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Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium!

W

dniu 6 czerwca 2018 r. o godz. 15.00 odbyła się XLVI sesja
Rady Powiatu. Głównym tematem sesji było udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu.

Poprzedzone ono było opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej, która
pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r.
oraz opinią Komisji Rewizyjnej, która również została pozytywnie zaopiniowana przez RIO. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Grzegorz
Zakowicz przedstawił opinię Komisji informując, iż podczas posiedzeń
szczegółowo przeanalizowano wydatki na remonty dróg w powiecie
głubczyckim oraz wydatki inwestycyjne. Skarbnik Powiatu omówiła
sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r. oraz sprawozdanie finansowe, które zostało przyjęte 12 głosami za i 3 głosami przeciw.

Kolejnym ważnym punktem obrad sesji było zatwierdzenie skonsolidowanego bilansu Powiatu Głubczyckiego za 2017r. W skład skonsolidowanego sprawozdania wchodzą: zbiorczy bilans jednostek budżetowych,
bilans budżetu powiatu, bilans SP ZOZ-u w Głubczycach, bilans Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej w Głubczycach, bilans Szpitala Powiatowego Sp z o.o. w Głubczycach oraz bilans Przedsiębiorstwa PKS Sp. z
o.o. w Głubczycach. Bilans skonsolidowany został przyjęty 12 głosami za
i 3 głosami wstrzymującymi.
Ponadto radni zostali zapoznani z oceną zasobów pomocy społecznej Powiatu Głubczyckiego oraz sprawozdaniami z działalności za 2017 rok:
Komendanta Powiatowego Policji, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Lekarza Weterynarii i Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Rodzice, Pracownicy Administracji i Obsługi, Drodzy Uczniowie
mija kolejny rok szkolny w historii nauczania i wychowania młodego pokolenia.
Jest to doskonała okazja, by wszystkim podziękować za rzetelność i wytrwałość w działaniach
na rzecz edukacji, za serce i zaangażowanie, za solidną, sumienną pracę.
Drodzy Uczniowie jesteśmy pełni podziwu dla waszej ciekawości świata
i entuzjazmu w zdobywaniu wiedzy oraz rozwijaniu swoich talentów.
Na czas wakacji życzymy Wam udanego wypoczynku, tak bardzo zasłużonego po trudach nauki i pracy.
Wracajcie pełni sił, energii i zapału do dalszej pracy i nauki.
Wicestarosta

Przewodniczący Rady Powiatu

Starosta

Anita Juchno

Stanisław Krzaczkowski

Józef Kozina
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Subregion Południowy z absolutorium!

W

Głubczycach 13 czerwca br. odbyło się Walne
Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Subregionu Południowego podczas, którego
udzielono absolutorium dla
Zarządu Stowarzyszenia za
2017 r.

W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, którzy wraz z
Członkami Stowarzyszenia omówili obecny stan zaangażowania
projektów realizowanych w ramach partnerstwa.
Stowarzyszenie Subregion Południowy zostało powołane w celu
wspólnego planowania rozwoju,
promowania partnerskiego modelu współpracy, podejmowania
wspólnych inicjatyw gospodarczych i społecznych oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć
prorozwojowych wraz z pozy-
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UWAGA OBJAZD

W związku z przebudową drogi powiatowej na odcinku Księże Pole skiwaniem środków na ich realiKietrz poniżej przedstawiamy zalecany objazd. Zakończenie prac plazację.
nowane jest na koniec września br.
W ramach Subregionu, dzięki
dofinansowaniu RPO WO na lata
2014 – 2020 Powiat Głubczycki
zrealizuje następujące inwestycje:
1.Przebudowa dworca autobusowego w Głubczycach na
„Centrum Przesiadkowe” w tym
utworzenie peronów autobusowych z wiatami;;
-utworzenie ciągów komunikacji
pieszej i rowerowej;
-utworzenie parkingu bike&ride,
park&ride;
2. Zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego;
3. Termomodernizacja budynku
głównego i Sali gimnastycznej w
Zespole Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach.
W Starostwie Powiatowym w Głub- zbędny. Jest to wysoce specjalistyczne
czycach można czuć się bezpiecz- urządzenie, które za pomocą komend
niej! W budynku Starostwa został za- głosowych pomaga w akcji defibrylamontowany defibrylator AED. Sprzęt cji.
zakupiony został w ramach I edycji
Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego z
projektu „Każda sekunda ma znaczenie - nie czekaj, działaj!”.
Defibrylator w przypadkach zagrażających życiu może okazać się nie-

Każda sekunda ma znaczenie nie czekaj, działaj!

Pożegnanie Komendanta Powiatowego Policji
w Głubczycach

13 maja o godzinie 11.00 w sali Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach odbyła się uroczystość
pożegnania odchodzącego na emeryturę mł. insp. Tomasza Musialika.
Po 27 latach służby, Komendant pożegnał się ze sztandarem.

cjonariuszy oraz pracownicy cywilni
jak i zaproszeni goście.

Mł. Insp. Tomasz Musialik pożegnał
się ze swoimi współpracownikami.
Podziękował im za każdy dzień służby. Zaznaczył przy tym, że pracował ze
wspaniałymi ludźmi, a czas spędzony
Mł. Insp. Tomasz Musialik od sierpnia w głubczyckiej komendzie to najlep2017 roku pełnił funkcję Komendanta szy czas w jego długoletniej służbie.
Powiatowego Policji w Głubczycach.
Swoją służbę zaczął w 1991 roku. Po zakończeniu uroczystości goście,
Podczas uroczystości pożegnania ze funkcjonariusze i pracownicy cywilni
sztandarem obecny był I zastępca złożyli życzenia odchodzącemu KoKomendanta Powiatowego Policji w mendantowi.
Źródło: http://glubczyce.policja.gov.pl
Głubczycach kom. Piotr Smoleń, funk-
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Dotacje dla parafii

owiat Głubczycki po raz kolejny
udzielił dotacji w kwocie 10.000 zł
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Tym razem dofinansowanie otrzyma
Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Św. Jodoka w Suchej Psinie oraz Parafia św.
Jakuba Starszego Apostoła w Debrzycy.

W dniu 18 czerwca br. została podpisana
umowa w sprawie udzielenia dotacji, dzięki której w budynku kościoła parafialnego
w Suchej Psinie zostaną osuszone ściany
zewnętrzne, wykonana zostanie izolacja wodochronna ścian fundamentowych
oraz drenaż opaskowy w budynku. Prace
muszą zostać zakończone do 30 listopada
2018 r.
„Wkrótce zostanie podpisana umowa z
Parafią w Debrzycy, na prace związane z
budową kanalizacji deszczowej i drenażem przy kościele wpisanym do rejestru
zabytków. Co prawda wnioskodawców
było więcej bo aż pięciu , jednak z przyczyn formalnych 2 wnioski – niekompletne nie mogły być pozytywnie rozpatrzone.Rada Powiatu podjęła uchwały
o udzieleniu dotacji trzem parafiom,
niestety jedna z parafii zrezygnowała
w związku z tym Powiat udzieli tylko 2
dotacje po 10.000 zł dla parafii w Suchej

W

Psinie i Parafii w Debrzycy„ - mówi Wicestarosta Anita Juchno

Zakres prac obejmuje:
• rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 416
na dł. 1,49 km,
• przebudowę – wzmocnienie nawierzchni poprzez frezowanie starych warstw bitumicznych oraz ułożenie nowych - na dł.
1,14 km,
• osiem przejść dla pieszych z dedykowanym oświetleniem (5 istniejących +3
nowe)
• budowę chodników na odc. wymagających zabezpieczenia ruchu pieszych,
• budowę i przebudowę zatok autobusowych - 2 sztuki,

Sekretariat

Dotacja może być udzielona osobie fi- tel: 77 405 36 60
zycznej lub jednostce organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania Wydział Ogólno - Organizacyjny
tel: 77 405 36 66
wieczystego, trwałego zarządu.
Ponadto może być ona udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na
wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
przy zabytku, które zostaną przeprowadzone w roku następującym po roku złożenia wniosku o dofinansowanie. Dotacja może być udzielona w wysokości do
60 % nakładów finansowych na wniosek,
który składa się do 30 września.

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
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

DW 416 w remoncie!

Nowej Cerekwii rozpoczęła się
przebudowa drogi wojewódzkiej
nr 416. Koszt inwestycji to ponad 12,5
mln. zł.

SPIS TELEFONÓW

• przebudowę skrzyżowań z drogami
podporządkowanymi,
• przebudowę obiektów inżynierskich ( 2
przepustów ) do klasy nośności A:
• przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
• odwodnienie drogi poprzez: kompleksową budowę kanalizacji deszczowej
– renowację i odbudowę rowów przydrożnych oraz zapewnienie odwodnienia
terenów przyległych,
• budowę elementów bezpieczeństwa
ruchu jak np. bariery energochłonne, tablice kierujące, kocie oczka, płyty integracyjne itp.
Dzięki przebudowie poprawi się bezpieczeństwo i komfort mieszkańców oraz
podróżujących. Zakończenie prac planowane jest na koniec roku.

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

STAROSTWO POWIATOWE
Godziny otwarcia kasy:

pn-czw: 8:00 - 14:30
pt: 8:00 - 14:00
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Czytanie łączy pokolenia!

„Czytanie łączy” pod takim

Powiatowego w Głubczycach na
hasłem przebiegał w tym roku czele z Wicestarostą Anitą Juchno.
XVII Ogólnopolski Tydzień Czy- Dzieci entuzjastycznie i radośnie
tania Dzieciom. Nie od dziś wia- przywitały pracowników Starostwa
domo, że czytanie rozwija umysł, i od razu nawiązały świetny konuczy nowych słów, poszerza ho- takt, z zainteresowaniem słuchały
wierszy i opowiadań.
ryzonty.
Warto czytać dzieciom 20 minut
dziennie codziennie. W tym roku,
podczas odwiedzin w Przedszkolu
nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Kubusia Puchatka w Głubczycach, do akcji czytania dzieciom
włączyli się pracownicy Starostwa

N

Zachwycone przedszkolaki w podziękowaniu za wspólnie spędzony czas wręczyły pracownikom
„odznaki puchatkowa”, natomiast
Wicestarosta obdarowała milusińskich książeczkami oraz słodkościami.

DPS w Kietrzu w remoncie!

a początku maja br. rozpoczął się długo wyczekiwany
remont budynku Domu Pomocy Społecznej filia w Kietrzu realizowany w ramach projektu pn.
„Przeciwdziałanie
wykluczeniu
społecznemu osób zależnych poprzez ich aktywizację i integrację
z mieszkańcami Kietrza”. Wykonawcą robót jest konsorcujm firm
ECOJURA Sp. Z o.o. Częstochowa
oraz EMBUD M. Żychoń Głubczyce.

Obecnie trwają prace przy docieplenu ścian zewnętrznych wykonana
zostanie również renowacja elewacji frontowej (elewacja północna).
Wykonywane są odwierty do instalacji pom ciepła, remontowana jest

kotłownia, trwają prace przy modernizacji ogrzewania (wymieniane są grzejniki) oraz przy instalacji
sanitarnej (montaż baterii bezdotykowych). Instalacje c.o oraz c.w.u
wykonyje firma MarioTerm M. Domański Włodzienin.
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na
lata 2014-2020 w ramach Działania
10.02 – Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji. Przewidywany termin zakończenia prac
to 31.01.2019 r.

P

Głubczyckie Liceum w remoncie

race termomodernizacyjne są wykonywane w ramach projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu
Południowego” RPO WP 2014 - 2020.

chowe budynku starej sali gimnastycznej.

Wykonywana jest również renowacja
elewacji w pierwszej, najstarszej części
budynku (oczyszczenie, naprawa i malowanie tynków elewacyjnych). Planowany
Wartość zadaniawynosi blisko 2 mln. zł. termin zakończenia prac przypada na I
Obecnie wymieniane jest pokrycie da- połowę września.
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GALA LAUREATÓW POWIATOWYCH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

W

dniu 20 czerwca br. w Zespole
Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach odbyła się Gala Laureatów
Powiatowych Konkursów Przedmiotowych
2017/2018.

Kategoria: szkoły ponadgimnazjalne
I. Agnieszka Sobków – ZSO Gł-ce
II. Jakub Misiurka – ZSO Gł-ce
III. Magdalena Opic – ZSM Gł-ce
Uroczystość rozpoczęła się wyśmienitym kon- VIII Powiatowy Konkurs Matematyczny
certem Big Band GTM Głubczyce, który w po- Kategoria: szkoły podstawowe
dziękowaniu za liczne brawa nagrodził słuchaczy bisem! Laureaci oraz zaproszeni goście byli I. Marek Rogala – SP 1 Gł-ce
pod ogromnym wrażeniem występu zespołu. II. Maksymilian Łazarewicz – SP 1 Gł-ce
W Gali uczestniczyli wyróżnieni uczniowie ze III. Antoni Macieląg – SP 1 Gł-ce
szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu powiatu głubczyc- Kategoria: gimnazja
kiego. Poniżej przedstawiamy wyniki:
I. Wojciech Rudziński – SP 3 Gł-ce
VII powiatowy Konkurs Matematyczno – II. Piotr Roliński, Tomasz Holowicz – SP 3 Gł-ce
Przyrodniczo – Informatyczny „Na PłaskoIII. Martyna Kruk, Dominik Hipnarowicz – SP
wyżu Głubczyckim”
3 Gł-ce
I. Maksymilian Gorzko, Aleksander Siorak, Piotr
Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujeSzczucki – SP 1 Kietrz
my!!!
II. Antoni Macieląg, Marek Rogala, Miłosz Nędza
- SP 1 Głubczyce
III. Paulina Kowalczyk, Dominik Grabowski, Paweł Natkański – SP Lisięcicie
VII Powiatowy Konkurs Polonistyczny
(szkoły podstawowe)
I. Maja Tomaszewska – SP 3 Gł-ce
II. Inga Kaśków – SP 3 Gł-ce

III. Anita Juzwiszyn – SP 3 Głubczyce
Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Tabliczce Mnożenia
Mistrzostwo szkół i puchar zdobyła drużyna
Szkoły Podstawowej we Włodzieninie.
Zwycięzcy konkurencji indywidualnych:

I. Florczak Marta „Błyskawica” – SP 1 Gł-ce
II. Florczak Marta „Szybki Bill” – SP 1 Gł-ce

III. Buchaniec Rafał „Krzyżak” SP Bogdanowice
IV. Siudmak Agata „Wojna” – SP Grobniki

Powiatowy Konkurs dla Uczniów Pierwszego Etapu Edukacji „Rusz Głową”
I. Aleks Kołodzieczyk – SP 1 Gł-ce
II. Iga Pięciak – SP Branice

III. Kacper Damaske – SP Kietrz

Powiatowy Konkurs dla Uczniów Pierwszego Etapu Edukacji „ Mały Humanista”
I. Karolina Trzebuniak – SP Włodzienin
II. Wiktoria Sabatowicz – SP Lisięcice

III. Milena Urbanik – SP Klisino
VI Powiatowy Konkurs Poprawnej Polszczyzny
Kategoria: szkoły gimnazjalne
I. Zuzanna Gatner – SP Branice

II. Katarzyna Gatner – SP Branice

III. Natalia Ganczarska – SP 3 Gł-ce
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Konkurs Piosenki Obcojęzycznej „Śpiewać każdy może”

czerwca 2018 roku to jest już historyczna data dla Zespołu Szkół Mechanicznych, bowiem w tym dniu komisja języków obcych zorganizowała Konkurs
Piosenki Obcojęzycznej pt „Śpiewać każdy może”. Gościliśmy w naszych murach
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu głubczyckiego.

Celem konkursu było zachęcenie uczniów do
podzielenia się swoimi umiejętnościami wokalnymi, prezentacja dorobku artystycznego
solistów, duetów i zespołów oraz promowanie
dziecięcej i młodzieżowej twórczości artystycznej. Zdrowa rywalizacja, pokonanie swoich zahamowań i tremy przed wystąpieniem publicznym to także jeden z głównych celów naszego
konkursu. Mieliśmy okazję zobaczyć i usłyszeć
najlepszych wokalistów szkół powiatu głubczyckiego
A przybyli do nas uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Branicach wraz z opiekunami p. Jolantą Dudek i panią Jadwigą Misiurką, uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 1 w Głubczycach wraz z
wychowawcą panią Jolantą Wojtuś, p. Ewą Maleńczyk, p. Agnieszką Wiciak i p. Renatą Reiwer,

Przewodnicząca jury pani Ewa Szmit – Chawa
absolwentka wokalistyki Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Nysie, a także absolwentka Dziennikarstwa Muzycznego Dolnośląskiej
Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Pani Ewa Szmi
– Chawa uczestniczyła w wielu konkursach i festiwalach, warsztatach muzycznych. Od 2008 r.
współpracuje z Opole gospel Chór. Wielokrotnie
śpiewała na festiwalu opolskim m.in. tworząc
chórki dla znanych artystów polskiej sceny muzycznej. Obecnie nauczyciel muzyki. Pani Ewa
bardzo dobrze znana jest lokalnej społeczności,
bowiem często możemy usłyszeć jej cudowny
śpiew na wielu imprezach organizowanych na
terenie powiatu głubczyckiego. Korzystając z
okazji poprosiliśmy panią Ewę, by dodała otuchy swoim śpiewem wszystkim konkursowiczom. Mistrzowsko wykonany utwór Leonarda
Cohena „Hallelujah” długo brzmiał w uszach
wszystkich zebranych .

Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy także
naszym uroczym Paniom i Panom z miejskiego targowiska, którzy także wsparli konkurs.
Jeszcze raz podkreślam, jak bardzo jesteśmy
wdzięczni naszym sponsorom.
CHAPEAU BAS – jak mówią Francuzi.

Było wiele emocjii wrażeń, a na twarzach
wszystkich biorących udział w konkursiea
zwłaszcza laureatów, szczery młodzieńczy
uśmiech. Można powiedzieć, że zakończyliśmy
ten rok szkolny śpiewająco!

Śpiewem swym uraczyła nas także pani Maria
Farasiewicz , która ujęła wszystkich emocjonalnym wykonaniem piosenki Ałły Pugaczowej „Milion szkarłatnych róż” Członkowie jury:
pani Natalia Goniowska, absolwentka Instytutu
Kultury na Wydziale Dyrygentura Chóru w Moskwie oraz absolwenta Akademii Muzycznej im
Karola Szymanowskiego w Katowicach, obecnie nauczycielka Państwowej Szkoły Muzycznej
pierwszego stopnia w Głubczycach.
Pan Marcin Kaczorowski absolwent Uniwersytetu Śląskiego, a także Akademii Muzycznej
w Poznaniu, obecnie nauczyciel Państwowej
Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Głubczycach.

uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z
opiekunami p. Aliną Zając i Martą Kaczorowską
– Lamczyk. Szkoła Podstawowa nr 2 wystawiła także zespół romski, który dał popis swoich
możliwości wokalnych, pięknego tańca i jak zawsze uwagę wszystkich przykuły różnobarwne,
bogate stroje. Gościli u nas także uczniowie ze
Szkoły Podstawowej nr 3 wraz z opiekunem
panią Ewą Maleńczyk, uczniowie z ZSO wraz z
opiekunem p. Lidią Szlezinger – Jung i p. Barbarą Zdeb, uczniowie z ZSCKR wraz z opiekunem p. Renatą Korus i p. Arkadiuszem Witkiem,
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bogdanowicach wraz z opiekunem p. Dorotą Krudysz.
Uczniowie podzieleni byli na kategorie wiekowe i tak kategoria I klasy 1–3 szkoła podstawowa, kategoria II, klasy 4–6 szkoła podstawowa,
kategoria III, klasy gimnazjalne i klasa 7 szkoły
podstawowej, kategoria IV szkoły ponadgimnazjalne. W poszczególnych kategoriach występowali soliści, duety i zespoły. Wszyscy konkursowicze poddani zostali bardzo wnikliwej ocenie
jury w składzie:

Wrażenia artystycznie oceniała pani Maria Farasiewicz animatorka kultury na ziemi głubczyckiej, instruktorka teatru „Tradycja” ZSM i
grupy estradowej „Miriam” MOK w Głubczycach, nauczycielka języka polskiego i wiedzy
o kulturze w naszej szkole, mająca na swym
koncie wiele osiągnięć artystycznych szczebla
wojewódzkiego i centralnego. O poprawność językową dbali: pan Artur Wanicki, nauczyciel języka angielskiego posiadający certyfikaty znajomości języka hiszpańskiego, niemieckiego,
władający także językiem francuskim, włoskim
i rosyjskim, pani Aleksandra Pieszak, nauczycielka języka niemieckiego, Krystyna Koziara
nauczycielka języka rosyjskiego – pomysłodawczyni konkursu.

Uczestnicy konkursu, a zwłaszcza jego zwycięzcy, cieszyli się nagrodami ufundowanymi przez
Starostwo Powiatowe w Głubczycach, a także
przez naszych lokalnych przedsiębiorców, menadżerów, rzemieślników, handlowców. Niejednokrotnie absolwentów i pracowników naszej
szkoły.
Podkreślić należy fakt, iż wszyscy, do których
zwróciliśmy się z prośbą o sponsoring, nie odmówili nam wsparcia. Nasza lokalna głubczycka społeczność z wielkim entuzjazmem odpowiedziała na apel o wsparcie finansowe. Jest to
fakt godny podkreślenia, bowiem pokazuje solidarność w/w grup społecznych z ZSM. Sprawili
oni wielką radość dzieciom i młodzieży, biorącej udział w konkursie i dali wyraz swojej hojności i ofiarności.

Rzecz Powiatowa - info lipiec 2018 / www.powiatglubczycki.pl
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MARYI MATCE - KRÓLOWEJ POLSKI W STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI

iezwykły i barwny koncert poetycko-muzyczny miał miejsce 26
maja br. o godz. 19.00 w Kościele O.O. Franciszkanów w Głubczycach. Odbył się on z okazji Dnia Matki.

Zorganizowany został i wyreżyserowany przez Marię Farasiewicz, a
dedykowany Maryi Matce-Królowej Polski w stulecie niepodległości.
W tym jakże bogatym treściowo przedsięwzięciu wystąpili artyści Grupy Estradowej MIRIAM MOK i teatru TRADYCJA ZSM oraz młody śpiewak barytonowy - Tomasz Wierzba, w którego wykonaniu można było
usłyszeć słynną „Bogurodzicę”, „Ave Maria” Schuberta i inne utwory.
Wśród licznie zgromadzonej publiczności byli : radny Sejmiku Wojewódzkiego - Kazimierz Pyziak, wicestarosta – Anita Juchno, burmistrz
– Adam Krupa, jego zastępca – Kazimierz Bedryj, przewodniczący Rady
Powiatu – Stanisław Krzaczkowski, przedstawiciele różnych środowisk,
delegacja z Krnova, goście z okolicznych miejscowości i inni.

Sobczyk, Ewa Szmit-Chawa, Witold Dereń, Stanisław Maleńczyk, Filip
Plata, Dominik Wąsik, Wiesław Wierzba oraz Tomasz Wierzba.

Akompaniowali : Marian Bażyński (organy), Tomasz Mirga (skrzypce) i Wiesław
Wierzba (gitara).
Nagłośnienie i obsługa akustyczno-techniczna : Krzysztof Skwarek, Krzysztof
Rzym i Kamil Farasiewicz.
Scenografia : Maria Farasiewicz, Elżbieta Zenfler (MOK) i Witold Zapotoczny.
Relacja za żywo poprzez Facebook–Krystyna Koziara i Aleksandra Pieszak.
TV Pogranicze zarejestrowała ten koncert i w stosownym czasie go wyemituje.
Dostępny będzie także na YouTube.
Obszerny fotoreportaż Jana Waca w „Głosie Głubczyc” i na twojeglubczyce.pl
Redakcja ZSM

W prawie dwugodzinnym koncercie wybrzmiały pieśni Maryjne, te
najstarsze, historyczne, tradycyjne, jak również współczesne, oazowego i pielgrzymkowego nurtu w zaskakujących aranżacjach. Nie mogło
też zabraknąć tematycznej poezji autorstwa Franciszka Karpińskiego,
Adama Mickiewicza, Leopolda Staffa i innych znakomitych twórców.
Spontaniczne dołączenie do występujących
4-letniej zgoła Uli
Tomczak dodało programowi dziecięcego uroku. Całość zakończyło wspólne odśpiewanie wraz z wiernymi pieśni w patetycznym tonie „Z dawna Polski tyś Królową” Były łzy i wzruszenia!
Gromkie, niekończące się brawa i owacje na stojąco były wyrazem wdzięczności odbiorców za pełen emocji i wrażeń koncert.
O. Gwardian-Aureliusz Kułakiewicz ciepłymi słowy podziękował naszym
artystom, zapraszając już na kolejny występ. W koncercie poetycko-muzycznym wystąpili: Maria Farasiewicz, Beata Krzaczkowska, Karolina

Certyfikat uczestnictwa w VI
Wojewódzkich Warsztatach
Ratowniczych

6

czerwca 2018r. w Komendzie Wojewódzkiej
PSP w Opolu odbyły się Wojewódzkie Warsztaty Ratownicze dla szkół ponadgimnazjalnych
w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Zespół Szkół Mechanicznych reprezentował zespół
w składzie: Magdalena Sadło, Karolina Jerzak, Bartosz Dubiel i Kamil Fedorowicz.

Warsztaty rozpoczęły się od czterech krótkich wykładów: ,, Bezpieczny młody kierowca’’, ,,Czad i
ogień- obudź czujność’’, ,,Bezpieczeństwo podczas
wypoczynku nad wodą’’ oraz ,, Zasady postępowania na wypadek ekstremalnych zjawisk pogodowych’’. Następnie młodzież pod czujnym okiem
ratowników wzięła udział w ćwiczeniach zadaniowych z pozorantami zdarzeń tj. epilepsja i oparzenia, skok do wody, upadek z wysokości, potrącenie
rowerzysty. Łącznie w warsztatach uczestniczyło
blisko 120 uczniów z całego województwa opolskiego a uwieńczeniem ich było wręczenie certyfikatów dla każdej ze szkół.
Beata Lehun

W

W DUCHU ZDROWEJ RYWALIZACJI

sobotę, 2. czerwca br. na campingu w
Pietrowicach odbył się kolejny festyn
integrujący kluby Honorowych Dawców
Krwi PCK całej Opolszczyzny i ich rodziny.
A został zorganizowany przez głubczycki
klub na czele z prezes Zarządu – Elżbietą
Kubal, jej zastępcą – Wiolettą Makselan i
innych jakże zaangażowanych działaczy.
Festynowi towarzyszyły rozgrywki sportowe, którym kibicowali: wicestarosta – Anita Juchno oraz wiceprezes Opolskiego Oddziału Terenowego PCK – Edward Ambicki.
W zawodach uczestniczyło pięć drużyn.
Reprezentowały one miejscowości: Brzeg,
Głubczyce, Grobniki, Krapkowice i Paczków.
Oto wyniki sportowych zmagań:
•Piłka plażowa:
I miejsce OSP Grobniki przy Klubie HDK PCK
w Głubczycach,
II miejsce Klub HDK PCK w Brzegu,
III miejsce Klub HDK PCK w Głubczycach.

•Spartakiada:
I miejsce Klub HDK PCK w Paczkowie,
II miejsce OSP Grobniki przy Klubie HDK PCK
w Głubczycach,
III miejsce Klub HDK PCK w Krapkowicach ex
aequo Klub HDK PCK w Głubczycach.

przybyłych Klubów HDK z woj.
opolskiego, jak
i
członkowie
głubczyckiej
organizacji.
Świetna zabawa, tańce, konkursy i kuluarowe rozmowy
wypełniły przestrzeń. Na twarzach wszystkich uśmiech i
radość ! Warto
wspomnieć, że
w trakcie imprezy przedstawiciele Krapkowickiego Klubu
HDK wręczyli na ręce E. Kubal list gratulacyjny z okazji zbliżającego się jubileuszu 50-lecia Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w
Głubczycach. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania tym, którzy wzięli udział w
spotkaniu integracyjnym, jak również sponsorom. Do zobaczenia za rok.

Po wysiłku fizycznym przyszedł czas na
smaczny posiłek. Warto tu więc podziękować
wszytskim sponsorom, ktorzy wsparli nasze
przedsięwzięcie.
Całość zakończyła zabawa taneczna trwająca
do późnych godzin nocnych, uatrakcyjniona
mini-recitalem Marii Farasiewicz – rzecznika
idei czerwonokrzyskiej.

W potańcówce wzięli udział przedstawiciele
Rzecz Powiatowa - info lipiec 2018 / www.powiatglubczycki.pl
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„ZSO czyta” w ogólnopolskiej akcji
SUKCESY LICEALISTÓW Z GŁUBCZYC
czytania „Jak nie czytam, jak czytam”
W VI WOJEWÓDZKIM KONKURSIE WIEDZY
ZSO pociąg do czyta- „podróży” z książką podsyO KRESACH WSCHODNICH II RZECZYPOSPOLITEJ
nia „wyjechał” już 7 cały dania z WARSU, czyli

W

dniu 25 maja 2018 r. piątka licealistów z Głubczyc wraz
z dyrektorem ZSO Krzysztofem Tokarzem, prezesem Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich Oddział Głubczyce
- Edwardem Wołoszynem oraz dwiema
nauczycielkami historii – Stanisławą
Wiciak i Katarzyną Maler, uczestniczyła w uroczystości rozdania nagród
we wspomnianym w tytule konkursie,
którego organizatorami były: Kuratorium Oświaty w Opolu (reprezentowane przez starsze wizytatorki: Halinę
Pilarz i Monikę Pawlicką) i Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich Oddział Opole (reprezentowane przez Bogusławę
Gruszkę – Knapiak).

Uroczystość ta odbyła się w ZSO nr 1 w
Opolu, po serii prelekcji dotyczących tematyki kresowej (prelegentami byli: prof.
dr hab. Barbara Kubis z Uniwersytetu

D

Opolskiego, dr Stanisław Antoni Bogaczewicz z Oddziału IPN we Wrocławiu,
dr Bartłomiej Janicki z ZSO nr 1 w Opolu i mgr Andrzej Koziar z Oddziału IPN
w Opolu). Nasi uczniowie aż trzykrotnie
wychodzili po odbiór dyplomów i nagród. W kategorii zbiorowej I miejsce
zajęły uczennice kl. II c: Kamila Tarnawska, Aleksandra Seń i Natalia Zacharczuk
(opiekunka – mgr Stanisława Wiciak),
natomiast w kategorii indywidualnej I
miejsce zajął Bartłomiej Biernacki z klasy III d (za nieobecnego z powodu udziału w akcji charytatywnej Bartka nagrodę
odebrał dyrektor K. Tokarz), a III miejsce
– Bartosz Bednarski z klasy II b (opiekunką obu uczniów była dr Katarzyna
Maler). Powyższy sukces nie jest pierwszym osiągnięciem naszej młodzieży
w tym konkursie i liczymy na kolejne w
następnych edycjach, natomiast tegorocznym laureatom serdecznie gratulujemy!
Katarzyna Maler

W

czerwca 2018 roku.

Literacka „Lokomotywa” Juliana Tuwima „stanęła na
stacji” przed budynkiem
szkoły, przywołana przez
uczniów klas pierwszych
: Kamilę Gomułka, Kingę
Chmura, Sandrę Miler, Karolinę Czechowską, Martę Zuchowską, Macieja Węgrzyn
i Artura Jakubczyńskiego.
O godzinie 10 „ruszyła maszyna” na plac szkolny, „by
zdążyć na czas” pobijania
rekordu wspólnego czytania
w jednym miejscu. W tę zaczytaną podróż nauczyciele i uczniowie wybrali się z
książkami. Po przybyciu na
miejsce każdy czytał to, na
co miał ochotę. W efekcie
wspólnie czytały 132 osoby.
Literackie smaki podczas

warzywne koreczki z karteczką odsyłającą do autora i tytułu książki polecanej do przeczytania,
przygotowane przez 1 A.
W trakcie spotkania swoim
pociągiem do czytania podzielili się uczestnicy konkursu na najciekawszą recenzję książki : Jan Skomal
z 1A, Karolina Sołtys z 1B,
Artur Jakubczyński z 1C,
Marta Zuchowska 1D, Antoni Wołoszyn z 2A, Katarzyna
Bobak z 2B, Aleksandra Seń
z 2C, Jesika Smolarczyk z 2D.
Czytelniczy
przystanek
uatrakcyjniły zmagania klas
na najciekawsze hasło promujące czytanie. Zwyciężyła
klasa 1D hasłem – „Książka się nie rozładuje, za to
Ty wiedzą się naładujesz”.
Serce do książek czytelników ZSO udokumentowano
wspólnym zdjęciem
z książkami i transparentami
zachęcającymi do czytania. Za
radą jednego z nich
„Siądź wygodnie , czytaj książki, rzuć w niepamięć obowiązki”.

Finał VIII edycji konkursu międzyszkolnego „Korzenie wielu głubczyczan
są na Kresach” pt. „Kresowy Panteon w stulecie niepodległej Ojczyzny”

nia 28 maja 2018 r. w czytelni Miejsko
– Gminnej Biblioteki Publicznej w Głubczycach odbył się finał VIII edycji konkursu
międzyszkolnego dla uczniów szkół średnich „Korzenie wielu głubczyczan są na Kresach”.

Zadaniem uczestników było wykonanie pracy
plastycznej formatu co najmniej A3 techniką dowolną, przedstawiającej postacie zapamiętane
przez pochodzących z Kresów przodków dzisiejszych mieszkańców ziemi głubczyckiej. Ponieważ Panteon Kresowy tworzyli nie tylko bohaterowie walczący zbrojnie o niepodległość, lecz
również literaci, publicyści, malarze, naukowcy
i wszyscy ci, którzy potwierdzali polskość tamtych ziem, możliwość wyboru postaci była duża.
VIII edycja tego konkursu, tak jak poprzednia, została zorganizowana przez Zespół Szkół
Ogólnokształcących w Głubczycach we współpracy z Miejsko - Gminną Biblioteką Publiczną
i Miejskim Ośrodkiem Kultury w Głubczycach,
którzy byli fundatorami nagród książkowych.
Poza tym upominki dla uczestników i nauczycieli przekazali: Urząd Miejski w Głubczycach i
Starostwo Powiatowe.

Katarzyna Maler.

Zanim zostały ogłoszone wyniki, uczniowie
klasy II b, Jacek Winiarski i Mateusz Kozłowski
przedstawili prezentację dotyczącą Panteonu
Kresowego (przypomnieli m. in. spoczywających na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie powstańców listopadowych, powstańców
styczniowych i obrońców Lwowa z 1918 r.,
w tym słynne Orlęta Lwowskie oraz sylwetki
żołnierzy legionów polskich, polityków, pisarzy). O oprawę muzyczną zadbało trio muzyczne
z ZSO: Krzysztof Fuhs z II a (akordeon), Błażej
Biskup z II b (skrzypce) i Filip Kuśmierski z II
d (gitara). Wykonali oni następujące utwory:
Rozmaryn, Szara piechota i Tylko we Lwowie.

Prace konkursowe oceniła Komisja, w skład której weszły: dyrektorka Powiatowego Muzeum
Ziemi Głubczyckiej Barbara Piechaczek, kierowniczka Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej
Jolanta Górak i plastyczka z Miejskiego Ośrodka
Kultury Elżbieta Zenfler. Wyróżnionych zostało
dwóch uczniów z Zespołu Szkół Mechanicznych
w Głubczycach: Bartosz Chwierut i Karolina Jerzak. Pierwsze dwa miejsca w tym konkursie
zajęły te same osoby, które wygrały rok temu:
Dyrektor ZSO K. Tokarz powitał gości, wśród I m - Alicja Kwiatkowska z ZSCKR w Gł-cach
nich przedstawicieli Starostwa Powiatowego, II m - Edyta Klimczak z ZSO w Głubczycach
Gminy Głubczyce i Kresowian, a finał konkursu III m - Beniamin Matulka z ZSM w Gł- cach
poprowadziła nauczycielka historii w liceum Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Organizatorzy dziękują uczniom za udział w
konkursie, a nauczycielom za wprowadzenie
podopiecznych w jego tematykę. W tym roku
tymi nauczycielami byli: Renata Korus (ZS CKR),
Maria Farasiewicz (ZSM), Katarzyna Jasińska –
Kaliwoda (ZSO/ZSM), Andrzej Seń (ZSM). Dziękują także za współpracę Miejsko - Gminnej
Bibliotece Publicznej, zwłaszcza kierowniczce
Jolancie Górak i Lesławowi Jabłońskiemu i Miejskiemu Ośrodkowi Kultury reprezentowanemu
przez Monikę Komarnicką.
Koordynator konkursu – Katarzyna Maler

Autorem zdjęć jest Lesław Jabłoński z MG BP w
Głubczycach
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WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MAT 2018

O

d kilku lat bierzemy udział w konkursie matematycznym, który jest organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty. Jest on formą
wsparcia szkół w zakresie odkrywania
i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Jest instrumentem motywującym
uczniów do rozwijania samodzielności,
twórczego myślenia, samodyscypliny
oraz podejmowania intelektualnych wyzwań(www.jersz.pl). W tym roku szkolnym wzięło w nim udział blisko 7 tysięcy
uczestników z 255 szkół, w tym z naszej
szkoły 35.

IV.Sebastian Wilisowski kl.IIa (4/204)
Błażej Biskup kl. IIb (4/204)

W klasach trzecich zwyciężył Bartosz Trynda z klasy IIIa, zajmując dodatkowo 1 miejsce w województwie i 149 w kraju. Następne miejsca to (w nawiasie miejsce w
województwie/miejsce w kraju):
II. Natalia Zdeb kl.IIIa (2/201)
III. Natan Danielewicz kl.IIIa (3/248)
IV. Szymon Długosz kl.IIIa (4/292)
V. Angelika Kruk kl.IIIa (5/316)
Gratulujemy zwycięzcom i
pozostałym
uczestnikom.
Udział w konkursie jest dodatkowo okazją do sprawdzenia swoich matematycznym
możliwości. Dzięki wiedzy
naszych uczniów – szkoła
trzykrotnie zdobyła tytuł
Szkoły Łowców Talentów –
pierwszy raz dzięki Pawłowi
Grzywnie, w tym roku dzięki
Jakubowi Misiurce i Marcinowi Saganowi oraz w 2017
roku.

W klasach pierwszych zwyciężył Jakub Misiurka z klasy Ia, zajmując dodatkowo 1
miejsce w województwie i 66 w kraju. Został
nagrodzony pendrivem 4GB i dyplomem za
uzyskanie dobrego wyniku. Następne miejsca to (w nawiasie miejsce w województwie/miejsce w kraju):
II. Marcin Sagan kl.Ia (2/80) – również wyróżniony przez organizatorów
III. Jan Skoumal kl.Ia (3/207)
IV. Agnieszka Sobków kl.Ia (4/219)
V. Kamila Krawiec kl. Ib (5/243)
W klasach drugich zwyciężył Daniel Staszczyszyn z klasy IIa, zajmując dodatkowo
1 miejsce w województwie i 127 w kraju.
Następne miejsca to (w nawiasie miejsce w
województwie/miejsce w kraju):
II. Jakub Lejczak kl.IIa (2/182)
III. Martyna Janiec kl.IIb (3/188)

Warto przypomnieć, że wtedy organizatorzy wyróżnili
aż 9 osób, a Kamil Marko z ówczesnej klasy
IIIa zajął 15 miejsce w kraju i 1 w województwie. Wszyscy otrzymali dyplom za bardzo
dobry lub dobry wynik w konkursie. Kamil
Marko, Daniel Staszczyszyn (1/51) i Bartosz Trynda (1/71) otrzymali dodatkowo
pendrive za zwycięstwo w swojej kategorii.
A pozostali, którzy przyczynili się do tego
tytułu to Piotr Pojda (2/57), Dawid Minartowicz (3/74), Cyprain Skóra (4/90), Mariusz
Przysiężniuk (4/90), Jan Roliński (6/95)
oraz Jakub Trawiński (7/105)- w nawiasie
miejsce w województwie/miejsce w kraju).
Zachęcamy do udziału w konkursach. Poza
ciekawym doświadczeniem jest okazja do
uczenia się matematyki, utrwalania, rozwijania i porównywania swojej wiedzy w
skali ogólnopolskiej. Zadania konkursowe
nie wymagają dużej wiedzy szkolnej, tylko
sprytu, wyobraźni i logicznego myślenia.
Zespół nauczycieli matematyki

Zakończenie roku szkolnego w
Zespole Szkół Ogólnokształcących

W

dniu 22 czerwca 2018
r. w hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach, odbyło
się uroczyste zakończenie
roku szkolnego.

sport, chór i wolontariat. Dyrektor ZSO Krzysztof Tokarz i
wicestarosta Anita Juchno, pogratulowali osobom wyróżnionym sukcesów, podziękowali
uczniom i nauczycielom za
całoroczną pracę i życzyli całej
Podczas roczystości wręczono społeczności szkolnej miłego i
wiele nagród książkowych i dy- bezpiecznego wypoczynku letplomów, nie tylko najlepszym niego.
uczniom i laureatom konkursów na szczeblu wojewódzkim, lecz również osobom zaangażowanym w organizację
różnych imprez szkolnych,
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Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity, Dz. U. z 2017r. poz.
1261, ze zmianami) oraz w oparciu o § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (tekst jednolity, Dz. U. z 2016r. poz. 1602), na podstawie wyników
organoleptycznej analizy wody z kąpieliska przeprowadzonej w dniu
18.06.2018 r. oraz sprawozdania z badań mikrobiologicznych jakości
wody nr 356/W/N/OKK/18 z dnia 20.06.2018 r. wykonywanych zgodnie
z metodami referencyjnymi w ramach kontroli urzędowej, określonych
w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia,

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GŁUBCZYCACH STWIERDZA PRZYDATNOŚĆ WODY DO KĄPIELI W
KĄPIELISKU POŁOŻONYM NA TERENIE OŚRODKA REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWEGO W PIETROWICACH.

Sezon rowerowy w pełni, pamiętajmy o
kilku ważnych zasadach bezpieczeństwa

P

ogoda sprzyja organizowaniu
rodzinnych wycieczek rowerowych. Co jednak zrobić, aby
letnia przejażdżka nie skończyła
się nieprzyjemnie?

Rower to nie tylko beztroska przyjemność. Poruszając się nim nie
chroni nas karoseria, ani poduszki powietrzne. W sposób szczególny trzeba też
obserwować
otoczenie, ponieważ każde zderzenie lub upadek może skończyć
się nieprzyjemnymi lub tragicznymi w skutkach konsekwencjami.
Co mówią przepisy ruchu drogowego na temat problemów, które
możemy spotkać w każdym momencie swojej przejażdżki rowerowej?:

• kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów
lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli
są one wyznaczone dla kierunku,
w którym się porusza lub zamierza
skręcić,
• Kierujący rowerem, korzystając z
drogi dla rowerów i pieszych, jest
obowiązany zachować szczególną
ostrożność i ustępować miejsca
pieszym,

lipiec 2018 / www.powiatglubczycki.pl

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Głubczycach informuje:
1. W przypadku zmian jakości wody w kąpielisku w sezonie będą wydawane stosowne komunikaty.
2. Podczas zakwitu sinic nie należy korzystać z kąpieli ponieważ może to powodować ujemne skutki zdrowotne.
3. Aktualne informacje o kąpielisku można
uzyskać w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Głubczycach lub bezpośrednio u organizatora kąpieliska.
4. Informacje o stanie sanitarnym kąpielisk w kraju znajdują się na stronie Serwisu Kąpieliskowego Głównego Inspektoratu Sanitarnego http://
sk.gis.gov.pl

K

Sukcesy uczniów z Bogdanowic

wiecień i Maj to miesiące
lony jest z prędkością większą niż
ogromnych sukcesów naszej
60 km/h, wynosi co najmniej 2 m i młodzieży szkolnej. Oczywiście
brak jest wydzielonej drogi dla ro- zdarzały się porażki, których
werów,
w sporcie trudno uniknąć, ale
w ostatecznym podsumowaniu
• warunki pogodowe zagrażają zwycięstw było więcej.
bezpieczeństwu rowerzysty na
jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, Nasi piłkarze okazali się najlepszygołoledź, gęsta mgła).
mi zawodnikami w gminie i pierwszy raz od dłuższego czasu udało
Podstawowe wyposażenie naszego się im awansować do rozgrywek
roweru:
powiatowych. W zawodach po• z przodu – jedno światło pozy- wiatowych sprawili nam wielką
cyjne barwy białej lub żółtej selek- niespodziankę zajmując II miejsce
i jednocześnie uzyskując awans
tywnej,
do półfinałów wojewódzkich. Tam
• z tyłu – jedno światło odblasko- jednak okazało się że, ich szczęśliwe barwy czerwonej o kształcie in- wa passa została przerwana. Choć
nym niż trójkąt oraz jedno światło walczyli dzielnie do końca o każpozycyjne barwy czerwonej, które dą bramkę odebrali cenną lekcję,
która uświadomiła im, że jeszcze
może być migające,
• co najmniej w jeden skutecznie
działający hamulec,
• dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

(dopuszcza
się
umieszczenie
świateł odblaskowych barwy żółtej samochodowej: na bocznych
płaszczyznach kół roweru, z zastrzeżeniem, że z każdego boku po• w razie braku drogi dla rowerów jazdu powinny być widoczne dwa
lub drogi dla rowerów i pieszych światła: jedno umieszczone na kole
kierujący rowerem jednoślado- przedniej osi, a drugie – na kole tylwym jest obowiązany korzystać z nej osi; na pedałach roweru)
pobocza, a jeżeli nie jest to możliwe - z jezdni,
Mimo, że nie jesteśmy zobowiązani przepisami do używania kasków
• dziecko w wieku do 7 lat może ochronnych, to policjanci zachęcają
być przewożone na rowerze pod do ich używania. Podczas upadku
warunkiem, że jest ono umieszczo- uchronią nas przed uszkodzeniem
ne na dodatkowym siodełku za- głowy.
pewniającym bezpieczną jazdę,
Kiedy możemy korzystać z chodnika?:
• opiekujemy się kierującym rowerem, jeżeli nie przekroczył 10 lat
życia,

• szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów dozwo-
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dużo elementów trzeba poprawić,
aby w przyszłym roku stawić czoło przeciwnikom.

W zawodach lekkoatletycznych,
które odbyły się w Lisięcicach na
szczeblu gminnym. Naszą szkołę
reprezentowało 24 uczniów z tego
17 przywiozło medale, a 8 zakwalifikowało się wyżej. Największym
sukcesem tj. zajmując I miejsce
okazał się uczeń klasy VI Szymon
C., który rzucił piłeczką palantową
ponad 53m. Miejsce II w biegu na
600m dziewcząt zajęła Karolina
Z., uczennica III gimnazjum.
Jesteśmy bardzo dumni, mając tak
zdolnych uczniów. Pragniemy im
podziękować za trud włożony w
przygotowanie się do zawodów
oraz za zacięcie w sportowej rywalizacji.

Nauczyciele wychowania fizycznego

11
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Ponad 8 mln złotych na inwestycje w głubczyckim szpitalu

ążąc do unowocześniania jednostki Trzecią inwestycją jest „Podniesienie skui mając na celu świadczenie usług na teczności i wydajności leczenia pacjenjak najwyższym poziomie informuje- tów w Zakładzie Opiekuńczo- Lecznimy, iż obecnie nasz Szpital realizuje cztery czym w SPZOZ w Głubczycach poprzez
inwestycje w Sektorze Zdrowie w ramach jego modernizację i doposażenie”.
Regionalnego Programu Operacyjnego województwa opolskiego na lata 2014-2020.
W ramach tego projektu na IV piętrze szpitala
nastąpi dostosowanie pomieszczeń (szerokość
Pierwszy z nich to: „Poprawa wydajności drzwi 35 szt.) do istniejących wymagań. Wyrei skuteczności leczenia chorób cywiliza- montowane zostaną również klatki schodowe
cyjnych poprzez wyposażenie SP ZOZ w prowadzące do oddziałów ZOL. Projekt zakłaGłubczycach”
da doposażenie tych oddziałów w 44 nowych
szafek przyłóżkowych. Zakup m.in. koncentraInwestycja polega na doposażeniu w sprzęt torów tlenu, baterii umywalkowych bezdotykomedyczny: Bloku Operacyjnego (stół operacyj- wych, oczyszczaczy powietrza, materacy przeny, lampa operacyjna, aparat do znieczulenia, ciwodleżynowych i szereg innego wyposażenia.
myjnia automatyczna i szereg innego sprzętu)
Pracowni Diagnostyki Obrazowej,( cyfrowy Wartość inwestycji:929.594 zł
aparat RTG) i USG , kupimy również całkowicie Dofinansowanie: 790.155 zł
nowe wyposażenie Pracowni Endoskopowej. Wkład własny: 139.439 zł
Zwiększając przy tym dostępność i jakość usług
medycznych świadczonych w zakresie chorób Czwartym zadaniem równolegle realizowany
cywilizacyjnych: sercowo-naczyniowych, ukła- jest projekt informatyzacji naszego szpitala pn.
du oddechowego, otyłości, cukrzycy,
nowotworów, osteoporozy, przewodu pokarmowego. Powiązanie tego
projektu z projektem informatyzacji
pozwoli na dostęp do wszystkich wyników z poziomu oddziałów. W przypadku endoskopii nastąpi znaczący
wzrost możliwości diagnostyki.
Wartość inwestycji: 2.232.732 zł
Dofinansowanie: 1.896.515 zł
Wkład własny:336.216 zł

Drugi projekt to: „Poprawa wydaj-

Wartość inwestycji: 2.652.002 zł
Dofinansowanie: 2.253.156 zł
Wkład własny: 398.845 zł

Głównym celem wymienionych inwestycji jest podniesienie jakości
świadczeń zdrowotnych oraz lepsze dostosowanie infrastruktury dla
mieszkańców powiatu głubczyckiego i
okolic. Nowy sprzęt poprawi poziom
pakietu usług, z tego względu, że ten
aktualnie używany jest wyeksploatowany. Zasadnicza zmiana dotyczy ilości wykorzystywanego sprzętu, dzięki
czemu większa ilość pacjentów będzie
mogła skorzystać z usług medycznych
świadczonych w naszym Szpitalu.
Łącznie 4 projekty realizowane w SP
ZOZ Głubczyce.

ności i skuteczności usług medycznych w zakresie opieki nad
matką i dzieckiem poprzez wyposażenie SPZOZ w Głubczycach”

„Wdrożenie e- usług w SP ZOZ w GłubczyInwestycja polega na wyposażeniu w sprzęt i cach szansą na poprawę jakości i dostępwyroby medyczne: Bloku operacyjnego, Od- ności do świadczeń opieki zdrowotnej”.
działu Ginekologiczno- Położniczego oraz
Oddziału Neonatologicznego. Mając na celu
zmniejszenie ryzyka umieralności noworodków, zwiększenie dzietności oraz szans kobiet na urodzenie kolejnego dziecka w skutek
zmniejszenia powikłań po cesarskim cięciu, a
także zmniejszenie wskaźnika niepełnosprawności dzieci, zapewnienie warunków do lepszego rodzicielstwa, lepszej opieki kobietom
w ciąży jak i poprawę bezpieczeństwa
pacjentów. Oddział wzbogaci się m. In.
O laser chirurgiczny, łóżka na sale chorych, wielostanowiskowy system nadzoru położniczego, łóżka porodowe.
W ramach tego projektu zostanie zakupiona usługa zdalnego odczytu KTG, dzięki
której dziesięć przyszłych mam będzie mogło
korzystać z zapisu KTG w formie on-line. Na
całym oddziale Ginekologiczno- położniczym
zostanie wymieniona wykładzina. Oddział Noworodków wzbogaci się o aparat do fototerapii, inkubatory, bilirubinometr, kardiomonitor
dla noworodków z funkcją RR i szereg innego
potrzebnego wyposażenia.
Wartość inwestycji: 1.682.500 zł
Dofinansowanie: 1.429.141 zł
Wkład własny: 253.359 zł

nowych komputerów, wymienimy całość oprogramowania wspierającego proces leczenia
gromadząc dane w jednym miejscu.

Dokumentacja medyczna będzie prowadzona
w formie elektronicznej. Dzięki temu lekarze
będą mogli natychmiast zapoznać się z szczegółową historią leczenia pacjenta. W systemie
będą wyniki badań: laboratoryjnych, diagnostyki obrazowej jak i tych wykonywanych w
Pracowni Endoskopowej w formie zdjęć i filmów. Projekt zapewni lepszy dostęp do e-usług

Łączna wartość inwestycji:7.496.828 zł
Łączne dofinansowanie: 6.368.967 zł
Wkład własny: 1.127.859 zł
publicznych w zakresie ochrony zdrowia oraz
podniesie jakość i efektywność obiegu dokumentów medycznych. Wszystkie usługi medyczne realizowane przez jednostki SP ZOZ
będą rejestrowane w jednej bazie danych. Taki
sposób gromadzenia danych usprawni proces
leczenia. W ramach projektu pojawi się szereg
usług dostępnych dla pacjentów. Elektroniczna
rejestracja, wyniki badań laboratoryjnych dostępne przez Internet (oczywiście po autoryzacji) wyniki diagnostyki obrazowej w formie
elektronicznej itp. W ramach zadania zmodernizowana zostanie serwerownia , zakupimy 60

Kolejną inwestycją naszego szpitala
jest zakup dwóch karetek do Systemu
Ratownictwa Medycznego. Będą to pojazdy
marki Volkswagen Crafter. Jeden z nich pojawi
się u nas już na początku lipca, natomiast drugi pod koniec sierpnia. Koszt tej inwestycji to
660 000 zł.

Podpisanie umów na realizację zadania to
dopiero początek działań zmierzających do
realizacji projektu. Procedury zakupu ściśle
określa Prawo Zamówień Publicznych w otoczeniu szpitala zachodzi parę niekorzystnych
zjawisk np. brak mocy przerobowych firm mogących sprostać zamówieniu. Dopiero
3 przetarg na modernizację serwerowi
wyłonił wykonawcę który zmieścił się
w budżecie przewidzianym na to zadanie. Wzrost kursu dolara a jest to waluta
która operują dostawcy sprzętu, powoduje że część przetargów jest unieważniana ze
względu na cenę. Mimo tych trudności mam
nadzieję że wszystkie zamierzenia zostaną zrealizowane. Będziemy Państwa na bieżąco informować o realizacji zadań cząstkowych stanowiących całość zamierzeń inwestycyjnych
SP ZOZ w Głubczycach.
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Dyrektor

Adam Jakubowski
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Transgranicznymi śladami neo - gotyku

W

dniu 22 czerwca 2018r.
w Powiatowym Muzeum
Ziemi Głubczyckiej odbyło się
podsumowanie projektu polsko-czeskiego pn. „Transgranicznymi śladami neo-gotyku”
realizowanego przez Parafię
Rzymskokatolicką Narodzenia
NMP w Głubczycach i Římskokatolická Farnost Bílovec.

Anioły w trakcie konserwacji
fot. Pracownia konserwacji Dorota Gryczewska

Ponadto został stworzony dwujęzyczny
film
promocyjnoedykacyjny obrazujący gotyk
i neogotyk jako styl architektury
w różnych formach sztuki i architektury sakralnej. Film miał
swoją premierę właśnie podczas
spotkania
podsumowującego
Miasta Bilovec i Głubczyce po- projekt. W najbliższym czasie zosiadają bogatą ofertę kulturową stanie opublikowany folder ukaw postaci cennych zabytków, zujący architekturę i detal gotyku
w tym reprezentujących najoka- oraz neogotyku na przykładzie
zalszy styl w architekturze jakim zabytków sakralnych.
jest gotyk i neogotyk. Projekt
obejmował prace w zabytkowych Wszystkie te działania miały na
kościołach u partnerów projek- celu zwrócenie uwagi turystów
tu – konserwacja neogotyckiego na polsko-czeskie dziedzictwo
ołtarza bocznego pw. Chrystusa kulturowe oraz uatrakcyjnienie
z Sercem Gorejącym w kościele oferty turystycznej zabytków saw Głubczycach oraz naprawa i kralnych po obu stronach granicy.

Organy w Kościele w Bilovcu
fot. www.farnostbilovec.cz

Ołtarz po konserwacji
fot. Gabriela Habrom-Rokosz

konserwacja organów w gotyckim kościele w Bilovcu.

fot. Pracownia konserwacji Dorota Gryczewska

Konstrukcja organów w Kościele w Bilovcu
fot. Firma konserwująca mechanizm organowy

Detale ołtarza bocznego w Głubczycach
fot. Gabriela Habrom-Rokosz
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Dzień rodzicielstwa zastępczego

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.
Dnia 25.05.2018r. w Stajni na Warszawskiej w
Głubczycach odbyło się spotkanie z okazji Dnia
Rodzicielstwa Zastępczego w ramach pn. „Bliżej
rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz
wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Oś
priorytetowa VIII Integracja społeczna, działanie
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowot-

W

nych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Spotkanie to miało na
celu integrację środowiska pieczy zastępczej, pokazanie alternatywnych form wypoczynku oraz
promocję rodzicielstwa zastępczego. Na rodziny
oraz wychowanków czekały powitalne upominki, poczęstunek, a także moc atrakcji: malowanie
twarzy, zabawy z animatorem na słomie, przejażdżka konna, wycieczka po Głubczycach zabytkową wagonetą oraz konkursy z nagrodami.

Branickie Mażoretki podbiły
Zakopane i Kraków!

dniach 4-6 czerwca Branickie Mażoretki „Kaprys” promowały Gminę Branice oraz Powiat Głubczycki w
województwie małopolskim.
Zaprezentowały tańce folkowe
z różnych stron świata na Placu
Niepodległości w Zakopanem
oraz brawurowo wykonały paradę taneczną na Krupówkach
podczas Dni Zakopanego 2018.
Na Podhalu mażoretki przebywały w ramach obozu rekreacyjno-tanecznego „Caprice Camp
II-2018” w Poroninie. Oprócz

odwiedzenia
najważniejszych
miejsc Zakopanego m.in.Krzeptówki, Jaszczurówka, Wielką Krokiew, Gubałówka świetnie bawiły się w termach w Bukowinie
Tatrzańskiej oraz podczas biesiady folkowej w szałasie góralskim. Wspaniale wystąpiły również w Krakowie, przyciągając
uwagę turystów i mieszkańców.
W rynku zaprezentowały tańce
mażoretkowe, oraz marszowym
krokiem przeszły do Kościoła
Mariackiego.

Branickie Mażoretki „KAPRYS”
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Turniej Polish U17 Open

dniach 25 – 27 maja br.
w hali ZOKiS w Głubczycach odbył się międzynarodowy Turniej Badmintona Juniorów Młodszych Polish U17
Open 2018. Turniej cieszył
się ogromnym zainteresowaniem, wzięło w nim udział
około 150 zawodników i zawodniczek z całej Europy.
Oto wyniki końcowe:
Gra pojedyncza chłopców

I m - Jan Jantostik Czechy

II m - Andrzej Niczyporuk Pol.

III m - Paul Harangus Rumunia

III m - Mikołaj Szymanowski Polska
Gra pojedyncza dziewcząt

Im - Mariia Golubeva Rosja
II m - Lisa Curtin Anglia

III - Joanna Podedworny Polska
III m - Klara Petruskova Czechy
Gra podwójna chłopców

I m - Mikołaj Piórkowski/Mikołaj Wrzalik Polska

II m - Adam Erm/Jan Jantostik
Czechy

III m - Andrzej Niczyporuk/Mikołaj Szymanowski Polska

III m - Danil Dubovenko/
Maksiim Oglblin Rosja
Gra podwójna dziewcząt

I m - Zuzanna Jankowska/Lucie
Krpatova Polska/Czechy
II m - Arianna Biel/Aleksandra
Kiryluk Polska

III m - Sofia Sliosiorikova/Michaela Trlrhanicova Słowacja
III m - Klara Pietruśkova/Klara
Silhava Czechy
Gra mieszana

I m - Zuzanna Biel/Mikołaj
Wrzalik Polska
II m - Dominika Chojnacka/Jakub Suszyński Polska

III m - Daniel Dubovenko/Mariia Golubeva Rosja
III m - Lucie Krpatova/Karol
Budny Czechy/Polska

żródło: http://www.technikglubczyce.pl/

Turniej Amatorów

W

lipiec 2018 / www.powiatglubczycki.pl

dniu 19 maja br. w hali ZOKiS w Głubczycach odbył
się Turniej Amatorów Badmintona o Puchar Starosty Głubczyckiego oraz Prezesa LKS technik
Głubczyce.
Gra pojedyncza kobiet:
1. Barbara Hekelova
2. Michaela Mazurova
3. Halina Szydłowska
4. Agata Pasoń

Gra pojedyncza mężczyzn 40+
1. Arkadiusz Parma
2. Adam Daroń
3. Marian Piliszański
4. Tomasz Kopec

Sportowa rywalizacja

W

dniu 15 czerwca 2018 roku w
Zespole Szkół w Kietrzu odbyła
się coroczna Gala Mistrzów Sportu.
Zostały na niej przedstawione wyniki rywalizacji sportowej szkół powiatu głubczyckiego za rok szkolny
2017/2018.
Gospodarze postarali się o piękną oprawę uroczystości. Uczestniczyli w niej
włodarze powiatu i gmin, dyrektorzy
szkół, koordynatorzy sportu, nauczyciele i wyróżnieni uczniowie.

Miło mi poinformować naszą społeczność licealną, że w kategorii szkół ponadgimnazjalnych ZSO w Głubczycach
zajęło pierwsze miejsce. Bardzo się z
tego cieszymy. Klasyfikacja przedstawiała się następująco:
I m. ZSO w Głubczycach - 32 pkt.
Gra pojedyncza mężczyzn
II m. ZSM w Głubczycach - 27 pkt.
1. Ryszard Bachus / Marian Pili- III m. ZS CKR w Głubczycach - 12 pkt.
szański
IV m. Zespół Szkół w Kietrzu - 6 pkt.
2. Tomasz Koreny / Jakub Heidler
Kolejną wspaniałą informacją jest wy3. Tomasz Kopec / Jan Polasek
nik rywalizacji na najlepszego sportow3. Dariusz Supel / Rafał Jaskólski
ca powiatu. Oceniane były osiągnięcia
uczniów-sportowców w konkurencjach
Gra mieszana
rozgrywanych w ramach Kalendarza
1.Dominika Supel / rafał Jaskólski Szkolnych Igrzysk Sportowych w kate2.Barbara Hekelova / Jakub He- gorii szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W kategorii
idler
szkół ponadgimnazjalnych uczniowie
3.Michaela Mazurova / Tomas Ker- Liceum w Głubczycach zajęli trzy pierwny
sze miejsca. Oto klasyfikacja:
3. Jana Twardkova / Jan polasek
I m - Dominika Kwaśnik ZSO w Gł-cach
II m - Laura Berestecka ZSO w Gł-cach
III m - Dawid Turski ZSO w Gł- cach
Należy tu podziękować wszystkim naszym sportowcom zarówno w grach
zespołowych jak i indywidualnych oraz
nauczycielom wychowania fizycznego.
Pozdrawiamy naszych sportowych przeciwników i liczymy na wspaniałą i zaciętą rywalizację w przyszłym roku.
Piotr Naumczyk
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Polonia Głubczyce z Wojewódzkim Pucharem Polski!

anim rozpoczęło się granie w piłkę,
pan Renat Refcio, z rąk Marszałka Województwa Opolskiego, otrzymał odznakę
zasłużony Obywatel Województwa Opolskiego, za zasługi, jakie włożył w rozwój i
popularyzację piłki nożnej w naszym regionie. Pan Marszałek docenił także Opolskie
Związek Piłki Nożnej, któremu chwilę później przekazał czek na sumę 20 tys. złotych,
na organizację przyszłych imprez, głównie z
udziałem dzieci i młodzieży. Przypomnijmy,
że tuż przed tymi obrzędami, OZPN zorganizował turniej Orlicy na Mundial, który poprzedził zarazem środowy finał.

widowiska. Wprawdzie 120 sekund po zdobytym golu w doskonałej okazji znalazł się Szymon Grek, ale trafił z bliska wprost w stojącego między słupkami Pawła Kopiczkę. Co się
odwlecze… Gospodarzy środowego starcia do
szatni odprowadził Kacper Fedorowicz, wykorzystując ładną wrzutkę z rzutu wolnego.

Już po zmianie stron, w 57 minucie, Grek po
raz kolejny zagroził większyckiej świątyni, tu
jednak pięknym piąstkowaniem popisał się
Kopiczko. Podopieczni Tomasza Polaczka z dużym spokojem prowadzili zawody. Filip Żurawski tylko raz zmuszony był do wysiłku, kiedy
pokonać go próbował Mateusz Jędrzejczyk.
Prezentacja finalistów odbyła się w takt Ma- Graczom Po-Ra-Wia należą się jednak spore
zurka Dąbrowskiego. Hymn odśpiewany został słowa uznania, grali bardzo ambitnie i chcieli
chórem przez bardzo licznie przybyłą widow- jak najprzyzwoiciej zakończyć swój wielki punię. Wśród niej przeważali fani trzecioligowca, charowy opolski sen.
którzy co jakiś czas intonowali gromkie: Polonia!!! Fani z Większyc usadowili się po lewej Co rusz zatem kotłowało się w polu karnym
stronie „krytej” i w rytm bębna prowadzili swój trzecioligowca i tylko odrobina zimnej krwi,
bardzo charakterystyczny doping. Od czasu do bądź zwykłego boiskowego cwaniactwa, zabraczasu obie ekipy nie szczędziły sobie pewnych kło do tego, by złapać w Stobrawie tak zwany
uszczypliwości, ale gdzież im tam do tego, co kontakt. Stało się jednak, na dwie minuty przed
czasami słychać w kuchni z telewizora, nadają- końcem regulaminowego czasu gry. Z dystansu
huknął Kamil Stachura, Żurawski skapitulował,
cego z dużego pokoju w paśmie Canal+ Sport.
ale były to już wszystkie emocje pięknej proTo ulubieńcy kibiców ze „sprzętem” już w 9 mi- mocji futbolu, jaką oglądaliśmy tego dnia w
nucie dostali kapitalną okazję do otwarcia wy- Kluczborku. Zwycięzcy i przegrani kilka minut
niku. Świetne podanie z lewej strony otrzymał później odebrali pamiątkowe medale z rąk prestojący na 10 metrze Kamil Szafarczyk, który zesa OZPN-u Tomasza Garbowskiego i w błydosyć zdecydowanie uderzył głową, lecz piłka sku fleszy zeszli ze sceny.
minimalnie minęła spaw głubczyckiej bramki.
Ci ostatni od początku optycznie przeważali. Wojewódzki Finał Pucharu Polski, sezon
Dominację wyżej notowanego „pucharowca” 2017/2018, 23 maja 2018, Stadion Miejski w
potwierdził w 20 minucie Karol Wanat. Pro- Kluczborku:
stopadłe podanie i śmiałe wejście w pole karne
PO-RA-WIE WIĘKSZYCE – POLONIA GŁUBCZYskończyło się bowiem w siatce.
CE 1:2 (0:2)
Od tego momentu faworyt jakby nieco stonował woje zapędy, co odbiło się nieco na jakości Bramki: 88′ Kamil Stachura – 20′ Karol Wanat,
44′ Kacper Fedorowicz

PO-RA-WIE: Kopiczko – Szafarczyk, Kozłub, Teichmann, Kierdal, Stachura S., Kwiatkowski (79.
Makowski), Chałupa, Jędrzejczyk, Zagożdżon
(60. Stachura K.), Blaucik (59. Łębkowski).
Rezerwowi: Bachem, Łębkowski, Adamus, Stachura K., Ociepka, Makowski, Menz. Trener Zbigniew Matyjasek.

POLONIA: Żurawski – Bawoł, Czarnecki, Pawlus (61. Zawadzki), Jamuła, Wanat (74. Karwowski), Laenartowicz, Grek (88. Dymińczuk),
Bury, Fedorowicz, Broniewicz.
Rezerwowi. Górecki, Lechowicz, Sobczyński,
Olivera, Karwowski, Zawadzki, Dymińczuk.
Trener Tomasz Polaczek.
(Składy wg. numerów zawodników)

Żółte kartki: Kwiatkowski, Blaucik, Jędrzejczyk,
Stachura S. – Bury
Obsada

Sędzia główny: Ireneusz Sipiora

Asystenci: Mirosław Barszczewski, Patryk Ciastoń
Techniczny: Jacek Babiarz
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Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Głubczycach znów z medalami i szansą
na udział w Światowych Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Abu Dhabi

O

d 9 do 12 czerwca 2018 roku w Katowicach, Chorzowie i Mikołowie odbyły się
XI Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad
Specjalnych, w których wzięło udział 1000
zawodników z 18 oddziałów regionalnych.

zajęli III miejsce. Nie było łatwo bo panował
straszny upał i nie trudno było zauważyć zmęczenia zawodników. Dwóch zawodników zostało kontuzjowanych co znacznie osłabiło naszą
drużynę.

Zawodnicy startowali w 11 dyscyplinach spor- Największy sukces osiągnęliśmy w kolarstwie
towych. Oddział regionalny Opolskie reprezen- szosowym i czasowym gdzie Paweł Łazuta
zdobył dwa złote medale. Badminton, II miejtowało 42 zawodników i 12 trenerów.
sce wywalczyła Wiktoria, a tuż za podium na
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy czwartym miejscu w kolarstwie uplasowała się
w Głubczycach reprezentowało 8 zawodników, Żaklina Mirga.
a byli to piłkarze: Jakub Bielski, Piotr Bielski,
Sebastian Wilczyński, Robert Bilik, Tomasz Po- XI Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Spespiech. Paweł Łazuta i Żaklina Mirga startowali cjalnych były preeliminacją do XV Światowych
w konkurencji kolarstwo, a Wiktoria Mirga gra- Igrzysk Olimpiad Specjalnych, które odbędą się
ła w badmintona. Ceremonia otwarcia Igrzysk w marcu 2019 roku w Abu Dhabi w Zjednoczoodbyła się w Katowickim Spodku. Uroczystego nych Emiratach Arabskich.
otwarcia dokonała Pani prezes Olimpiad SpeZ niecierpliwością czekamy na losowanie, któcjalnych Anna Lewandowska.
re odbędzie się w Warszawie w biurze narodoWiększość konkurencji odbyła się na stadionie wym Olimpiad Specjalnych.
Śląskim, pływanie, badminton i tenis stołowy
na Akademii Wychowania Fizycznego w Kato- Po cichu liczymy że uda się Pawłowi zająć miejwicach natomiast golf rozegrany został na polu sce w reprezentacji Polski i będzie on godnie reprezentował Powiat Głubczycki podczas Świagolfowym w Mikołowie.
towych Igrzysk.
Dariusz Szałagan, Tomasz Kiszczyk
Po trzydniowych zmaganiach nasi piłkarze
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