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DOŻYNKI – święto zboża, plonów oraz 
rzemieślniczych koron

Dnia 04.09.2022 
w Branicach, od-
były się Dożynki 

Powiatowe, w ramach 
Dożynek Wojewódz-
kich. Czynny udział w 
tym wydarzeniu brał: 
Samorząd Powiatowy, 
gminy, sołectwa, koła 
gospodyń oraz całe 
zastępy ludzi, któ-
rych zadaniem było 
dopilnować aby ten 
dzień był wyjątkowy.

Uroczystości roz-
poczęto od Mszy 

Świętej w Bazylice 
pw św. Rodziny, 
którą uroczyście 
poprowadził biskup 
Andrzej Czaja.
Tegoroczne dożynki 
odbyły się po długo 
wyczekiwanej prze-
rwie, związanej z 
sytuacją epidemio-
logiczną w kraju.

Wśród zaproszonych 
gości znaleźli się: Mar-
szałek Województwa 
Opolskiego Andrzej 
Buła, Starosta Głub-
czycki Piotr Soczyński, 
Wójt Gminy Branice 
Sebastian Baca, a 
także pracownicy 
samorządów, gmin 
oraz mieszkańcy. 

Podczas oficjalnego 
otwarcia Dożynek, 

Marszałek Andrzej 
Buła, podzielił chleb 
który został wypie-
czony z mąki z tego-
rocznych zbiorów.
Dożynki to doskonały 
czas na uhonorowa-
nie osób, które w 
szczególny sposób 
przyczyniają się do 
rozwoju i promocji 
nie tylko naszego 
powiatu, ale także ca-
łego Województwa.

Honorową Odznakę 
Województwa Opol-
skiego Zasłużony 
dla Województwa 
otrzymali: dr Kata-
rzyna Maler oraz dr 
Arkadiusz Szymczyna.

W tym dniu chcie-
liśmy wyróżnić tych, 
którzy swoją działal-
nością mają znaczący 
wpływ na rozwój 
naszego powiatu.
Firma Biochem z 
Kietrza to najlepszy 
przedsiębiorca sektora 
rolnego, a w konkursie 
organizowanym przez 
KRUS ,,Bezpieczne 
gospodarstwo rolne’’ 
wyróżnienie powędro-
wało do Pana Ryszar-
da Ziobrowskiego oraz 
Pana Damiana Barona.
Pokaz koron, występ 
Chóru Angelus Cantat, 
występ Mażoretek z 

Branic, to tylko część 
tego co działo się 
podczas Dożynek. Bar-
dzo się cieszymy, że 
byliśmy częścią tego 
pięknego wydarzenia i 
z niecierpliwością cze-
kamy na kolejny rok.
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Wrzesień miesiącem dożynek 

28/08/2022 Nowa Cerekwia

28/08/2022 Pomorzowice

CHÓRALNE UNIESIENIA

FOT: Piotr Wołoszyn

FOT: Gmina Głubczyce

FOT: Chór Angelus Cantat

Tegoroczne dożynki, czyli najważniejsze 
święto dla naszych rolników, będące 

ukoronowaniem ich całorocznego trudu, 
odbyło się na terenie naszego Powiatu w 
miejscowościach: Nowa Cerekwia oraz 
Pomorzowice. Była to świetna okazja aby 

podziękować wszystkim rolnikom i miesz-
kańcom wsi, za trud ich pracy. Podczas 
świętowania, mogliśmy podziwiać piękne 
korony - symbol dożynek a także wystę-
py artystyczne, które umilały czas mimo 
niesprzyjającej pogody. To właśnie w ten 

dzień wszystkie miejscowości dożynkowe 
są barwnie przyozdobione. A z roku na rok 
gospodarstwa wykazują się coraz to więk-
szą kreatywnością.

Angelus Cantat - młodzież która poświęca swój 
czas na muzykę, zawieranie nowych przyjaźni 
oraz dotarczanie muzycznych uniesień.

Tak było w dniach 29/07-31/07 w 
Głogówku. Odbyła się V Szkółka Mu-
zyczna. Udział w niej brały dzieci, 

młodzież jak również osoby dorosłe. Ca-
łość podzielono na dwie grupy: 6-11 lat 
oraz 12-45lat. Warsztaty były otwarte dla 
każdego a Chór Angelus Cantat oraz Chór 
Światło dla Młodych z Głogówka, były 
wielkim wsparciem dla młodych artystów, 
którzy chcą wkroczyć w świat muzyki. Dla 
uczestników przygotowano zajęcia m.in. 
z: emisji głosu, wykonywania utworów 
muzyki gospel czy też muzyki popularnej. 
Śpiewaków wspierali fantastyczni nauczy-
ciele: Julianna Trniczek, Anna Kubiak oraz 
Piotr Wiecha. Po owocnych warsztatach 
muzycy zaprezentowali się podczas Kon-
certu Finałowego - Dając Nadzieję, który 
odbył się w Centrum Kultury w Głogówku. 
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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

STAROSTWO POWIATOWE 
w Głubczycach

 Z cyklu: ,,Młodzi z pasją’’
,,Sing Off’’ czyli półfinał The Voice Kids oraz Dru-
żyna Thomsona i Barona. 

Kim jest ta 15-latka z anielskim głosem? To Julia 
Żełudkowska, pochodząca z Lisięcic w powiecie 
głubczyckim. 

Julia od kiedy pamięta zawsze była związana 
z muzyką, z czasem przerodziło się to w wielką 
pasję. Pasję która później otwierzyła jej drzwi w 
słynnym programie muzycznym The Voice Kids.

Pewnego dnia nasza mieszkanka dowiedziała się 
o castingach on-line, wysłała swoje zgłoszenie z 
wykonaniem piosenki w języku polskim oraz an-
gielskim. Jakież było zdziwienie, gdy w niedługim 
czasie otrzymała telefon z zaproszeniem na ko-
lejny etap.

Na etapie ,,Przesłuchań w ciemno’’ odwróciły się 
krzesła Cleo oraz Thomsona i Barona. Julia była 
bardzo szczęśliwa i jak podkreśla : ,, Nie wiedzia-
łam kogo mam wybrać, jednak drużyna chłopa-
ków była bliższa memu sercu, dlatego też wybra-
łam ich drużynę’’.
Ze swoimi trenerami Julia dotarła do etapu ,,Sing 
Off’’, gdzie wykonała emocjonalną piosenkę: 
,,Can’t take my eyes off you’’ Glorii Gaynor.

,,Udział w programie to spełnienie moich ma-
rzeń, pozwolił mi na poznanie wielu wspaniałych 
osób oraz zdobycie nowego doświadczenia mu-
zycznego i wokalnego. Na pewno nie jest to ko-
niec mojej kariery muzycznej, przede mną jesz-
cze wiele planów do zrealizowania’’.

Nowy rok szkolny 2022/2023 rozpoczęty
Inauguracja Nowego Roku Szkolnego w ZSO Głub-
czyce
W czerwcu żegnaliśmy naszych maturzystów, a 1.09 uroczyste ślubowanie 
złożyli uczniowie klas pierwszych. 
W apelu inaugurującym rok szkolny w Zespole Szkół Ogólnokształcących w 
Głubczycach wzięli udział przedstawiciele Zarządu Powiatu Starosta Piotr So-
czyński oraz Wicestarosta Anita Juchno. W tym roku pierwszą klasę rozpo-
czeło 6 profili: matematyczno-fizyczna, matematyczno-informatyczna, bio-
logiczno-chemiczna, humanistyczna oraz dwie językowe. Łącznie zaczęło 143 
uczniów.                                                       
W ZSM powstało 5 klas Technikum oraz 2 klasy branżowe łacznie 181 uczniów.
Bardzo się cieszymy, że nasze szkoły cieszą się takim zainteresowaniem ze 
strony młodych adeptów.                                                                                 
Wszystkim uczniom oraz kadrze pedagogicznej życzymy samych sukcesów w 
bieżącym roku szkolnym.

Włoskie tournée chóru 
Leo Cantores oraz Canta-
bile pod kierunkiem Ewy 
Maleńczyk

 Podczas tegorocznych 
wakacji w dniach 27-31 
lipca wzięliśmy udział w 
12. Międzynarodowym 
Festiwalu Chórów i Or-
kiestr w Toskanii (Wło-
chy). Oprócz nas w fe-
stiwalu wzięło udział 
jeszcze 15 innych zespo-
łów, w tym dwa z Polski. 
Koncerty odbywały się w 
urokliwej miejscowości o 
nazwie Montecatini Ter-
me. Miała tam też miejsce 
parada, podczas której 
wszyscy wykonawcy mie-
li okazję przedstawić wy-
brany przez siebie utwór. 
Reprezentowaliśmy nasz 
region flagami Gminy 
Głubczyce oraz Woje-
wództwa Opolskiego. 

Nasz repertuar opierał 
się na ludowych utworach 
takich jak „A nie ta pta-
szyna” czy „Nie dokazuj”, 
chcieliśmy w ten sposób 
pokazać polską kulturę. 
Po koncercie czuliśmy, że 
daliśmy z siebie wszystko, 
dostaliśmy dużo gratula-
cji i miłych słów. Oprócz 
występu mieliśmy okazję 
zwiedzić Pizę, gdzie pod 
Krzywą Wieżą nieformal-
nie zaśpiewaliśmy kilka 
utworów. Widzieliśmy 
także Florencję, w której 
podziwialiśmy Katedrę 
Santa Maria del Fiore. 
Znaleźliśmy też czas na 
odpoczynek nad włoskim 
morzem. W ten sposób 
oprócz rozwijania swoich 
zainteresowań udaje nam 
się poznawać nowe pięk-
ne miejsca. Festiwal ten 
był idealną okazją, aby po 
dwóch latach pandemii 

zintegrować się na nowo 
i poznać nowe osoby. W 
tym miejscu Chcielibyśmy 
podziękować za wsparcie 
finansowe Urzędowi Mar-
szałkowskiemu w Opo-
lu. Dla wielu z nas był to 
pierwszy i zapewne nie 
ostatni zagraniczny wy-
jazd chóralny, który zapa-
miętamy na długo.

Więcej relacji z wyjazdu 
można znaleźć na naszym 
Facebooku: Chór Cantabi-
le.

Muzyka łączy wszystkie języki świata

zdj. z prywatnego archiwum Julii 

Fot. Chór Cantabile

HILASTERION 
-Koncert Poetycki              
słowa ks.J.Szymik, muzyka J.Ka-
niowski                                 

W  dniu 9.09.2022 w Sali 
widowiskowej Miej-
skiego Ośrodka Kultury 

w Głubczycach odbyło niezwykłe 
wydarzenie muzyczne, koncert 
zatytułowany Hilasterion. Termin 
ten (z grec. Hilasterion, pol. prze-
błagalnia)  wyjaśnia sam autor 
jako „centralny przedmiot świątyni 
– wieko przykrywające Arkę Przy-
mierza, miejsce, nad którym uka-
zuje się Jahwe, w obłoku <punkt 
styczności> Boga i człowieka, miej-
sce tajemniczej obecności Najwyż-
szego.                                                               

Koncert Hilasterion, być może za 
sprawą owej dyskretnej Obecno-
ści, wprowadził słuchaczy w świat 
poezji i muzyki, gdzie dźwięki 
pięknych melodii połączyły 
w niezwykłej harmonii 
myśli i słowo, rozum 
i serce, wzruszając 
swą głęboką wymo-
wą. Przepiękną, na-
tchnioną muzykę 
skomponował Kie-
rownik Artystyczny 
MOK w Głubczycach 
pan Józef Kaniowski 
do słów wierszy na-
pisanych przez księdza 
Prof. dr hab. Jerzego Szy-
mika, wykładowcy Wyższe-
go Seminarium Duchownego 
w Katowicach, wcześniej adiunkta 
Katedry Dogmatycznej KUL, wie-
loletniego członka Watykańskiej 
Międzynarodowej Komisji Teolo-
gicznej,  uczestnika Komitetu Nauk 
Teologicznych PAN,  autora ponad  
70 – ciu książek naukowych, po-
etyckich i eseistycznych, współ-
pracownika „Gościa Niedzielnego” 
oraz autora wydanych  ostatnio 
publikacji:  „Theologia benedic-
ta” , „Poezja i teologia”, „Prawda 
i mądrość”, Trylogii biblijnej Veni 
Sancte, Spirytus, a także licznych 
tomików wierszy m.in. „Hilaste-
rion”, „Dobre wino”, „Ogród”, lau-
reata wielu nagród naukowych i 
literackich. 

Tymi właśnie słowami 
przywitał ks. Prof. Jerzego Szymi-
ka jego wieloletni przyjaciel pan 
Józef Kaniowski, który za sprawą 
skomponowania muzyki do słów 
innego wybitnego poety Josepha 
von Eichendorffa poznał autora 
przekładu jego twórczości jakim 
jest właśnie ksiądz Profesor.  Jak 
widać bycie obecnym w literaturze 
duchowej, pełnej wiary pozwoli-
ło panu Kaniowskiemu nawiązać 
bliższe relacje i zaprosić do nasze-

go miasta tak wyjątkowego gościa 
jakim jest ks. Jerzy Szymik, który 
choć  jest autorem tak wielu publi-
kacji, czy laureatem wielu prestiżo-
wych nagród, dał się nam poznać 
podczas wieczoru autorskiego jako 
człowiek niezwykle skromny, po-
godny ale  i pełen pokory .  

Koncert w całości poprowa-
dził pan Józef Kaniowski, autor 
wszystkich kompozycji, który za-
siadł do fortepianu by za sprawą 
wykonywanych  18 utworów prze-
nieść nas w świat głębokiej wiary, 
gdzie przejmująca muzyka i piękne 
słowa dały nam poczuć co znaczy 
„kochać tak jak się całuje chleb na 
klęcząco i w świętym milczeniu, 
być tak jak bywa Bóg zawsze cały 
i jakby trochę w cieniu, dawać tak, 
że już nic nie zostaje a jest się bo-
gatym po brzegi, żyć tak, że już bar-
dziej nie można...”                      Wy-
konywane przez grupę estradową 
MOK utwory dały wyraz zachwytu 

nad wiarą ale również 
pokazały zwyczajne życie, uczucia, 
dylematy i duchowe rozterki które 
wpisują się w życie      każdego czło-
wieka, przybliżając nas do głębsze-
go zrozumienia czym jest wiara 
i nadzieja, która z niej wypływa, 
czemu sprzyja głęboka refleksja 
by: „żyć tak, żeby niczego nie mu-
sieć żałować, Niczego się nie wsty-
dzić, niczego się nie bać” (J.Szymik 
„Ostatnia wieczerza”). 

Spośród wykonywanych utwo-
rów znalazły się takie wiersze 
jak: „Czy i gdzie jest Bóg”, „Na 

placu Świętego Piotra”, „Ostatnia 
wieczerza”, „Sprawiedliwy i wie-
rzący”, „Niepokój Boga”, „Przyczy-
na naszej radości” i inne z różnych 
tomików wierszy m.in. „Ogród”, 
„Dobre wino”, „Hilastrerion”. 

Po tej muzycznej uczcie duchowej 
zaproszony przez p. Kaniowskie-
go do udziału w tym wyjątkowym 
spotkaniu polonista pan Wiesław 
Janicki z właściwą sobie wrażliwo-
ścią poprowadził wieczór autorski 
z ks. Prof. Jerzym Szymikiem, któ-

ry przeprowadził nas z kolei przez 
świat filozoficznych znaczeń jego 
utworów, ich podłoża teologicz-
nego, emocjonalnego i duchowe-
go, byśmy mogli lepiej zrozumieć 
jego natchnioną poezję. I tu padło 
„…Najważniejsze z pytań: o uczci-
wość wewnętrzną, o prawdę ser-
ca. Nie idź za każdym impulsem, za 
każdą myślą, za każdym obrazem. 
Słyszę” (J.Szymik „Z Izajasza, księ-
cia poetów)

Wśród zaproszonych gości zaszczy-
cił nas swą obecnością ksiądz pro-
boszcz parafii Głubczyce Ks. Da-
niel Leśniak, siostry zakonne oraz 
przedstawiciele władz gminnych i 
powiatowych. 

W koncercie wykonawcami 
byli: zespół estradowy 
MOK w składzie: Domi-

nik Wąsik, Beata Krzaczkowska,  
rodzina Fedorowicz: Longina, 
Bronisława, Brygida i Krzysztof 
Fedorowicz, zespół „Uśmiech” w 
składzie: B. Heiduczek, M. Kudzia, 

W.Litwinowicz, M.Niemiec, M.
Sawicka, M.Wąsik, H.Zda-

niak,  oraz  prowadzący 
wieczór autorki p.Wie-

sław Janicki i oczywi-
ście autor wszystkich 
kompozycji,  pianista 
i kompozytor  pan 
Józef Kaniowski. 
Wszystkich, którzy 
nie mogli przybyć na 

ten wyjątkowy kon-
cert zapraszamy do 

jego obejrzenia i przeży-
cia go z TV Pogranicze. 

Wieczór to był wyjątkowy, wy-
raźnie pokazał i dał odczuć jakim 
dobrem dla nas jest zwrócenie 
oczu w kierunku Boga, gdzie z tego 
umiejscowienia naszych myśli i 
uczuć wypływa łaska zachwytu o 
którym wspomina w swych publi-
kacjach ks. Prof. Jerzy Szymik, za-
chwytu wynikającego z głębokiej 
kontemplacji wiary, gdzie świat 
który zwracając  się  w kierunku 
Boga staje się czysty i przejrzysty 
umiejscawiając człowieka po ja-
snej stronie życia , mimo ale i tym 
bardziej, że,  jak pisał Czesław Mi-
łosz „Co nie ma cienia istnieć nie 
ma siły”. 

Koncert „Hilasterion” pozwo-
lił nam przeżyć ten rodzaj ducho-
wego zachwytu nad naturą życia, 
wiary, nadziei i miłości. I tylko w 
takim miejscu naszych myśli, i w 
takim zachwycie gdy powiemy 
„chwilo trwaj” zatrzymamy w ser-
cach największy dar Bożej miłości.

                                                                                                                                                      
                    dr Beata Krzaczkowska
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         MUZYCZNE ZAKOŃCZENIE LATA
W ramach projektu ,, Dając Nadzieję- międzypokoleniowa muzyka chóralna/ mieszkańcy gotowi na wyzwania i tworzący otwartą wspól-
notę’’, realizowanym przez Powiat Głubczycki wraz z Chórem Angelus Cantat, w dniu 23/09 w Auli ZSO odbyło się: ,,Muzyczne Zakończenie 
Lata’’, w którym brały udział przedszkolaki z Głubczyc.

Chór pod przewodnictwem Tadeusza Eckerta, w zakresie warszta-
tów muzycznych, przeniósł najmłodszych w podróż po różnych za-
kątkach świata. Chór wykonywał utwory rozrywkowe które miały za 
zadanie zadowolić ucho małego słuchacza. Piosenki które znalazły 
się w repertuarze to m.in. ,,Serduszko puka w rytmie czacza’’ czy 
,,The Lion sleeps tonight’’ z słynej bajki o Królu Lwie. Przedszkolaki 

aktywnie brały udział w całym wydarzeniu, a my jako Powiat jeste-
śmy dumni, z bycia częścią tak wspaniałej społeczności. Warsztaty 
muzyczne zostały wzbogacone o dodatkowe atrakcje animacyjne 
oraz tańce w rytmie dziecięcych przebojów. Wspólnie pożegnaliśmy 
lato i oficjalnie przywitaliśmy PANIĄ JESIEŃ.

W dniu 01.10.2022 w Centrum 
Kultury w Głubczycach, odbył 

się Finałowy Koncert Festiwalu: 
,,Opolskie Śpiewa’’.

Pomysłodawcą całego przedsięwzięcia była Pani Ewa Maleń-
czyk, która wraz ze swoimi chórami Leo Cantores, Cantabile a 
także chór Państwowej Szkoły Muzycznej w Głubczycach, za-
prosili do współpracy chór Capricolium z Głuchołaz dyrygent 
Adam Dziurowski oraz Sursum Corda ze Strzelec Opolskich 
dyrygent Barbara Niedworok. Festiwal miał również swoich 
solistów z własnym recitalem, byli nimi: Maciej Ziółko, Julita 
Ziółko oraz Michalina Kaliwoda. O oprawę muzyczna zadbała 
Pani Agnieszka Jagla-Kubów oraz zespół Kolorytm.

Gościem specjalnym na koncercie był Jakub Neske, polski 
kompozytor, zdobywca nagrody International Competition 
of Choral Composition. Zaszczycił on chóry swoją obecno-
ścią, jak również tym, że dyrygował kilkoma utworami min: 
Deus Ex Machina.

Ponad 100 muzyków,  wykonywali utwory od klasyki po mu-
zykę rozrywkową. 

Utwory zespołów min: Bon Jovi, Toto czy Europe w aranżacji 
chóralnej to coś co warto było usłyszeć i zobaczyć na własne 
oczy.

Całość została zakończona utworem Final Countdown któ-
ry spotkał się z owacjami na stojąco. Cała sala MOK pęka-
ła w szwach, a koncert był pięknym zwieńczeniem festiwalu 
Opolskie Śpiewa. 

Fot.M.Kitka
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Bezpieczeństwo i rekreacja. Miasteczko 
rowerowe oddane do użytku
W środę 6 lipca na terenie boiska Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Głubczycach oddano do użytku 
miasteczko rowerowe, zakupione z projektu Wik-
tora Wojnarskiego i Romana Borszowskiego, zło-
żonego w ramach Budżetu Obywatelskiego mia-
sta Głubczyce.

Dzięki temu projektowi dzieciaki będą mogły za-
znajomić się ze znakami drogowymi oraz zasada-
mi bezpiecznego przemieszczania się po drogach.  
Założeniem tego projektu jest również przeprowa-
dzanie egzaminów i szkoleń na kartę rowerową. 

Na otwarcie zostali zaproszeni Strażacy i Policjanci. 
Młodszy aspirant Pan Łukasz Golinowski przepro-
wadził dzieciom szkolenie z zasad ruchu drogowe-
go, uważnie przyglądając się i zwracając szczegól-
ną uwagę na poruszanie się po torach zgodnie ze 
znakami drogowymi.

Co czeka nas od 2023 roku?

Czekają nas duże zmiany w 
zakresie badań technicznych 
pojazdów. Pod lupę zostaną 
wzięte stacje kontroli pojaz-
dów. Wszystkie te działania 
maja doprowadzić do wyso-
kiego poziomu badań tech-
nicznych, a co za tym idzie, 
poprawy bezpieczeństwa na 
drogach, przez eliminację z 
ruchu drogowego pojazdów 
w złym stanie technicznym. 

Powstanie organ nadzoru nad 
prawidłowością prowadzenia 

badań technicznych, którym 
będzie dyrektor Transporto-
wego Dozoru Technicznego. 
Starosta w dalszym ciągu bę-
dzie sprawował nadzór nad 
właścicielami stacji kontroli 
pojazdów, dodatkowo nadzór 
ten będzie obejmował także 
właścicieli ośrodków szkole-
nia diagnostów.

Stworzony zostanie nowy sys-
tem egzaminowania i szkole-
nia przyszłych diagnostów. 
Ma to na celu podwyższenie 
jakości pracy diagnostów, 
co ma mieć przełożenie na 

poprawę rzetelności badań 
technicznych.

Zostanie utworzony także 
Krajowy Punkt Kontaktowy 
do spraw Badań Technicz-
nych, którego zadaniem bę-
dzie wymiana informacji  z 
innymi punktami tego rodza-
ju państw członkowskich UE i 
Komisją Europejską.

Zmiany wejdą w życie od 1 
stycznia 2023r., z wyjątkiem 
– jak możemy przeczytać na 
stronie rządowej gov.pl – nie-

których przepisów, które za-
czną obowiązywać z dniem 
następującym po dniu ogło-
szenia ustawy.

Rzecz Powiatowa - info 2022 / www.powiatglubczycki.pl

Z początkiem stycznia bieżącego roku nowe przepisy dot. ruchu 
drogowego przywitały kierowców, a już szykują się kolejne zmiany. 
Jakie?

Zdj.Twoje Głubczyce

                                                                   NARODOWE CZYTANIE’2022 W ZSM
Od lat tzw. narodowe czytanie w głubczyckim ,,Mechaniku’’ 
odbywa się w ramach zajęć języka polskiego i to niemal we 
wszystkich klasach. Najczęściej w plenerze, ale też w salach.

Tegoroczna edycja tegoż czytelniczo-literackiego przedsię-
wzięcia dotyczy ,,Ballad i romansów’’ Adama Mickiewicza. 
Ten zbiór poetycki, wydany dokładnie dwieście lat temu 
(1822 r.), zapoczątkował polski romantyzm. 

Nie bez przyczyny na tegoroczne narodowe czytanie wy-
brałam  tężnię solankową w Parku Miejskim, sąsiadującą 
zresztą z ZSM. Walory zdrowotne, łono natury, staw  łabę-
dzi, mnóstwo zieleni…Czyż można znaleźć piękniejsze miej-
sce do odczytania ,,Świtezianki’’, ,,Świtezi’’, ,,Rybki’’ i innych 
utworów? Nie sądzę…

Tymczasem klasy I CD, II AL., II i, II g oraz III CD w pierwszym 
tygodniu nauki, korzystając ze słonecznej , wrześniowej aury, 
miały okazję uczestniczyć w wydarzeniu , o którym tu mowa, 
nie kryjąc swego zadowolenia. A każdy uczeń przeczytał 
przynajmniej 3-4 strofy. Nie mogło też zabraknąć krótkiego 

omówienia i nawiązania do ludowego kodeksu moralnego: 
,,Nie masz winy bez kary’’, wypływającego z ballad.

Miłym akcentem naszego wyjścia do tężni było spotkanie w 
niej z emerytowanym, długoletnim nauczycielem przedmio-
tów zawodowych w ZSM-Panem Bronisławem Malikiem, dla 
którego kontakt z młodzieżą ,,Mechanika’’ był sentymental-
nym wspomnieniem i swoistym powrotem do przeszłości. 
Uczniowie nie kryli radości, że mogli poznać zasłużonego 
pedagoga, ojca ich obecnego nauczyciela –Krzysztofa Mali-
ka- autora pomocy dydaktycznych i skryptów,  z których ko-
rzystają kolejne pokolenia. Miłe chwile…

W następnym tygodniu nauki pozostałe klasy dołączą do 
owej akcji czytelniczej, by tym samym tradycji stało się za-
dość. Dopilnują tego moje koleżanki- polonistki, czyli Viola 
Maciej i Ela Śmidoda.

O zaletach płynących z czytania literatury nie będę się rozpi-
sywać, bo to oczywiste, lecz zachęcam wszystkich do sięga-
nia po książki.

                                                                                                                                  Z czytelniczym pozdrowieniem- Maria Farasiewicz

STAŻE ZAWODOWE
Od lat młodzież Zespołu Szkół Mechanicz-
nych w Głubczycach odbywa w ramach 
miesięcznych praktyk tzw. staże zawodo-
we. Związane są one z projektem ,,Opolskie 
szkolnictwo zawodowe na rynku pracy-2’’ 
realizowanym przez Samorząd Wojewódz-
twa Opolskiego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020;oś prioryte-
towa IX Wysoka Jakość Edukacji…Rozwój 
Kształcenia Zawodowego.
W roku szkolnym 2022/2023 wspomnia-
ne staże zawodowe realizować będą klasy: 

III A, III CD,III i, III L, IV BM oraz IV EF. Jako 
pierwsi praktykę rozpoczną moi wycho-
wankowie-kl. III L, którzy podejmą ją już 3 
października. U progu nowego roku szkol-
nego otrzymali oni od kierownika szkole-
nia praktycznego-Andrzeja Wesołowskiego 
stosowne skierowania. A zważywszy na to, 
że są uczniami technikum logistycznego, 
wybierali zakłady pracy i firmy związane z 
transportem, magazynowaniem i szeroko 
pojętą logistyką, tak popularną ostatnimi 
czasy. Niewątpliwym plusem owych staży 
jest przyzwoita gratyfikacja, co bardzo cie-
szy uczniów i ich rodziców.

W ciągu zaledwie kilku dni zostały dopeł-
nione wszelkie formalności. A w czwartek, 
29 września, nasz ,,Mechanik’’ odwiedził 
koordynator projektu, który przywiózł 
umowy dla moich wychowanków. Te pod-
pisane zostały przez stażystów w obecności 
dyrektora Jana Łaty-nadzorującego projekt, 
jak i mojej osoby.
Tymczasem wszystkim udającym się na 
praktyki stażowe życzymy, by rzetelnie wy-
pełniali swoje obowiązki, zbierali nowe do-
świadczenia i godnie reprezentowali dobre 
imię szkoły.
Powodzenia!
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79. ROCZNICA ZBRODNI WOŁYŃSKIEJ
11 lipca 1943 r.

Dnia 11 lipca na cmentarzu komunalnym w Głubczycach, przy Po-
mniku Sybiraków o Kamieniu Pamięci, odbyły się uroczystości 

upamiętniające te tragiczne wydarzenia. W obchodach brali udział 
Przedstawiciele Samorządu, służb mundurowych, kresowiacy, harce-
rze oraz mieszkańcy miasta. Uczestnicy oddali hołd zamordowanym, 
przez złożenie kwiatów oraz zapalenie zniczy. 

- ,,Mamy na swoim terenie bardzo dużo kresowiaków, ludzi którzy 
z tamtych terenów przybyli na ziemie głubczycką. Tym bardziej jest 
nam bliska pamięć o tej tragedii która się wydarzyła 11 lipca ma ziemi 
wołyńskiej’’,podkreśla Anita Juchno, wicestarosta powiatu głubczyc-
kiego w wywiadzie z Radiem Opole

FOT. BARTŁOMIEJ KAWULOK

78. ROCZNICA WYBUCHU             
POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

1 sierpnia 1944 r.

W   tym dniu przy pomnikach i miejscach związanych ze 
zrywem niepodległościowym z 1944 r., złożone zosta-

ją kwiaty i wieńce. Jest to na cześć wszystkim Powstańcom 
poległym oraz walczącym za Polskę. W większości miast w 
Polsce o godz. 17 tzn. godz. ,,W’’ wyją syreny alarmowe, 
które dają znak aby się zatrzymać i minutą ciszy upamięt-
nić poległych. Pomimo przegranej, ogromnych strat i znisz-
czeń dla Polaków jest to wydarzenie szczególne, które rok 
w rok wspominamy z szacunkiem dla żołnierzy i ludności 
cywilnej, którzy oddali życie za naszą ojczyznę.
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83 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY        
ŚWIATOWEJ

1 września 1939 r.

4.45- bomby spadają na Wieluń, a Westerplatte zostaje ostrzelane. 

,, A wiec wojna’’ - pierwsze słowa Komunikatu nadanego na Polecenie Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego.

Jest to dzień rozpoczęcia największej i najkrwawszej wojny w historii ludzkości. 
Pierwszą ofiarą wojennej agresji hitlerowskich Niemiec stała się Polska. Mimo wiel-

kiej przewagi, polska armia boihatersko stawila czoła najeźdżcy. Przedstawiciele Za-
rządu Powiatu Starosta Piotr Soczyński oraz Wicestarosta Anita Juchno, złożyli kwiaty 
pod pomnikiem Czynu Zbrojnego w Głubczycach.

83 ROCZNICA SOWIECKIEJ AGRESJI NA 
POLSKĘ

17 września 1939 r.

Polska ma jedną z największych zalet którą może się pochwalić na arenie 
międzynarodowej. Tym dobrem są nasi obywatele. Od lat udowadnialiśmy, 
że jesteśmy narodem który ma bardzo bogatą historię opartą na męstwie, 
bohaterstwie i całkowitym oddaniu się wykonywanemu zadaniu. W okresie 
lipca-września w Polsce jest kilka dat które w szczególny sposób zapisują się 
w pamięci naszych rodaków. W te dni upamiętniamy poległych obywateli, ale 
naszym zadaniem, jest również docenienie wszystkich żołnierzy dbających o 
bezpieczeństwo Polaków.

HEROIZM, DUMA, WDZIĘCZNOŚĆ

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO
15 sierpnia 

Tego dnia w całym kraju oddawaliśmy hołd za naszych żołnie-
rzy, dla każdego który swoją odwagą ratował nasze dziedzic-

two. Jest to dzień który upamiętnia zwycięską Bitwę Warszaw-
ską w 1920r., stoczona podczas wojny polsko-bolszewickiej.                                                                                    
Jest to Dzień Żołnierza: ,, W dniu tym wojsko i społeczeństwo 
czci Chwałę oręża polskiego, której uosobieniem i wyrazem jest 
żołnierz.

We wrześniowy poranek Stalin wypełnił zobowiązania wobec 
Hitlera wynikające z tajnego protokołu do paktu Ribbentrop-

-Mołotow. Agresja Armii Czerwonej pozwoliła Rzeszy Niemieckiej na 
przyspieszenie podboju Polski. 17 września 1939 r. był i pozostanie 
symbolem zbrodniczej współpracy Hitlera i Stalina przeciw wolnym 
narodom Europy.

Zdj. ZHP Głubczyce
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            Dlaczego warto zostać rodziną zastępcza?                  

Rodzina jest naturalnym środowiskiem, 
w którym powinno wzrastać każde 

dziecko. Natomiast rodzina zastępcza to 
czasowa forma pomocy dzieciom, które nie 
mogą przez pewien okres czasu, z różnych 
przyczyn, przebywać z własnymi rodzicami. 
Do czasu unormowania się sytuacji 
życiowej dziecka powinno ono przebywać 
w rodzinie, która zastąpi jemu rodzinę 
naturalną.Rodzina zastępcza może dać 
dziecku szansę na szczęśliwe dzieciństwo i 
na normalne życie. Jeśli dziecko w rodzinie 
zastępczej zostanie obdarzone miłością, 
czyli dostanie wystarczająco dużo uwagi 
i zainteresowania, to odzwierciedleniem 
tego będzie jego zachowanie. Dziecko, 
które ma poczucie przynależności 

nawiązuje pozytywne relacje z otoczeniem, 
dostosowuje się do norm i wartości 
panujących w społeczeństwie oraz 
znacznie lepiej radzi sobie w przyszłości 
z realizacją obowiązku szkolnego. 
Świadomość, że istnieje przynajmniej 
jedna dorosła osoba kochająca i oddana 
dziecku bezwarunkowo, pozwala jemu 
na pokonanie stresu i złych wspomnień, 
które czasem wynosi z domu rodzinnego. 
Ma możliwość zbudować w przyszłości 
poprawne relacje z innymi ludźmi, a w tym 
stworzenie prawidłowo funkcjonującej 
rodziny. Wszystkie rodziny zastępcze, w 
zależności od typu sprawowanej funkcji, 
otrzymują comiesięczne świadczenia 
na pokrycie kosztów związanych 

z utrzymaniem dziecka. Ponadto 
organizator rodzinnej pieczy zastępczej 
zapewnia wsparcie koordynatora 
rodzinnej pieczy zastępczej, który pomaga 
rodzinie w przygotowaniu się na przyjęcie 
dziecka oraz w późniejszym wypełnianiu 
powierzonej funkcji. 
Wszystkich zainteresowanych pełnieniem 
funkcji rodziny zastępczej zapraszamy do:

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Głubczycach

ul. Sobieskiego 5a  I piętro pokój nr 6

Tel. 77 485 87 73 wew. 25       

Zapraszamy do zapoznania się z projektem i życzy-
my długich spacerów w naszym pięknym powiecie.   

Koperta życia to akcja, do której za-
chęcają lekarze i pracownicy pogotowia ra-
tunkowego, skierowana jest ona do osób star-
szych, samotnych i schorowanych.
Koperty Życia to specjalne karty, na których 
umieszcza się wszystkie podstawowe infor-
macje dotyczące o stanie naszego zdrowia, 
przyjmowanych lekach czy alergiach na leki,

W kopercie życia należy umieścić także kon-
takt do najbliższych osób, dane osobowe, 
w tym nr pesel. Ważne jest, by pakiet z ta-
kimi informacjami przechowywać w miejscu 
łatwo dostępnym, tak by w sytuacji zagroże-
nia służby medyczne miały do niej łatwy do-
stęp. Najczęściej koperta życia przechowy-
wana jest w lodówce, czyli w miejscu łatwo 

dostępnym, które jest praktycznie w każdym 
domu.

Kopertę życia można odebrać w Powiato-
wym Centrum Pomocy Rodzinie w Głub-
czycach w sekretariacie (na parterze) oraz 
w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Nie-
pełnosprawności ( na parterze).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach

ul. Sobieskiego 5a  

I piętro pokój nr 6

Tel. 77 485 87 73 wew. 25       

Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej bierze 
udział w projekcie pod nazwą SILESIANKA. 

W  Dniu 27.09.22 r. od-
było się spotkanie z włoda-
rzami Głubczyc, Czech oraz 
zaproszonymi gośćmi.

Pani Barbara Piechaczek, 
dyrektor głubczyckiego Mu-
zeum opowiadała o projek-
cie, kto był pomysłodawca 
a także kto jest partnerem 
całego przedsięwziecia. Po 
przemowach, Pani Barba-
ra Piechaczek, Pani Daria 
Kardaczyńska, Pani Anita 
Juchno oraz  Pan Kazimierz 
Bedryj uroczyście przecięli 
wstęgę na znak oficjalnego 
otwarcia projektu.

Wszyscy uczestnicy mię-
li okazaję wybić monetę: 
głubczyckiego anioła lub 
niedźwiedzia z Głubczyc-
kiej fotanny Zoo w parku 
miejskim.

SILESIANKA to inaczej Szlak 
Wież Widokowych Euro-
regionu, jest to inicjatywa 
który ma za zadanie poka-
zanie wież i platform któ-
re występują na terenie  
powiatu głubczyckiego, w 
Czechach oraz w Eurore-
gionie Silesia.

Trasa składa się łącznie z 
34 obiektów, z czego 23 po 
stronie czeskiej, a 11 po 
stronie polskiej Euroregio-
nu. Wysokie i niskie, drew-
niane i betonowe, w mie-
ście i na łonie natury.. 

SILESIANKA na swojej ofi-
cjalnej stronie interneto-
wej ma cenne informacje 
dotyczące całej inicjatywy, 
min: wycieczki tematycz-
ne, mapa szlaku a także 
program lojalnościowy w 
którym można wygrać róż-
ne nagrody. 

SILESIANKA 

Dnia 25.10.2022 w Świetlicy Spółdzielni mieszka-
niowej w Głubczycach, odbyło się spotkanie Senio-
rów oraz młodzieży z Komendą Powiatową Policji 
oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Tematem rozmów było: bezpieczny senior w in-
trenecie, jak nie dać się oszukać, od młodego do 
dojrzałego, bezpieczny senior – świadomy senior. 
Innymi kwestiami poruszanymi na forum były: bez-
pieczne konto PUE, bezpiecznie zdrowo bezgotów-
kowo, wygodna e-wizyta w ZUS.

Celem spotkania było uświadomienie osobom star-
szym, jakimi metodami posługują się przestępcy, i 
jak ustrzec się przed oszustwem i kradzieżą. Pod-
czas prelekcji mundurowi omówili mechanizmy ce-
chujące oszustwa ,, na wnuczka’’, ,,na policjanta’’ 
oraz ,,bankowca’’, podając konkretne przykłady 
a także sposoby które pomogą osobom starszym 
uniknąć zagrożenia. 

Jako Powiat, bardzo chętnie wspieramy tak ważną 
idee, i mamy nadzieję, że właśnie takie spotkania 
poprawią świadomość naszych mieszkańców. 

Seniorze - bądź czujny!!!
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W dniu 10 września 2022r Klub Akademia 
Karate Jaworze zorganizowała Grand Prix Jaworze 
2022 w karate olimpijskim WKF/Światowej Federacji 
Karate/

W zawodach startowały kluby z Polski, Słowacji i 
Ukrainy.

Ludowy Zespół Sportowy Karate-Do Głubczyce 
reprezentowali:

Marta Fiet która w kata junior zdobyła złoty medal oraz 
w kata kadet zdobyła srebrny medal

Wociech Patryjach w kata U12 zdobył brązowy medal

Jakub Jurkiewicz w kata U10 zdobył brązowy medal.

Pozostali zawodnicy Jakub Ochowicz oraz Maja 
Kowalczyk przegrali w walce o brązowy medal

W dniu 24.09.2022r w Trzebnicy odbyły się zawody karate 
w których startowało 269 zawodników w 431 osobo 

konkurencjach z Polski i Ukrainy.

W zawodach tych startowali również zawodnicy z LZS Karate-Do 
Głubczyce Maja Kowalczych, która w kata U12 zdobyła brązowy 
medal oraz Wojciech Patryjach.

Jakub Patryjach tym razem był sędzią.

X Opolski Mityng w 
Kolarstwie Olimpiad 
Specjalnych 27.09.2022 
Głubczyce
27 września 2022 roku na stadionie miejskim 
Polonii Głubczyce odbył się X Opolski 
Mityng w Kolarstwie Olimpiad Specjalnych. 
Organizatorem zawodów był Specjalny Ośrodek 
Szkolno Wychowawczy w Głubczycach. W 
zawodach wzięło udział 28 zawodników z 4 
klubów: Opola, Strzelec Opolskich, Czarnowąs 
oraz Głubczyc.
Zawodnicy startowali w konkurencjach na 500 
i 1000 metrów.
Nasz ośrodek reprezentowali:
Jan Bołdys - I miejsce na 1000 m w kategorii 12-
15 lat
Józef Marcinek - II miejsce na 1000 m                                           
w kategorii 12-15 lat
Mieczysław Marcinek - IV miejsce na 1000 m                   

w kategorii 12-15 lat
Maria Cieśla - III miejsce na 1000 m w kategorii 
dziewcząt 12-15 lat
Szymon Noszczyk - I miejsce na 1000 m                       
w kategorii 16-21 lat
Andrzej Kopczyński – II miejsce na 1000 m            
w kategorii 16-21 lat
Jakub Bielski - IV miejsce na 1000 m w kategorii 
16-21 lat
Adrian Majka - II miejsce na 500 m - rowery 
trzykołowe
Michał Wyląg – III miejsce na 500 m - rowery 
trzykołowe
Po tak udanych startach mamy nadzieję, 
że będziemy reprezentować województwo 
opolskie na zawodach ogólnopolskich.
Organizatorzy składają podziękowania 
wolontariuszom z Liceum Ogólnokształcącego 
w Głubczycach za pomoc w przeprowadzeniu 
zawodów oraz prezesowi klubu Polonia 
Głubczyce Panu Markowi Curyło za 
umożliwienie przeprowadzenia zawodów.        
                                                            Dariusz Szałagan

Aktywne        
dzieci 

W okresie od 28.05 
do 31.12.br LZS 
Sokół Boguchwa-
łów oraz Gminny 
Ośrodek Kultury w 
Baborowie realizu-
ją otwarty projekt 
pn.,,AKTIV KIDS”, 
który skierowany 
jest do dzieci i mło-
dzieży od 3 do 14 
roku zycia. W trak-
cie realizacji pro-
jektu odbywają się  
treningi ukierunko-
wane na  piłkę noż-
ną, zajęcia fitness, 
gimnastyka, zajęcia 
aerobowe, rytmika, 
wyjazdy na basen 
oraz zajęcia sztuk 
walki i tańca.
Organizacja „AKTIV 
KIDS” ma na celu 
szeroko pojętą ak-
tywizację dzieci, 
rozbudzenie po-
tencjału sportowe-
go oraz wyrobie-
nie nawyku ruchu 
poprzez udział w 
zorganizowanych 
zajęciach obejmu-
jących wiele dyscy-
plin sportu. 

Aktiv Kids – orga-
nizacja w okresie 
01.08-30.11 zajęć 
sportowych ukie-
runkowanych na 
piłkę nożną
Aktiv Kids Babe – 
organizacja w okre-
sie 01.09-30.11 
ogólnodostępnych 
zajęć sportowych 
dla dzieci w wieku 
3-5 lat
Mikołajkowe Gra-
nie Aktiv Kids- or-
ganizacja w dniach 
3/4 oraz 10/11 
grudzień cyklu ha-
lowych turniejów 
piłkarskich
Gry (nie)Olim-
pijskie Aktiv Kids 
Babe – organizacja 
w dniu 6 grudzień 
olimpiady spor-
towej dla dzieci 
przedszkolnych.

„AKTIV KIDS” re-
alizowany jest w 
ramach progra-
mu Ministerstwa 
Sportu i Turystyki 
p n . , , S P O RTOW E 
WAKACJE +”
Zawsze aktualne 
wydarzenia zwią-
zane z realizacją 
projektu znajdą 
Państwo na FB So-
kół Boguchwałów, 
GOK Baborów oraz 
na stronie interne-
towej www.sokol-
boguchwalow.pl.tl.

Na początku października LKS Sparta Głubczyce zdoby-
ła - 4 złote, 1srebrne i 2 brązowe medale na międzyna-
rodowym turnieju Taekwon-do Mazovia Masters Cup 
Ciechanów 2022. Monika Sak złoty medal układy i zło-
ty medal walki oraz tytuł najlepszego zawodnika, Olga 
Jabłońska złoty medal układy i brązowy medal walki, 
Michał Jano złoty medal walki i srebrny medal układy, 
Paweł Węgrzyn brązowy medal walki. 

Serdecznie Gratulujemy Zwycięzcom!

Taekwon-do
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III Nocne Wojewódzkie Zawody Wędkarskie Klubu Ho-
norowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża 
w Głubczycach o Puchar Starosty Głubczyckiego

27-28 sierpnia 2022 w Zawiszycach odbyły się Zawody 
Wędkarskie o Puchar Starosty Głubczyckiego.

Zawody były rozgrywane w kategorii drużynowej i indywi-
dualnej. W konkurencji wzięło udział 9 drużyn. Zwycięzcy 
zostali nagrodzeni dyplomami i pucharami.

Pierwsze miejsce zdobył PZW Głubczyce, drugie miejsce 
drużyna z Paczkowa a trzecie miejce zajeła drużyna HDK 
PCK przy Parafii Ducha Św. z Kędzierzyna-Koźla 

PUCHARY ROZDANE, ZAWODY          
WĘDKARSKIE W ZAWISZYCACH LKS TECHNIK GŁUBCZYCE

W Głubczycach odbył się pierwszy w tym sezonie Opolski 
Turniej Badmintona. Zawody rozgrywane były w czterech 
kategoriach wiekowych U9, U11, U13 i U15. Na starcie 
stanęło blisko 80-ciu zawodników a pojedynki toczyły się 
tylko w grach pojedynczych. Nasi podopieczni wywalczyli 
17 medali.

                         UCZNIOWSKIE SUKCESY
 We wrześniu w Auli ZSO odbyło się wręczenie na-
gród za osiągnięcia sportowe. I miejsce współzawodnictwa 
szkół średnich - Liceliada w roku szkolnym 2021/2022 po-
wędrowało do Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczy-
cach, natomiast I miejsce idywidualne zdobył Kacper Kaź-
mierczak. Serdecznie gratulujemy sukcesów wszytskim, 
którzy brali udział w zawodach. 

Medale mistrzostw świata czy Europy, znaczące miejsca w klasyfikacji generalnej Pu-
charu Europy czy ustanowienie sportowych rekordów – m.in. takie wspaniałe, sporto-
we sukcesy Opolan nagrodził Marszałek Województwa Opolskiego. Docenieni sportow-
cy, trenerzy i działacze spotkali się z marszałkiem na zamku w Mosznej.

Wśród laureatów znaleźli się mieszkańcy naszego powiatu. 

Zawodnik Michał Jano – Puchar Europy LKS Sparta Głubczyce

Zawodnik Filip Kleczewski – Puchar Europy LKS Sparta Głubczyce

Zawodniczka Zuzanna Puk - Puchar Europy LKS Sparta Głubczyce

Zawodnik Bartosz Słodkowski - ME LKS Sparta Głubczyce

Zawodniczka Karolina Słodkowska - ME LKS Sparta Głubczyce

Trener Daniel Jano LKS Sparta Głubcz

TAEKWON-DO

Zdj. Daniel Jano
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