koziną
Podsumowanie półrocza

P

rzedstawiamy Państwu rozmowę ze Starostą Głubczyckim, Panem Józefem Koziną
- przeprowadzony przez redakcję Rzeczy
Powiatowej 1 września.

RP: Witam Panie Starosto. Rok 2017, to dla powiatu głubczyckiego rok bogaty w inwestycje. Za nami
I półrocze, jak Pan ocenia ten czas?

Podsumowanie półrocza
JK: I półrocze to było duże przygotowanie do realizacji tych inwestycji, jak również przede wszystkim przygotowanie przetargów celem realizacji tych
inwestycji. Jeżeli chodzi o I półrocze to wszystkie
przetargi rozstrzygnęliśmy pozytywnie, w większości przetargów były oszczędności na poziomie
20-25%. Natomiast nie udało nam się rozstrzygnąć przetargu na budowę centrum przesiadkowego, ale dotyczy
to już II półrocza. Tylko jeden
oferent stanął do przetargu. Firma zaproponowała o 400 tys.
wyższą kwotę niż zaplanowaliśmy w budżecie, zatem
przewyższyło to nasz budżet
o ponad 30%, a ponieważ nie
mamy już wolnych środków,
musieliśmy unieważnić
przetarg, niemniej jednak
planujemy go rozpisać na
nowo z wydłużeniem terminu
realizacji do końca I półrocza
2018 roku. Liczyliśmy może zbyt
optymistycznie, że będzie to wykonane do końca bieżącego roku.
Planujemy jeszcze rozstrzygnąć
przetarg na zakup autobusów dla naszego
PKSu, nie podaję jeszcze ostatecznej liczby, ponieważ
ceny rynkowe są różne w stosunku do tych które
pierwotnie zakładaliśmy.

”

Planujemy wystąpić o zgodę
do Urzędu Marszałkowskiego
o zwiększenie liczby autobusów, gdyż
pierwotnie planowane były trzy, ale
chcielibyśmy zakupić cztery lub pięć,
jeżeli oczywiście Instytucja Zarządzająca
wyrazi na to zgodę
Jeżeli chodzi o inwestycje, na większości inwestycji mamy lekkie opóźnienia, przyczyny są różne. Główną przyczyną były warunki atmosferyczne
w I półroczu, a szczególnie w miesiącu czerwcu.
Z drugiej strony mieszkamy na terenach gdzie
występują okresy wzmożonych prac polowych, na
przykład na drodze Wiechowice - Niekazanice wykonawca zaczął kłaść asfalt w miesiącu sierpniu,
kiedy rozpoczął się okres żniw i na pewno utrudniało
to prace zarówno wykonawcy, jak i rolnikom. Na
odcinku Wiechowice – Uciechowice nie było możliwości wyznaczenia alternatywnego objazdu dla
pojazdów rolniczych. Szczęśliwie jedna inwestycja
jest już zakończona, jest to droga powiatowa na
odcinku Wojnowice – Nowa Cerekwia, natomiast
droga Wiechowice – Niekazanice praktycznie jest
już na ukończeniu, myślę, ze jest to kwestia pierwszych dwóch tygodni września. Pozostaje nam droga w tak zwanym Lesie „Marysieńka”, czyli nasz
projekt turystyczny, tam mamy termin wyznaczony
na październik, myślę, że na chwilę obecną termin
ten nie jest zagrożony. Tak jak powiedziałem z tego
co planowaliśmy w budżecie większość inwestycji
jest zrealizowana z wyjątkiem jednej drogi, jest

//

to droga Księże Pole – Kietrz, tu byliśmy gotowi na
realizację, niestety nastąpił problem natury czysto
ekonomicznych zapisów czy to wydatki bieżące czy
wydatki inwestycyjne. Jest to może dla nas, dla laików mało istotne, ale dla budżetu, dla Pani Skarbnik
jest sprawa o tyle istotna, że gdyby był to wydatek
inwestycyjny, jak chcieliśmy, to można by to realizować, natomiast inwestycja została zaklasyﬁkowana
przez operatora programu jako wydatek bieżący
i niestety w ramach naszego budżet nie mogliśmy
tej inwestycji realizować. To takie niuanse, ale bardzo istotne i z tego względu ta inwestycja nie jest
realizowana. Staraliśmy się o zamianę wydatków
bieżących na inwestycyjne u Wojewody, niestety
nie uzyskaliśmy zgody, w związku z powyższym
nie mogliśmy realizować tego zadania.

Sekretariat
tel. 77 405 36 60
Wydział Ogólno-Organizacyjny
tel. 77 405 36 66
Wydział Finansowo - Budżetowy
tel. 77 405 36 73, 77 405 36 74
Wydział Budownictwa i Architektury
tel. 77 405 36 75, 77 405 36 76
Wydział Oświaty i Zdrowia
tel. 77 405 36 78
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
tel. 77 405 36 71, 77 405 36 72

Aleja Lipowa i ul. Żeromskiego
RP: Kiedy planowane jest zakończenie prac na Alei Lipowej
i ul. Żeromskiego?
JK: Tak jak powiedziałem
wcześniej planowane jest
to na koniec października
i to będzie już ostatni etap
realizacji inwestycji w roku
2017. Myślę, że jest to termin,
którego wykonawca dotrzyma i nie widzę niebezpieczeństwa, żeby było inaczej.
Na koniec sierpnia odbyła się
Rada Budowy, na której Wykonawca został poinformowany, że
nie będzie możliwości przedłużania
terminu wykonania inwestycji. Wykonawca zobowiązał się, że prace zostaną wykonane w terminie.

Krytyka prac budowlanych
RP: W mediach pojawiają się krytyczne opinie
na temat zabezpieczeń przy wykonywanych pracach
budowlanych a także pytania o zasadność wycinki
drzew przy Alei Śląskiej, jak Pan odniesie się do tych
wypowiedzi?

Wydział Drogownictwa
tel. 77 405 36 67, 77 405 36 68
Wydział Geodezji i Nieruchomości
tel. 77 405 36 81
Ewidencja gruntów
tel. 77 405 36 82, 77 405 36 83
Ośrodek Dokumentacji Kartograﬁcznej
tel. 77 405 36 86, 77 405 36 89
Gospodarka Nieruchomościami
tel. 77 405 36 84
Wydział Powiatowego Biura Promocji
tel. 77 405 36 85, 77 405 36 88
Wydział Komunikacji i Transportu
tel. 77 485 04 93, 77 485 08 87, 77 485 22 75
Biuro Rady Powiatu
tel. 77 405 36 80
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. 77 405 36 65
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
tel. 77 405 36 69

JK: Jeżeli chodzi o pierwszą część pytania odpowiem tak, place budowy są przekazane Wykonawcom, na sygnały które do nas docierają oczywiście
reagujemy, bo bezpieczeństwo osób poruszających
się po ciągach drogowych jest najważniejsze i na
każdą nasza sugestię, czy każdą naszą wątpliwość
co do jakości zabezpieczenia tych dróg i wykonywanych prac Wykonawca reagował i tak miedzy innymi
pojawiły się światła na ul. Żeromskiego w Głubczycach, gdzie był taki problem. Wykonawca prowadził
tam głębokie wykopy, mieszkaniec interweniował,
porozmawialiśmy z Wykonawcą i została zastosowana sygnalizacja świetlna. Od tego czasu nie było
już żadnych problemów.

”

[...] na sygnały które do nas
docierają oczywiście reagujemy, bo
bezpieczeństwo osób poruszających
się po ciągach drogowych jest
najważniejsze
Tak jak wspominałem, że na drodze Wiechowice
– Uciechowice nie było możliwości wprowadzenia
objazdów i to rodziło określone problemy, bo jeżeli kopie się głębokie rowy, kładzie się dywanik
asfaltowy, pracuje ciężki sprzęt to na pewno nie

>> Dokończenie wywiadu na następnych stronach
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jest łatwo uniknąć utrudnień komunikacyjnych przez
użytkowników dróg. Czasami trzeba mieć cierpliwość,
tak jak mówię, akurat na tym odcinku nie było innej
możliwości zorganizowania transportu.
Natomiast tak jak powiedziałem wszystkie sugestie były weryﬁkowane i jeżeli były zasadne zostały
wprowadzone w życie.
Jeżeli chodzi o drugą cześć pytania, czyli o dęby
przy Alei Śląskiej, jest kilka aspektów tej sprawy. Po
pierwsze Aleja Śląska wymagała remontu i co do tego
nikt nie ma wątpliwości. Była to droga, a w zasadzie
ciąg jezdny, który nie przystoi już do czasów współczesnych, wymagał głębokiego remontu, chwała Urzędowi
Gminy Głubczyce, który zresztą razem z Powiatem
Głubczyckim przystąpił do wspólnego projektu związanego właśnie z naszym centrum przesiadkowym, że
pozyskał na to środki unijne. Na pewno szkoda każdego
drzewa, ja jestem zwolennikiem, że drzew nie powinno
się wycinać, gdyż stanowią naturalny ekosystem, ale
wiemy co się dzieje na przykład w Puszczy Białowieskiej, gdzie wycina się dęby stuletnie i jakoś nikt nie
ma skrupułów, żeby była jasność jestem przeciwnikiem
tego. Natomiast tutaj było to weryﬁkowane.

”

Pracownik Wydziału Ochrony
Środowiska sprawdzał to bardzo
szczegółowo i stwierdził, że te drzewa
w niedługim czasie mogą się samoczynnie
pochylić, ponieważ układ korzenny jest
bardzo słaby i na tej też podstawie
wydał decyzję
Gmina chciała i chce ten ciąg jezdny poprawić, bo
musimy zwrócić również uwagę na kolejny aspekt
na bezpieczeństwo. Każdy kto szedł przez ten teren
widział, że ta trasa była niebezpieczna. Wielokrotnie
trzeba było cofać, aleja była wąska, wysokie krawężniki, dużo młodzieży, słaba widoczność. Ponad tysiąc
młodych ludzi codziennie tamtędy przemieszczało się,
więc też trzeba patrzeć na bezpieczeństwo. W decyzji,
którą wydało Starostwo, było zastrzeżenie, ze Gmina
w miejsce wyciętych drzew musi nasadzić większą
ilość drzew niż została wycięta i myślę, ze te drzewa
będą rosły w przyzwoitych warunkach. Nie będę bał
się użyć słowa humanitarnych warunkach. Te drzewa
były otoczone asfaltem, kostką brukową, nie mogły się
prawidłowo rozwijać. Stąd też układ korzenny ulegał
degradacji, one nie miały nawet powietrza, dochodził
jeszcze fakt, że tamtędy, bezpośrednio przy tych drzewach, przejeżdżały setki samochodów dziennie. Uważam, że każdego drzewa szkoda, jestem zwolennikiem,
żeby zieleni było jak najwięcej, ale w tym przypadku
wydaje mi się, że ta decyzja była decyzją słuszną.

Nowe inwestycje, nowe projekty
RP: Po części w zadanych pytaniach odpowiedział
Pan na kolejne pytanie. Wiemy, że zbliżająca się końcówka roku to czas kiedy planuje się inwestycje na
przyszły rok, czy Powiat aplikuje bądź będzie aplikował o nowe środki unijne, jeśli tak to na jakie projekty?
JK: Każdy gospodarz musi być przygotowany, na
przyszłość, może nie taką daleką jak plany dziesięcioletnie, bo wiadomo, że takie są trudne do zrealizowania, ale na tą najbliższą. Na przyszły rok na pewno
będziemy składali dwa wnioski na drogi powiatowe.
Pierwszy wniosek już został złożony do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego,
tj. dotyczący przebudowy drogi na trasie ul. Kołłątaja w Głubczycach do Bogdanowic, jest to odcinek
około 6 km, łącznie z odwodnieniem w miejscowości
Bogdanowice oraz przebudową i dobudową chodników w miejscach gdzie jest to możliwe, bo wiemy,
że miejscowość Bogdanowice jest gęsto zabudowana
i droga jest wąska w niektórych odcinkach. W planach
mamy również złożenie wniosków do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016-2019 na wcześniej wspomnianą przeze
mnie drogę na odcinku Księże Pole – Kietrz, która tym
razem nie będzie remontem a zadaniem inwestycyjnym, no i prawdopodobnie złożymy również wniosek
dotyczący drogi na trasie Głubczyce – Bogdanowice do

tego samego programu, bo gdyby się nie udało uzyskać
doﬁnansowania z RPO WO 2014-2020, gdzie wpłynęło
bardzo dużo wniosków, to chcielibyśmy zrealizować ten
projekt z tzw. programu „Schetynówek”. Obie te drogi
w powiecie głubczyckim charakteryzują się największym natężeniem ruchu stąd tak ważna jest poprawa
bezpieczeństwa i infrastruktury na tych drogach.

”

Kolejnym zadaniem, które będę chciał
złożyć do budżetu jest przebudowa
dworca PKS na centrum przesiadkowe
oraz zakup nowych busów. Mam
nadzieję, że Rada Powiatu, a przynajmniej
większość to pozytywnie przegłosuje
Kolejnym zadaniem jest termomodernizacja, wymiana dachu na budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących, jest to zadanie, które też chcemy realizować
w ramach RPO WO 2014-2020, koszt tego zadania wyniesie około 1,5 mln zł. Myślę, ze w przyszłym roku
w okresie wakacyjnym zostanie to zrealizowane. I jest
jeszcze jedno nieco mniejsze zadanie, które musimy
wykonać w przyszłym roku czyli remont hali przy
Zespole Szkół Mechanicznych, pod koniec roku zdecydujemy czy będzie to tylko remont parkietu czy też
wymiana całości i położenie takiej samej wykładziny
jak na hali w ZSO. Będzie miał na to wpływ czynnik
ekonomiczny.

”

Jak widać na przyszły rok również
mamy zaplanowany ogrom inwestycji,
rzędu około 15 mln zł, uważam, że będzie
dużym sukcesem jeżeli uda nam się
przeprowadzić wszystkie zakładane
inwestycje
Na przykład zależy nam, aby droga Głubczyce –
Bogdanowice była doﬁnansowana z RPO WO 2014-2020,
gdyż tam byłoby doﬁnansowanie 85%, a w ramach tzw.
„Schetynówki” jest to o 35% mniej, a przy wartości ok.
6 mln jest to już ogromna różnica dla budżetu powiatu,
więc gra jest warta świeczki, żeby to było zrealizowane
w ramach RPO WO. Wierzę, że droga otrzyma doﬁnansowanie w ramach tego pierwszego programu.

Powiat głubczycki liderem województwa
RP: W mediach słyszymy, że powiat głubczycki jest
liderem województwa opolskiego wśród najbogatszych
powiatów, czy uważa Pan, że uda się utrzymać tą pozycję w przyszłym roku?
JK: Z jednej strony się cieszę, że jesteśmy liderem,
z drugiej jednak strony każdy spadek będzie komentowany, że gorzej gospodarowaliśmy, że nie staraliśmy
się o środki. Jednak nieskromnie wierzę, że za rok
utrzymamy tą pozycję, a być może w skali ogólnopolskiej „podskoczymy” w rankingu do góry, gdyż budżet
z roku na rok mamy wyższy. Powiem szczerze, że tu nie
chodzi o to, na którym miejscu jesteśmy, ale chodzi o to,
że pozyskujemy dużo środków zewnętrznych i to jest
główny weryﬁkator tego ile jest dochodu na mieszkańca
powiatu. Gdyby wziąć sam budżet powiatu bez środków
zewnętrznych, które pozyskujemy to niestety bylibyśmy bardzo daleko w rankingu. Natomiast to świadczy
o tym, że jesteśmy bardzo skuteczni w tym co robimy,
w jaki sposób planujemy, z dwuletnim wyprzedzeniem, patrzymy na co nas stać, co możemy uzyskać
i korzystamy z tych możliwości, które się pojawiają.
Cieszą nas te sukcesy, aczkolwiek nie jest to główna
ideą dla której pracujemy, głównie chodzi nam o to,
aby jak najwięcej się działo w powiecie z korzyścią dla
mieszkańców.

Szpital wizytówką powiatu
RP: Szpital powiatowy z każdym miesiącem zmienia się nie do poznania. Niedawno miały miejsce remonty dwóch oddziałów. W sierpniu podpisał Pan
kolejną umowę na doﬁnansowanie szpitala ze środków
unijnych, czego będzie dotyczył ten projekt?
JK: Jest to jeden z projektów, który związany jest

z proﬁlaktyką chorób cywilizacyjnych. Kupimy głównie
sprzęt do szpitala, na przykład rentgen. Obecnie mamy
już stary, wysłużony, który nadaje się do wymiany.
Zainwestujemy również w stół operacyjny, lampy na
blok operacyjny oraz szereg sprzętów, które na pewno
znowu poprawią konkurencyjność naszego szpitala,
komfort pracy lekarzy oraz bezpieczeństwo osób korzystających z naszych usług. Wartość tej inwestycji
wyniesie około 2,2 mln zł. Część sprzętów szpital już
zakupił i są one uznane jako kwaliﬁkowalne.

”

Ponadto będziemy starali się jeszcze
pozyskać środki dla oddziału dziecięcego.
Mam nadzieję, że również będziemy
skuteczni tak jak dotychczas
Ale kilka zdań o szpitalu, bo wiadomo, że jest
to okres bardzo trudny dla służby zdrowia. Wchodzimy do tzw. sieci szpitali, 1 października 2017 r. będzie
budżetowanie szpitali. Byłem ostatnio na spotkaniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia z panem Dyrektorem
Adamem Jakubowskim, gdzie przedstawiano założenia
na ten rok, czyli najbliższe 3 miesiące – październik,
listopad, grudzień, bez założenia co będzie w 2018 roku.
Powiem tak, wyglądało to na początku dosyć optymistycznie, ale później gdy Pani Dyrektor NFZ zaczęła
nam przedstawiać co wchodzi do tego okresu, to już
byliśmy mniej zadowoleni. Aczkolwiek gdyby udało się
utrzymać ten poziom, o którym mowa jest na 2017, bez
zwiększenia wymagań w stosunku do szpitala to można
powiedzieć, że nie będzie źle, nie będzie gorzej. Natomiast jeżeli to się zmienni to sytuacja będzie coraz
trudniejsza. Bo jak wiemy od 1 lipca br. weszła nowa
ustawa o najniższej płacy w zawodach medycznych
i dla naszego szpitala jest to koszt około 140 tys. zł. do
końca tego roku, więc w przyszłym roku jeszcze więcej.
Nie mówiąc o podwyżkach, słusznych podwyżkach dla
pielęgniarek, ratowników medycznych, a to wszystko ma swoje przełożenie na koszty funkcjonowania
szpitala. Natomiast troszeczkę jesteśmy zaniepokojeni
tym, że zadłużenie szpitala nie spada, a nawet trochę
wzrasta, że strata za ten rok jest ponad 1 mln zł. już za
pierwsze półrocze, tym że znowu jest strata, ale są też
nadwykonania na kwotę 1,2 mln. zł i gdyby zapłacono
nadwykonania nie byłoby straty.

”

Co będzie czas pokaże, gdyż nie
ma określonego stanowiska NFZ czy
nadwykonania będą zapłacone czy nie.
Przykładem jest szpital w Raciborzu,
który w miesiącu wrześniu wstrzymał
przyjmowanie pacjentów i wykonuje tylko
przypadki nagłe

”

Ja powiem szczerze, nawet gdyby
to było kosztem budżetu powiatu, nigdy
nie zgodziłbym się, gdyby Dyrektor
zaproponował mi takie rozwiązanie, ale
żeby była jasność nie proponował
Mijałoby się to z ideą bezpłatnego niesienia pomocy, którą mamy zapisaną w konstytucji. Myślę, że do
takiego momentu nie dojdzie, aczkolwiek jest bardzo,
ale to bardzo dużo niewiadomych w kwestii funkcjonowania szpitala w tzw. sieciach. Słowo sieć to jest klucz,
ale ono nie rozwiązuje problemów, bo problemem jest
brak kadry, brak środków na utrzymanie szpitala, nie na
bazę czy na wyposażenie, to już jest nawet jak na taki
mały szpital powiatowy na bardzo wysokim poziomie.
Aczkolwiek proszę zauważyć w 2009 roku kupiliśmy
tomograf, wówczas nawet w Opolu mówiono po co nam
do małego szpitala tomograf, a okazało się to strzałem
w dziesiątkę. Tomograf naprawdę służy mieszkańcom,
ale ten tomograf już się zdezaktualizował i trzeba myśleć o zakupie nowego a to jest wydatek na poziomie
ok. 2 mln zł, a więc cały czas są takie dylematy, nie ma
takiego constans jeżeli chodzi o służbę zdrowia. Tak
jak mówiłem niepokoi nas to, że nie spada zadłużenie
szpitala, niepokoi nas strata za pierwsze półrocze, ale
mam nadzieję, że gospodarka kwitnie – ponoć. Płace rosną, więc odpisy na służbę zdrowia też powinny
rosnąć i to powinny odczuwać przede wszystkim szpi-
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tale a bezpośrednio pacjenci, czyli osoby
korzystające ze służby zdrowia. Uważam, że taka powinna być kolej rzeczy.
A tymczasem wartość punktu wynosi
52 zł i jest to już kolejny bodajże piąty
lub szósty rok, a przez ten czas nawet
płaca minimalna wzrosła o 500 zł, czyli
w tym okresie ten przyrost każdy z nas
płaci na służbę zdrowia, zatem gdzie są
te pieniądze? Czasami się zastanawiam.

Obwodnica Krnova i ruch
ciężarowy
RP: Przejdźmy do regionu. W Krnovie
po długich latach starań rozpoczęto budowę obwodnicy, jak Pan ocenia szansę
powiatu głubczyckiego na rozwój, gdy
zostanie otwarty ruch samochodów ciężarowych?
JK: Myślę, że na ten moment czekaliśmy. Po pierwsze decyzja ze strony
Czeskiej, że buduje obwodnicę Krnova,
po drugie czy od strony północnej czy
od południowej, to było bardzo istotne.
Na szczęście dla nas podjęto decyzję,
że będzie to od strony północnej, wbito
już kamień węgielny i się tą obwodnicę
buduje.

”

Na pewno dzięki temu
droga krajowa się ożywi, na
pewno dzięki temu skróci się
dojazd dla przedsiębiorców
z powiatu głubczyckiego i nie
tylko.
Moim skromnym zdaniem bardzo nie
trafna była kiedyś decyzja, żeby Ostravę
połączyć z Opolem przez Bartultovice.
Raz, że dalej, a dwa, że trudny górzysty
teren, a więc wydaje mi się, że jeżeli tutaj powstanie obwodnica, która jeszcze
będzie połączona z dojazdem drogą ekspresową do Ostravy i A1, na pewno dzięki temu będziemy mieli punkt dodatni
w lobbowaniu umiejscowienia podmio-

tów gospodarczych na terenie powiatu
głubczyckiego. Na pewno będzie to też
moment kiedy trzeba będzie rozpocząć
rozmowy z Urzędem Marszałkowskim
na temat rozbudowy obwodnicy Głubczyc. Jeżeli ten ruch się zwiększy - od
autostrady A4 z Opola, z dolnego śląska w kierunku drogi ekspresowej na
Ostravę do Krnova - żeby Głubczyce nie
ucierpiały trzeba dalej dążyć do budowy
obwodnicy. Wierzę, że Burmistrz Adam
Krupa, który był skuteczny w staraniach
budowy I etapu obwodnicy Głubczyc,
przy naszym wsparciu będzie dążył do
skorelowania czasu oddania obwodnicy
Krnova z obwodnicą Głubczyc, tak żeby
ciężki transport przejeżdżał przez powiat
głubczycki, ale w warunkach nieutrudniających życie mieszkańców Głubczyc.

Ruch ciężarowy a wioski
RP: A co z mieszkańcami wiosek,
mam tu na myśli przede wszystkim
Grobniki, Pietrowice?
JK: Problem Grobnik oczywiście trzeba rozwiązać. Niedawno rozmawiałem
w pewnym gronie, czy da się zbudować
chodnik czy jednak robić jakąś obwodnicę. Wydaje się, że jest zdecydowanie
preferencja ku temu aby robić obwodnicę.
W Grobnikach jest gęsta, kręta i wąska
zabudowa, w związku z tym jest naprawdę niebezpiecznie.

”

Jeżeli mówimy o warunkach,
że w niedługiej perspektywie
czasu może wzrosnąć ruch
samochodów ciężarowych
przez nasz teren, to Grobniki
muszą być uwolnione od tego
ruchu i na pewno musi powstać
obwodnica.

Nowy rok szkolny

RP: Przed nami nowy rok szkolny,
czego życzyłby Pan uczniom, nauczycielom oraz rodzicom na ten nadchodzący czas?
JK: Stabilizacji przede wszystkim. Powiem tak, wchodzi reforma, moim zdaniem wprowadzona bardzo na siłę. Jeżeli ktoś chciał reformować to powinien
wprowadzić to od pierwszej klasy, zrobić program nauczania i prowadzić ten
rocznik i nowe roczniki według nowego
programu, bo wychodzi to na prawdę
teraz w tzw. „praniu”, pojawia się szereg
problemów z wdrożoną reformą oświaty.
Ona weszła i od tego nie ma odwołania.
Na przykład, ostatnio jeden Pan zadał
mi pytanie jak będą rozgrywali uczniowie klas siódmych rozgrywki sportowe,
z gimnazjalistami czy ze szkołą podstawową? Pytanie retoryczne, na które nie
ma odpowiedzi. Zatem szeregu pytań
jest bardzo dużo.

”

Życzę wszystkim
nauczycielom, uczniom,
rodzicom, żeby nie mieli
żadnych problemów z tymi
pytaniami, które stawia się
w związku z reformą, która
weszła w życie
Życzę, żeby nie odbiło się to przede
wszystkim na jakości edukacji, bo
to roczniki eksperymentalne, czyli poprzednia szósta klasa, czy też pierwsza
gimnazjum i pozostałe roczniki. Może
to być problem jeżeli chodzi o nauczanie,
bo nauczyciele też jeszcze nie są przygotowani do tego. Na przykład uczniowie klasy szóstej byli przygotowani do
wejścia do gimnazjum, gdzie mieli uczyć
się historii rozszerzonej, a teraz wchodzą do podstawówki i teraz nie wiadomo
jak z tym rozszerzeniem będzie. Dużo
elementów historii powszechnej zostało zabranych, a przecież historia polski
i historia powszechna są kompatybil-
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ne. Nie byłoby historii narodowej gdyby
nie historia powszechna i odwrotnie,
narodowe historie tworzą historię powszechną. Więc życzę stabilności, życzę
aby to nie odbiło się na jakości edukacji,
życzę spokoju, życzę również tego, żeby
ta jakość nauczania w powiecie głubczyckim zarówno w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i w szkołach
ponadgimnazjalnych, była jak najwyższa
i myślę, że zarówno samorządy gminne,
jak i samorząd powiatowy starają się, aby
ta jakość edukacji była na jak najwyższym poziomie.

”

Nauczycielom życzę
dobrych uczniów, bardzo
dobrego chłonięcia przez
nich wiedzy, którą przekazują
i życzę im również tego,
żeby tej wiedzy jak najwięcej
przekazywali, to wtedy
ta jakość nauczania będzie jak
najlepsza
I przede wszystkim uczmy dzieci,
wychowujmy dzieci, bo to też chyba
zaczyna być takim dużym problemem
nie tylko w powiecie ale i w Polsce, tych
zachowań ksenofobicznych i innych tego
typu rzeczy, żeby zrozumieć że każdy
człowiek jest człowiekiem.
RP: Dziękuję za rozmowę.
JK: Dziękuję.

SAMORZĄD / Głubczyce / PCPR

Poszukiwane rodziny zastępcze
Potrzebni kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

R

Mając na względzie to, aby jak największa liczba dzieci będących w potrzebie znalazła dom i kochającą rodzinę,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Głubczycach poszukuje kandydatów do
pełnienia funkcji niezawodowych rodzin
zastępczych.

odzicielstwo zastępcze to jedna
z najpiękniejszych misji, jaką
może podjąć każdy człowiek.
Przyjęcie do rodziny dziecka,
które znalazło się w trudnej sytuacji,
oﬁarowanie jemu zainteresowania i miłości, patrzenie jak wzrasta w poczuciu
bezpieczeństwa sprawia wiele radości
i satysfakcji.
Najlepszym miejscem dla dziecka
mającym istotny wpływ na jego prawidłowy rozwój jest rodzina, która zapewnia poczucie przynależności i wsparcia.
Każde dziecko ma prawo do wzrastania
w rodzinie, ale niestety nie wszystkie
mają to szczęście.

Zapraszamy na spotkanie!
Jeśli masz możliwość i chcesz pomóc dziecku, któremu trzeba zapewnić
nowy dom, zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu
20.09.2017 r. o godz. 16:00 w siedzibie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Sobieskiego 5a w Głubczycach
(naprzeciwko Biedronki) pokój nr 6 na
pierwszym piętrze lub zadzwoń pod numer 77 485 87 73 w. 25.
Więcej informacji także na naszej
stronie internetowej www.pcpr.powiatglubczycki.pl.

Czym jest rodzina zastępcza
Rodzicielstwo zastępcze to tymczasowa forma opieki nad dziećmi. W sytuacji,
gdy rodzice biologiczni nie są w stanie
zapewnić dzieciom opieki i nie mogą wychowywać ich samodzielnie, poszukuje
się dla nich rodziny, która im to oﬁaruje.
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WYDARZENIA / Głubczyce / Komenda Powiatowa Policji

WYDARZENIA / Głubczyce / ZHP

Nowy komendant Policji

Święto Wojska Polskiego

Mamy nowego komendanta na straży bezpieczeństwa mieszkańców powiatu

Relacja z uroczystych obchodów

M

łodszy Inspektor Tomasz
Musialik został now ym
Komendantem Powiatowym Policji w Głubczy-

cach.
W dniu 16 sierpnia br. odbyło się uroczyste objęcie obowiązków przez nowego Komendanta. Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp.
Adam Tychowicz wręczył akt powołania
na stanowisko Komendanta.
Mł. insp. Tomasz Musialik posiada
ponad 26 letnie doświadczenie, swoją
pracę rozpoczynał w kompani pogotowia patrolu interwencyjnego w Jastrzębiu Zdroju, gdzie następnie został
awansowany do sekcji śledczej. Następnie swoją służbę pełnił w Wydziale
Kryminalnym, aby przez kolejne 15 lat
w Centralnym Biurze Śledczym zwalczać

zorganizowane grupy przestępcze.
Jak podkreśla mł. insp. Tomasz Musialik „w czasie swojej służby zawsze
starałem się jak najlepiej chronić obywateli a doświadczenie, które zdobyłem
na pewno wykorzystam podczas swojej
służby w powiecie głubczyckim. Cały
wysiłek włożę, w to aby mieszkańcy powiatu mogli czuć się jeszcze bardziej
bezpieczni.”
Starosta Głubczycki Józef Kozina
życzył nowemu Komendantowi, aby
zmiana na stanowisku była kontynuacją
dobrej współpracy zawiązanej z Komendant insp. Joanną Paruszewską oraz aby
stopień zaufania do policji był jeszcze
wyższy. Mając na uwadze doświadczenie
mł. insp. Tomasza Musialika Starosta
wraził nadzieję, iż tak będzie.

Dh. Joanna Herbut

W

we w torek 15 sierpnia
Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach, wraz
z mieszkańcami miasta wspólnie obchodziła Święto Wojska Polskiego,
Święto Wniebowzięcia Maryi Panny
oraz 97 rocznicę Bitwy Warszawskiej,
zwanej także „Cudem nad Wisłą”.
O godzinie 11:00 odbyła się uroczysta
Msza Święta w intencji Ojczyzny w Kościele Paraﬁalnym p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Głubczycach.
Następnie zgromadzeni udali się przed
Pomnik Czynu Zbrojnego, gdzie honorową wartę pełnili żołnierze z 10 Opolskiej Brygady Logistycznej, harcerze ze
Związku Harcerstwa Polskiego i młodzież z Ochotniczej Straży Pożarnej.
Uroczystość rozpoczęła się odegraniem hymnu państwowego. Wśród zgromadzonych gości nie zabrakło władz
samorządowych, szkolnych Pocztów
Sztandarowych, przedstawicieli instytucji i zakładów pracy, harcerzy, oraz
młodzieży z OSP.
Na zakończenie delegacje złożyły
kwiaty przed Pomnikiem Czynu Zbrojnego.

WYDARZENIA / Głubczyce / Zespół Szkół Ogólnokształcących

NOWY DYREKTOR ZSO
Zmiana na stanowisku Dyrektora ZSO

K

rzysztof Tokarz od 1 września
obejmie stanowisko dyrektora
Zespole Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach.
W związku z kończącymi się 31 sierpnia kadencjami dwóch dyrektorów Starostwo Powiatowe w Głubczycach ogłosiło konkursy na szefów Zespołu Szkół
Mechanicznych oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

Mechanicznych, z kolei drugim z dyrektorów został Pan Krzysztof Tokarz,
który będzie kierował Zespołem Szkół
Ogólnokształcących.
Pan Krzysztof Tokarz posiada ponad 19 letnie doświadczenie w pracy
z uczniami, podczas której zdobył zaufanie nie tylko uczniów, ale i rodziców.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu.

W konkursie na Dyrektora
ZSM wpłynęła jedna oferta.
W konkursie na Dyrektora ZSO
wpłynęły dwie oferty

Obu dyrektorom życzymy
owocnej pracy i kolejnych
sukcesów prowadzonych przez
nich placówek.

”

Komisja konkursowa w skład, której
wchodzili: przedstawiciele organu prowadzącego, przedstawiciele Kuratora
Oświaty, przedstawiciele Rady Pedagogicznej, przedstawiciele Rady Rodziców,
Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa
Polskiego, przedstawiciel NSZZ „Solidarność”, wybrała kandydaturę Jana
Łaty, obecnego Dyrektora Zespołu Szkół
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Po uroczystości, harcerze z Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach, wraz z młodzieżą z Ochotniczych Straży Pożarnych
i z żołnierzami 10 Opolskiej Brygady
Logistycznej udali się do Opola na obchody Święta Wojska Polskiego. Udział
w tej uroczystości wzięli również burmistrz Głubczyc, Adam Krupa i starosta
Głubczycki, Józef Kozina.
Na Placu Wolności odbył się żołnierski piknik, na którym pokazano
uzbrojenie i podstawowe wyposażenie
żołnierza oraz sprzęt i pojazdy wojskowe. Przybyli goście mieli również okazję
poczęstować się tradycyjną wojskową
grochówką.

”

Z okazji Święta Wojska
Polskiego delegacja harcerzy
z Komendy Hufca ZHP
w Głubczycach złożyła kwiaty
i podziękowania na ręce
dowódcy 10 Opolskiej Brygady
Logistycznej, płk Szymona
Lepiarza.
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ZHP

SAMORZĄD / Powiat / Starostwo Powiatowe

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie głubczyckim Kolonia harcerska
Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja na terenie naszego powiatu

w Darłówku Wsch.

O

d początku 2016r. na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia
2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej, na terenie całego kraju funkcjonuje system
darmowych porad prawnych. Również mieszkańcy Powiatu Głubczyckiego mogą korzystać z nieodpłatnych
porad prawnych, które udzielane są w dwóch punktach na
terenie powiatu.

•
•
•
•
•
•

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
• poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie
prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
• wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
• udzielenie pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do
udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Nieodpłatna pomoc prawną (na etapie
przedsądowym) otrzymają:
• młodzież do 26 roku życia,
• osoby ﬁzyczne, którym w okresie roku poprzedzającego

zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na
podstawie ustawy o pomocy społecznej,
osoby, które ukończyły 65 lat,
osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
kombatanci,
weterani,
zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską
żywiołową lub awarią techniczną,
kobiety w ciąży.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje
w zakresie:
•
•
•
•
•
•
•
•

prawa pracy,
przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
prawa cywilnego,
spraw karnych,
spraw administracyjnych,
ubezpieczenia społecznego,
spraw rodzinnych,
prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

”

Nieodpłatne porady prawne nie obejmują
spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego,
handlowego i działalności gospodarczej,
z wyjątkiem przygotowywania do jej
rozpoczęcia.

Lokalizacja i harmonogram pracy punktów porad prawnych
w powiecie głubczyckim
Głubczyce

Kietrz

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach,
ul. Sobieskiego 5a

Urząd Miejski w Kietrzu
ul. 3 Maja 1

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

08:30-12:30

08:30-12:30

08:30-12:00

08:30-12:00

08:30-12:00

09:00-13:00

10:00-14:00

09:00-13:00

10:00-14:00

10:00-14:00

*W dni ustawowo wolne od pracy Punkty nie będą czynne.

Harcerze na wyjeździe

Dh. Joanna Herbut

J

uż po raz kolejny Związek Harcerstwa Polskiego w Głubczycach
zorganizował Kolonię Harcerską
dla dzieci i młodzieży w Darłówku
Wschodnim. Jak co roku zaplanowane
były trzy turnusy, trwające po dwa tygodnie:
Turnus I 21.07-02.08.2017 r.
Turnus II 02.08-14.08.2017 r.
Turnus III 14.08-26.08.2017 r.
Wypoczynek organizowany był nad
morzem, w miejscowości Darłówko
Wschodnie.
Podczas wypoczynku uczestnicy kolonii w tym harcerze i zuchy mieli okazję do wspólnej zabawy, wycieczek oraz
doskonalenia technik harcerskich. Była
to również doskonała okazja dla pozostałych uczestników by wstąpić w harcerskie szeregi. Celem wypoczynku było
zagospodarowanie młodym osobom czasu wolnego poprzez zabawę a przy tym
nauczenia ich samodzielności i pracy
w zespole.

W nocy z dnia 20 na 21 lipca
o godzinie 00:30 odbyła się
odprawa dzieci wyjeżdżających
na pierwszy turnus.
Przed wyruszeniem w drogę na miejsce przybyli funkcjonariusze policji, którzy dokonali przeglądu autobusu. Przed
odjazdem przekazano najważniejsze informacje dotyczące zachowania w trakcie pobytu w ośrodku oraz o środkach
ostrożności i bezpieczeństwa. Rodzice
mieli również w tym czasie okazję do
zapoznania się z kadrą obozową oraz do
pożegnania się ze swoimi dziećmi, które z niecierpliwością czekały na podróż
pełną przygód.

*W dni ustawowo wolne od pracy Punkty nie będą czynne.

WYDARZENIA / Głubczyce / Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Hipoterapia dzieci i młodzieży romskiej
Hipoterapia uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głubczycach w ramach realizacji „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”

Edyta Wolny

W

raz z końcem roku szkolnego 2016/2017 zakończyła się
pierwsza część zajęć hipoterapii, w której uczestniczą
od 15 marca 2017 r., uczniowie pochodzenia romskiego, uczęszczający do Zespołu Szkół Specjalnych w Głubczycach.
Możliwość rehabilitacji dzieci i młodzieży romskiej, poprzez hipoterapię,
istnieje dzięki środkom z „Programu
Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014-2020”, które w tym

roku udało się pozyskać dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Głubczycach. Zajęcia odbywały się trzy
razy w tygodniu w naszej lokalnej „Stajni
na Warszawskiej”.

”

Głównym celem zajęć jest
usprawnianie zaburzonych
funkcji rozwojowych

Jednakże, poprzez obcowanie ze
zwierzętami, uczniowie mają możliwość
rozwijania uczuć wyższych. Uczą się odpowiedzialności oraz empatii. Zajęcia
z końmi przebiegały według wcześniej

ułożonego planu i były dostosowane do
indywidualnych potrzeb oraz predyspozycji uczniów. Zawierały zarówno stronę
teoretyczną, jak i praktyczną. Obejmowały m.in. czyszczenie koni, dotykanie
ich, głaskanie, przytulanie, poznawanie
ich nawyków żywieniowych, co miało na celu stopniowe przyzwyczajanie
dzieci i młodzieży do zwierząt. Wszystko
to z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Regularność spotkań
i oswojenie się z końmi
przyniosło oczekiwany

Rzecz Powiatowa - info wrzesień 2017 / www.powiatglubczycki.pl

rezultat. Dzieci romskie
nauczyły się dbać o konia,
prowadzić go, a prawie
wszystkie prezentują jazdę
w różnych pozycjach.
Tu należy również zaznaczyć terapeutyczny aspekt spotkań z końmi.
To nie tylko wewnętrzne przemiany,
jakie nastąpiły w każdym z uczniów,
ale przede wszystkim radość i szczęście,
które można zobaczyć na ich twarzach.
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WYDARZENIA / Klisino / Dom Pomocy Społecznej

Biwak w Parku Historii Włodzienin 6-7 lipca 2017
Obóz rezydentów DPS Klisino

Mieszkańcy DPS Kietrz

W

piątkowy chłodny
dzień wybraliśmy
się na zaplanowany biwak do Parku
Historii we Włodzieninie.
Z odpowiednim ekwipunkiem, śpiworami dotarliśmy do
Włodzienina. Rozpoczęliśmy
przygotowanie obozowiska,
mężczyźni nazbierali drzewa
na ognisko, nasze panie przygotowały posiłek. Wspólnie posililiśmy się i wzięliśmy udział
w marszu po okolicach obozowiska. Przypomnieliśmy sobie
jak należy zachować się w lesie.
„Kadeci” zademonstrowali nam
jak wojsko chroni się na wypadek
użycia broni chemicznej. Każdy
mógł sam spróbować zakładać
maskę i ubranie ochronne.

Po powrocie do obozowiska zawiesiliśmy samodzielnie
zrobioną ﬂagę i wyznaczyliśmy
osoby do jej pilnowania. Pan Mirosław z panem Markiem pełnili pierwszą wartę i schwytali
Kadetów chcących zabrać naszą
flagę. Przy ognisku wspólnie
bawiliśmy się, piekliśmy kiełbaski. Zwiedziliśmy pobliską wieżę widokową. Oczywiście odbyła
się też dyskoteka przy ognisku
i zabawy. Późnym wieczorem
udaliśmy się na zasłużony odpoczynek. Następny dzień niestety z powodu opadów deszczu
spędziliśmy w świetlicy wiejskiej, oczekując na przewóz do
domu. Mimo deszczu wszyscy
jesteśmy zadowoleni z biwaku
i będziemy długo i mile wspominać spędzony tutaj czas.

WYDARZENIA / Klisino / Dom Pomocy Społecznej

Olimpiada w DPS Kietrz
Relacja

W

dniu 28.08.2017 r.
na
stadionie
„W ł ó k n i a r z a
Kietrz” odbyła się
po raz drugi Mini Olimpiada
Sportowa dla mieszkańców DPS
Klisino wraz z ﬁliami, której
organizatorem była ﬁlia Kietrz.

Mieszkańcy poszczególnych
filii rywalizowali w różnych
konkurencjach. Wszyscy byli
zwycięzcami. Medale i dyplomy
wręczyła Dyrektor DPS Małgorzata Krywko-Trznadel.
Atrakcją specjalną „Olimpiady” był występ pana Pawła

Skóry Mistrza Świata, Mistrza
Europy we Freestyle Football.
Jak to zwykle bywa pogoda nam
dopisała. Mieszkańcy w ramach
poczęstunku otrzymali słodką bułeczkę pyszną kiełbaskę
z grilla oraz pajdę chleba ze
smalcem i ogórkiem.

WYDARZENIA / Klisino / Dom Pomocy Społecznej

Piknik Westernowy
Relacja

D

nia 10 lipca 2017 r. w Stajni na Warszawskiej w Głubczycach odbył się kolejny Piknik Westernowy dla
mieszkańców DPS Klisino z ﬁliami.
Mieszkańcy mieli okazję zobaczyć pokaz trenerki, która prezentowała różne style jazdy konnej. Podopieczni
uczestniczyli w różnych konkurencjach i zabawach. Dla mieszkańców przygotowany był poczęstunek w postaci słodkości,
bigosu oraz kiełbaski z grilla. Organizatorem Pikniku była
ﬁlia Kietrz.

Rzecz Powiatowa - info wrzesień 2017 / www.powiatglubczycki.pl
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EDUKACJA / Głubczyce / Komenda Powiatowa Policji

W trosce o bezpieczeństwo osób starszych
Nasilają się przypadki oszustw, wyłudzeń i kradzieży

KP Policji w Głubczycach

G

łubczyccy policjanci przeprowadzili kolejne spotkanie
z seniorami. Tym razem o zagrożeniach związanych z oszustami, o ich metodach działania i presji
czasu jaką wywierają, rozmawiali na
miejskim targowisku. Apelowali też do
ludzi młodych, by - przy każdej okazji - rozmawiali ze swoimi dziadkami
i uświadamiali im czym jest metoda „na
wnuczka” czy „policjanta”.
W trakcie spotkania z mieszkańcami Głubczyc, policjanci rozdawali ulotki
oraz informowali o różnych metodach
jakie stosują przestępcy, by wyłudzić od
osób starszych oszczędności ich życia.
Funkcjonariusze opowiadali o sposobie działania oszustów. O tym, że mogą
podawać się za wnuczka, siostrzeńca,
funkcjonariusza CBŚP czy też przedstawicieli innych instytucji. By wyłudzić od
seniorów oszczędności ich życia, przestępcy wciąż wymyślają nowe metody
działania, wywierając przy tym presję
czasu.

”

Wchodzą do domów np.
pod pretekstem wypadku lub
choroby bliskiej osoby.

Działania głubczyckich policjantów
są po to by pokazać skalę tego procederu.
By nauczyć seniorów prawidłowej reakcji
na budzące wątpliwość oferty czy prośby o pomoc ze strony oszustów. Przy
każdej okazji funkcjonariusze rozmawiają z seniorami o tego typu przestępstwach by uchronić ich przed
stratą oszczędności
życia.
M i mo ap e l i
policjantów, prowadzonych akcji
profilak t ycznych
i informacji medialnych, oszuści wciąż
wyłudzają pieniądze od
starszych osób. W minionym tygodniu oszukali i okradli 77-letnią
kobietę na 1000 zł. Nie
bądźmy obojętni – zadbajmy
o bezpieczeństwo naszych najbliższych!

”

Schemat działania
jest bardzo podobny, choć
preteksty pod jakimi oszuści
próbują wejść do mieszkania
jest różny. Podają się za
pracowników wodociągów,
kanalizacji czy administracji.

Proponują zwrot opłat, sprawdzenie instalacji elektrycznej lub wodnej.
W każdym przypadku
chodzi o to samo.
Oszust za wszelką
cenę próbuje wejść do
mieszkania i sprawdzić,
gdzie przechowujemy pieniądze.
Według tak ich
schematów działali oszuści, którzy
okradli starszą kobietę. Do mieszkania
77-latki przyszedł
mężczyzna i kobieta podając się
za pracowników
wo do c iągów.
Mężczyzna
poprosił by
starsza kobieta odkręciła w łazience
kran równocześnie rozmawiając
i zdając jej różne pytania.
W tym czasie jego wspólniczka chodziła
po mieszkaniu i szukała pieniędzy oraz
kosztowności. Oszuści wykorzystując
jej nieuwagę ukradli 1000 złotych. Natychmiast opuścili mieszkanie, wówczas kobieta zorientowała się, że została
oszukana. Powiadomiła policję.

Pamiętajmy! Nie wpuszczajmy
do mieszkania obcych osób.
Jeśli nieznajomy podaje się za pracownika instytucji poprośmy o okazanie
legitymacji lub innego dokumentu na
podstawie którego możemy potwierdzić
jego tożsamość. Jeśli odmówi, podziękujmy i zakończmy rozmowę. Warto w takiej sytuacji natychmiast powiadomić
Policję. Szybka informacja pozwoli na
skuteczne działanie i sprawdzenie tożsamości, a także zamiarów takiej osoby. W razie wątpliwości zawsze można
sprawdzić wiarygodność takiej osoby,
telefonując do jej pracodawcy.

Bądźmy z kimś w domu
Jeśli już wpuszczamy kogoś do mieszkania, zapewnijmy sobie obecność drugiej osoby. Może to być sąsiad, czy inna
zaufana osoba. Nigdy nie zostawiajmy
takiej osoby samej. Oszuści często proszą
o przyniesienie jakiegoś przedmiotu, czy
dokumentu z innego pokoju, czy kuchni,
a w tym momencie najczęściej dochodzi
do kradzieży.
Źródło: http://glubczyce.policja.gov.pl

Mobilny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich
Masz ciekawy pomysł i szukasz doﬁnansowania?
A może korzystasz już z funduszy unijnych i potrzebujesz
wsparcia w realizacji i rozliczaniu projektu?
Już po raz kolejny zapraszamy wszystkich zainteresowanych pozyskaniem
wsparcia ze środków Unii Europejskiej na bezpłatne konsultacje ze specjalistą
ds. funduszy unijnych, w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego.
Dyżur konsultanta odbędzie się 7 września 2017 r.
(czwartek) w godz. 9:00 – 12:00
w Starostwie Powiatowym w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod numerem tel. 77/472 50 39 oraz 77/403 41 79.
Przyjdź! Skorzystaj! Nie przegap!

Rzecz Powiatowa - info wrzesień 2017 / www.powiatglubczycki.pl
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KULTURA / Głubczyce / MOK

PLENEROWA SCENA GŁUBCZYCKICH DNI
KULTURY 2017 WCIĄŻ TRWA...

WAKACJE W KLUBIE
NA SKRZYŻOWANIU

Sprawozdanie

Wakacyjna oferta MOK

Anna Bieniasz

M

amy za sobą kolejne niezapomniane wydarzenia,
które odbyły się na placu
ratuszowym w Głubczycach
w okresie letnim.
2 lipca gościliśmy kabaret „Czwarta
Fala”, który na naszej scenie wystąpił już
po raz drugi. Artyści zaprezentowali się
w fantastycznym, zabawnym, programie

kabaretowym, po czym wysłuchaliśmy
koncertu muzyki rozrywkowej również
w wykonaniu tej formacji.

Jazzowo
Nie trzeba było długo czekać na kolejne atrakcje, ponieważ już dwa tygodnie
później tj. 16.07 do naszego miasta przybyli fenomenalni jazzmani. Mick & Elli
KBB and Jnr. Robinson to artyści, którzy
są znani na całym świecie, a ich kompozycje to prawdziwa uczta muzyczna dla
ucha. W Głubczycach zaprezentowali się
w 1,5 godzinnym koncercie. Połączenie
głosu Elli, Micka oraz Jnr. Robinsona
wraz z instrumentami dostarczały niecodziennych wrażeń. Tego dnia publiczność dopisała i rynek wypełniony był
niemal po brzegi.

Rockowo
W ostatnią niedzielę lipca na scenie
wystąpiły zespoły młodzieżowe z województwa opolskiego – Different (w składzie Szymon Buber – wokal, Kamil
Oczkowski – gitara, Dawid Ciołka – gitara, Marcin Stano – bas, Aleksander Kijas
- perkusja) oraz Kaliber (Kacper Caputa
– wokal, Mateusz Wąsiak – bas, Patryk
Miłkowski – gitara, Maciej Miłkowski
– instrumenty klawiszowe, Adam Kalka
- perkusja) z Paczkowa oraz Sound Wave
(Piotrek Szmit - gitara solowa, Antoni
Wołoszyn - zestaw perkusyjny, Mateusz
Atłachowicz - wokal, Krzysztof Fuhs wokal/bass, Daniel Stawarz - gitara rytmiczna) z Głubczyc. Każda z grup zagrała
1,5 godzinny koncert rockowy. Pomimo
młodego wieku wykazali się ogromnym
profesjonalizmem. Na scenie głubczyckiego ratusza gościli po raz pierwszy

jednak miejmy nadzieję, że nie ostatni. Ich muzyka wypływa wprost z serca
i dostarcza wielu pozytywnych emocji.
I tak zakończyliśmy imprezy lipcowe...

Warsztatowo
Sierpień to miesiąc innowacji dla
„Plenerowej Sceny”, bowiem po raz
pierwszy odbyły się otwarte warsztaty
plecionkarstwa dla mieszkańców. Pieczę

nad uczestnikami sprawowali przedstawiciele Stowarzyszenia Serfenta, które
zajmuje się wyplataniem wikliny. Jednak
to nie jedyna atrakcja wieczoru, ponieważ jednocześnie na scenie odbywał się
koncert chóru „Feniks” pod kierownictwem Józefa Kaniowskiego. Chórzyści
wyśpiewywali pieśni biesiadne oraz
kresowe. Występ tworzył fantastyczny,
sielski klimat. Podczas tego wydarzenia
na placu ratuszowym zgromadziło się
ok. 100 osób.

Anna Bieniasz

T

egoroczne wakacje w Miejskim
Ośrodku Kultury były pełne radości i szalonej zabawy. Rozpoczęły się 17 lipca i trwały do
10 sierpnia.
Przez pierwsze dwa tygodnie odbywały się na przemian warsztaty wokalne
z panią Ewą Maleńczyk oraz warsztaty
teatralne z panem Waldemarem Lankaufem.
Natomiast od 1 sierpnia rozpoczął
się cykl zajęć typowo rekreacyjnych. Na
tych zajęciach dzieci śpiewały, tańczyły, wychodziły na plac zabaw, malowały
koszulki – był to stały punkt programu,
ponieważ każdy chciał mieć namalowaną przez siebie koszulkę z ulubionym
zwierzakiem bądź postacią z bajki. Odbyliśmy również wycieczkę do Miejskiej
i Gminnej Biblioteki Publicznej w Głubczycach, gdzie wspólnie czytaliśmy bajki
oraz rysowaliśmy swoje wakacyjne literki. Ostatniego dnia wspólnych spotkań
dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy
uczestnictwa w zajęciach wakacyjnych
w klubie „Na skrzyżowaniu” w MOK.
Bardzo cieszymy się, że z tygodnia na
tydzień dzieci przybywało, a w ostatnich
dniach mieliśmy już naprawdę niezłą
gromadkę. Pozdrawiamy wszystkich
uczestników oraz zapraszamy za rok.
Do zobaczenia!

Co nas jeszcze czeka
Powoli Plenerowa Scena Głubczyckich
Dni Kultury dobiega końca jednak przed
nami jeszcze dwa fantastyczne wydarzenia, które wpisują się na jej listę:
03.9 Warsztaty czerpania papieru
i druku na tkaninie oraz koncert „Love
story” na Rynku
14.9 Wernisaż wystawy „Ważki zabójcy dwóch środowisk’ w sali „Pod
aniołem”
Serdecznie zapraszamy!
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KULTURA / Równe /

AVE
Koncert poetycko-muzyczny

KULTURA
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KULTURA / Głubczyce / ZSM

ORGANISTA
Z DYPLOMEM

W

Kościół paraﬁalny

MARYJA
Redakcja ZSM

W

e wtorek, 15 sierpnia br.
w święto Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny,
w kościele paraﬁalnym we
wsi Równe o godz. 11:15 podczas uroczystej Mszy Św. koncelebrowanej przez
ks. proboszcza Krzysztofa Cieślaka
w asyście księdza proboszcza z czeskiego Bohusova, odbył się niezwykły
koncert poetycko-muzyczny „Ave Maryja”, poświęcony kultowi Matki Bożej.
W koncercie tym wystąpił znakomity
tenor rodem z Głubczyc – Witold Matulka. Akompaniowała mu wybitna pianistka ze Śląska – Katarzyna Rzeszutek.
Wybrzmiały w nim podniosłe pieśni
religijne, w tym słynne „Ave Maria” Franciszka Schuberta, Jana Sebastiana Bacha
„Święta Matka” – pieśń redemptorystów
czy „Panis angelicus” Cezara Franka.

Przeplatane i anonsowane były
te dzieła muzyczne tematyczną poezją
recytowaną przez Marię Farasiewicz,
w tym także jej autorstwa. Panował podniosły, pełen powagi i zadumy nastrój…

”

Licznie zgromadzeni
wierni nie szczędzili braw
występującym
Wśród nich byli nie tylko mieszkańcy
Równego i okolicznych wsi, ale także
goście z pobliskich Czech, Głubczyc,
różnych zakątków Opolszczyzny, jak
i z Górnego Śląska.
Tuż po Mszy Św. Witold Matulka, by
zaspokoić pragnienia odbiorców, zaśpiewał także utwory świeckie. Pieśń
„Ninon” Bronisława Kapera, a na biss,
w duecie z Marią Farasiewicz, słynną arię
„Usta milczą, dusza śpiewa” z operetki
„Wesoła wdówka” Franza Lehara.

Owacje na stojąco, bukiety pięknych
kwiatów i sesja zdjęciowa dla szerokiego grona zainteresowanych zakończyły
to wspaniałe wydarzenie artystyczne,
zorganizowane przez ks. proboszcza paraﬁ i Równe, któremu Witold Matulka
ciepłymi słowy podziękował za zaproszenie.
Obszerny fotoreportaż Mateusza Kitki
na twojeglubczyce.pl
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sobotę, 1 lipca br. w Bazylice
pw. Św. Rodziny w Branicach miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Otóż
o godz. 1800 rozpoczął się egzamin dyplomowy organistowski Macieja Alberta
- mieszkańca wsi Mokre – absolwenta
Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu.
Komisja egzaminacyjna składająca się
z profesorów tej uczelni: Beaty i Alfreda
Bączkowiczów oraz Anny Sikory oceniała
najpierw oprawę muzyczną mszy św.,
a następnie prawie godzinny koncert organowy w wykonaniu egzaminowanego.
Wybrzmiały w nim kompozycje Jana
Sebastiana Bacha, Mariana Sawy, Flora
Peetersa, Gustawa Roguskiego, Louisa
Vierne’a oraz pieśni religijne w opracowaniu Alfreda Bączkiewicza i Maxa
Regera. Maciek Albert został wysoko
oceniony przez komisję, a z egzaminu
dyplomowego otrzymał ocenę bardzo
dobrą!
Były wielkie emocje, gratulacje, ciepłe
słowa uznania, liczne podziękowania.
Nie brakowało też wzruszeń!
W uroczystej mszy św., sprawowanej przez ks. proboszcza Alojza Nowaka
i znakomitym koncercie uczestniczyli
bliscy Macieja, jego rodzina, przyjaciele, nauczyciele, ks. Krzysztof Cieślak –
proboszcz paraﬁi Równe, znajomi oraz
wierni, przybyli do bazyliki na wieczorną
Eucharystię.
Warto przypomnieć, że Maciek Albert
ma zaledwie 18 lat! To uczeń III klasy
technikum informatycznego głubczyckiego MECHANIKA i akompaniator
w teatrze TRADYCJA ZSM. Od ósmego
roku życia jest organistą w kościele paraﬁalnym w Równem i trzech kościołach
ﬁlialnych we wsiach: Mokre, Dobieszów
i Pielgrzymów.
Pięcioletnie studia organistowskie
zrealizował w cyklu czteroletnim, co
tylko potwierdza jego niezwykły talent,
pasję i kunszt artystyczny.
Wcześniej ukończył Państwową Szkolę Muzyczną I st. w Głubczycach w klasie
fortepianu pani Lilianny Eckert.
Maćka Alberta można zwać mistrzem
organów. Z wielką łatwością i subtelnością, a także energią i głębią wydobywa
z nich różnorodne brzmienia. Nadaje im
kształt i barwę…
Jego możliwości i umiejętności wokalne także zasługują na uwagę. Słucha
się go z przyjemnością.
A do licznych gratulacji adresowanych
do Maćka dołączamy życzenia zdrowia
i wszelakiego dobra! Maćku, jesteśmy
z ciebie dumni!
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SPORT / Powiat / Wysoka

MISTRZOSTWA W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY
III Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Południowej Amatorów w skokach przez przeszkody

M

iędzynarodowe Mistrzostwa
Polski Południowej Amatorów
w skokach przez przeszkody
bez wątpienia można zaliczyć
do najważniejszych jeździeckich wydarzeń
tego roku. 31 jeźdźców walczyło o tytuł Mistrza. Skoki przez przeszkody to w naszym
kraju, ale także na świecie, najpopularniejsza jeździecka dyscyplina olimpijska.
W powiecie głubczyckim w dniach
5 i 6 sierpnia br. o tytuł Mistrza walczyło
31 jeźdźców. Zawody odbyły się na parkurze
Zespołu Parkowo-Pałacowego z Folwarkiem w Wysokiej. Równocześnie obywał
się również Jarmark Pałacowy.

Patronat
Zawody swym patronatem objął Marszałek Województwa Opolskiego – Andrzej
Buła, Starosta Głubczycki – Józef Kozina
oraz Starosta Neplahovic – Dana Schreierová.

Zawody
Pierwszego dnia, w słoneczną sobotę,
odbyły się półﬁnały, podczas których zawodnicy skakali przez przeszkody o wysokościach 50, 60, 80 i 100 cm. W każdej
z konkurencji zwycięzcy otrzymywali
w nagrodę w postaci „ﬂo”, czyli ozdobne
kotyliony ze wstęgami przypinane do końskiego ogłowia.
Finał zawodów odbył się drugiego dnia,
w następujących kategoriach wysokościowych 60, 70, 90 i 100 cm. Były to bardzo
emocjonujące wydarzenia okraszone eleganckimi strojami jeździeckimi, bezbłędnymi przejazdami, zrzutkami, ominięciami
a także niegroźnymi upadkami.
Po każdej z konkurencji następowała
uroczysta ceremonia wręczania nagród
zwycięzcom. Trzej pierwsi zawodnicy
otrzymywali nagrody ﬁnansowe i rzeczowe, szarfy i duże „ﬂo”, natomiast zwycięzca
dodatkowo otrzymywał Puchar Starosty
Głubczyckiego.

”

Zwyciężczynią całych
zawodów została Kamelia
Babicka, która otrzymała na
pamiątkę puchar i zegarek
ufundowany przez Starostę
Głubczyckiego oraz szarfę
zwycięzcy Mistrzostw
Atrakcje
Organizator zawodów Pan Igor Machnik
zadbał o każdy szczegół Mistrzostw, było
coś dla ducha i dla ciała. Ponad 700 widzów
miało przyjemność obejrzeć wspaniałe występy branickich Mażoretek oraz Zespołu
Impuls, a także w ramach odbywającego się
jednocześnie Jarmarku Pałacowego nabyć
wspaniale wykonane rękodzieła oraz posilić
domowymi specjałami.
To były piękne i trzymające w napięciu
zawody. Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
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IV TURNIEJ PIŁKARSKI
O PUCHAR STAROSTY GŁUBCZYCKIEGO
Informacja o turnieju piłki nożnej

W

dniu 30 lipca br. na Stadionie
Miejskim w Głubczycach
odbył się IV Turniej Piłkarski o Puchar Starosty Głubczyckiego. Organizatorem zawodów był
Klub Sportowy Polonia Głubczyce pod
patronatem Starosty Głubczyckiego Józefa Koziny oraz Opolskiego Związku
Piłki Nożnej.

W turnieju wzięły udział
4 drużyny, grając systemem
„każdy z każdym”, czas gry 1 x
45 minut.
Wyniki rozgrywek przestawiają się
następująco:
• I miejsce KS Polonia Głubczyce
• II miejsce GLKS Kietrz
• III miejsce MGKS Cukrownik Baborów
• IV miejsce LZS Orzeł Branice.
Uczestnicy turnieju otrzymali puchary, dyplomy pamiątkowe oraz sprzęt
sportowy.
Mimo, iż niedziela była bardzo gorąca, nie tylko pod względem sportowych
emocji, drużyny rywalizowały ze sobą
ambitnie i z dużym zaangażowanie reprezentując wysoki poziom sportowej
rywalizacji, a wszystko w myśl zasady
fair play.
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SPORT / Głubczyce / ZOKiS

NAJLEPSZA HALA W POLSCE DO BADMINTONA
ODNOWIONA
Remont hali widowiskowo-sportowej w Głubczycach zakończony

LKS Technik Głubczyce

Z

akończono remont podłogi na hali sportowej
w Głubczycach. Remont trwał ponad miesiąc.
Stara podłoga miała już przeszło 20 lat i straciła wszelkie parametry treningowe, ale była
na tyle dobrze wykonana w tamtym okresie, że nie
trzeba było wymieniać desek.
Mając na uwadze powyższe zdecydowaliśmy się na
wycyklinowanie, zabezpieczenie ubytków, pomalowanie i polakierowanie. Podłodze nadano nowy wygląd co

sprawiło, że hala prezentuje się bardzo okazale. Remont
wykonała lokalna ﬁrma.

W ramach renowacji hali administrator
odnowił również szatnie dla sportowców.

Odnowiona hala została przetestowana przez najlepszych zawodników już w pierwszy weekend września, podczas Międzynarodowego Turnieju Juniorów
Młodszych w Badmintonie Polish U17 Open 2017.

Nad całością remontu pieczę sprawował administrator hali sportowej LKS Technik Głubczyce. Należy
dodać, iż w ubiegłym roku wymienione zostało również
stare oświetlenie, które zostało zamienione na energooszczędne lampy ledowe.
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SPORT / Kędzierzyn-Koźle / Badminton

TURNIEJ BENINCA CUP

Sprawozdanie z Turnieju Beninca Cup w badmintonie (Kędzierzyn-Koźle)

W

Kędzierzynie-Koźlu odbył
się Międzynarodowy Turniej Beninca Cup w badmintonie.
Zmagania trwały dwa dni: pierwszy
dzień tj. 17 czerwca rywalizacja toczyła
się w kategoriach U-9, U-11 i U-13. Nasi
zawodnicy zdobyli w tym dniu 5 medali:
dwa złote i trzy srebrne.

U-9 dziewczęta
I miejsce – Maja Naumczyk

U-9 chłopcy
II miejsce Paweł Kiszczyk

U-11 dziewczęta
II miejsce – Maja Janko

U-11 chłopcy
I miejsce – Mateusz Golas

U-13
II miejsce – Angelika Kowarska
Drugiego dnia walczyliśmy w kategoriach U-8, U-10 i U-12 tym razem zdobywając dziesięć medali. Poniżej przedstawiamy wyniki

U-8 dziewczęta

U-8 chłopcy
II miejsce – Olivier Gacki
III miejsce – Oliwier Wolny

U-10 dziewczęta
I miejsce – Maja Janko
II miejsce – Oliwia Zielińska
III miejsce – Anna Gałaszkiewicz

II miejsce – Natalia Raczkowska
III miejsce – Laura Rudzińska

U-10 chłopcy
III miejsce – Rafał Mielnik

U-12 dziewczęta
III miejsce – Emilia Mstowska

”

Serdecznie gratulujemy
naszym wszystkim
zawodnikom godnej postawy
na korcie oraz wspaniałych
wyników sportowych.

U-12 chłopcy
I miejsce – Mateusz Golas

SPORT / Głubczyce / Badminton

ZŁOTO ZOSTAJE W POWIECIE GŁUBCZYCKIM
Międzynarodowy Turniej Juniorów Młodszych w Badmintonie Polish U17 Open 2017

Z

a nami weekend sportowych
emocji. W Głubczycach w dniach
01.09-03.09.2017 r. odbyły się
emocjonujące rozgrywki podczas Międzynarodowego Turnieju Juniorów Młodszych w Badmintonie Polish U17 Open 2017.
W trzydniowych zmaganiach wzięło

udział ponad stu młodych zawodników
z całej Europy, w tym m.in. z Anglii, Austrii, Cypru, Portugalii. Rozegrano ponad
150 pojedynków w grach pojedynczych,
podwójnych i mieszanych, w kategorii
dziewcząt i chłopców. Ostatniego dnia
odbyły się ﬁnały podczas, których mogliśmy podziwiać niezwykłe umiejętno-

ści młodych ludzi.
Z Technika Głubczyce na starcie stanęła trójka naszych zawodników Szymon Ślepecki, Bartosz Gałązka i Maciej
Matusz. Bardzo dobrze spisali się Maciej
Matusz i Bartosz Gałązka zdobywając
złoty medal w grze podwójnej, wygrywając w ﬁnale po pasjonującym trzyse-
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towym pojedynku z parą z Czech Jan Janostik / Tomas Swejda. Ponadto brązowy
medal w grze mieszanej dołożył jeszcze
do swojej kolekcji Bartosz Gałązka grając w parze z koleżanką z reprezentacji
Anną Dudą.
Wszystkim serdecznie gratulujemy
sukcesów!
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SPORT / Balatonfüred / Impuls

SUKCESY ZESPOŁU TAŃCA NOWOCZESNEGO „IMPULS”
Zespół Tańca Nowoczesnego Impuls Mistrzem Europy, Vice Mistrzem Europy i brązowym medalistą!

Karolina Gunia
Kierownik zespołu

i oczywiście Polski wystawiając ponad
500 choreograﬁi.
Juniorzy oﬁcjalnie zostali VICE MISTRZAMI EUROPY, w skład grupy wchodzą tancerze: Juroszek Dominika, Kawulok Wiktoria, Mikos Julia, Natołoczna
Paulina, Pączko Dominika, Sanocki Marcin i Suzańska Wiktoria.
Dorośli w swojej kategorii zdobyli BRĄZOWY MEDAL, w skład grupy
wchodzą tancerki: Andrusiak Martyna,
Gunia Karolina, Michalska Nicola, Morawiec Julia, Sipel Kaja i Wituszyńska
Aleksandra.
Sukces MISTRZYNI EUROPY zdobyła
Karolina Gunia startując Solo !
Serdecznie dziękujemy WSZYSTKIM,
którzy trzymali za nas kciuki. Cieszymy
się ogromnie, że jest to nasz pierwszy
taki wyjazd, a już udało nam się wywalczyć tak wielkie sukcesy. Jesteśmy dumni
z godnego reprezentowania naszej Gminy i Powiatu Głubczyce, a teraz także
kraju. Wszystkim naszym sponsorom,
dzięki którym ten wyjazd był możliwy
serdecznie dziękujemy!

W

czerwcu br. najstarsza grupa
Zespołu IMPULS wyjechała na Mistrzostwa Europy
„EurOpen” Modern Dance
Championship na Węgry.
Podczas pierwszego dnia na Węgrzech tancerze zwiedzili kilka miejsc
w Budapeszcie, m.in. Węgierski Parlament, Wzgórze Gellerta, Most Wolności,
przeszli przez Centralną Halę Targową
i również zatańczyli na rynku, gdzie
zebrali wielkie oklaski. Późnym popołudniem skorzystali z basenów w hotelu
w Székesfehérvárze i spacerowali ulicami
miasta.
Następnego dnia Zespół wyjechał do
miejscowości Balatonfüred, gdzie odbywały się Mistrzostwa Europy. Impuls
startował w trzech konkurencjach tanecznych DISCO – DANCE: Group Adult
i Junior oraz Solo Adult. W Mistrzostwach brało udział ponad 1300 tancerzy z Islandii, Słowacji, Węgier, Serbii

Rzecz Powiatowa - info
„Rzecz Powiatowa - INFO” - bezpłatny Biuletyn
Informacyjny Samorządu Powiatu Głubczyckiego.
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Głubczycach;
Redakcja: Powiatowe Biuro Promocji.
Joanna Grabuńczyk, Mateusz Kitka (skład).

Adres do korespondencji:
Starostwo Powiatowe w Głubczycach,
48-100 Głubczyce, ul. Kochanowskiego 15.
Kontakt telefoniczny: +48 77 405 36 85
e-mail: rzeczpowiatowa.info@gmail.com /
rzeczpowiatowa@powiatglubczycki.pl

Informacje prasowe z terenu powiatu głubczyckiego
prosimy kierować na adres:
rzeczpowiatowa.info@gmail.com
do 15-go każdego miesiąca.
Redakcja zastrzega sobie możliwość adjustacji
i skracania tekstów. Redakcja nie odpowiada za brak
publikacji przekazanych materiałów.

Rzecz Powiatowa - info wrzesień 2017 / www.powiatglubczycki.pl

Druk: POLSKA PRESS Sp. z o.o.,
Oddział Poligraﬁa, Drukarnia w Sosnowcu.

