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Bramki dla klubów sportowych!
Piłka nożna jest bardzo powszechnym 

sportem drużynowym. Dzięki temu daje 
możliwość zakorzeniania aktywności fizycz-
nej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na-
wet w najmniejszych miejscowościach.

Drużynowy charakter tego sportu wpływa na 
kształtowanie więzi społecznych, o które w dzi-
siejszych czasach jest coraz trudniej. Cyklicz-
ność treningów i wkładany wysiłek fizyczny 
daje uprawiającym ten sport młodym ludziom 
możliwość kształtowania charakteru i spożyt-
kowania energii w pozytywny sposób. Aktyw-
ność fizyczna zaszczepiona w młodym człowie-
ku daje możliwość kontynuowania sportowych 
pasji w dorosłości, dzięki czemu daje szansę na 
zmniejszenie ryzyka zachorowania na choro-
by cywilizacyjne. Zatem nakłady ponoszone na 
działania związane z aktywizacją fizyczną spo-
łeczeństwa są nakładami niezbędnymi i niewy-
miernymi w obliczu istniejących zagrożeń cy-
wilizacyjnych. 

Aktywizacja sportowa i inicjowanie aktywno-
ści fizycznej mieszkańców odbywać się będzie 
dzięki przeprowadzeniu cyklu meczów w ra-
mach turnieju piłkarskiego drużyn gmin Ba-
borów, Branice, Głogówek, Głubczyce i Kietrz. 
Będzie to możliwe dzięki realizacji projektu pn. 
„Poprawa bezpieczeństwa na obiektach sporto-
wych II”, na który głosowali mieszkańcy w ra-
mach drugiej edycji Marszałkowskiego Budżetu 
Obywatelskiego. Inicjatorem projektu jest Józef 
Kozina wieloletni działacz sportowy. Celem 
projektu jest rozpowszechnianie aktywności 
fizycznej, jako aspektu zdrowego trybu życia 
wśród mieszkańców powiatu głubczyckiego i 
gminy Głogówek. 

Cel ten zostanie osiągnięty dzięki przeprowa-
dzeniu turnieju sportowego oraz wyposażeniu 
35 klubów sportowych w komplet certyfiko-
wanych, bezpiecznych bramek aluminiowych, 
wykonanych z wzmacnianych profili aluminio-
wych.  

W realizacji projektu wezmą udział następujące 
kluby piłkarskie z terenu 5 gmin, tj. Baborów, 
Branice, Głogówek, Głubczyce, Kietrz:
• LKS  Babice
• MGKS  Cukrownik Baborów
• LZS  Start  Bogdanowice
• LZS  Sokół  Boguchwałów
• LZS  Orzeł Branice
• LZS  Fortuna Chomiąża
• LZS Orzeł Dzierżysław
• KS   Polonia  Głubczyce
• LZS  Stal  Grobniki
• LZS  Pogranicze Mokre
• GLKS  Kietrz
• LZS  FC  Egipt  Krzyżowice
• LZS  Rolnik  Lewice
• LZS  Lisięcice
• LZS  Kresowianka Nowa Wieś
• LZS  FC  Pilszcz
• LZS  Victoria Pomorzowice
• LKS  Rozumice
• LZS Sucha Psina
• KS   Polonia  Ściborzyce Wielkie

• KS   Pogoń  Wojnowice
• LZS  Zryw  Wysoka
• LZS  Sparta  Zawiszyce
• LZS  Ruch Zubrzyce
• UKS Akademia Piłki Nożnej Głogówek
• KS Fortuna Głogówek
• LKS Racławia Racławice Śląskie
• Rolnik Biedrzychowice sekcja kobiet
• Rolnik Biedrzychowice sekcja mężczyzn
• Partyzant Kazimierz
• LZS Zawada
• LZS Rzepcze
• LZS Stare Kotkowice
• KS Twardawa
• LKS Szonów

W czwartek 4 października 2018 r. Wicestarosta 
Anita Juchno podpisała umowę z Marszałkiem 
Andrzejem Buła na realizację projektu „Popra-
wa bezpieczeństwa na obiektach sportowych 
II”. Wartość zadania wyniesie około 150.000,00 
zł. Jest to już drugie zadanie powierzone Powia-
towi Głubczyckiemu przez Marszałka Andrzeja 
Bułę. W zeszłym roku kluby sportowe zostały 
wyposażone w sprzęt  medyczny niezbędny do 
niesienia pierwszej pomocy., a działacze ukoń-
czyli kurs pierwszej pomocy.

W ramach tegorocznej edycji projektu w dniach 
17- 19 października odbędzie się turniej piłkar-
ski w hali sportowej ZOKiS w Głubczycach, na 
który serdecznie zapraszamy! 
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SPIS TELEFONÓW
Sekretariat
tel: 77 405 36 60

Wydział Finansowo - Budżetowy
tel: 77 405 36 73, 77 405 36 74 

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 Ogólno - Organizacyjny
tel: 77 405 36 66

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 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

Godziny otwarcia kasy:
pn-czw: 8:00 - 14:30

pt: 8:00 - 14:00

STAROSTWO POWIATOWE 

XVIII Dzień Papieski 
„Promieniowanie Ojcostwa”

14 października obchodziliśmy 
osiemnasty już Dzień Papieski 

tym razem pod hasłem „Promieniowa-
nie Ojcostwa”. 

Hasło to jest nawiązaniem do nauczania 
Papieża Polaka, który niejednokrotnie 
podkreślał rolę ojcostwa we współcze-
snych czasach. „Promieniowanie ojco-
stwa” to tytuł dramatu Karola Wojtyły z 
1964 r. 

Dzień Papieski zapoczątkowano w 2001 
roku z inicjatywy Fundacji Dzieło Nowe-
go tysiąclecia. Święto to jest obchodzone 
w niedzielę przed 16 października. Data 
ta nie jest przypadkowa gdyż to właśnie 
16 października Karol Wojtyła został wy-
brany na Głowę Kościoła. W bieżącym 
roku obchodzona też jest 60 rocznica 
sakry biskupiej Karola Wojtyła oraz 40 
rocznica wyboru na papieża.

„Nie lękaj się. To musi boleć. Jest to ból 
podobny do bólów rodzenia. Kobieta 
wie o rodzeniu niepomiernie więcej niż 
mężczyzna. Wie zwłaszcza przez cierpie-
nie, które łączy się z rodzeniem. Jedno i 
drugie jest jej tajemnicą.. Macierzyństwo 
jednak stanowi wyraz ojcostwa. Musi za-
wsze powracać do ojca., by zabrać z nie-
go wszystko, czego jest wyrazem. Na tym 
polega promieniowanie ojcostwa.

Powraca się do ojca przez dziecko. (…) 
Trzeba wejść w promieniowanie ojco-

stwa, w nim dopiero wszystko staje się 
rzeczywistością pełną. Przecież świat w 
żadnym punkcie nie może być fikcją – 
świat wewnętrzny bardziej jeszcze niż 
świat zewnętrzny. Bo pomyśl! Pomyślcie 
wszyscy: jak bardzo trzeba wybrać, aby 
urodzić. Nie pomyśleliście o tym. Aby 
urodzić, trzeba bardziej jeszcze wybrać, 
niż aby stworzyć.

Na tym polega promieniowanie ojcostwa. 
Nie jest to żadna przenośnia, lecz rzeczy-
wistość. Świat nie może polegać tylko na 
przenośni – świat wewnętrzny bardziej 
jeszcze niż świat zewnętrzny.

Powracamy do ojca przez dziecko. Dziec-
ko zaś przywraca nam w ojcu oblubieńca. 
Nie rozdzielajcie miłości. Ona jest jedna.”

Karol Wojtyła, „Promieniowanie ojco-
stwa” – (MISTERIUM) – fragment.

 
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

Dyrektorom, Nauczycielom 
i wszystkim Pracownikom Oświaty 

Powiatu Głubczyckiego 
składamy serdeczne podziękowania 

i słowa uznania 
za odpowiedzialną pracę 

na rzecz kształtowania umysłów 
i serc młodego pokolenia Polaków. 

Życzymy zadowolenia z pracy pedagogicznej 
oraz poczucia ważności wykonywanego zawodu. 

Wierzymy, że trud i wysiłek, 
który Państwo wkładacie 

w edukację młodzieży spotyka się z uznaniem 
wychowanków, zachęcają ich do dalszej pracy. 

Niech każdego dnia 
towarzyszy Państwu pogoda ducha 

oraz twórcza pasja przekazywania wiedzy 
i wspierania życiowych wyborów młodych ludzi. 

WICESTAROSTA 

ANITA JUCHNO

STAROSTA 

JÓZEF KOZINA

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU 

STANISŁAW KRZACZKOWSKI
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Wywiad z Wicestarostą 
Anitą Juchno

Rzecz Powiatowa: Dobiega końca V kadencja 
Rady Powiatu Głubczyckiego. Jak z perspek-
tywy minionych lat działalności w samorzą-
dzie ocenia Pani szanse na rozwój naszego 
regionu?

Anita Juchno: Bardzo dużo już zostało zrobio-
ne dla naszego regionu. Niewątpliwym sukce-
sem było pozyskanie środków zewnętrznych na 
realizację inwestycji, głównie ze środków euro-
pejskich. Skuteczność w działaniu pozwoliła 
nam na prawie 100% realizacji zaplanowanych 
zadań. Nadrzędnym celem była poprawa stanu 
dróg powiatowych. Wyremontowaliśmy ponad 
30 km dróg. Wiem, że pozostało jeszcze wiele 
do zrobienia. Powiat jest zarządcą ponad 330 
km dróg – to bardzo dużo. Wiele z nich przez 
dziesiątki lat nie były remontowane.

Rz.P: Czy realizacja projektu dotyczącego 
przebudowy drogi relacji Głubczyce – Bog-
danowice jest zagrożona?

A.J: Bardzo ubolewam, że nie udało nam się 
rozpocząć prac zgodnie z założeniami na dro-
dze Głubczyce – Bogdanowice. Ogłosiliśmy już 
4 przetargi nieograniczone i mam nadzieję, 
że uda nam się wyłonić wykonawcę robót i w 
2019 wyremontować ten odcinek drogi. Wyda-
wało nam się, że najtrudniejsze będzie pozy-
skanie środków na ten cel. Alokacja w ogłoszo-
nym konkursie była na niskim poziomie, stąd 
jeszcze większe były nasze starania, aby wnio-
sek był bardzo dobrze napisany zarówno pod 
względem formalnym, jaki i merytorycznym. Co 
pozwoliło na uzyskanie wysokiej pozycji wśród 
projektów wybranych do dofinansowania. Jed-
nakże nie sądziliśmy, że problemem okaże się 
wyłonienie wykonawcy.

Rz.P.: Miniony rok chyba nie był pod tym 
względem łatwy?

A.J.: Niewątpliwie 2018 rok pod tym względem 

był bardzo trudny. Na początku brakowało wy-
konawców a następnie ceny ofert przewyższały 
wartości planowane. Te okoliczności nie są za-
leżne od nas, ale tak jak wspomniałam pracuje-
my do końca i mam nadzieję, że tym razem wy-
konawca zostanie wyłoniony a zadanie zostanie 
zrealizowane. Niestety nie będzie to możliwe 
już w tym roku, ale mam nadzieję, że w 2019r. 
nowa droga zostanie oddana do użytku.

Rz.P.: Powiat Głubczycki otrzymał wyróżnie-
nie dla beneficjenta najlepiej realizujące-
go projekty współfinansowane ze środków 
unijnych w województwie opolskim.

A.J.: Tak, to prawda, dzięki naszej aktywności w 
pozyskiwaniu środków zewnętrznych zrealizo-
waliśmy następujące inwestycje drogowe:

- Przebudowa drogi na odcinku 2,8 km trasa 
Bogdanowice Kolonia – Zubrzyce o wartości 1,1 
mln zł.,

- Przebudowa ulicy Powstańców w Baborowie 
o wartości 1 mln zł.,

- Remont 1,5 km drogi na trasie Ciermięcice – 
Chróstno o wartości 1 mln zł., 

- Modernizacja 5,3 km drogi powiatowej od 
miejscowości Wojnowice do drogi wojewódz-
kiej nr 416. Wartość inwestycji 2,1 mln zł.

- Remont drogi na odcinku 9 km od skrzyżowa-
nia z DW419 aż do granicy Państwa w Wiecho-
wicach. 

 - Dwa trakty pieszo-jezdne, jeden na ul. Żerom-
skiego w kierunku Gadzowic, a drugi w ciągu 
Alei Lipowej. W sumie 3,5 km drogi.

- Właśnie kończony jest remont 4,2 km drogi 
Księżo Pole – Kietrz. Wartość inwestycji 3,7 mln 
zł. Wykonaliśmy również chodniki w Lisięci-
cach, Pomorzowicach oraz w Wysokiej. Ponad-
to przebudowaliśmy dworzec PKS na nowocze-
sne centrum przesiadkowe. 

Rz.P.: Budynek nasze liceum ogólnokształ-
cącego również wypiękniał.

A.J.: Długo czekaliśmy, aż będzie możliwość po-
zyskania środków na jego termomodernizację, 
aż w końcu pojawił się nabór na działania zwią-
zane z efektywnością energetyczną w budyn-
kach publicznych. Napisaliśmy kolejny projekt, 
który otrzymał dofinansowanie ze środków UE. 
Budynek prezentuje się bardzo ładnie a przy 
okazji zmniejszyliśmy zużycie energii w naszej 
szkole. Dokładając cegiełkę do ochrony środo-
wiska. 

Rz.P.: Czy chciałaby Pani dodać coś na ko-
niec.

A.J.: Rozmawiałyśmy dzisiaj głównie o dużych 
inwestycjach, ale jest jeszcze szereg innych 
działań. Przez ostatnie cztery lata, będąc człon-
kiem Subregionu Południowego, aktywnie 
uczestniczyliśmy w realizacji celów zawartych 
w opracowanych dokumentach strategicznych 
na początku 2015r. To na tej płaszczyźnie uczy-
liśmy się partnerstwa, które będzie niezbędne 
w przyszłości do pozyskiwania środków w ra-
mach nowej perspektywy finansowej UE. Po-
dejmowaliśmy działania służące ochronie śro-
dowiska, na ten cel wydatkowaliśmy ponad 400 
tys. , które umożliwiły mieszkańcom naszego 
powiatu wymianę kotłów i pomp ciepła. 

Wspieraliśmy renowację zabytków, głównie ko-
ściołów i wiele innych zadań.

Dla mnie osobiście to była trudna kadencja, 
szczególnie ten ostatni czas kiedy sama musia-
łam zarządzać Powiatem. Na szczęście ogrom-
ne wsparcie ze strony Pana Starosty , Zarządu 
Powiatu i Pracowników Starostwa – pozwoliło 
mi sprawnie działać. Mam nadzieję, że niko-
go nie zawiodłam a wszystkiemu, co robiłam 
towarzyszył jeden cel – dobro powiatu i jego 
mieszkańców.

Dziękuję Panu Staroście Józefowi – mojemu 
szefowi, za zaufanie którym mnie obdarzył, za 
jego cenne rady , Zarządowi za współpracę przy 
podejmowaniu decyzji, Pani Skarbnik – Annie 
Kasperek-Pindur która w ostatnim czasie była 
dla mnie ogromnym wsparciem, wszystkim kie-
rownikom i pracownikom oraz moim Paniom z 
Biura Promocji – pracowały jak pszczółki i ni-
gdy mnie nie zawiodły. Praca z tymi ludźmi to 
przyjemność .

Rz.P.: Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych 
sukcesów.

A.J.: Dziękuję.
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Kończy się V kadencja Rady Powiatu 
Głubczyckiego. Rada w mijającej ka-

dencji pracowała w składzie 17 osobowym, 
biorąc udział w sesjach, a także w licznych 
komisjach. Udział poszczególnych radnych, 
ich zaangażowanie w pracę Rady przedsta-
wiamy w naszej gazecie na str. 10-11. 

Jako Przewodniczący Zarządu Powiatu pragnę 
podziękować za miniony okres, pomimo wie-
lu nieporozumień i sporów być może bywało 
ich za dużo, aczkolwiek to debata, wymiana 
poglądów i argumentów jest nierozłącznym 
elementem demokracji. W debatach tych róż-
ny był udział i zaangażowanie poszczególnych 
radnych, często zwykłe „czepialstwo”, ale prze-
ważnie były to merytoryczne, związane ze spe-
cyfiką samorządu powiatowego argumenty. 
Brakowało mi dłuższych, jeszcze bardziej me-
rytorycznych dyskusji, a nie skupiania się na 
błahych często nie wymagających sesji spra-
wach. 

Jak wyżej wspomniałem będąc Przewodni-
czącym Zarządu, przyszło mi pracować z jego 
członkami w sposób permanentny, gdyż ilość 
pracy, problemów jak i realizacja określonych 
zadań wymagało bardzo często obecności.

Pragnę podziękować poszczególnym członkom 
Zarządu, a szczególnie mojej zastępczyni Ani-
cie Juchno, która w ostatnim okresie przy mojej 
nieobecności musiała podejmować szereg bar-
dzo trudnych decyzji. Dziękuję także pozosta-
łym Członkom Zarządu Pani Irenie Sapa, panu 
Bogdanowi Kulikowi oraz panu Benedyktowi 
Pospiszylowi. To dzięki naszym wspólnym de-
cyzjom miniona kadencja, aczkolwiek trudna, 
była bardzo pracowita a jednocześnie dająca 
bardzo dużo satysfakcji.

W latach 2014-2018 zrealizowaliśmy wie-
le zadań w DPS Klisinio, SP ZOZ Głubczyce, w 
placówkach oświatowych. Są to inwestycje na 
ponad 45 mln zł, wykorzystując przy tym środ-
ki zewnętrzne w wysokości 30 mln zł. Można 
zapytać co za to zrobiono, myślę że odpowiedź 
jest krótka, ponieważ widać to na drogach, bu-
dynkach DPS-ów czy naszego szpitala powia-
towego. Wyremontowaliśmy ok. 30 km dróg. 
Piszę to zdając sobie sprawę o wielkich, dal-
szych potrzebach finansowych na realizację 
tych remontów.

Wielkim beneficjentem środków unijnych jest 
nasz szpital, który dokonał termomoderniza-
cji, zamontował baterie fotowoltaiczne, a także, 
być może jedyny w Polsce wykorzystuje ener-
gię wiatrową, poprzez zamontowanie wiatraka 
o mocy 10kW. Z wyżej wymienionych środków 
kupiono i kupuje się nowoczesny sprzęt me-
dyczny. Obecnie realizowane są cztery projekty 
unijne.

DPS Klisino w minionym okresie skoncentro-
wał się na działaniach ekologicznych montu-
jąc solary, baterie fotowoltaiczne czy pompy 
ciepła. Cieszy również to, że placówka ta dba 
o pracowników poprawiając im warunki so-
cjalne czy modernizując miejsca pracy. Przy-
kładem może być oddanie w tym roku bardzo 
nowoczesnej kuchni w Klisinie. 

Pragnę podziękować dyrektorowi szpitala Ada-
mowi Jakubowskiemu i Panu Dariuszowi Szy-
mańskiemu, jak również dyr. DPS Klisino Pani 
Małgorzacie Krywko – Trznadel i panu Micha-
łowi Dobrowolskiemu. To wielka przyjemność 
pracować z tak oddanymi swojej pracy dyrek-
torami. Proszę Państwa, widać że ogrom prac 
był duży i dlatego z wielką przykrością często 
czytam, szczególnie pisane przez jednego z rad-

nych opozycji, 
że to wszystko 
przed wybora-
mi. Otóż nie, to 
wynika z moż-
liwości finan-
sowych budżetu 
w kwestii kiedy 
ruszają poszcze-
gólne programy unij-
ne, czy z budżetu państwa. 

Szanowni Państwo, 
dziękuję za miniony okres, nie sposób pominąć 
pracowników Starostwa Powiatowego w Głub-
czyacch. Dziękuję Pani Skarbnik Annie Kaspe-
rek – Pindur, która potrafi te wszystkie zada-
nia wpisać do budżetu i sprawnie je rozliczać, 
dziękuję Sekretarzowi Tadeuszowi Schmidto-
wi, który organizował pracę powiatu i dbał o 
stronę formalno – prawną przebiegu realizacji 
zadań. Dziękuję kierownikom, pracownikom, 
wszystkim służbom na czele z komendantem 
PSP w Głubczycach bryg. inż. Wojciechem Se-
meniukiem i Komendantem KPP w Głubczy-
cach nadkom. Piotrem Smoleniem. 
W związku z tym, że nie będę ze względów 
osobistych ubiegał się o stanowisko Starosty, 
pragnę wszystkim podziękować za minione 
trzy kadencje, kiedy dane mi było być Prze-
wodniczącym Zarządu Powiatu w Głubczy-
cach. Ciężki, ale przynoszący wiele radości 
okres w moim życiu. Życzę przyszłej Radzie i 
Zarządowi dobrej VI kadencji, ku zadowoleniu 
mieszkańców naszej pięknej Głubczyckiej Zie-
mi. Kończąc pozwolę sobie na wątek osobisty. 
Pragnę z całego serca podziękować wszystkim, 
którzy mnie wspierają w różnorodny sposób, 
w jakże trudnym okresie mojego życia. 
Dziękuję.

Józef Kozina

Szanowni Państwo
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Dzięki aktywności Powiatu Głubczyckiego w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, udało się zrealizować inwestycje drogowe w każdej 
gminie na blisko 23 mln złotych!. Zadania finansoowane były z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, natomiast aż pięć inwestycji powiat zrealizował z tzw. Schetynó-
wek. Wyremontowano łącznie prawie 27 kilometrów dróg. Obecnie ogłoszono postępowanie przetargowe na przebudowę drogi Głubczy-
ce - Bogdanowice, wartość zadania wynosić będzie 5.092.127,26 zł

DROGI I INFRASTRUKTURA

Remont odcinka drogi powiatowej nr 12190 Ciermięcice- Chróstno Wartość zadania: 943 324,32 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1219O na odcinku Bogdanowice Kolo-
nia - Zubrzyce Wartość zadania: 1.086.569,53 zł

Remont drogi powiatowej nr 1201O skrz. DW419 – Wiechowice gr. 
Państwa) Wartość zadania: 3.858.450,00zł

Przebudowa ulicy Powstańców w Baborowie - ciąg drogi powiatowej 
nr 1277O Baborów - Dzielów.  
Wartość zadania: 1.006.772,57 zł

Przebudowa drogi powiatowei nr 1276O na odcinku Księże Pole - Kietrz 

Wartość zadania: 3.694.126,46 zł
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DROGI I INFRASTRUKTURA
Przebudowa dworca autobusowego w Głubczycach oraz zakup 3 nowych niskoemisyjnych busów. 
Wartość inwestycji to blisko 2,5 mln zł. 

Modernizacja (przebudowa) drogi 1224 O Włodzienin - Nowa Cerekwia na odcinku od miejscowości Wojnowice do DW 416 w miejscowości Nowa 
Cerekwia. Wartość zadania: 2.099.998,68 zł.

Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego na ul. Żeromskiego oraz Alei Lipowej w Głubczycach. Wartość zadania: 2.033.459,13 zł.
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ZDROWIE I OPIEKA SPOŁECZNA
Przez ostatnie lata podejmowane były także działania na rzecz profesjonalnej i nowoczesnej opieki medycznej oraz pomocy społecznej 
w powiecie głubczyckim. Środki na realizację zadań pozyskano m.in. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Opolu oraz  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Dostosowanie budynku DPS Filia Kietrz i adaptacji pomieszczeń 
do świadczenia usług w zakresie opieki nad osobami zależnymi. 
Wartość zadania: 3.498.621,78 zł

Zrealizowano także takie zadania jak:

• Zakup i montaż pompy ciepła wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynku Domu Pomocy Społecznej w Klisinie, wartość 
zadania: 1.075.068,01 zł

• Rewitalizacja parku wraz z remontem alejek w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie etap IV : pielęgnacja, nasadzenia drzew i krzewów, remont 
alejek. Wartość zadania: 300.156,92 zł

• Dofinansowanie do zakupu kardiotokografu dla Oddziału Ginekologiczno - Położniczego;

• Dofinansowanie do modernizacji II piętra stareg skrzdła budynku głównego SP ZOZ w Głubczycach;

Zadania w trakcie realizacji:

• Wyposażenie w sprzęt oraz wyroby medyczne Bloku Operacyjnego, Oddziału Ginekologiczno - Położniczego oraz Oddziału Neonatologicznego. 
Oddziały ostaną zaopatrzone m.in. w laser chirurgiczny, łóżka na sale chorych, wielostanowiskowy system nadzoru położniczego, łóżka poro-
dowe, inkubatory, kardiomonitor z funkcją RR, zostanie także zakupiona usługa zdalnego odczytu KTG. Wartość zadania: 1.682.500 zł

• „ Podniesienie skuteczności i wydajności leczenia pacjentów w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w SP ZOZ w Głubczyacch poprzez jego mo-
dernizacje i doposażenie”.  Wartość inwestycji: 929.594 zł

• „Wdrożenie e - usług w SP ZOZ w Głubczycach szansą na poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej” Wartość zadania; 
2.652.002 zł

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla zabezpieczenia potrzeb energe-
tycznych budynku  w DPS Filia w Dzbańcach. Montaż ogniw fotowoltaiki 
o łącznej mocy 40kW. Wartość zadania: 243.223,05 zł.

Zakup dwóch karetek do Systemu Ratownictwa Medycznego. 
Koszt inwestycji: 660.000 zł

Poprawa wydajności i skuteczności leczenia chorób cywilizacyjnych po-
przez wyposażenie SP ZOZ w Głubczyacch. 
Wartość zadania: 2.232.732 zł
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OŚWIATA
Na inwestycje w placówkach oświatowo - wychowawczych powiat przeznaczył blisko 2,5 mln zł. Do najważniejszych inwestycji w minio-
nej kadencji w zakresie oświaty należy zaliczyć Termomodernizację Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach, a takę remont 
hali sportowej w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach. Ponadto już blisko od 9 lat  54 maturzystów zostało nagrodzonych przez 
Starostę Głubczyckiego za osiągnięcie najwyższych wyników na egzaminie maturalnym. Na nagrody pieniężne przeznaczono 36.000 zł.

Termomodernizaja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach starej części wraz z budynkiem starej sali gimnastycznej oraz 
wymina pieca C.O. w budynku starej sali gimnastycznej oraz w budynku szkoły. Zadanie zrealizowano  w ramach projektu pn. ”Termomodernizacja 
obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Połoudniowego” ze środków RPO WO 2014-2020. Wartość zadnia to blisko 2 mln zł.

Remont hali sportowej w Zespole Szkół Mechanicznych. 
Wartość zadania: blisko 70.000 zł.

Wymiana dachu w budynku sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno Wychowawczym w Głubczycach. Wartość zadania: 85.000 zł.

Pozostałe zrealizowane zadania: 

• Wymiana podłóg w Zespole Szkół Ogólnoksztaałcących w Głubczy-
cach ok 120 m2. 

• Zakup ławek dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach. 

Budowa nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliu-
retową o wym. 30x19 m, a także utworzenie siłowni zewnętrznej z dzie-
sięcioma stanowiskami. 
Wartość zadania: 330.000 zł
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Podsumowanie kadencji Rady Powiatu Głubczyckiego  
w latach 2014 - 2018

Dobiega końca V kadencja Rady Powia-
tu Głubczyckiego oraz Zarządu Powiatu 

Głubczyckiego. 
Zrealizowano wiele przedsięwzięć, które wpły-
nęły na poprawę infrastruktury drogowej, bez-
pieczeństwa jak również podniesienia stan-
dardów opieki zdrowotnej oraz szkolnictwa. 
Mijająca kadencja jest tym momentem, kiedy 
przychodzi czas na podsumowania. 
Zarząd Powiatu odbył łącznie 184 posiedzenia 
podejmując 645 uchwał. Natomiast Rada Po-
wiatu Głubczyckiego obradowała 51 razy tym 
samym podejmując 305 uchwał. 

Przed każdą sesją Rady Powiatu odbywały się 
Komisje, a było ich łącznie 174.  

Największą aktywnością wykazała się radna 
Pani Irena Sapa, która wzięła udział we wszyst-
kich tj. 50 posiedzeniach Rady Powiatu mijają-
cej kadencji. Pan Stanisałw Krzaczkowski był 
obecny na 49 posiedzeniach, Pan Tadeusz Kru-
pa wział udział w 48 posiedzeniach, Pani Anita 
Juchno, Pan Benedykt Pospiszyl oraz Pan Adam 
Leliński byli obecni na 47 sesjach,  Pani Alek-
sandra Bobkier i Pan Marian Podkówka uczest-
niczyli w  46 posiedzeniach, Pan Bogdan Kulig 
oraz Pan Stefan Besz obecni byli na 45 sesjach, 

Pan Leszek Bac obecny był na 42 posiedze-
niach, Pan Tadeusz Mańkiewicz oraz Pan Grze-
gorz Zakowicz uczestniczyli w 41 posiedze-
niach, Pan Bartosz Rudziński obecny był na 40 
sesjach, Pan Jerzy Naszkiewicz uczestniczył w 
39 posiedzeniach, Pan Józef Kozina uczestnił w 
36 sesjach. Natomiast najmniejszą aktywnością 
wykazał się Pan Tomasz Ognisty, który obecny 
był jedynie na 26 sesjach.

Dzięki ciężkiej i skutecznej pracy Zarządu i 
Rady Powiatu minione cztery lata należy uznać 
za udane.  

Zarząd Powiatu V kadencji 
Powiatu Głubczyckiego
Starosta Głubczycki – Józef Kozina, 
Wicestarosta – Anita Juchno, 
Członkowie Zarządu: 
Irena Sapa, 
Bogdan Kulik, 
Benedykt Pospiszyl
Rada Powiatu w Głubczycach
Przewodniczący Rady Powiatu:
Stanisław Krzaczkowski
1. Bac Leszek
2. Besz Stefan
3. Bobkier Aleksandra
4. Juchno Anita
5. Kozina Józef
6. Krupa Tadeusz
7. Krzaczkowski Stanisław
8. Kulik Bogdan
9. Leliński Adam
10. Mańkiewicz Tadeusz
11. Naszkiewicz Jerzy
12. Ognisty Tomasz
13. Podkówka Marian
14. Pospiszyl Benedykt
15. Rudziński Bartosz
16. Sapa Irena
17. Zakowicz Grzegorz

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
1. Tadeusz Krupa - Przewodniczący
2. Leszek Bac
3. Stefan Besz
4. Aleksandra Bobkier
5. Anita Juchno
6. Stanisław Krzaczkowski
7. Adam leliński
8. Jerzy Naszkiewicz
9. Tomasz Ognisty
10. Bartosz Rudziński
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Krzaczkowski
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Komisja Administracyjno-Budżetowa
frekwencja w latach 2014-2018

Komisje Stałe Rady Powiatu w Głubczycach

Komisja Administracyjno - Budżetowa
1. Aleksandra Bobkier - Przewodnicząca
2. Irena Sapa - Zastępca Przewodniczącej
3. Józef Kozina 
4. Stanisałw Krzaczkowski
5. Adam Leliński
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Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
frekwencja w latach 2014-2018

Komunikat „ostrzeżenie przed oszustami 
działającymi na terenie powiatu głubczyckiego”

Do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Głubczycach dotarły sygnały od 
mieszkańców o przestępczym działaniu nieznanych osób podających 
się za pracowników urzędu skarbowego.

Osoby te przekazują mieszkańcom nieprawdziwą informację o przy-
sługującej im nadpłacie z urzędu skarbowego, wręczają fałszywy 
banknot dwustuzłotowy i proszą o wydanie reszty. Tym samym osoba 
poszkodowana traci swoje oszczędności i wchodzi w posiadanie fał-
szywych pieniędzy.

Naczelnik urzędu skarbowego w Głubczycach ostrzega mieszkańców 
powiatu głubczyckiego przed wskazanym przestępczym działaniem 
nieznanych osób, informując jednocześnie, że nadpłaty są przekazy-
wane podatnikom jedynie na rachunek bankowy lub przekazem pocz-
towym.
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Komisja Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
1. Bartosz Rudziński - Przewodniczący
2. Anita Juchno
3. Józef Kozina
4. Bogdan Kulik
5. Tadeusz Mańkiewicz
6. Marian Podkówka
7. Benedykt Pospiszyl
8. Grzegorz Zakowicz

Komisja Rewizyjna:
1. Grzegorz Zakowicz - Przewodniczący
2.  Tadeusz Krupa - Zastępca Przewodniczącego
3. Aleksandra Bobkier - Sekretarz
4. Leszek Bac
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Komisja Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
frekwencja w latach 2014-2018

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku 
Publicznego:
1. Tadeusz Mańkiewicz - Przewodniczący
2.  Stefan Besz
3. Józef Kozina
4. Jerzy Naszkiewicz
5. Tomasz Ognisty
6. Marian Podkówka
7. Benedykt Pospiszyl
8. Irena Sapa

 

100,00%

82,98% 85,11%
95,74%

Grzegorz Zakowicz Tadeusz Krupa Aleksandra Bobkier Leszek Bac
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Zgubiłeś coś? Być może znajdziesz swoją własność 
w starostwie.

Przedmioty należące do różnych osób przechowywane są w biurze rze-
czy znalezionych w Starostwie. To tutaj trafiają niemal wszystkie zgu-
bione rzeczy na terenie naszego powiatu. Wśród nich są m.in: rowery, 

telefony komórkowe, środki pieniężne.

 Wykaz rzeczy znalezionych, znajduje w Wydziale Ogólno-Organizacyj-
nym w Starostwie Powiatowym w Głubczycach i na stronie internetowej 
pod adresem www.powiatglubczycki.pl, w zakładce biuro rzeczy znale-

zionych oraz na tablicy informacyjnej.

Biuro rzeczy znalezionych czynne jest w poniedziałki w godz. 7:30 – 
16:00, wtorki-czwartki w godz. 7:30 – 15:30 oraz piątki 7:30 – 15:00 

(Starostwo Powiatowe w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15, 

Wydział Ogólno-Organizacyjny, II piętro, pokój nr 308)



12 październik 2018 / www.powiatglubczycki.pl

Rzecz Powiatowa - info 2018 / www.powiatglubczycki.pl

Zasłużeni dla powiatu głubczyckiego wyróżnieni 
statuetką Głubczyckiego Lwa

Tadeusz Eckert oraz hm. Ryszard Kańtoch zostali wyróżnieni 
najważniejszą nagrodą przyznawaną przez Radę Powiatu Głub-

czyckiego - statuetką Głubczyckiego Lwa.

W środę 10 października br. w Sali konferencyjnej Starostwa Powiato-
wego w Głubczycach odbyła się ostatnia sesja Rady Powiatu V kaden-
cji. Miała ona charakter uroczysty, bowiem zostały wręczone statuetki 
„Głubczyckiego Lwa”. W tym roku prestiżowe statuetki zostały przyzna-
ne dla Pana Tadeusza Eckerta oraz hm. Ryszarda Kańtocha.

Pan Tadeusz Eckert został uhonorowany w kategorii „Promocja Powia-
tu”, natomiast hm. Ryszard Kańtoch – w kategorii „Działalność społeczna 
i charytatywna”. 

Statuetkę oraz podziękowania dla p. Tadeusza Eckerta wręczył Starosta 
Józef Kozina, Wicestarosta Anita Juchno oraz przewodniczący Rady Po-
wiatu – Stanisław Krzaczkowski. Były gratulacje i życzenia dalszych suk-
cesów a w ramach podziękowania Chór pod przewodnictwem Tadeusza 
Eckerta zaprezentował pokaz swoich umiejętności.

Tadeusz Eckert od wielu lat kształci głubczycką młodzież w zakresie wo-
kalnym. W 1988r. założył Chór Mieszany I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Adama Mickiewicza w Głubczycach, w którym jest dyrygentem pod 
dziś dzień. Chór już po trzech latach działalności odnosił pierwsze suk-
cesy. Przez całą działalność Chór zdobył wiele nagród, w tym m.in. Złoty 
Kamerton, Złote pasmo.

Począwszy od 1993 roku chór koncertował na licznych scenach w Polsce 
i zagranicą godnie reprezentując  i promując powiat głubczycki. Na swo-
im koncie ma występy w takich miejscach jak: Ambasada Polska w Pa-
ryżu, Watykan, Wystawa „Expo 2000” w Hanowerze czy Polski Ośrodek 

Społeczno-Kulturalny w Londynie. Poza tym występował w wielu innych 
krajach europejskich, m.in. w Danii, Szwajcarii, Jugosławii, Ukrainie, Cze-
chach, Słowacji, Szkocji, Walii, Irlandii Północnej oraz na Węgrzech. Chór 
jest także inicjatorem Festiwalu „Silesia Cantat”, w którym biorą udział 
zespoły spoza granic Polski.  

Druga statuetka zostanie wręczona w dniu 19.10.2018r. podczas uroczy-
stego pożegnania hm. Ryszarda Kańtocha w Sali pod Aniołem głubczyc-
kiego Ratusza.

Najlepsi z najlepszych
Matura już dawno za nimi, kierunki studiów wybrane, spadają 

ostatnie kasztany – symbol maturzystów. Można by pomyśleć, 
ze nikt już nie pamięta tych kilku miesięcy wstecz… 

A jednak władze powiatu głubczyckiego wciąż pamiętają o wybitnych 
maturzystach, już dziś absolwentach naszych szkół. Podczas uroczystej 
LI Sesji Rady Powiatu najlepsi tegoroczni maturzyści otrzymali nagrody 
oraz listy gratulacyjne. Rada Powiatu Głubczyckiego na czele ze Starostą 
Józefem Koziną pogratulowała zdolnym maturzystom oraz życzyła dal-
szych sukcesów na nowej ścieżce kariery, która niejednokrotnie będzie 
przebiegała pod górę i będzie wymagała ogromu pracy, aby osiągnąć za-
mierzone cele. 

Grono najlepszych maturzystów powiatu głubczyckiego w br. zasilili:

Absolwenci Zespołu Szkół Ogólnokształcących

- Alicja Świercz

- Bartosz Trynda

- Krzysztof Górecki

Absolwenci Zespołu Szkół Mechanicznych:

- Jolanta Borkowska

- Jakub Ozimek

- Tomasz Dobraz
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W dniu 11 października 2018 r. z okazji zbliżającego się dnia Edu-
kacji Narodowej zgodnie z tradycją Wicestarosta Anita Juchno 

uhonorowała nauczycieli za szczególne osiągnięcia. 

W bieżącym roku wyróżnieni zostali: Dorota Wróbel, Anna Pańczyk, Ro-
bert Połomski, Marek Malewicz oraz Ewa Trynda. „Wykonujecie Państwo 
bardzo dobrą pracę za co chciałabym bardzo podziękować. Wasza praca 
jest nieoceniona i potrzebna. Patrząc na Wasze zaangażowanie wiem, że 
swój zawód wykonujecie z prawdziwym powołaniem. Życzę wszystkiego 
dobrego w dalszej pracy” mówi Anita Juchno.

Nauczyciele docenieni przez Zarząd Powiatu
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Inicjatywa nauczycieli  
z ZSM Głubczyce

W sobotę 29 września w pięk-
ny, ciepły i słoneczny pora-

nek o godzinie 8:00 pod Ratuszem 
Miejskim w Głubczycach stawiła 
się grupa nauczycieli z Zespołu 
Szkół Mechanicznych w Głubczy-
cach aby w dość nietypowy spo-
sób uczcić 100 – lecie odzyskania 
Niepodległości przez nasz kraj, a 
mianowicie przejechać 100km na 
rowerach wokół Głubczyc. 

Zaopatrzeni w barwy narodowe wy-
ruszyli na ten wymagający rajd, peł-
ni zapału i determinacji. Trasa wio-
dła przez następujące miejscowości: 
Głubczyce, Gadzowice, Równe, Do-
bieszów, Mokre, Braciszów, Chróst-
no, Zubrzyce, Bogdanowice Kolonia, 

Włodzienin, Wojnowice, Boguchwa-
łów, Sucha Psina, Czerwonków, Ba-
borów, Dziećmarów, Grudynia Mała, 
Milice, Lisięcice, Biernatówek, Bier-
natów, Kietlice, Ściborzyce Małe, Po-
morzowiczki, Sławoszów, Tarnko-
wa, Głubczyce. 

Było to wymagające wyzwanie, za-
kończone sukcesem. Uczestnicy w 
świetnych humorach i lżejsi o kilka 
kilogramów wrócili szczęśliwie do 
Głubczyc około godziny 16:30. Byli 
wśród  nich też tacy, którzy gotowi 
byli jechać jeszcze raz ale…. to już 
inna historia:)

Redakcja ZSM

Narodowe Czytanie  
„Przedwiośnia” w bibliotece ZSO 

w Głubczycach
Od pięciu lat nasza szkoła 

aktywnie włącza się w ak-
cję Narodowego Czytania, or-
ganizowaną pod honorowym 
patronatem Prezydenta RP.  W 
roku jubileuszu 100 rocznicy 
odzyskania  przez Polskę nie-
podległości  Prezydent zaprosił 
do czytania „Przedwiośnia”.

W bibliotece szkolnej Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących ucznio-
wie czytali powieść  dwukrotnie,  
uczestnicząc  w szkolnym i mię-
dzyszkolnym konkursie o tytuł 
Mistrza Pięknego Czytania. Tego-
roczna szkolna akcja Narodowego 
Czytania „Przedwiośnia”  Stefana 
Żeromskiego w ZSO odbyła się 13 
września  2018 roku w bibliotece 
szkolnej. Ochotnicy wzięli udział 
w IV Szkolnym Konkursie Piękne-
go Czytania o tytuł Mistrza pięk-
nego czytania ”Przedwiośnia” 
Drywalizacji o laury w sztuce 
czytania  zgłosili się : Natalia Gan-
czarska,  Aleksandra Kobeluch, 
Kalina Liphardt, Karolina Tybur-
czy, Judy Khawla, Natalia Niem-
czycka, Liwia Wieczorek, Natalia 
Zamojska, Krzysztof Fuhs.

Jury w składzie : Kazimiera Góra-
towska, Grażyna Pakulska i Tade-
usz Eckert postanowiło przyznać:

I miejsce i tytuł mistrza - Liwii 
Wieczorek z 2 C ,

II miejsce -  Kalinie Liphardt z 1 A 
i Karolinie Tyburczy z 1 C,

III miejsce -  Aleksandrze Kobe-
luch z 1 A.

Zwycięzcy szkolnych eliminacji 
reprezentowali naszą szkołę  w 
etapie powiatowym. W tym roku 
bibliotece szkolnej Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących przypadła  
zaszczytna rola  organizacji  III 
Międzyszkolnego Konkursu Pięk-
nego Czytania  dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych powiatu 
głubczyckiego. Wybrane frag-
menty „Przedwiośnie” Stefana 
Żeromskiego uczestnicy zmagań 
konkursowych zaprezentowali  
19 września 2018 r. W międzysz-
kolnym turnieju pięknego czy-
tania, poza uczniami ZSO,  wzięli 
udział  z Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Głub-
czycach: Natalia Sikora, Martyna 
Marciniszyn, Dominik Wąsik a 
z Zespołu Szkół Mechanicznych 
w Głubczycach: Magda Papuga, 
Aleksandra Pabian i Maria Sob-
czyk.  Komisja w składzie: Wal-
demar Lankauf, Tadeusz Eckert 
i Grażyna Pakulska zwycięskie 

miejsca przyznała:

I miejsce i tytuł mistrza - Liwii 
Wieczorek z  ZSO,

II miejsce – Aleksandrze Pabian z 
ZSM i Kalinie Liphardt z ZSO,

III miejsce –Dominikowi Wąsik 
z ZSCKR i  Karolinie Tyburczy z 
ZSO.

Dziękujemy wszystkim biorącym 
udział w akcji
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Bezpieczny Przedszkolak
VI edycję konkursu plastycznego „Bezpieczny Przedszkolak” wy-

grali podopieczni Przedszkola Nr 3 w Głubczycach.

Przystąpiła do niego większość przedszkoli z województwa opolskiego, 
a najlepszy rysunek znalazł się na okładce książeczki prewencyjnej doty-
czącej bezpieczeństwa najmłodszych - „Bezpieczny Przedszkolak”.  Wo-
jewódzka Komisja konkursowa spośród 194 nadesłanych prac wybrała 
pracę Grupy I Sówki z Przedszkola Nr 3 w Głubczycach. Książeczka uczy  
podstawowych znaków drogowych, a także utrwala zampamiętanie nu-

merów alarmowych. 10.000 egzemplarzy publikacji trafi do przedszkoli 
z całego województwa opolskiego.

28 września w Miejskim Domu Kultury w Głubczycach odbyła się inaugu-
racja książeczki „Bezpieczny Przedszkolak”. Przedszkolaki przedstawiły  
niebywały program artystyczny. Wicestarosta Anita Juchno wręczyła 
dzieciom nagrody za zdobycie I miejsca w tym prestiżowym kokursie. 

Serdecznie gratulujemy!
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Beninca Cup
Pierwszy dzień Turnieju Beninca Cup w 

Kędzierzynie- Koźlu rywalizowaliśmy 
w dwóch kategoriach wiekowych U -9 oraz 
U-13. 

Zdobyliśmy 6 medali. 

U- 9 chłopcy

1 miejsce – Łukasz Golas

U-13 dziewczęta
2 miejsce - Maja Janko
3 miejsce – Oliwia Zielińska
3 miejsce – Kaja Naumczyk

U-13 chłopcy
1 miejsce – Mateusz Golas
3 miejsce – Jakub Gałązka

Niedziela – drugi dzień rywalizacji w Turnie-
ju Beninca Cup w Kędzierzynie- Koźlu. Tym 
razem walczyliśmy w kategorii U-11 oraz 
U-15. Zdobyliśmy tym razem 10 medali

Kategoria U-11 dziewcząt
1 miejsce- Maja Naumczyk
2 miejsce- Anna Paruszewska
3 miejsce – Julia Krawiec
3 miejsce – Maria Czyżowicz

Kategoria U- 11chłopców
1 miejsce – Paweł Kiszczyk
3 miejsce- Dawid Serafin
Kategoria U-15 dziewcząt
2 miejsce- Maja Janko
3 miejsce- Oliwia Zielińska

Kategoria U- 15 chłopców
1 miejsce- Mateusz Golas
3 miejsce – Rafał Mielnik

Gratulacje dla wszystkich uczestników 
turnieju!

źródło:http://www.technikglubczyce.pl/

Międzynarodowy Turniej w Chorwacji
W dniach 7-9.09 odbywał się Międzynarodowy Turniej w Chorwacji. 

Zawody odbywały się w Zagrzebiu a nasz klub reprezentował Mateusz Golas, który zdobył na 
tej imprezie trzy medale : złoty w grze mieszanej w parze z Julią Wójcik z Kędzierzyna, srebrny w 
grze pojedynczej oraz brązowy w grze podwójnej w parze z Christos GEORGIOU z Cypru. Serdecz-
nie gratulujemy!


