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Na zbli¿aj¹ce siê �wiêta najlepsze ¿yczenia prze¿ywania Bo¿ego Narodzenia   w zdrowiu, rado�ci i ciep³ej, rodzinnej atmosfe-
rze. Kolejny za� Nowy Rok niech bêdzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeñ,   tego ¿ycz¹: Przewodnicz¹cy

Rady Miejskiej Burmistrz G³ubczyc Kazimierz Naumczyk Jan Krówka

NAGRODY BURMISTRZA
dla najzdolniejszych uczniów
w  nauce, kulturze, sporcie

za rok szkolny 2012/13
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 1. Nagrody I stopnia w wysoko�ci 300 z³ w kat. nauka
Lp. Nazwisko Imiê Szko³a
1. Kaniowski Marcin Gimnazjum Nr 1
2. Horodyska Estera Gimnazjum Nr 7  Opole
2. Nagrody I stopnia w wysoko�ci 300 z³ w kat.kultura
1. Horodyska Estera Gimnazjum Nr 7  Opole
3. Nagrody I stopnia w wysoko�ci 100 z³ w kategorii sport
1. Bociek Klaudia Gimnazjum nr 1
2. Jab³oñska Olga Gimnazjum nr 1
3. Walczak Jakub Gimnazjum nr 1
4. Mirga Robert               Gimnazjum nr 1
5. Mazur Dawid                Gimnazjum nr 1
6. Siekierzyñska Oliwia SP nr 1
7. Korowiecka Julia SP nr 1
8. Stankiewicz Mateusz SP nr 1
9. �lepecki Szymon SP nr 1
10. Kolasa Aleksander SP nr 1
11. Jung Michalina SP nr 1
12. Kowalczyk Maciej SP nr 1
13. Cie�lik Szymon SP nr 1
14. Kowarska Angelika SP nr 1
15. �lepecki Karol SP nr 1
16. Hac Julia              SP nr 1
17. Tobiasiñski Tymoteusz SP nr 1
18. Siemiginowski Maciej SP nr 1
19. Gajda Dariusz                          SP nr 1
20. Matusz Maciej SP nr 1
21. Ga³¹zka Bartosz SP nr 1
22. Kobylnik Kordian SP nr 2
23. ¯elazny Kacper SP nr 2
24. Nowak Dominika SP nr 2
25. Sztucka Kinga SP nr 2
26. Patryjach Jakub SP nr 2
27. Mazur Jakub              SP nr 2
28. ¯³obicki Wojciech ZS w Pietrowicach
29. Proæ Kamila              ZS w Pietrowicach
30. Piasecki Kacper ZS w Pietrowicach
31. Konik Wiktoria ZS w Pietrowicach
32. Kortañska Natalia ZS w Pietrowicach
33. Gu¿da Kamil              ZS w Pietrowicach
34. Brewus Jakub               ZS w Pietrowicach
35. Berna� Ma³gorzata ZS w Pietrowicach
36. Adamska Marlena ZS w Pietrowicach
37. Urbañska Natalia ZS w Lisiêcicach
38. Wróblewska Katarzyna ZS w Lisiêcicach
4. Nagrody  II stopnia w wysoko�ci 200 z³ w kategorii nauka
1. Wdowikowska Ewelina ZS Lisiêcice
2. £ukiewicz Tomasz               ZS Lisiêcice
3. Sobków Agnieszka               SP 2
4. Pojda Piotr                           Gimnazjum Nr 1
5. Siwiec Agnieszka               Gimnazjum Nr 1
6. Po�niak Anna                             Gimnazjum Nr 1
7. Rudziñski Mi³osz               SP Nr 1
5. Nagrody II  stopnia w wysoko�ci 200 z³ w kat. kultura
1. Wêgrzyn AleksandraZS Pietrowice
6. Nagrody II stopnia w wysoko�ci 80 z³ w kategorii sport
1. Pakulska Judyta Gimnazjum nr 1
2. Miksiewicz Damian Gimnazjum nr 1
3. Broszko Marcelina SP nr 1
4. Minartowicz Jakub SP nr 1

7. Nagrody III stopnia w wysoko�ci 100 z³ w kat. nauka:
1. Szpilska Natalia ZS Lisiêcice
2. Wêgrzyn Oskar ZS Pietrowice
3. Brewus Jakub              ZS Pietrowice
4. Bednarczuk Kamila ZS Pietrowice
5. Kopera Katarzyna ZS Pietrowice
6. Marciniszyn MartynaZS Pietrowice
7. Mróz Barbara              ZS Pietrowice
8. Mróz Damian              ZS Pietrowice
9. Antoszczyszyn Adam ZS Pietrowice
10. Pabian Aleksandra ZS Pietrowice
11. Tarnawska Kamila Sz. Pnr 2
12. Czerepak Irmina Sz P nr 1
13. Wysocki Micha³ Sz P nr 1
14. Rudziñski Wojciech Sz P nr 1
15. Minatrowicz Jakub Sz P nr 1
17. Wo³oszyn Antoni Sz P nr 1
18. Staszczyszyn Daniel Sz P nr 1
19. Siemiginowski MaciejSz P nr 1
20. Naszkiewicz Micha³ Sz P nr 1
21. Skóra CyprianGimnazjum Nr 1
8. Nagrody III stopnia w wysoko�ci 100 z³ w kat. kultura:
1. Wêgrzyn Paulina Z Sz Pietrowice
2. Gumienna Magdalena Z Sz Pietrowice
3. Gisal Marcel                      Sz P Nr 2
4. Kubów Marta                      Sz P Nr 1
5. Kaniowska Maria         Sz P Nr 1
6. Bajor Michalina         Sz. P Nr 1
9. Nagrody III stopnia w wysoko�ci 50 z³ w kategorii sport:
1. Kander Micha³ Gimnazjum nr 1
2. Karwowski Marcin Gimnazjum nr 1
3. Soroka Arkadiusz Gimnazjum nr 1
4. Siemiginowski Jakub SP nr 1
5. Cury³o Jakub              SP nr 1
6. Galara Gra¿yna SP nr 2
7. Bawe³ek Vanessa SP nr 2
8. Mazur Natalia              SP nr 2
9. Mazur Nicola              SP nr 2
10. Wêgrzyn Paulina ZS w Pietrowicach
11. Sebesta Kami l ZS w Pietrowicach
12. Puk Wojciech             ZS w Pietrowicach
13. Mularz Dominik ZS w Pietrowicach
14. Fulneczek Oliwia ZS w Pietrowicach
15. Ca³ka Katarzyna ZS w Pietrowicach
16. Burkowski Pawe³ ZS w Pietrowicach
17. Baran Daria              ZS w Pietrowicach
18. Kaczmarek Weronika ZS w Lisiêcicach
19. Cie�lik Wiktoria ZS w Bogdanowicach
20. Baran Tomasz              ZS w Bogdanowicach
21. Czarnota Maja ZS w Bogdanowicach
22. Wiel¹dek Katarzyna ZS w Bogdanowicach
10. Nagrody rzeczowe w kategorii nauka:
1. Smosna Monika Gimnazjum Nr 1
2. Gu¿da Weronika ZS Pietrowice
11. Nagrody rzeczowe w kategorii kultura:
1. Zespó³ Hawajki Sz P nr 2
2. Ka³u¿a Karolina S P Nr 1
3. Ko³cz Agata              S P Nr 1

NAGRODY BURMISTRZA
dla najzdolniejszych uczniów w kategorii  nauka, kultura, sport za rok szkolny 2012/13
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4.Wysocki Micha³ SP Nr1, 5.Pakulska Judyta, 6. Kurek
Marcin, 7. Kaniowski Maciej, 8. Kawa Natalia, 9. Artymiak -
Rafa³ Gimnazjum Nr 1

12. Nagrody rzeczowe
w kat. sport
1. Jakorljewic Ewelina,
2. Wi�niewska Roksana,
3. Opic Magdalena,
4. Solorz Karolina,
5. Jakubek Maria,
6. Siwiec Agata
7. Pawluch Alicja,
8. Kamiñska Julia,
9. Mirga Sylwia,
10. Ganczarska Aleksandra,
11.Piróg Klaudia,
12.Guziñska Julia,
Kategoria ch³opców
1. Wêgrzyn Maciej
2. Lejczak Jakub

3. Wójcik Jakub, 4. At³achowicz Mateusz,
 5. Krzak Szymon, 6. Gwaj Maciej,
7. Szmit Piotr, 8.Rubczyñski Marcin,
 9. Koz³owski Mateusz, 10. Mazurkiewicz Kacper
2. ZS w Lisiêcicach kategoria dziewcz¹t
1. Wysz Roksana,
2. Fabrowska Kamila,
3. Dejnek Aleksandra,
4, Dudzik Ewelina
opr. na podstawie protoko³u Jan Wac

IV DNI KULTURY KRESOWEJ W BOGDANOWICACH - 15. WRZE�NIA 2013
60. ROCZNICA CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOSKIEJ Z MONASTERZYSK

 Godz. 11.00 Uroczysta Msza �w. pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Mieczys³awa Mokrzyckiego
Metropolity Archidiecezji Lwowskiej

W koncelebrze:  Ks. Biskup Andrzej Czaja - Ordynariusz Diecezji Opolskiej,
Ks. Biskup Jan Kopiec  - Ordynariusz Diecezji Gliwickiej,
Ks. Arcybiskup  Alfons Nossol,  Ks. Biskup Jan Bagiñski

 Godz. 16.00 - Biesiada Kresowa - wystêpy artystyczne zespo³ów kresowych,
wystawa i prelekcje o tematyce kresowej w szkole, - zabawa taneczna ogólnodostêpna
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Komisja w sk³adzie: Jaros³aw Horodecki - nacz. Wydz. Kom.-
Inwest.-  przewodnicz¹cy,  Halina Stebnicka - z-ca nacz. Wydz.
Kom.-Inwest.- z-ca przewodnicz¹cego,  Agnieszka Fr¹czkow-
ska-Psiuk- inspektor Wydz. Kom.-Inwest.- cz³onek podsumo-
wa³a ilo�ci butelek z tworzyw sztucznych, makulatury i opako-
wañ tetra pak  zebranych w poszczególnych szko³ach podsta-
wowych i gimnazjalnych w okresie  od 1 wrze�nia 2012r. do 31
maja 2013r.  Komisja przeliczy³a zebrane ilo�ci butelek i  makula-
tury   w kilogramach na jednego ucznia.

W  X edycji konkursu  szko³y zebra³y 26 104,53 kg butelek
z tworzyw sztucznych, 3 676,67 kg makulatury i  186,50 kg
opakowañ tetra pak.

Do konkursu przyst¹pi³o 12 placówek:
¢ SP  Nr 1 z Oddzia³ami Integracyjnymi
¢ SP  Nr 2
¢ PSP w Go³uszowicach
¢ PSP z Klasami I-III w Grobnikach
¢ PSP z Klasami I-III w Klisinie
¢ ZS-SP  w Lisiêcicach,  ZS-G w Lisiêcicach
¢ ZS - SP w Pietrowicach,  ZS- PG w Pietrowicach
¢ ZSS przy SOSW
¢ ZS - PG w Bogdanowicach
¢ Gimnazjum nr 1 z Oddzia³ami Integracyjnymi
1. W kat. I  "najlepsza  szko³a" -  przyst¹pi³o 12 placówek.
I  m.- nagroda rzeczowa  - 4 000 z³  - dla Szko³y Podstawowej

z Klasami I-III w Klisinie, która  zebra³a 1630 kg : 24 uczniów
= 67.9 kg/ucz.

II m.-nagroda rzeczowa - 2 000 z³ dla Zespo³u Szkó³ - Pu-
blicznego Gimnazjum w Bogdanowicach,  które zebra³o 2200
kg : 43 uczniów = 51,2 kg/ucz.

III  m.-  nagroda rzeczowa - 1 000 z³¢  dla Zespo³u Szkó³
Specjalnych przy SOSW, które zebra³o 1097,3 kg : 28 uczniów
= 39,2 kg butelek/ucz.

Fundatorem nagród  I, II, III, s¹ Us³ugi Komunalne Sp.z o.o.
IV m.- Publiczna Szko³a Podstawowa w Go³uszowicach, która

zebra³a  2150 kg / 70 uczniów =  30,70 kg /ucz.
V m.- Zespó³ Szkó³ - Szko³a Podstawowa w Pietrowicach,  któ-

ra  zebra³a  3071 kg / 113 ucz. =  27,2 kg/ucz.
VI m.- Szko³a Podstawowa z Klasami I-III w Grobnikach, która

zebra³a 567,23 kg / 23 ucz. =  24,7 kg /ucz.
VII m.- Zespó³ Szkó³-  Szko³a Podstawowa   w Lisiêcicach,
 VIII m.- Szko³a Podstawowa Nr 1 z Oddzia³ami Integracyjny-

mi,  która zebra³a  8753 kg / 427 ucz. = 20,5 kg/ucz.
IX m.- Zespó³ Szkó³ - Publiczne Gimnazjum w Pietrowicach,

która  zebra³a   430 kg /  47 ucz. =  9,1 kg/ucz.
X- m.- Zespó³ Szkó³- Gimnazjum w Lisiêcicach,  które  zebra³o

360 kg / 55 ucz. =  6,5 kg/ucz.
XI m. - Szko³a Podstawowa Nr 2, która zebra³a  1820 kg / 366

ucz. =  5,0 kg/ucz.
XII m.- Gimnazjum nr 1 z Oddzia³ami Integracyjnymi
które zebra³o  1812,5 kg / 439 ucz. = 4,1 kg/ucz.
2. W kat. II  "najlepsza klasa w szkole" - komisja przyzna³a

12 nagród w postaci:

dla miejsca I  przejazd autokarem na  2-dniow¹ wycieczkê
krajoznawcz¹ w dowolne miejsce w Polsce,

dla miejsc II, III przejazd autokarem na 1-dniow¹ wycieczkê
krajoznawcz¹ w dowolne miejsce w Polsce,

dla pozosta³ych miejsc IV- XII przejazd autokarem na jedno-
dniow¹ wycieczk¹  krajoznawcz¹  po terenie województwa opol-
skiego, dla najlepszej klasy w  danej   szkole. Do powy¿szej
kategorii przyst¹pi³o 12 placówek.

Nagrodzonymi klasami s¹:
I m. - Zespó³ Edukacyjno-Terapeutyczny z Gimnazjum, Zespó³

Szkó³ Specjalnych przy SOSW  która zebra³a   810 kg/ 6 ucz.=
135,0 kg/ucznia

II m. - Kl. II, SP  w Klisinie, która zebra³a 1024,3 kg/ 8 ucz. =
128,0 kg/ucznia

III m.  - Kl. IV, PSP w Go³uszowicach,  która zebra³a  1211,5kg/
10ucz.=  121,2 kg/ucznia

Fundatorem nagród za miejsca I-III jest Spó³ka Przedsiêbior-
stwo Komunikacji Samochodowej w G³ubczycach.

IV m. - Kl.  III C, Szko³a Podstawowa Nr 1 z Oddzia³ami Integra-
cyjnymi , która zebra³a  1894,8kg /  16 ucz. =  118,4 kg/ucznia

V m. - Kl.  II A, Zespó³ Szkó³-  Szko³a Podstawowa   w Lisiêci-
cach, która  zebra³a   924,5 kg/ 13 ucz.=  71,1 kg/ucznia

VI m. - Kl. III, Zespó³ Szkó³ - Szko³a Podstawowa w Pietrowi-
cach, które zebra³a  1127 kg/ 23 ucz. =  49,0 kg/ucznia

VII m.Kl Ia  Publiczna Szko³a Podstawowa z Klasami I-III
w Grobnikach, która  zebra³a 524,23 kg/ 12ucz.=  43,7 kg/ucznia
VIII m.  - Kl. II, Zespó³ Szkó³ - Publiczne Gimnazjum w Bogda-

nowicach, która zebra³a   528 kg/ 15 ucz.=    35,2 kg/ucznia
IX m.  - Kl. II B, Gimnazjum nr 1 z Oddzia³ami Integracyjnymi
 która zebra³a  840 kg/ 26 ucz.=  32,3 kg/ucznia
X m.- Kl. V C, Szko³a Podstawowa Nr 2, która zebra³a   776,2 kg/

25 ucz.=  31,0 kg/ucznia
XI m. - Kl. II, Zespó³ Szkó³- Publiczne Gimnazjum w Pietrowi-

cach, która zebra³a  330 kg/ 22 ucz.=  15,0 kg/ucznia
XII m. - Kl. II, Zespó³ Szkó³ - Gimnazjum w Lisiêcicach, która

zebra³a  269 kg/ 28 ucz.=  9,6 kg/ucznia
Nagroda za miejsce od IV do XII w kategorii "najlepsza kla-

sa" to  przejazd autokarem na 1-dniow¹ wycieczkê krajo-
znawcz¹ po terenie województwa opolskiego - fundatorem na-
gród za miejsca IV-XII jest Burmistrz G³ubczyc.

3. W kat. III " najlepszy  uczeñ  w ka¿dej szkole" -    nagro-
dzeni trzej najlepsi  uczniowie z ka¿dej  szko³y, - fundatorem
nagród jest Burmistrz G³ubczyc, który przeznaczy³ ³¹cznie na
nagrodê kwotê 3 000 PLN .

Nagrodzonymi uczniami s¹ :
Szko³a Podstawowa Nr 1 z Oddzia³ami Integracyjnymi w G³ub-

czycach, I Wêgrzyn Aleksandra z kl. IIa - 937,00kg, II Trznadel
Emilia z kl. IIIc - 850,00kg,  III Farasiewicz Mi³osz z  kl. Ib - 409,80kg

Szko³a Podstawowa Nr 2, I Koziara Aleksandra z kl. Vc -
709,20kg, II Ptak Aleksandra z kl. IVa - 82,30kg, III Sieradzki Piotr
z kl. IIa - 30,20kg

X  EDYCJA  KONKURSU
"ZBIERAMY BATERIE I   BUTELKI  Z  TWORZYW  SZTUCZNYCH

ORAZ MAKULATURÊ I OPAKOWANIA TETRA PAK "
ORGANIZOWANEGO W SZKO£ACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJAL-

NYCH W GMINIE G£UBCZYCE W ROKU SZKOLNYM 2012/13
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Publiczna Szko³a Podstawowa w Go³uszowicach, I Maæko
Sabrina z kl. IV - 843,50kg, II Cichoñ Katarzyna z kl. IV - 317,00kg,

III  Pawlak Martyna z kl. I - 232,00kg
Publiczna Szko³a Podstawowa z Klasami I-III w Grobnikach
I Mu³yk Zuzanna z kl.I - 439,40kg, II Szarota Damian z kl. III -

104,76kg, III Krzempiec Sebastian z kl. I - 84,83kg
Publiczna Szko³a Podstawowa  z Klasami I-III w Klisinie
I Tomczak Adrian z kl. II - 414,80kg, II Farenholz Dominika z kl.

I - 371,10kg, III Kosoñ Grzegorz z kl. II - 278,50kg
Zespó³ Szkó³ -  Szko³a Podstawowa   w Lisiêcicach, I Grabow-

ski Dominik z kl. IIa - 294,50kg, II Kozyra Marcelina z kl. IIa -
253,00kg, III Kurzpiotr Grzegorz z IIIa - 187,00kg

Zespó³ Szkó³- Gimnazjum w Lisiêcicach, I Tulej Patrycja z kl. II
- 252,00kg, II Smyka³a Marta z kl. III - 65,00kg; III Vivien �wier-
czek z kl. II - 9,00kg

Zespó³ Szkó³ - Szko³a Podstawowa w Pietrowicach, I Ratu�
Kuba z kl. III - 311,50kg, II Ciemny Dominik z kl. III - 286,00kg,

III Brewus Nicola z kl. I - 276,00kg
Zespó³ Szkó³ - Publiczne Gimnazjum w Pietrowicach, I Wolak

Krystian z kl. II - 156,00kg, II Zapotoczny Mateusz z kl. II -
78,00kg, III Fedorowicz Daniela z kl. I - 60,00kg

Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy SOSW ,I Janeta Pawe³ z kl. I -
158,00kg, II Pankros Klaudia z kl. III - 150,00kg, III Ho³da Tomasz
z kl. III - 140,00kg

Gimnazjum nr 1 z Oddzia³ami Integracyjnymi, I Or³owski Pawe³
z kl. II b - 270,00kg, II Skóra Cyprian z kl. II b - 175,00kg, III
Maczuga Monika z kl. II b - 140,00kg

Zespó³ Szkó³ - Publiczne Gimnazjum w Bogdanowicach, I Ra-
chwa³ Lena z Przedszkola - 500,00kg, II Suchiñski Kacper z kl. II
SP - 202,00kg, III Buchaniec Rafa³ z kl. II SP - 162,50kg

4. W kategorii IV "najlepsza szko³a"  nagrodzone zosta³y
trzy najlepsze szko³y,  Fundatorem nagród za zajêcie miejsc I

 (2 000 z³), II (1 000 z³), III ( 500 z³) s¹ Us³ugi Komunalne Sp.
z o.o. w G³ubczycach. Udzia³ w powy¿szej kategorii bra³y tylko
4  placówki z 12 zg³oszonych.

Nagrodzeni zostali:
I  m.  - nagroda rzeczowa o warto�ci 2 000 z³  dla Zespo³u Szkó³

Specjalnych przy SOSW, która  zebra³a    964,67 kg / 28 ucz. =
34,50 kg makulatury

II  m. - nagroda rzeczowa o warto�ci  1 000 PLN dla Publiczna
Szko³a Podstawowa w Go³uszowicach, która zebra³a   792 kg/ 70
ucz.=  11,30 kg/ucz.  makulatury

III  m. - nagroda rzeczowa o warto�ci  500 PLN dla Zespo³u
Szkó³ - Szko³a Podstawowa w Pietrowicach,
która zebra³a  970 kg/ 113 ucz.= 8,60 kg/ucz
makulatury

IV m. dla Szko³y Podstawowej Nr 2 , która
zebra³a 950 kg : 366 uczniów = 2,60 kg/ucz.
makulatury

5. W kategorii V "najlepszy uczeñ w szko-
le"  Fundatorem nagród jest Burmistrz G³ub-
czyc, który przeznaczy³ ³¹cznie na tê nagrodê
kwotê 2 000 z³.

Nagrody  zosta³y przyznane  tylko  dla 12
uczniów, poniewa¿ tylko cztery szko³y zbiera-
³y makulaturê.  Pozosta³a czê�æ z zaplanowa-
nych �rodków o warto�ci 2 000 z³ zosta³a prze-
znaczona na zwiêkszenie nagród w kategorii
III i VI.

Nagrodzonymi uczniami s¹:
Szko³a Podstawowa Nr 2: I Serwetnicki

£ukasz z kl. IVc - 184,00kg, II Mikler Amelia z kl. III c - 128,50kg,
III Felski Adam z kl. Vc - 99,10kg

Publiczna Szko³a Podstawowa w Go³uszowicach, I Pawlak
Martyna z kl. I - 251,00kg, II B³aszczok Dominika  z kl. II - 158,50kg,

III - Rydzak Ma³gorzata z kl. III - 95,00kg
Zespó³ Szkó³ - Szko³a Podstawowa w Pietrowicach, I Knosala

Sandra  z kl. III - 384,00kg, II Kêpa £ukasz z kl. III - 312,00kg,
III �witaj Marcin z kl.V - 47,00kg
Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy SOSW , I Paw³usiów Mateusz

z kl. I - 135,00kg, II Mariturz Jakub z kl. I 108,00kg, III Owsiak
Tomasz z kl. II - 90,00kg

6. W kategorii VI "najlepszy uczeñ w szkole", który zbierze
najwiêksz¹ wagowo ilo�æ opakowañ tetra pak zostali  nagro-
dzeni trzej najlepsi uczniowie z ka¿dej szko³y. Fundatorem
nagród jest Burmistrz G³ubczyc, który przeznaczy³ ³¹cznie na
tê nagrodê kwotê 1 000 z³.

Nagrody rzeczowe zosta³y przyznane  tylko  dla 6 uczniów,
poniewa¿ tylko dwie szko³y zbiera³y opakowania  tetra pak,  Po-
zosta³a czê�æ z zaplanowanych �rodków o warto�ci 1 000 z³ zo-
sta³a przeznaczona na zwiêkszenie nagród w kategorii III i V.

Nagrodzonymi uczniami s¹:
Publiczna Szko³a Podstawowa w Go³uszowicach, I Bociek Ju-

lia z kl. II - 41,50kg, II Pawlak Martyna z kl. I - 24,50kg, III Jurkie-
wicz Jacek z kl. III - 21,50kg

Zespó³ Szkó³ -  Szko³a Podstawowa   w Lisiêcicach, I Zuchow-
ski Filip z kl. Ia - 49,50kg, II Bicz Wiktoria z kl. VIa - 30,00kg, III
Reiter Nikola z kl. III a - 19,50kg

W zwi¹zku z tym, ¿e nie wszystkie dzieci w szko³ach  zbiera³y
odpady z kategorii:

V - najlepszy uczeñ w ka¿dej szkole, który zbierze najwiêksz¹
wagowo ilo�æ makulatury,

VI - najlepszy uczeñ w ka¿dej szkole, który zbierze najwiêksz¹
wagowo ilo�æ opakowañ tetra pak, to �rodki przeznaczone na
nagrody  w tych kategoriach oraz w kategorii III zosta³y zwiêk-
szone. Nagrody zostan¹ zakupione przez Burmistrza G³ubczyc i
przekazane dzieciom.

Wszystkie szko³y, najlepsze klasy i najlepsi uczniowie  bior¹-
cy udzia³ w konkursie otrzymaj¹  dyplomy. Nagrody g³ówne  do
uzgodnienia i odbioru u poszczególnych fundatorów.

Oficjalne rozdanie dyplomów i nagród nast¹pi³o w dniu
12.06.2013r. w Miejskim O�rodku Kultury w G³ubczycach.

opr. na podst.protoko³u Jan Wac
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Komisja w sk³adzie:
 Jaros³aw Horodecki - Nacz. Wydz. Kom.-Inwest.-  przewodni-

cz¹cy, Halina Stebnicka - Z-ca nac.Wydzia³u Komu.-Inwest.- z-
ca przewodnicz¹cego,  Agnieszka Fr¹czkowska-Psiuk- Inspek-
tor Wydz. Kom.-Inwest.- cz³onek podsumowa³a ilo�ci butelek z
tworzyw sztucznych, makulatury i opakowañ tetra pak  zebra-
nych w poszczególnych przedszkolach  od 1 wrze�nia 2012r. do
31 maja 2013r. Komisja przeliczy³a zebrane ilo�ci butelek i maku-
latury w kilogramach na jednego przedszkolaka.

W V edycji konkursu przedszkola  zebra³y 16314,27 kg
butelek z tworzyw sztucznych,  11398,00 kg makulatury,
301,80 kg opakowañ tetra pak .

Do konkursu przyst¹pi³o 7 placówek:
Przedszkole Nr 1 w G³ubczycach, Przedszkole Nr 2 z Oddzia³a-

mi Integracyjnymi w G³ubczycach, Przedszkole Nr 3 w G³ubczy-
cach, Szko³a Podstawowa z Klasami I-III w Grobnikach - Oddzia³
Przedszkolny, Zespó³ Szkó³ - Szko³a Podstawowa w Pietrowi-
cach -  Oddzia³ Przedszkolny w Zopowych i Pietrowicach, Ze-
spó³ Szkó³, Szko³a Podstawowa  w Lisiêcicach -  Oddzia³ Przed-
szkolny, Publiczna Szko³a Podstawowa w Go³uszowicach -  Od-
dzia³ Przedszkolny,

1. W kat. I  "najlepsze przedszkole" - komisja przyzna³a trzy
nagrody  Do powy¿szej kategorii przyst¹pi³o 7 placówek.

I  m.  - nagroda rzeczowa o warto�ci 3 000 z³  dla Oddzia³u
Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Go³u-
szowicach , który zebra³  2230 kg / 25 przedsz. =  89,20 kg/
przedszkolaka.

II m.-nagroda rzeczowa o warto�ci 2 000 z³ dla Przedszkola
Nr 2 z Oddzia³ami Integracyjnymi im. Kubusia Puchatka, któ-
re zebra³o 4295,00 kg :145 przedszkolaków =  29,62 kg /
przedszkolaka.

III  m.-  nagroda rzeczowa o warto�ci 1 000 z³ dla Przedszko-
la Nr 1 im. Marii Konopnickiej  które zebra³o 4155,00 kg :
145 przedszkolaków  =  28,66 kg /przedszkolaka.

Fundatorem nagród za zajêcie I, II,  III m.  jest Burmistrz
IV m.- Oddzia³ Przedszkolny przy Zespole Szkó³ im. Jana Paw-

³a II w Pietrowicach,  który zebra³ 1229,00 kg / 54 przedsz. =  22,76
kg /przedszkolaka,

V m. - Przedszkole Nr 3   które zebra³o  3288 ,00 kg/  175 przedsz.
=   18,79 kg butelek / przedszkolaka,

VI m. - Oddzia³ Przedszkolny  przy Szkole Podstawowej z Kla-
sami I-III im. Marii Konopnickiej w Grobnikach,  który zebra³
878,77 kg/52 przedsz.  =   16,90 kg butelek/przedszkolaka,

VII m. Oddzia³  Przedszkolny przy Zespole Szkó³ im. Wetera-
nów II Wojny �wiatowej w Lisiêcicach,  który zebra³  238,50 kg /
50 przedszk. =  4,77 kg butelek / przedszkolaka.

2. W kategorii II " najlepszy  przedszkolak w przedszkolu "
-  który zbierze najwiêksz¹ wagowo ilo�æ butelek z tworzyw
sztucznych. Nagrodzonych zostaje piêciu najlepszych przed-
szkolaków z ka¿dej  placówki bior¹cej udzia³ w konkursie.

Fundatorem nagród jest Burmistrz G³ubczyc,  który prze-
znaczy³ ³¹cznie na te nagrodê kwotê 3 000 PLN.

Nagrodzonymi przedszkolakami s¹ : I  - Klaudiusz Leliñski -
710kg, II Judyta Wrotniewska - 215kg, III Maciej Opic - 160kg,
IV Piotr i Ala Hanusiewicz - 110kg, V Maciej Szymczyk - 108kg  z
Przedszkola Nr 1

V EDYCJA  KONKURSU
"ZBIERAMY BATERIE, BUTELKI  Z  TWORZYW  SZTUCZNYCH ORAZ
MAKULATURÊ I OPAKOWANIA  TETRA PAK W PRZEDSZKOLACH"

NA TERENIE GMINY G£UBCZYCE W ROKU SZKOLNYM 2012/13R.
I Zuzia Walaszczyk - 807kg, II Karolina Florek - 439kg, III Ja-

goda Janus - 425kg, IV Filip Indziniak - 415kg, Amelia Sekieta -
402kg z Przedszkola   Nr 2

I Tomasz Bujak - 1339,40kg, II Maciej Bulkiewicz - 968kg, III
Wiktoria ̄ ynis - 321kg, IV Mateusz Rybacki - 232,40kg, V Julia
Antoszczyszyn - 109,80kg z Przedszkola Nr 3

I Agata B³aszczok - 795kg, II Magdalena Nawara- 362kg, III
Julia Szuszkowska - 284kg, IV Tomasz Jurkiewicz - 86kg, V Julia
Gniatkowska - 82kg z Oddzia³u Przedszkolnego przy Publicznej
Szkole Podstawowej w Go³uszowicach,

I Mateusz �wierc - 108kg, II Maciej Kozyra - 63kg, III Domini-
ka Sawicka - 58,5kg, IV Kacper Steter - 10kg z Oddzia³u  Przed-
szkolnego przy Zespole Szkó³ im. Weteranów II Wojny �wiato-
wej w Lisiêcicach,

I Maja Jakubowska - 249,48kg, II Weronika Baczyñska - 197,14,
III Patryk Hipnarowicz - 108,50kg, IV Jakub Szkolnik - 77kg, V
Aleksandra Mu³yk - 76kg z  Oddzia³u Przedszkolnego  przy Szkole
Podstawowe w Grobnikach,

I Anna ̄ ³obicka - 292kg, II Julia Humeniuk - 152kg, III Alek-
sandra Mróz - 146kg, IV Kacper Stecko - 130kg, V Zuzia Antosz
- 59kg z Oddzia³u Przedszkolnego przy ZS w Pietrowicach.

3. W kat. III - najlepsze przedszkole, , nagrodzone  zosta³y
trzy  najlepsze przedszkola  i tylko trzy przedszkola  zbiera³y
odpady z kategorii III.  Nagrodami s¹: I  m.- nagroda rzeczowa o
warto�ci 2 000 z³  dla Oddzia³u Przedszkolnego przy Publicznej
Szkole Podstawowej w Go³uszowicach , który zebra³  2228 kg /
25 przedsz. =  89,12 kg makulatury / przedszkolaka.

Fundatorem nagrody jest Burmistrz G³ubczyc ( 2 000 z³ ).
II  m.    - nagroda rzeczowa o warto�ci  1 000 PLN dla Przed-

szkola Nr 2 ,  które zebra³o  5580 kg :  145 przedszkolaków  =  38,48
kg makulatury/przedszkolaka.

Fundatorem nagrody jest Burmistrz G³ubczyc ( 1 000 z³ ).
III miejsce - nagroda rzeczowa o warto�ci 500 PLN
dla Przedszkola Nr 1 im. Marii Konopnickiej  które zebra³o

3590 kg : 145 przedszkolaków  =  24,76 kg
Fundatorem nagrody jest Burmistrz G³ubczyc (  500 z³ ).
4. W kategorii IV- najlepszy przedszkolak w ka¿dym przed-

szkolu, zosta³o nagrodzonych tylko 15 przedszkolaków   z
trzech przedszkoli, poniewa¿ tylko te przedszkola  bra³y udzia³
w kategorii IV tj. zbiera³y makulaturê.  Nagrodami s¹:   nagro-
dy rzeczowe dla piêciu najlepszych przedszkolaków z ka¿dego
przedszkola bior¹cego udzia³ w kategorii IV.

Fundatorem nagród jest Burmistrz G³ubczyc,
Nagrodzonymi przedszkolakami s¹ :
I Klaudiusz Leliñski - 510kg, II Szymon Melnarowicz - 423kg,

III Kacper Micek - 419kg, IV Bartosz Kaczor - 299kg, V Julia
Kopczyñska - 200kg z   Przedszkola Nr 1

I Wojtu� Jurkiewicz - 730kg, II Dudek Mateusz - 697kg, III
Aurelia Gilewicz - 560kg, IV Wojtu� Gruca - 520kg, V Oliwier
Wolny - 455kg z Przedszkola   Nr 2

I Natalia Szuszkowska - 1345kg, II Martyna Fluder - 264,5kg,
III Agata B³aszczok - 219kg, IV Marcin Bloch - 97kg, V Martyna
Kozakiewicz - 38kg z Oddzia³u Przedszkolnego przy Publicznej
Szkole Podstawowej w Go³uszowicach,  >>>>
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>>>>   5. W kat. V- najlepszy przedszkolak w ka¿dym przedszkolu,
który zbierze najwiêksz¹ wagowo ilo�æ opakowañ tetra pak zosta³o nagro-
dzonych tylko 11 przedszkolaków   z piêciu przedszkoli, poniewa¿ tylko te
przedszkola  bra³y udzia³ w kategorii V tj. zbiera³y opakowania tetra pak.
Nagrodami s¹:   nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych przedszkolaków
z ka¿dego przedszkola bior¹cego udzia³ w kategorii V.

Fundatorem nagród jest Burmistrz G³ubczyc,
Nagrodzonymi przedszkolakami s¹ :
I  Julia Mazur - 28kg, II Judytka Wrotniewska - 25kg,
III Dominik £askawski - 12kg z   Przedszkola Nr 1
I Adam Ma³ko - 53,8kg, II Jakub Horodecki - 53,4kg,
III Oliwer Wolny - 34,6kg z Przedszkola   Nr 2
I Zuzanna Kilarska - 22kg z Przedszkola Nr 3
I Tomasz Jurkiewicz - 27,5kg, II Agata B³aszczok - 27,3kg,
 III Bloch Marcin - 16,2kg z Oddzia³u Przedszkolnego przy Publicznej
Szkole Podstawowej w Go³uszowicach,
I Maciej Kozyra - 2kg z Oddzia³u  Przedszkolnego przy Zespole Szkó³ im.

Weteranów II Wojny �wiatowej w Lisiêcicach,
W zwi¹zku z tym, ¿e nie wszystkie dzieci w przedszkolach zbiera³y odpady

z kategoriach:V- najlepszy przedszkolak w ka¿dym przedszkolu, V- najlepszy
przedszkolak w ka¿dym przedszkolu, który zbierze najwiêksz¹ wagowo ilo�æ
opakowañ tetra pak to �rodki przeznaczone na  nagrody  w tych kategoriach
oraz w kategorii II zosta³y zwiêkszone.Nagrody  zostan¹ zakupione przez
Burmistrza G³ubczyc i przekazane przedszkolakom.

Oficjalne rozdanie dyplomów i nagród nast¹pi³o w dniu 12.06.2013r. w
Miejskim O�rodku Kultury w G³ubczycach.

                        na podst protoko³u opr. Jan Wac (foto str 2)

ZAPROSZENIE DO WSPÓ£PRACY

Starosta G³ubczycki oraz Powiatowy Urz¹d Pracy w G³ubczycach zapraszaj¹ chêtnych pracodawców
 oraz osoby prywatne z terenu powiatu g³ubczyckiego,  do wspó³pracy na rzecz o¿ywienia spo³eczno-gospodarczego

i tworzenia miejsc pracy w powiecie g³ubczyckim.
Spotkanie rozpoczynaj¹ce wspó³pracê planowane jest na dzieñ 19.09.2013r. od godz. 9:00 do 14:00.

Chêtnych prosimy o kontakt telefoniczny z PUP  pod numerem telefonu : /77/ 485-20-37 do dnia
09.09.2013r.

Powiatowy Urz¹d Pracy w G³ubczycach, ul. Pocztowa 6, 48-140 G³ubczyce
tel. (77) 485-20-37 lub (77) 485-85-37, fax (77) 485-87-60

mali: opgl@praca.gov.pl, www.pup-glubczyce.pl

ODPOCZ¥Æ I POSZALEÆ
14. lipca w niedzielê odby³a siê we wsi Mokrem

impreza integracyjna dla dzieci i m³o-dzie¿y dekana-
tu g³ubczyckiego, która mia³a na celu zapewnienie
tego, czego u¿yto w tytule powy¿ej. Inicjatywa po-
my�lana by³a przede wszystkim z my�l¹ o najm³od-
szych ale i nie tyl-ko. Ju¿ od godziny 13. m³odzie¿ i
dzieci mog³y korzystaæ z takich atrakcji jak: trampoli-
na, dmuchany zamek, zamek z kulkami, wodna
zje¿d¿alnia, eurobangee, przeja¿d¿ki konne, sta-no-
wisko �mieszne buzie i paintball. Nie oby³o siê tak¿e
bez licznych konkursów sprawno-�ciowych takich
jak: taniec z balonami, jedzenie ptysia na czas, bieg z
jajkiem w slalomie, rzut pi³eczk¹ do celu, krêgle, tor
przeszkód, przeci¹ganie liny i wiele innych. Ca³o�æ
imprezy opatrzona by³a �piewem z udzia³em dzieci i
zabawnymi przerywnikami specjalnie wynajêtego ze-
spo³u. Oczywi�cie - oprócz atrakcji dla ducha, znala-
z³o siê tak¿e co� dla cia³a. Serwowano w tym czasie
smaczne posi³ki, kie³baski z grilla, grochówkê - jak
przysta³o po mêcz¹cej ¿o³-nierskiej walce na polu
paintballa, bigos i inne. W drugiej czê�ci imprezy
przygrywa³ inny zespó³, oferuj¹c muzykê do tañca.
Tak wiêc po czasie szaleñstwa dzieci i m³odzie¿y przy-
szed³ czas szaleñstwa doros³ych na parkiecie Sali
Wiejskiej. Dziêki Bogu - ca³ej imprezie dopisy-wa³a
�wietna pogoda, która bez w¹tpienia dodawa³a
wszystkiemu uroku i sielsko�ci. Wa¿ne jest równie¿
to, ¿e dzieci �wietnie siê bawi³y przez ca³e godziny, a
i doro�li mogli spotkaæ siê w swoich gronach i po-
rozmawiaæ przyjacielsko, po�miaæ siê czy wypiæ ma³e
piwko. W na-szych czasach, w których jeste�my
bardzo zaganiani i czêsto niedostêpni dla siebie, ta-
kie spo-tkania s¹ jak najbardziej na miejscu. Impreza
mog³a siê odbyæ dziêki zdecydowanemu wspar-ciu
projektu unijnego z ramienia akcji P³askowy¿ Dobrej
Ziemi. Przy tej okazji sk³adamy ser-deczne podziêko-
wania wielu osobom za wszelkie prace i starania, dziê-
ki którym mog³a siê odbyæ powy¿sza impreza. Mamy
nadziejê, ¿e zostanie ona mile zapamiêtana na d³ugie
lata, a w przysz³o�ci nie zamierzamy odstêpowaæ od
takich b¹d� podobnych przedsiêwziêæ - przede
wszystkim z my�l¹ o najm³odszych naszych pocie-
chach.

                                                          christophoross

ODZNACZENIE - KRZY¯ OBROÑCY ...
Podczas uroczystego spotkania kombatantów z w³adzami jednostek sa-

morz¹dowych ziemii g³ubczyckiej zorganizowanego z okazji Swiêta Wojska
Polskiego, mia³o miejsce wyró¿nienie m³. insp. ZS
Grzegorza Tobiasiñskiego dowódcy jednostki
strzeleckiej 3009 G³ubczyce im. p³k Stanis³awa Gliñ-
skiego ZS STRZELEC OSW. Zwi¹zek oficerów
Rezerwy RP im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego
Zarz¹d Glówny w Pozniu, Zwi¹zek Inwalidów Wo-
jennych RP- Zarz¹d Oddzia³u w Opolu nada³
srebrny KRZY¯ OBROÑCY KRESÓW
WSCHODNICH II RP natomiast Zwi¹zek Kom-
batantów Rzeczypospolitej Polskiej i By³ych Wiê¿niów Politycznych uho-
norowa³ patrotyczn¹ postawe m³. Insp. ZS Grzegorza Tobiasiñskiego naj-
wy¿sz¹ swoja odznaka Krzy¿em za Zas³ugi. w imieniu �rodowisk komba-
tanckich odzanczenia wrêczy³ p³k w st. spocznynku Stefan Szelka.

                                                                                            tobix

V EDYCJA...(dok.)
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By³ rok 1982, gdy po raz pierwszy na zebraniu Zarz¹du Pol-
skiego Zwi¹zku Badmintona w Warszawie ówczesny dyrektor
Wydzia³u KF Urzêdu Wojewódzkiego w Opolu Zbigniew Przy-
bylski nie�mia³o postawi³ wniosek: G³ubczyce musz¹ mieæ nowa
halê dla potrzeb badmintona.

Na Sali zapanowa³a cisza. Hala w G³ubczycach? Musia³o jesz-
cze min¹æ kilka lat, aby projekt budowy nabra³ tempa. Po wielu
konsultacjach, perturbacjach jazdach do Warszawy wizytach w
GKKFiT  w roku 1988 ruszy³y prace budowlane. I tu pewnie
nasuwa wam siê pytanie, dlaczego pierwsza w Polsce  hala do
badmintona mia³a powstaæ w G³ubczycach?

   W tym miejscu muszê na chwilê wróciæ do klubu LKS Tech-
nik G³ubczyce, który od roku 1966 zwi¹za³ siê z badmintonem -
wtedy nie by³ znanym klubem, dopiero raczkowa³. Prekursorem
by³ Boles³aw Zdeb, który dzia³aj¹c w przyzak³adowym ognisku
TKKF "Unia" wprowadzi³ badmintona do programu zajêæ.  Bê-
d¹c na obozie szkoleniowo-wypoczynkowym w miejscowo�ci
Wilkasy zetkn¹³ siê z Julianem Krzewiñskim, który propagowa³
badminton w ramach zajêæ rekreacyjno-sportowych. Tam te¿
Boles³aw Zdeb zapozna³ siê z regu³ami gry oraz podstawowymi
przepisami dotycz¹cymi nowej dyscypliny.

Zajêcia w g³ubczyckim TKKF "Unia" by³y nietypowym tre-
ningiem i polega³y na nauce trafiania i przebijania lotki na drug¹
stronê. W nauce tej obok Boles³awa Zdeba uczestniczyli; Edward
Ma³ecki. Andrzej Zarada, Jerzy Zawadzki. Grano wtedy rakieta-
mi typu "Indianin" i ciê¿k¹ lotk¹ plastikow¹ "Wessa", które za-
interesowani kupowali za w³asne pieni¹dze. Ze wzglêdów zrozu-
mia³ych rolê "trenera" spe³nia³ Boles³aw Zdeb, posiadaj¹cy naj-
wiêcej wiadomo�ci teoretycznych i umiejêtno�ci praktycznych.
W Zak³adach "UNIA" Boles³aw Zdeb pracowa³, jako referent
ds. socjalnych, co u³atwia³o mu wprowadzanie "kometki" do
zak³adowej spartakiady oraz programu zajêæ ogniska. W 1967r.
w programie Centralnej Spartakiady W³ókniarzy badminton zna-
laz³ siê po raz pierwszy. By³ to dodatkowy bodziec dla Boles³awa
Zdeba, który widzia³ szansê rozpropagowania dyscypliny na
wiêksz¹ skalê.

W kwietniu 1967 r. poprowadzi³ nabór chêtnych do uprawia-
nia badmintona. Odby³o siê to na zasadzie prywatnych zachêt
w�ród uczniów Przyzak³adowej Szko³y Zawodowej przy Zak³a-
dach Przemys³u Dziewiarskiego "Unia" w G³ubczycach. Ponad-
to w aspekcie zbli¿aj¹cej siê Centralnej Spartakiady W³ókniarzy
zorganizowano turnieje badmintona dla pracowników. Wtedy
te¿ zosta³y zakupione przez ognisko TKKF "Unia" pierwsze ra-
kiety, lotki oraz siatki. W roku 1966 ze wzglêdu na brak sali,
"treningi" odbywa³y siê na boisku przyszkolnym Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego w G³ubczycach a¿ do pó�nej jesieni.. Pod kie-
runkiem Bolka trenowa³y przede wszystkim dziewczêta Halina
Pawlicka, Teresa Sybilla, El¿bieta W¹sowicz. We wrze�niu pod-
czas rozgrywanej Spartakiady W³ókniarzy Halina Pawlicka zdo-
by³a tytu³ mistrzyni. Poinformowa³o o tym radio zak³adowe i
wtedy dopiero rozpoczê³a siê moda na badminton.

Sukcesy w zawodach badmintonowych spowodowa³y nap³yw
chêtnych dziewcz¹t do uprawiania badmintona. Dziewczêta uczy-
³y siê w Przyzak³adowej Szkole Zawodowej ZP Dz. "Unia".

W roku 1968 po odbyciu zasadniczej s³u¿by wojskowej wróci³
do G³ubczyc Ryszard Borek (pi³karz sekcji ZKS "Polonia" G³ub-
czyce). Nieporozumienia w tym klubie sprawi³y, ¿e Ryszard Bo-
rek zaprzesta³ uprawiania pi³ki no¿nej, a ¿e by³ cz³owiekiem ak-
tywnym fizycznie zacz¹³ siê rozgl¹daæ za inn¹ dyscyplin¹ spor-

tow¹. Przypadek sprawi³, ¿e w koñcu maja 1968 r. trafi³ na boisko
Liceum Ogólnokszta³c¹cego, gdzie odbywa³y siê zajêcia sym-
patyków badmintona. Pierwsze próby i zmagania z badminto-
nem zakoñczy³y siê niepowodzeniem. Rysiek by³ osob¹ niezwy-
kle ambitn¹ i d¹¿¹c¹ do celu. Nie podda³ siê, wrêcz przeciwnie
postanowi³ na powa¿nie zaj¹æ siê badmintonem, najpierw ucz¹c
samego siebie.

Ryszard po¿yczy³ rakiety od Janusza Sikory i wraz ze swym
przyjacielem Ryszardem Mazurem rozpoczêli odbijanie lotki w
parku, poniewa¿ nie znale�li miejsca w grupie Boles³awa Zdeba.
Zapa³  i rosn¹ce umiejêtno�ci spowodowa³y, ¿e wokó³ Ry�ka
by³o coraz wiêcej chêtnych do gry w badmintona.

Wyrysowano boisko badmintonowe na kortach tenisowych w
G³ubczycach i w ten sposób powsta³o niejako drugie "centrum".
Grupê tê tworzyli: Ryszard Borek, Franciszek Czy¿owicz, Józef
Bugnar, Roman �lepecki, nastêpnie do³¹czy³a do nich Józefa
Ciurys �wietna pó�niejsza zawodniczka i ¿ona Ry�ka. Prze³om
roku 1969 -1970 sta³ siê dla nich okresem intensywnej pracy,
gdy¿ treningi w okresie zimowym nie zosta³y przerwane. Za po-
zwoleniem Dyrektora Szko³y Specjalnej R. Jab³oñskiego udo-
stêpniono im salê gimnastyczn¹. Ryszard Borek przej¹³ na siebie
funkcje szkoleniowca a Boles³aw Zdeb zaj¹³ siê sprawami orga-
nizacyjnymi. Pojawi³y siê w g³ubczyckim badmintonie nowe twa-
rze: Bo¿ena Wilczyñska, Maria Rochan i Stanis³aw Rosko. Ciê¿-
ka i mozolna praca zaczê³a przynosiæ oczekiwane efekty. Do sek-
cji do³¹czyli uczniowie szkó³ podstawowych: Jan Dro¿dziel, Ka-
rol Hawel i Jerzy Buniak. W 1972 r. odby³ siê kurs instruktorski
(czê�æ ogólna) we Wroc³awiu, w którym brali udzia³ przyszli szko-
leniowcy Ryszard Borek i Boles³aw Zdeb. Udzia³ w tym kursie
spowodowa³ dalsze zmiany w systemie szkolenia. Wprowadzo-
ny zosta³ trening specjalistyczny oraz preferowanie ofensyw-
nego stylu gry.

Pierwsze Dru¿ynowe Mistrzostwa Polski w badmintonie, któ-
re odby³y siê w styczniu 1974 roku we Wroc³awiu, organizo-
wane przez Centralna Komisjê Badmintona przy TKKF przynio-
s³y tytu³ Mistrza Polski dru¿ynie TKKF "Unia" G³ubczyce, przed
TKKKF "Olimpia Wroc³aw i TKKF ZSBO Kraków, TKKF "Bole-
s³aw" Bukowno, KS "Unia" Bieruñ Stary i TKKF "Iskra" Gliwi-
ce. Systematyczne szkolenie, osi¹gane wyniki sportowe powo-
dowa³y nap³yw zawodników do sekcji.  W roku 1975 zawodnicy
TKKF "Unia" zanotowali kolejne zwyciêstwo, zdobyli tytu³ Dru-
¿ynowego Mistrza Polski. W sk³adzie dru¿yny wyst¹pili  : Józe-
fa Ciurys, Bo¿ena Wilczyñska, Ryszard Borek, Stanis³aw Rosko
i Karol Hawel.

W nastêpnym roku znowu tytu³ Dru¿ynowego Mistrza Pol-
ski, w sk³adzie poszerzonym o dwie zawodniczki El¿bietê Utecht
i Bo¿enê Wojtkowsk¹. Po sukcesach dru¿ynowych zawodnicy
TKKF "Unia" zaczêli odnosiæ zwyciêstwa indywidualne, w li-
stopadzie 1976r. El¿bieta Utecht, jako pierwsza badmintonistka z
G³ubczyc zdoby³a z³oty medal w Indywidualnych Mistrzostwach
Polski Seniorów w grze pojedynczej kobiet, a Bo¿ena Wojtkow-
ska, jako 13-latka w tej samej kategorii zdoby³a medal br¹zowy.
Kontakty z zagraniczne z klubem "¯elczary" Bohumin nie tylko
umo¿liwiaj¹ kontakt z badmintonem na wy¿szym poziomie, ale
równie¿ rozwi¹zuj¹ problemy sprzêtowe brak lotek i rakietek.

Do sekcji trafiaj¹ dzia³acze- koledzy Ryszarda Borka i Bole-
s³aw Zdeba. S¹ to Marian Masiuk i Zbigniew Polek. W roku
1976 decyduj¹ o zmianie klubu z ogniska TKKF "Unia" do ZKS
"Polonia" G³ubczyce, dzia³aj¹cego przy ZPDz"Unia".

DLACZEGO W G£UBCZYCACH?
 40 LECIE KLUBU LKS TECHNIK
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Funkcjê prezesa w tym czasie sprawowa³ Janusz £obos, kie-
rownik dzia³u socjalnego w Zak³adach "Unii", który jako je-
den z nielicznych, maj¹cych wp³yw na dzia³alno�æ rekreacyjno
- sportow¹ popiera³ g³ubczycki badminton.

Pocz¹tkowy okres zmiany przynale¿no�ci sekcji badmintona
by³ korzystny, szczególnie pod wzglêdem organizacyjnym. �rodki
finansowe, jakie otrzyma³a sekcja zabezpiecza³y potrzeby bad-
mintonistów tj. zakup sprzêtu, wyjazdy na turnieje. Jednak w
odczuciu dzia³aczy sekcji pi³ki no¿nej badminton stanowi³ pew-
ne "zagro¿enie" dla pi³karzy, którym ograniczono dotacje zak³a-
dowe. Dla lepszego odpierania nacisków zwolenników pi³ki no¿-
nej dokonano wyboru zarz¹du badmintona z przewodnicz¹cym
Marianem Masiukiem na czele.  Wspó³praca ze szko³ami, wspar-
cie finansowe otrzymane z Wydzia³u O�wiaty i Wydzia³ Kultury
Fizycznej i Turystki Urzêdu Miasta i Gminy spowodowa³y dy-
namiczny rozwój badmintona. Na mocy porozumienia pomiêdzy
klubami sekcja badmintona zosta³a przekazana z TKKF "Unia"
do ZKS "Polonia" G³ubczyce. Mia³o to stworzyæ lepsze warunki
pracy w sekcji oraz otwiera³y wiêksze mo¿liwo�ci powo³ania
Polskiego Zwi¹zku Badmintona.

Uznaj¹c sta³y wzrost znaczenia badmintona w G³ubczycach i
rozwój badmintona w Polsce, przedstawiciele dziewiêciu klu-
bów z ca³ej Polski spotkali siê w dniu 29 maja 1977 w³a�nie w
G³ubczycach i podpisali deklaracjê za³o¿ycielsk¹ Polskiego
Zwi¹zku Badmintona. W kolejno�ci deklaracje podpisali Bole-
s³aw Zdeb - ZKS Polonia G³ubczyce, Mieczys³aw Zy�k SKS
Start Gdynia, Roman S³ota- KS Stal Brzezinka Mys³owice, Jerzy
Suski- KS Stal FSO Warszawa, Andrzej Szalewicz -KS Stal FSO
Warszawa, Marian Krasowski -BZKS Chrobry Opole, Eugeniusz
Jaromin - KS Unia Bieruñ Stary, Jerzy Szuliñski -GHKS Boles³aw
Bukowno, Wies³aw Tomaszewski -AZS Katowice, Janusz Mu-
sio³- AZS AWF Wroc³aw. W zebraniu uczestniczy³ Les³aw So-
snowski radca prawny Polskiej Federacji Sportu, który zapropo-
nowa³ powo³anie piêcio- osobowego sk³adu Tymczasowego
Zarz¹du, kieruj¹cego sprawami badmintona do czasu zjazdu i
oficjalnego powo³ania Polskiego Zwi¹zku Badmintona. Zarz¹d
tymczasowy powo³any zosta³ w sk³adzie: prezes Andrzej Szale-
wicz, wiceprezes ds. organizacyjnych Julian Krzewiñski, wice-
prezes ds. sportowych Janusz Musio³, cz³onkowie Eugeniusz
Jaromin i Jerzy Wrzodak.  Na tym zebraniu poinformowano obec-
nych o sukcesie, jakim by³o sprowadzenie z Chin do Polski 60
tysiêcy granatowych lotek piórkowych dla potrzeb treningów a
tak¿e 60 tysiêcy lotek piórkowych zielonych do gier turniejo-
wych.  To wa¿ne dla polskiego badmintona spotkanie odby³o
siê w G³ubczycach w dowód uznania dla dwóch osób, które na
swoich barkach wynios³y badmintona z G³ubczyc na korty Pol-
ski i miêdzynarodowe.  Decyzj¹ nr 6010/397/77 III Wydzia³ Spraw
Wewnêtrznych Urzêdu m.st. Warszawy z dnia 27 sierpnia 1977 r.
wpisa³ do rejestru stowarzyszeñ i zwi¹zków pod numerem 1011
Polski Zwi¹zek Badmintona.

Wydzia³ Kultury Fizycznej i Turystyki w G³ubczycach zobo-
wi¹za³ siê do pokrycia kosztów wynajmu hali dla sekcji badmin-
tona w ilo�ci 12 godzin tygodniowo.  Jesieni¹ 1979 roku w na-
grodê za osi¹gniêcia sportowe Dyrektor Wydzia³u Kultury Fi-
zycznej przekaza³ sekcji autokar Robur  zwany "dyskotek¹", aby
rozwi¹zaæ ci¹g³e k³opoty transportowe.

W roku 1980 zawodniczki z G³ubczyc Ewa Rusznica i Bo¿e-
na Wojtkowska reprezentowa³y Polskê na Mistrzostwach Eu-
ropy Seniorów w Groningen (Holandia), w których po raz pierw-
szy wystartowa³a reprezentacja Polski. W tym samym roku
powo³ano kadrê narodow¹ seniorów, której trzon tworzyli w³a-
�nie zawodnicy ZKS "Polonia" G³ubczyce: Maria Bahryj, Ewa

Rusznica. Bo¿ena Wojtkowska, Stanis³aw Rosko i Kazimierz Ciu-
rys. W kategorii juniorów w kadrze znale�li siê równie¿ reprezen-
tanci klubu z G³ubczyc : Zofia ¯ó³tañska, Bo¿ena Siemieniec,
Jerzy Do³han i Grzegorz Olchowik.

17 pa�dziernika 1980 roku nast¹pi³o przeniesienie sekcji
badmintona ZKS "Polonii" do LKS "Technik".  Przyczyn¹
zmian przynale¿no�ci klubowej by³y ci¹g³e konflikty miêdzy
dzia³aczami badmintona i pi³ki no¿nej.

Do roku 1987 zawodnicy zdobyli czterna�cie razy z rzêdu tytu³
dru¿ynowego mistrza Polski, zdetronizowani na rok ( wskutek
b³êdu trenera dokonuj¹cego ustawienia dru¿yny musieli na rok
po¿egnaæ siê z tytu³em), jednak ju¿ w roku 1989 wrócili po mi-
strzowski tytu³. Pozycje Mistrza Polski utrzymywali do roku 1992.
W 1993 r zdobyli srebrny medal przegrywaj¹c rywalizacjê z za-
wodnikami KS FSO Polonez Warszawa za� na kolejnych mistrzo-
stwach ponowne wywalczyli tytu³ mistrza.

Badminton w Polsce rozwija³ siê, zawodnicy koñczyli szko³y
�rednie i odchodzili do wiêkszych miast na studia, zmieniali te¿
przynale¿no�æ klubow¹. Wiele razy zdarza³o siê tak, ¿e byli za-
wodnicy LKS "Technik" G³ubczyce grali przeciwko swoim kole-
gom reprezentuj¹cym ich nowy klub.  W latach 1994 - 1997 LKS
Technik by³ niekwestionowanym królem Dru¿ynowych Mi-
strzostw Polski, dopiero w roku 1998 zaj¹³ trzecie miejsce za za-
wodnikami z SKB Suwa³ki i AZS Kraków. W roku 1999 SKB
Suwa³ki obroni³ tytu³ mistrza, LKS Technik zdoby³ drugie miej-
sce a trzecie "Piast" B S³upsk.

W roku 2000 Dru¿ynowe Mistrzostwa Polski odbywa³y siê
w Suwa³kach, wygrywaj¹ badmintoni�ci z G³ubczyc, pokonuj¹c
zawodników klubu "Piast" B- S³upsk i SKB Suwa³ki 5: Przez
kolejne trzy lata LKS "Technik" plasuje siê na drugim miejscu
tu¿ za zawodnikami SKB "Litpol - Malow" Suwa³ki.

W styczniu 2004 roku odby³y siê kolejne Dru¿ynowe Mi-
strzostwa Polski, i po raz pierwszy w historii tych mistrzostw
badmintoni�ci z G³ubczyc zostali bez medalu. Jakie by³y przy-
czyny takiego stanu rzeczy? Wed³ug pisz¹cej ten tekst kwesti¹
zasadnicz¹ by³ brak pieniêdzy. Gospodarka wolno rynkowa,
dyktat warunków ekonomicznych spowodowa³ przechodzenie
zawodników z klubu do klubu. O przynale¿no�ci klubowej prze-
sta³y decydowaæ sentymenty, zaczê³y siê liczyæ kontrakty i wa-
runki finansowe, jakie kluby stwarza³y i oferowa³y zawodnikom.
Gdy klubu nie by³o staæ na odpowiednie ga¿e dla swoich repre-
zentantów musia³ siê liczyæ z faktem ich odej�cia do klubów
posiadaj¹cych silnych zamo¿nych sponsorów. Tak samo sta³o
siê z klubem LKS Technik G³ubczyce. Brak zamo¿nych firm na
terenie G³ubczyc, nag³y brak zainteresowania badmintonem spo-
wodowa³ os³abienie kadry jednego z najlepszych przez lata klu-
bów badmintona w Polsce.  Jednak koñcz¹c chcia³abym podkre-
�liæ nastêpuj¹ce sukcesy klubu LKS "Technik" G³ubczyce a mia-
nowicie:

Przez 27 edycji I ligi LKS Technik G³ubczyce 23 razy zdoby-
³y tytu³ Dru¿ynowego Mistrza Polski. Do roku 1979 trenerami
byli Boles³aw Zdeb, ( który w koñcu wyjecha³ z rodzina do USA)
i Ryszard Borek. W kolejnym roku Rysiek zosta³ bezapelacyjnie
pierwszym trenerem LKS "Technika" G³ubczyce jak równie¿ przez
wiele lat by³ trenerem kadry narodowej reprezentacji Polski. To
Jego wychowankowie dzisiaj piastuj¹ funkcje trenerów kadry
narodowej Jerzy Do³han i Jacek Hankiewicz. Jego najlepsi za-
wodnicy zdobyli w Indywidualnych Mistrzostwach Polski (dane
obejmuj¹ lata do roku 2004): Bo¿ena Wojtkowska Haracz 51
medali w tym 34 z³ote, Jerzy Do³han 42 medale w tym 27 z³otych,
Bo¿ena Siemieniec- B¹k 29 medali w tym 11 z³otych, Stanis³aw
Rosko 27 medali w tym 6 z³otych, Katarzyna Krasowska 22 me-
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dale w tym 13 z³otych; Grzegorz Olchowik 21 medali w tym 8
z³otych; El¿bieta Utecht Kuczkowska 18 medali w tym 6 z³otych;
Kazimierz Ciurys 18 medali w tym 3 z³ote; Ewa Rusznica Wilman
17 medali w tym 8 z³otych; Zofia ¯ó³tañska Drogomirecka 17
medali w tym 3 z³ote; Ryszard Borek 9 medali w tym 1 z³oty;
Maria Bahryj 7 medali w tym 1 z³oty; Dorota Borek 5 medali w
tym 4 z³ote; Przemys³aw Wacha 6 medali w tym 1 z³oty; oraz
srebrny medal Mistrzostwach Europy Juniorów 1999 w grze
podwójnej  mê¿czyzn z Piotrem ̄ o³¹dkiem oraz br¹zowy w grze
pojedynczej, a tak¿e Robert Mateusiak i Micha³ £ogosz br¹zowi
medali�ci Mistrzostw Europy seniorów w roku 2000.

Oprócz wymienionych zawodników medale w IMP zdobywali
tak¿e: B. Pi¹tkowska 9; Marzena Masiuk £azuta 8; Jaros³aw B¹k
-7; Adrian B¹k 6; Marek Bujak 6; Piotr Mazur 6; Joanna Bednar-
ska 3; Karol Hawel 3; Irena Dacyk 3; Andrzej Ko³odyñski 3;
Józefa Ciurys Borek  2; K. Kaczmar i Mateusz Walaszek po 1.

W sumie zawodnicy LKS Technik G³ubczyce zdobyli ponad
400 medali Indywidualnych Mistrzostw Polski. Nie ma drugie-
go takiego Klubu w Polsce, który odnosi³by wiêksze sukcesy
ni¿ klub LKS" Technik" G³ubczyce z niewielkiego 16 tysiêcz-
nego piêknego miasteczka opolskiego, gdzie nawet powietrze
sprzyja³o badmintonowi.

Nie ma te¿ drugiego polskiego trenera takiego jak Ryszard
Borek, który w³asnym sumptem dochodzi³ do wszystkiego. Cz³o-
wiek, który wykaza³ siê niezwyk³¹ dyscyplin¹ wewnêtrzn¹ i re-
alizacj¹ wytyczonych celów. W tym miejscu muszê o tym powie-
dzieæ i my�lê, ¿e Rysiek nie bêdzie mia³ mi tego za z³e. Wystarto-
wa³ do pracy w swoim ¿yciu, jako kierowca gdy¿ kocha³ samo-
chody, szybko jednak zrozumia³, ¿e jego mi³o�ci¹ i powo³aniem
jest badminton. Zaj¹³ siê nim dog³êbnie, najpierw, jako zawod-
nik, a po zakoñczeniu kariery w roku 1980 na IMP w Radomiu
ju¿, jako pe³noprawny trener. Nauka, szybko zdana matura, dwu-
letni kurs trenerski odbyty na Akademii Wychowania Fizyczne-
go we Wroc³awiu, uzyskanie tytu³u trenera II, klasy I, ci¹g³e
kursy doszkalaj¹ce krajowe i zagraniczne, oto etapy, jakie poko-
nywa³. Czasami tylko w rozmowach, w których uczestniczy³
Andrzej lub ja, zastanawia³ siê, dlaczego inni trenerzy miast ry-
walizowaæ z nim na kortach staraj¹ siê utrudniaæ mu ¿ycie? No
có¿ ludzie sukcesu nigdy do koñca nie s¹ rozumiani. Ile to razy
musieli�my mierzyæ siê z tematem, "rozwi¹¿my klub w G³ubczy-
cach" wtedy wszyscy bêd¹ mieli jednakow¹ szansê? Co by³o
przyczyn¹ takiego spojrzenia? Otó¿ LKS Technik G³ubczyce
"dostarcza³" do kadry najlepszych swoich zawodników. Czasa-
mi nawet 85% reprezentacji to byli zawodnicy g³ubczyccy. A
wiadomo by³o, ¿e kadrowicze otrzymywali ju¿ sprzêt, dresy, ra-
kiety, buty skarpety spodenki, koszulki. I nie wa¿nym by³o, ¿e
po jednej lub dwie sztuki(!), Ale otrzymywali. Dla porównania
dodam, ¿e dzisiejszy zawodnik otrzymuje minimum 10 sztuk ra-
kiet kilka sztuk koszulek, kilka sztuk spodenek, kilkana�cie par
skarpet, pokrowce na rakiety, thermobagi, owijki na rakiety, buty
specjalistyczne do grania, obuwie specjalistyczne do treningu
w terenie. O takim wyposa¿eniu wtedy ka¿dy z zawodników móg³
tylko marzyæ! Rado�æ sprawia³a nam ka¿da otrzymana od spon-
sora rakietka, ka¿dy pokrowiec na rakietkê, buty czy wystarcza-
j¹ca ilo�æ lotek do treningu, a nie 138 sztuk, jakie Ryszard otrzy-
ma³ od Zwi¹zku celem przygotowania reprezentacji Polski do
Mistrzostw Europy w Boblingen (Niemcy) w roku 1983! 138 Sztuk
lotek, to tylko 10 tuzinów i trochê. Dzisiaj 10 tuzinów to ilo�æ,
jaka nie wystarcza do przeprowadzenia jednego treningu. A do
tego te lotki nie by³y przez nas zakupione. Zbierali�my je pod-
czas treningu przed zawodami. Mo¿e to tragicznie brzmi, ale sie-
dzia³am na ³aweczce gimnastycznej kolana mia³am okryte moim

szerokim paltem a trener i prezes chodzili po sali i podrzucali
lotki le¿¹ce na parkiecie. Ile nerwów ile frustracji, strachu, ale te¿
i uczucie poni¿enia, ¿e w ten sposób musimy siê zachowywaæ,
zbieraj¹c u¿ywane lotki, aby nasza kadra mia³a, czym trenowaæ,
i gdyby nie to, ¿e nie mieli�my nijakich szans ani mo¿liwo�ci na
zdobycie dewiz i zakup prawdziwych lotek, dawno bym siê za-
pad³a ze wstydu pod ziemiê. Bo jak tak by³o mo¿na? Zabieraæ
u¿ywane lotki z hali ( na wyje�dzie zagranicznym, przed wielkimi
miêdzynarodowymi zawodami), aby nasi zawodnicy mieli, czym
graæ. Rozgrzeszy³am siê dopiero wtedy, (choæ do dzisiaj mam
absmak tamtej sytuacji), gdy zobaczy³am, ¿e na tej samej hali w
ten sam sposób zbieraj¹ lotki zacni przedstawiciele innych za-
przyja�nionych pañstw socjalistycznych!

Uczciwie muszê powiedzieæ (rozumiej¹c ¿al i rozgoryczenie
innych trenerów i klubów), ¿e takie doposa¿enie by³o na wagê
z³ota. Ale niestety nie by³o dostêpne dla wszystkich, a Polski
Zwi¹zek Badmintona musia³ podejmowaæ trudne decyzje, czy
ka¿demu po jednej sztuce, czy najlepszym minimaln¹ ilo�æ po-
trzebn¹ do startu w zawodach. Oprócz tego LKS Technik G³ub-
czyce mia³ do swojej dyspozycji "halê sportow¹", na której by³o
wyrysowanych cztery korty. Korty od �cian dzieli³a odleg³o�æ
oko³o 60 cm, przerwa miêdzy kortami mia³a równie¿ niespe³na
metr. Poza tym lampy zawieszono na prêtach zwisaj¹cych z sufi-
tu. Poniewa¿ hala nie mia³a wymiarowej wysoko�ci, ale by³a je-
dyna w G³ubczycach gra³o siê tak, aby nie trafiæ w lampê tylko
uderzyæ lotkê, aby przelecia³a pomiêdzy dwiema lampami. Dla-
czego tak? W innym przypadku uderzenie by³o niewa¿ne. Ta
s³ynna hala to by³a przedwojenna uje¿d¿alnia dla koni. Ale by³a!
I badmintoni�ci mogli z niej korzystaæ.

Ile to razy prze¿ywali�my frustracje wynikaj¹ce z koniecz-
no�ci przeniesienia zawodnika z innego klubu do LKS Tech-
nik G³ubczyce? Ówczesne przepisy nie pozwala³y finansowaæ
zawodników z przynale¿no�ci¹ do jednego klubu np. Jacka Han-
kiewicza z klubu KKS Kolejarz Katowice trenuj¹cego w klubie
LKS Technik G³ubczyce. Takiej ekwilibrystyki nie przewidywa³
¿aden regulamin ani prawo ustanowione odgórnie przez GKK-
FiS. Je¿eli chcesz graæ na tym terenie musisz zmieniæ klub wtedy
oficjalnie mo¿na ciebie finansowaæ, w innym wypadku nie by³o
mowy. I tak Jacek Hankiewicz musia³ zmieniæ przynale¿no�æ klu-
bow¹, aby æwiczyæ z najlepszymi oraz mieæ dostêp do sprzêtu.
Takie sytuacje nie przysparza³y nam zwolenników, raczej mieli-
�my wiêksze k³opoty oraz powiêkszaj¹ce siê grono niezadowo-
lonych dzia³aczy.

Takie dylematy rozwi¹zywali�my my, w centrali polskiego bad-
mintona mieszcz¹cej siê na Stadionie X lecia, w budynku admi-
nistracyjnym (stoi do dzisiaj), który nie by³ budynkiem ani re-
prezentacyjnym, ani luksusowym, ot zbudowano go i oddano
do u¿ytku w roku 1955 razem ze stadionem, aby administracja
stadionu oraz zawodnicy mieli bardzo skromne zaplecze a Polski
Zwi¹zek Badmintona znalaz³ w nim swoje biuro w roku 1977 na
kolejne 35 lat.

Rysiek mierzy³ siê z tymi problemami, i nigdy siê nie uskar¿a³.
Pamiêtam, ¿e raz czy dwa powiedzia³ mi, ¿e trudno pracowaæ w
takiej atmosferze. Ale co by³o robiæ. Walczyli�my wspólnie o
podniesienie poziomu polskiego badmintona, walczyli�my rów-
nie¿ o dobre wyniki na kortach europejskich i �wiatowych.W
latach osiemdziesi¹tych i na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych
(zreszt¹ my�lê, ¿e i dzisiaj) dyscyplina, która nie osi¹ga wyni-
ków otrzymuje niewielkie dotacje z bud¿etu pañstwa. Zawsze na
wszystkich zawodach w kraju i za granic¹ mówi³am na odprawie
z zawodnikami: pamiêtajcie wasze wyniki prze³o¿¹ siê na finanse
zwi¹zku, jakie otrzymamy. Bez was nic nie zrobiê, wcale!
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wanie wyjecha³, po nieudanym starcie w 1995 r w Lozannie na
mistrzostwach �wiata debla Damian P³awecki/ Robert Mateu-
siak i nie zakwalifikowaniu siê na IO 1996 w Atlancie. Wtedy
tylko Katarzyna Krasowska uzyska³a kwalifikacjê olimpijsk¹ -
trenerem jej by³ Ryszard Borek. Od tamtej pory do koñca roku
2004 Rysiek by³ trenerem kadry narodowej i olimpijskiej. To z
jego inicjatywy powsta³ reprezentacyjny debel Micha³ £ogosz/
Robert Mateusiak.

W roku 2000 po raz pierwszy para ta zdoby³a br¹zowy medal
Mistrzostw Europy seniorów w Glasgow by kolejno zdobywaæ
medale br¹zowe w roku 2002 w Malmo w 2004 r w Genewie
oraz po raz pierwszy br¹zowy medal w deblu na China Masters
2005, ale wtedy Ry�ka i mnie ju¿ nie by³o w zwi¹zku. I choæ
Rysiek nie prowadzi³ ju¿ w roku 2005 kadry narodowej i repre-
zentacji, ten sukces nale¿y zaliczyæ na jego konto.  Ponadto jego
zawodnik Przemys³aw Wacha na Mistrzostwach Europy w Ge-
newie w roku 2004 zaj¹³ 5 miejsce.

  Dzisiaj pisz¹c o LKS Technik G³ubczyce nie sposób by³o nie
napisaæ o Ry�ku, najlepszym polskim trenerze w polskim bad-
mintonie. W roku 2005 w styczniu po moim odej�ciu z Polskiego
Zwi¹zku Badmintona odszed³ te¿ Ryszard. Zreszt¹ przewiduj¹c
tak¹ sytuacjê od wrze�nia 2004 roku rozpocz¹³ now¹ przygodê z
badmintonem na Cyprze. Pracuje tam do dzisiaj w jednym z naj-
lepszych klubów.

Czasy siê zmieni³y. Potrzeby i wymagania najlepszych pol-
skich zawodników równie¿. W latach pó�niejszym Polski Zwi¹-
zek Badmintona zatrudnia³ trenerów koreañskich i chiñskich,
którzy pracowali, aby zawodnicy zdobyli medal na IO lub mi-
strzostwach �wiata. Dotychczas to siê nie uda³o, najlepsze miej-
sce 5 zdoby³ mixt Robert Mateusiak i Nadia Kostiuczyk  Ziêba
na IO Londyn 2012 i mistrzostwach �wiata w Guangzhou 2013.
Na medal trzeba bêdzie poczekaæ kolejne kilka lat.

Natomiast ja zawsze bêdê mia³a wielki szacunek dla Ryszarda,
jako trenera, który wyci¹ga³ polski badminton z TKKF -u na
arenê miêdzynarodow¹.

I niech inni mówi¹, co chc¹, Ryszard bardzo Ci dziêkujê za to,
co zrobi³e�! Chapeu bas!

Wszystkim, którzy pracowali na sukcesy tego wspania³ego
Klubu serdecznie gratulujê a w szczególno�ci rodzinie nie¿yj¹-
cego Boles³awa Zdeba, Marianowi Masiukowi, Edwardowi Kur-
kowi, Bohdanowi Chomêtowskiemu, Zbigniewowi Polkowi,  Sta-
nis³awowi Rosko, Antoniemu Wi�niowskiemu,  Andrzejowi
Walczakowi, Zdzis³awie Sza³agan,  a przede wszystkim trenero-
wi Ryszardowi Borkowi, gdy¿ dziêki jego sile, wytrwa³o�ci, ja-
sno wytyczonym celom, g³êbokiej wierze w to co robi i bezgra-
nicznemu zaanga¿owaniu, LKS   "Technik" G³ubczyce móg³ osi¹-
gn¹æ tak wiele. Nie by³o i nie ma w polskim badmintonie trenera,
który tak ciê¿ko zapracowa³ na sukcesy klubu i reprezentacji
Polski. Determinacja, udzia³ w szkoleniach, ukoñczone kursy tre-
nerskie, chêæ podgl¹dania trenerów azjatyckich, zaowocowa³y
wynikami. Tylko ja i Andrzej wiemy ile kilometrów przemierzyli-
�my z Ry�kiem dyskutuj¹c na tematy badmintonowe. I powiem
szczerze nie by³y to ³atwe rozmowy. Odbywa³y siê zawsze na
s³awetnych spacerach, gdy¿ wtedy lepiej siê my�la³o i osi¹ga³o
konsensus. A drogê z G³ubczyc do Marysieñki najlepiej poznali
Rysiek i Andrzej. Wiele razy równie¿ spacerowali�my w COS
OPO Spa³a podczas zgrupowañ kadry narodowej. Po treningach
zawodnicy odbywali obowi¹zkowe zajêcia rehabilitacyjne i fizy-
koterapiê a my godzinami chodzili�my po spalskich lasach. Na-
sze spacery przynosi³y efekty w postaci nowych planów, korek-
ty obecnych a tak¿e by³y impulsem do tworzenia nowych.
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Dzisiaj, po latach mogê o tym spokojnie i z dystansem napisaæ.
Oczywi�cie ka¿dy z nas i dzisiaj nosi w sobie swoje nie do

koñca rozwi¹zane dylematy. Ryszard te¿ je ma. Ale nie zawsze w
¿yciu jest tak jakby�my sobie wyobra¿ali i chcieli. Czasami musi-
my podejmowaæ najtrudniejsze decyzje w swoim ¿yciu, pracy, i
czêsto s¹ one podejmowane wbrew sobie. Tak by³o w koñcu i ze
mn¹ i z Ry�kiem. Mogê na zakoñczenie powiedzieæ jedno, praco-
wali�my wspólnie ponad 20 lat i by³y to lata i, bardzo trudne, ale
te¿ owocne. Lata pracy, podejmowania trudnych decyzji, wza-
jemnych ciê¿kich dyskusji, ale wszystko to by³o robione dla
dobra polskiego badmintona. Ile razy Rysiek podejmuj¹c decy-
zjê o tym, kto pojedzie na te czy inne mistrzostwa krzywdzi³
swoich zawodników, wiem tylko ja i Andrzej. Dlaczego? Czasami
ze wzglêdów ": politycznych" taka decyzja by³a konieczna. Jed-
nak trener Ryszard Borek zachowywa³ w takich sytuacjach zimn¹
krew, i tylko uwa¿ny obserwator móg³ oceniæ ile go to kosztowa-
³o, ale ja zawsze wiedzia³am. Zawsze! Rysiek bardzo prze¿ywa³
ka¿d¹ decyzjê, z która siê nie zgadza³. Takimi by³y decyzje za-
trudnienia w Zwi¹zku trenerów chiñski Zhou Jun Linga i pó�niej
Ling Bo. Mia³ swoje zdanie, którego broni³. Dlatego te¿ posta-
nowi³ udowodniæ, ¿e mo¿na wychowaæ i przygotowaæ zawodni-
ka do startu w Igrzyskach Olimpijskich bez o�rodka bez central-
nego szkolenia, z pomoc¹ macierzystego klubu.

W ten sposób Katarzyna Krasowska zakwalifikowa³a siê do
Igrzysk Olimpijskich 1992 w Barcelonie oprócz Bo¿eny Wojt-
kowskiej, Bo¿eny Siemieniec, Wioletty Wilk, Beaty Syta, Jac-
ka Hankiewicza, którzy trenowali w o�rodku w Olsztynie pod
okiem trenera Zhou Jun Linga. Postronni mog¹ zapytaæ, czy
wobec powy¿szego warto by³o inwestowaæ w trenera zagra-
nicznego, skoro Polak zrobi³ to samo. Warto! W tym czasie je¿d¿¹c
po ró¿nych turniejach mniejszych i wiêkszych sami zawodnicy
stwierdzali, ¿e polski badminton jest inny, za wolny, ma³o precy-
zyjny, zbyt statyczny, bez szybkich akcji. Nacisk na Zwi¹zek by³
tak wielki, ¿e trzeba by³o rozwi¹zaæ jako� sprawê. Jeden z wyjaz-
dów do Chin pozwoli³ nam na podjêcie dyskusji z w³adzami Fe-
deracji oraz Chiñskiego Ministerstwa Sportu. Za niewielkie pie-
ni¹dze (dzisiaj nikt z trenerów nie pracowa³by za 576 $) zatrudni-
li�my m³odego chiñskiego trenera, który pó³ roku wcze�niej za-
koñczy³ swoj¹ karierê zawodnicz¹. Tak w roku 1988 do Polski
przeprowadzi³ siê Zhou Jun Ling. Z perspektywy czasu mogê
oceniæ ( jest to tylko i wy³¹cznie mój punkt widzenia), ¿e treningi
nabra³y innego wymiaru i innej barwy. Szybko�æ, trening z wielk¹
ilo�ci¹ lotek (multi shuttles) si³a, ale specjalistyczna, æwiczenia
ze sztang¹ bez wielkich obci¹¿eñ, ilo�æ powtórzeñ, urozmaici³y i
spowodowa³y podniesienie na wy¿szy poziom techniki gry. Na
efekty zmiany jako�ciowej treningów nie trzeba by³o d³ugo cze-
kaæ. W roku 1989 polska dru¿yna wygra³a Dru¿ynowe Mistrzo-
stwa Europy gr B Helvetia Cup, które rozegrano w Warnie. Oczy-
wi�cie sceptycy mog¹ powiedzieæ, nie, nie to nie jest mo¿liwe,
aby w nieca³y rok od przyjazdu trenera chiñskiego osi¹gn¹æ to,
co nie by³o mo¿liwe dotychczas. Jednak twierdzê, ¿e zmiana tre-
nera, zmobilizowa³a zawodników, wykrzesa³a z nich motywacjê i
sukces osi¹gnêli. Trener Zhou Jun Ling pracowa³ z polskimi
zawodnikami do IO 1992, pó�niej jeszcze dwa lata w klubie FSO
Polonez aby w koñcu wyjechaæ do W³och a nastêpnie do Walii,
Irlandii, Szkocji by na sta³e w koñcu pracowaæ dla W. Brytanii.
Niestety cel u�wiêca �rodki. My takich pieniêdzy nie mogli�my
mu zaoferowaæ.  Tym niemniej uwa¿am, ¿e warto by³o zatrudniæ
trenera z Chin, poniewa¿ wtedy zmieni³o siê zasadniczo oblicze
polskich treningów.  Kolejne lata to wspó³praca z Ryszardem
Borkiem, który mia³ do pomocy trenera Ling, Bo z Chin. Nie
wszystko sz³o jak z p³atka i pewnego dnia Ling Bo niespodzie-
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Pod¹¿aj¹c �ladami �wiêtego Paw³a odwiedzili�my te miejsca,
które naznaczy³ swoja obecno�ci¹, a tak¿e cierpieniem. Na trasie
naszej i jego pielgrzymki znalaz³y siê: Kawala, Filippi, Saloniki,
Vera, Korynt i Ateny.

Dzia³alno�æ misyjna przywiod³a Aposto³a Narodów do Grecji,
w czasie drugiej wyprawy. �wiêty Pawe³ fanatycznie prze�lado-
wa³ pierwszych chrze�cijan. Pora¿ony niezwyk³ym �wiat³em, s³y-
sz¹c g³os z nieba, pada na ziemiê. Sta³o siê to w drodze do Da-
maszku. Dokonuje siê w nim ca³kowita przemiana. Z Szaw³a staje
siê Paw³em, prze�ladowa³ ko�ció³, a sta³ siê niestrudzonym g³o-
sicielem Ewangelii. Historia �wiêtego Paw³a zosta³ utrwalona w
Dziejach  Apostolskich i jego Listach.

KAWALA. By³o to pierwsze miasto, gdzie zatrzyma³ siê Apo-
sto³ Pawe³, rozpoczynaj¹c swoj¹ misjê w Europie. Dziêki inten-
sywnej dzia³alno�ci, i nawracaniu na now¹ wiarê, osada ta otrzy-

ma³a kolejn¹ nazwê Chri-
stoupolis (miasto Chry-
stusa), staro¿ytne Neapo-
lis. Na nabrze¿u stoi po-
mnik �w. Paw³a ciekawy-
mi mozaikami. Kawala ulo-
kowana w�ród wzgórz,
amfiteatralne zabudowa-
nia z piêknymi pla¿ami

urzeka turystów. Jest to nowoczesne miasto, licz¹ce 60 tys. miesz-
kañców. Najwiêkszy wp³yw na miasto wywar³a okupacja turec-
ka (1371-1912r.) Turcy pozostawili po sobie akwedukty z XVI w.
Imaret, najwiêksza islamska budowla w Europie, mia³a s³u¿yæ

jako noclegownia dla studentów teologii.
Miasto by³o portem ju¿ w staro¿ytno�ci.
Obecnie jest bram¹ na wyspy, zawijaj¹ tu
g³ownie promy pasa¿erskie.

FILIP-
PI- staro-
¿ytne mia-
sto w Ma-
c e d o n i i
za³o¿one
przez Fili-
pa II w IV
w p.n.e.,
ojca Aleksandra Wielkiego. O wielko�ci osady �wiadcz¹ impo-
nuj¹ce, nie zacierane przez czas ruiny z czasów rzymskich. Teatr
podarowany miastu przez króla, w czasach rzymskich zosta³ prze-
robiony na amfiteatr. Po przeciwnej stronie drogi znajduje siê
g³ówna cze�æ ruin: agora, fundament ogromnego ko�cio³a, �wi¹-
tynia B z VI wieku, która zawali³a siê pod ciê¿arem w³asnej kopu-
³y.

Dwa tysi¹ce lat temu od Filippi rozpocz¹³ �wiêty Pawe³ g³o-
szenie Ewangelii. Tu ochrzci³ pierwszego Europejczyka, tu by³
prze�ladowany przez pogan, wtr¹cony do wiêzienia.  Obecnie w
tym miejscu stoi krypta z freskami przedstawiaj¹cymi nawróco-
nego stra¿nika. W stóp starego miasta wybudowano Baptyste-
rium. Tradycja g³osi, ¿e zosta³o ono ulokowane w miejscu do-
mostwa Lidii, która poprosi³a �w. Paw³a o chrzest. Symbolem

NA PIELGRZYMIM SZLAKU �LADAMI �W. PAW£A PO GRECJI
W DNIACH 31 MAJA - 9 CZERWCA 2013 R.

naszego ponownego chrztu by³a Msza �wiêta, pod deszczo-
wym niebem w pobli¿u rzeki, w której zosta³a ochrzczona Lidia.

Chrzest prawos³awnych
polega na trzykrotnym za-
nurzeniu w wodzie. Zapa-
da w pamiêæ atmosfera
tego miejsca i wywo³ane
przez ni¹ prze¿ycia ducho-
we. Nowa religia z czasem
uzyska³a powszechn¹ ak-
ceptacjê, o czym �wiadcz¹
pozosta³o�ci kilku �wi¹tyñ
z VI wieku i List �w. Paw³a
do Filipian.

VERIA (BEREA) po³o-
¿ona w macedoñskiej Gre-
cjii, o�rodek wypoczynko-
wy. Z dawnych czasów
pozosta³y resztki murów

obronnych, zabytkowe ko-
�cio³y, Wzgórze �wiêtego
Paw³a i bizantyjskie �wi¹-
tynie. Tu �wiêty Pawe³
skry³ siê przed ¯ydami z
Tessalniki. Mozaika na mo-
numencie przypomina
drug¹ misjê �wiêtego Paw-
³a. Na nocleg udajemy siê
do Kalambaki, która le¿y w
cieniu meteorów. Meteora, to w jêzyku greckim " napowietrzne
klasztory" zawieszone miêdzy niebem, a ziemi¹.  Nazwa ta nie
zaskakuje, gdy¿ w Gorskiej dolinie, na pó³noc od miasta Kalam-
baka rozpo�ciera siê nieziemski widok. Na samotnych, niedo-
stêpnych ska³ach, tkwi¹ zro�niête z nimi prawos³awne klasztory

zbudowane przez mnichów. Niebywa³a sceneria tego lasu skal-
nego, dzie³o natury i cz³owieka wzbudza powszechny zachwyt.
W naj�wietniejszym okresie XVI w. w Metora têtni³y ¿yciem a¿
do 24 klasztory. Do dzisiaj osta³o siê tylko 6 z nich. W monaste-
rze �w. Trójcy i �w. Stefana kwitnie ¿ycie zakonne. Pozosta³e s¹
tylko muzeami. Do 1925 r. do klasztorów mo¿na siê by³o dostaæ
po drabinie sznurkowej, b¹d� wci¹gano mnicha w specjalnej
siatce. Teraz maj¹ do dyspozycji windê. Wykuto te¿ w skale
korytarze i schody.                                              Irena Kubiñska
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INFORMACJA O STANIE
KONTA UBEZPIECZONEGO
BARDZIEJ PRZEJRZYSTA
Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych rozpoczyna wysy³kê Infor-

macji o stanie konta ubezpieczonego  ³¹cznie za lata 2011 i 2012
do ok. 19 milionów Polaków. Po to, aby Informacja by³a czytelna,
dokument ma zmienion¹ szatê graficzn¹ oraz do³¹czon¹ wk³adkê
edukacyjn¹ informuj¹c¹ o najwa¿niejszych elementach obecne-
go systemu emerytalnego.

Informacja o stanie konta zawiera dane o wysoko�ci:
1. Zwaloryzowanego kapita³u pocz¹tkowego.
2. Zwaloryzowanych sk³adek na ubezpieczenie emerytalne.
3. Sk³adek na ubezpieczenie emerytalne w wysoko�ci nominal-

nej w podziale na miesi¹ce (za rok 2011 i 2012),
4. Sk³adek zaewidencjonowanych na subkoncie.
5. Zwaloryzowanych sk³adek na subkoncie.
6. Hipotetycznej emerytury.
7. Sk³adek na  OFE.
Zarówno Informacja, jak i do³¹czona wk³adka edukacyjna oraz

koperta zosta³y zaprojektowane na nowo. - Zale¿a³o nam na pro-
stocie i przejrzysto�ci dokumentu. Wprowadzone zmiany nie
wymagaj¹ specjalnych dodatkowych nak³adów, natomiast mam
nadziejê, ¿e  spowoduj¹, ¿e Informacja bêdzie czytelniejsza i bar-
dziej estetyczna.

W Informacji znalaz³a siê wzmianka, ¿e wszystkie zawarte w
niej dane s¹ dostêpne on-line na Platformie Us³ug Elektronicz-
nych (pue.zus.pl), do której wgl¹d jest ca³kowicie bezp³atny

i w pe³ni bezpieczny.
Beata �wi¹tek  Rzecznik prasowy Oddzia³u ZUS w Opolu
tel. 77 4511 542  adres email: Beata.Swiatek@zus.pl

>>>>   dok. Rysiek by³ wymagaj¹cym partnerem, ka¿dy nowy
projekt musia³ byæ szeroko uzasadniony, ale efekty polskiego
badmintona w latach 1980 - 2005 by³y widoczne a i dzisiaj nie-
którzy zawodnicy gdyby chcieli, mogliby wiele powiedzieæ na
ten temat.

Nie napisa³am tutaj o wielu ludziach sportu,
którzy wspierali klub przez lata a byli to:
Zbigniew Przybylski, Bo¿ena Domaga³a, �p. W³adys³aw Czacz-

ka wspania³y cz³owiek prezes LZS Zarz¹du Wojewódzkiego,
Bernacki Kazimierz, Zofia Jungowa z Urzêdu Miasta i Gminy w
G³ubczycach, Jan Wac Przewodnicz¹cy Rady Gminy i wielu, wielu
innych, z którymi mieli�my przyjemno�æ spotykaæ siê w ró¿nych
znacz¹cych dla klubu okoliczno�ciach. Przyznam szczerze tylko
jednej jedynej osoby nie wspominam mile. Pewnego pana Bur-
mistrza Dariusza Ka�kowa, który podczas swojej kadencji po-
stêpuj¹c w imiê prawa narobi³ badmintonowi w G³ubczycach
wiele szkód, co w konsekwencji prze³o¿y³o siê na os³abienie na
d³ugie lata pozycji klubu.

Dzisiaj trenerami w klubie LKS Technik G³ubczyce s¹: Bo¿ena
Wojtkowska Haracz najlepsza zawodniczka Polski, która ukoñ-
czy³a AWF Wroc³aw i jest dyplomowanym trenerem. Bo¿ena
przejê³a schedê po Ry�ku- swoim trenerze, pracuj¹c tak¿e w Ze-
spole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych - Szkole Mistrzostwa Sporto-
wego Badmintona wraz ze Zbigniewem Serwetnickim w G³ub-
czycach.

                            Jadwiga �lawska - Szalewicz - Warszawa

DLACZEGO W G£UBCZYCACH?

  INFORMACJA OFICERA PRASOWEGO
  KP POLICJI     od  22 lipca  do 28 lipca  2013 r.
1.W dniach 24-25 lipca n/n sprawca w G³ubczycach wyrywa-

j¹c zamek w³ama³ siê do altanki sk¹d skrad³ wiertarkê i narzêdzia
ogrodnicze. . Straty 300 z³.

Postêpowanie prowadzi KPP w G³ubczycach.
2.W dniu 26 lipca w G³ubczycach n/n sprawca z niezamkniê-

tego samochodu marki Mitsubishi zaparkowanego przed blo-
kiem dokona³ kradzie¿y portfela z pieniêdzmi, dowodu osobiste-
go oraz kart.  W  Branicach n/n sprawca z torebki damskiej skrad³
portfel wraz z dowodem osobistym  oraz pieniêdzmi. Straty 200
z³. Straty 500 z³. Postêpowanie prowadzi KPP w G³ubczycach.

3. W dniu 28 lipca w nocy w G³ubczycach n/n sprawca otwie-
raj¹c kluczem drzwi  z gara¿u, skrad³ pi³ê i kosê spalinow¹. Straty
1,0.tys.z³. Postêpowanie prowadzi KPP w G³ubczycach.

4. W dniu 28 lipca z terenu k¹pieliska wodnego w miejscowo-
�ci Pietrowice n/n sprawca dokona³ kradzie¿y roweru górskiego
marki Kross Hexagon 3. Straty 1,0 tys. z³. Postêpowanie prowa-
dzi KPP w G³ubczycach.

W dniu 28 lipca  godzinie 02:05 Dy¿urny z Komendy Powia-
towej Policji w G³ubczycach przyj¹³ zg³oszenie o zak³óceniu ci-
szy nocnej w rejonie sklepu w miejscowo�ci G³ubczyce Sady.
Zaraz po tym zg³oszeniu  na miejsce skierowa³ patrol Policji.
Policjanci którzy przybyli na miejsce ujawnili przewrócony kosz
i porozrzucane �mieci na jezdni. Ju¿ po chwili policjanci zatrzy-
mali 32- letniego mê¿czyznê mieszkañca  tej miejscowo�ci. By³
nietrze�wy mia³ prawie 1 promil alkoholu w wydychanym powie-
trzu. Policjantom t³umaczy³ siê , ¿e nie potrafi³ opanowaæ emocji
jest bardzo nerwowy  i wybi³ jeszcze szybê na przystanku auto-
busowym. Funkcjonariusze udali siê na przystanek autobuso-
wy i stwierdzili, ¿e w wiacie przystankowej wybite s¹ 3 szyby.
Mê¿czyzna przyznaje siê do zarzucanych mu czynów. Teraz od-
powie przed S¹dem Rejonowym w G³ubczycach bo kto cudz¹
rzecz niszczy lub czyni niezdatn¹ do u¿ytku podlega karze po-
zbawienia wolno�ci od 3 m-cy do 5 lat. S¹d mo¿e tak¿e zastoso-
waæ karê grzywny.

 G³ubczyccy kryminalni ustalili i zatrzymali domniemanych
sprawców kradzie¿y z w³amaniem do  sklepu spo¿ywczego w
miejscowo�ci Go³uszowice. Do zdarzenia dosz³o w nocy 19-20
lipca br. Jak ustalili policjanci mê¿czy�ni po w³amaniu do po-
mieszczeñ zabrali alkohol, papierosy i produkty spo¿ywcze o
³¹cznej warto�ci oko³o 1500 z³.

Podjête przez g³ubczyckich policjantów czynno�ci pozwoli³y
na wytypowanie domniemanych sprawców tego przestêpstwa.
Okazali siê nimi  dwaj mieszkañcy powiatu g³ubczyckiego w wie-
ku 19, 18 lat.  Trzeci z mê¿czyzn 19-latek jest mieszkañcem powia-
tu nyskiego.25 lipca policjanci pracuj¹cy nad t¹ spraw¹ zatrzy-
mali podejrzanych mê¿czyzn.  Zebrany przez policjantów mate-
ria³ dowodowy pozwoli³ na przedstawienie zatrzymanym zarzu-
tów kradzie¿y z w³amaniem. Podejrzani przyznali siê  do zarzuca-
nych im czynów. Teraz odpowiedz¹ przed Wydzia³em Karnym
S¹du Rejonowego w G³ubczycach, grozi im nawet do 10 lat po-
zbawienia wolno�ci.

1. W minionym okresie dosz³o do 6 kolizji drogowych.
2. W minionym okresie policjanci zatrzymali   7 nietrze�wych

kieruj¹cych.
3. W minionym okresie policjanci interweniowali  116 razy na

terenie naszego powiatu.
           Opracowa³:
Oficer ds. Prasowo- Informacyjnych KPPolicji
m³. asp. mgr Wojciech Nowakowski    Tel.798032502
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OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje o podaniu do publicznej wia-

domo�ci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ oraz umiesz-
czeniu na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego w G³ubczy-
cach w dniu:

1. 06.08.2013 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do zby-
cia nieruchomo�æ lokalow¹ po³o¿on¹ w G³ubczycach przy ul.
Ba³uckiego nr 2/3.

Z dniem 17.09.2013 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku
przez osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nieru-
chomo�ci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami (Dz. U. z 2010 r.
nr 102, poz. 651 z pó�n. zm.) t.j. osobie, której przys³uguje rosz-
czenie o nabycie nieruchomo�ci z mocy cytowanej ustawy lub
odrêbnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim w³a�cicie-
lem zbywanej nieruchomo�ci pozbawionym prawa w³asno�ci tej
nieruchomo�ci przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadko-
bierc¹.

2. 09.08.2013 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do zby-
cia ruchomo�æ po³o¿on¹ w G³ubczycach przy ul. Ko³³¹taja, ozna-
czon¹ wed³ug ewidencji gruntów, jako dzia³ki nr 661/43, nr 661/
45, nr 661/47 i nr 661/44 o ³¹cznej powierzchni 0,1316 ha.

Z dniem 30.08.2013 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku
przez osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nieru-
chomo�ci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami (Dz. U. z 2010 r.
nr 102, poz. 651 z pó�n. zm.) t.j. osobie, której przys³uguje rosz-
czenie o nabycie nieruchomo�ci z mocy cytowanej ustawy lub
odrêbnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim w³a�cicie-
lem zbywanej nieruchomo�ci pozbawionym prawa w³asno�ci tej
nieruchomo�ci przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadko-
bierc¹.

3. 13.08.2013 r. wykazu obejmuj¹cego nieruchomo�ci prze-
znaczone do zbycia:

a/ nieruchomo�æ niezabudowana po³o¿ona w Zawiszycach,
oznaczona wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 316 o po-
wierzchni 0,0300 ha;

b/ nieruchomo�æ lokalowa po³o¿ona w G³ubczycach przy ul.
Grunwaldzkiej nr 11/1;

c/ nieruchomo�æ niezabudowana po³o¿ona w Debrzycy, ozna-
czona wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 398 o powierzchni
0,5100 ha;

d/ nieruchomo�æ niezabudowana po³o¿ona w Debrzycy, ozna-
czona wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 287/5 o po-
wierzchni 0,2600 ha;

e/ nieruchomo�æ lokalowa - lokal o innym przeznaczeniu ni¿
mieszkaniowy (boks gara¿owy nr 1) - po³o¿ona w G³ubczycach
przy ul. Wiejskiej;

f/ nieruchomo�æ lokalowa - lokal o innym przeznaczeniu ni¿
mieszkaniowy (boks gara¿owy nr 2) - po³o¿ona w G³ubczycach
przy ul. Wiejskiej;

g/ nieruchomo�æ lokalowa - lokal o innym przeznaczeniu ni¿
mieszkaniowy (boks gara¿owy nr 3) - po³o¿ona w G³ubczycach
przy ul. Wiejskiej;

h/ nieruchomo�æ lokalowa - lokal o innym przeznaczeniu ni¿
mieszkaniowy (boks gara¿owy nr 4) - po³o¿ona w G³ubczycach
przy ul. Wiejskiej;

i/ nieruchomo�æ lokalowa - lokal o innym przeznaczeniu ni¿
mieszkaniowy (boks gara¿owy nr 5) - po³o¿ona w G³ubczycach
przy ul. Wiejskiej.                                                        >>>>>>>>

OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje,
¿e w dniu 17 wrze�nia 2013 r. odbêd¹ siê I rokowania nie-

ograniczone dotycz¹ce sprzeda¿y nieruchomo�æ zabudowanej
budynkiem by³ego dworca kolejowego PKP wraz ze sprzeda¿¹
prawa u¿ytkowania wieczystego gruntu dzia³ki nr 738/25 o po-
wierzchni 0,3482 ha, po³o¿onego w G³ubczycach przy ul Dwor-
cowej nr 5. Cena nieruchomo�ci do rokowañ wynosi 118 462,00
z³. Zaliczka wynosi 12 000,00 z³. Warunkiem uczestnictwa w ro-
kowaniach jest wniesienie zaliczki w pieni¹dzu oraz z³o¿enie pi-
semnego zg³oszenia udzia³u w rokowaniach najpó�niej w dniu
12 wrze�nia 2013 r.

Kasa urzêdu czynna w godzinach: poniedzia³ek 8.00 - 16.15,
wtorek - czwartek 8.00 - 14.30, pi¹tek. 8.00 - 13.30.

Szczegó³owe informacje nale¿y uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim
w G³ubczycach ul.Niepodleg³o�ci nr 14 (pokój nr 20) - telefon
(077) 485 30 21 wewnêtrzny 222, 223 i 224 lub w internecie na
stronie WWW.glubczyce.pl

>>>>>>>>  Z dniem 24.09.2013 r. up³ywa termin do z³o¿enia
wniosku przez osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w na-
byciu nieruchomo�ci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�cia-
mi (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z pó�n. zm.) t.j. osobie, której
przys³uguje roszczenie o nabycie nieruchomo�ci z mocy cyto-
wanej ustawy lub odrêbnych przepisów albo osoba ta jest po-
przednim w³a�cicielem zbywanej nieruchomo�ci pozbawionym
prawa w³asno�ci tej nieruchomo�ci przed dniem 5 grudnia 1990
r. albo jego spadkobierc¹.

4. 13.08.2013 r. wykazu obejmuj¹cego nieruchomo�ci prze-
znaczone do oddania w dzier¿awê:

a/ nieruchomo�æ niezabudowana po³o¿ona w Kietlicach, ozna-
czona wed³ug ewidencji gruntów jako czê�æ dzia³ki nr 276/2 o
powierzchni 1,8100 ha;

b/ nieruchomo�æ niezabudowana po³o¿ona w Pomorzowicach,
oznaczona wed³ug ewidencjigruntów jako dzia³ki nr 156 i nr 270
o ³¹cznej powierzchni 0,6100 ha.

5. 14.08.2013 r. wykazu obejmuj¹cego nieruchomo�ci prze-
znaczone do oddania w dzier¿awê:

a/ nieruchomo�ci niezabudowane po³o¿one w G³ubczycach,
oznaczone wed³ug ewidencjigruntów jako dzia³ki nr 754, nr 756/
2 oraz czê�æ dzia³ki nr 667/60 i nr 635/3;

b/ nieruchomo�æ niezabudowana po³o¿ona we wsi Bernacie,
oznaczona wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 216/2;

c/ nieruchomo�ci niezabudowane po³o¿one we wsi Bierna-
tów, oznaczone wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 13/
6 oraz czê�æ dzia³ki nr 13/4;

d/ nieruchomo�æ niezabudowana po³o¿ona we wsi Królowe,
oznaczona wed³ug ewidencjigruntów jako dzia³ka nr 230/2;

e/ nieruchomo�æ niezabudowana po³o¿ona we wsi Pomorzo-
wiczki, oznaczona wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 78;

f/ nieruchomo�æ niezabudowana po³o¿ona we wsi Braciszów,
oznaczona wed³ug ewidencjigruntów jako dzia³ka nr 617;

g/ nieruchomo�æ niezabudowana po³o¿ona we wsi Zawiszy-
ce, oznaczona wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 383;
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Fotografie noworodków: KADR Studio Fotograficzno - Filmowe Janusz Baczkur,
G³ubczyce,  Grunwaldzka 2, 77 485 31 07,  662 065 354

Program partnerstwa
G³ubczyc i niemieckiego
Rockenhausen opiera siê
na trzech filarach: wspó³-
praca samorz¹dów, wspó³-
praca szkó³, wspó³praca
Stowarzyszeñ Mieszkañ-
ców Miast Partnerskich,

którymi kieruj¹ w G³ubczycach Boles³aw Buniak, a Rockenhau-
sen CH. Agne. W obchodach jubileuszowych w Rockehausen
(5-9.07 2013) uczestniczyli  przedstawiciele g³ubczyckiego sa-

morz¹du, chór Liceum
Ogólnokszta³c¹cego
pod dyr. T. Eckerta, oraz
rodziny skupione w Sto-
warzyszeniu. Bogaty
program przygotowany
przez go�cinnych go-
spodarzy przewidywa³:
min. oficjalne otwarcie na
obchodów na placu
g³ównym miasta z udzia-
³em naszego chóru,  tam-
tejszej kapeli i zespo³u ta-
necznego, podpisanie
dokumentu po�wiadcza-
j¹cego 10-lecie wspó³-
pracy i deklaracjê dalszej,
wymianê flag miast, po-
sadzenie "Drzewa Przy-
ja�ni", a wieczorem

wspólne uczestnictwo w koncercie "Muzycznego Lata Rocken-
hausen". Dzieñ nastêpny rozpoczyna³a mo¿liwo�æ udzia³u we

JUBILEUSZ X-LECIA  PARTNERSTWA G£UBCZYC I ROCKENHAUSEN

Mszy �w. i pos³uchania naszego chóru, zreszt¹ by³ to dzieñ bar-
dzo pracowity dla m³odzie¿y g³ubczyckiej bo czeka³ ich jeszcze
wystêp  na koncercie wspólnym z chórem m³odzie¿owym z Hoch-
stein i na "Wieczorze  Partnerskim" -  biesiadzie  z rodzinami

niemieckimi w Ruppertsecken. Dla chóru by³a to intensywna
zaprawa przed wystêpami w Brukseli. Dzieñ trzeci równie boga-
ty w atrakcje mia³ charakter rekreacyjny, by³a to podró¿ statkiem
po Renie z uroczymi krajobrazami i zamkami. Podsumowanie i
zamkniêcie pierwszego 10-lecia najlepiej zilustruj¹ zdjêcia. Na-
sza wizyta w Rockenhausen odbi³a siê mocnym echem równie¿
w tamtejszej prasie.                                                          Jan Wac
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I odszed³ do wieczno�ci,
By stan¹æ przed obliczem Pana;
Zakoñczy³ ziemsk¹ wêdrówkê,
Do³¹czy³ do grona wybranych.

�p. ksi¹dz Edward Bochenek
W parafii Równe s³u¿y³;
Czterdzie�ci cztery lata jako proboszcz,
Ostatnich dziesiêæ-emeryta pos³ugi.

Kap³an to by³ niezwyk³y,
Prawdziwy ksi¹dz z powo³ania,
Pe³en pokory, prostoty i dobra,
Z ¿yczliwo�ci¹ do ludzi odnosi³ siê.

Jak �wiêty Franciszek z Asy¿u
Kocha³ przyrodê i otaczaj¹cy �wiat;
A ka¿dy cz³owiek by³ dla niego
Niczym rodzony brat.

Podobno mia³ zostaæ re¿yserem,
Lecz kap³añstwo by³o mu pisane;
Mi³o�æ do teatru pozosta³a
I w misterium liturgii g³êbiê znalaz³a.

Jako ksi¹dz m³ody, przed laty
Próbowa³ krêciæ filmy;
Chcia³ dokumentowaæ rzeczywisto�æ,
By móc zatrzymaæ ulotno�æ chwili

Zatroskany o parafian
i cztery �wi¹tynie; Równe,
Mokre, Dobieszów, Pielgrzymów;
Jak¿e skromny, bez samochodu,
Przemierzy³ pieszo niejedn¹ milê.

�wietny znawca dziejów biblijnych;
Jego katechezy przesz³y  do historii;
Wyedukowa³ w duchu religijnym
Kilka bogobojnych pokoleñ.

Organizowa³ wycieczki i rajdy
m³odym ludziom,
Zaprawia³ w sporcie i rekreacji;
Przypomina³ w tym Jana Paw³a II,
Wyprawy w plener i górskie wspinaczki.

Mówi³ krótko i zawsze na temat;
Dowcipkowa³, a ¿art mia³ z puent¹.
Opowiada³ barwnie  i ciekawie przecie¿,
A jego s³owo mia³o warto�æ wielk¹.

Przed Msz¹ �wiêt¹ skupiony
i wyciszony;
G³êboko prze¿ywa³ sakramenty.
W jedno�ci z Bogiem
i lud�mi w zgodzie
Odczuwa³ ¿ycie ów kap³an �wiêty.

Celebrowa³ wszystkie
ko�cielne �wiêta,
O szczegó³y dba³, detale.
Sprawowa³ pieczê nad ka¿dym
przedsiêwziêciem,
Aby s³u¿y³o Bo¿ej Chwale.

Pobo¿ny, z ró¿añcem w rêku
Czci³ Matkê Naj�wiêtsz¹
w sposób szczególny;
Z brewiarzem w d³oni
 przemierza³ ³¹ki,
Kontemplowa³ naturê i jej piêkno.

Mi³owa³ kwiaty, krzewy, drzewa,
Pielêgnowa³ je jak ogrodnik;
Obserwowa³, czy ro�linka ro�nie;
Rado�æ wielk¹ i wra¿liwo�æ
mia³ w sobie.

Lubi³ przebywaæ w towarzystwie;
Wszak umia³ s³uchaæ ludzi.
Ceni³ sobie braæ kap³añsk¹,
Której ofiarowa³
serdeczn¹ przyja�ñ.

Zapracowany co niemiara,
Nie odmawia³ pomocy innym;
Czêstokroæ us³ugiwa³
w konfesjona³ach
wielu dekanalnych ko�cio³ów.

Osiemdziesi¹t piêæ lat prze¿y³,
W tym sze�ædziesi¹t
w duchownym stanie.
Pozostawi³ dobre imiê,
Zas³u¿y³ na szacunek i uznanie.

Pogr¹¿eni w bólu i ¿a³obie,
Ze s³owami modlitwy na ustach,
Pro�my Ojca Niebieskiego
O rado�æ wieczn¹ dla
 � ks. Edwarda i �wiat³o�æ wiekuist¹.
                       Maria Farasiewicz

O �P. KS. EDWARDZIE W STROFACH

Dnia 7 sierpnia od-
szed³ do Pana w 86
roku ¿ycia, w 62 roku
kap³añstwa, urodzo-
ny w O³pinach k. Tar-
nowa, ks. radca i dzie-
kan Edward Boche-
nek - wcze�niej przez
44 lata  proboszcz pa-
rafii Równe k. G³ub-
czyc,ostatnio na eme-
ryturze w Równem.

Uroczysto�ci ¿a³obne odby³y siê w  Rów-
nem  9 sierpnia 2013r, godz. 16.00 - przenie-
sienie Zmar³ego do ko�cio³a parafialnego; 10
sierpnia 2013r, godz. 10.30 - uroczysto�æ po-
grzebowa.

Po¿egnalismy  Kap³ana wielkiej dobro-
ci i skromno�ci, pogody ducha i �wiêtej
prostoty, pe³nego piêknej wiary i umi³owa-
nia kap³añstwa,   pe³nego ewangelicznej
mi³o�ci do ka¿dego cz³owieka.

Dziêkujemy tak¿e za wszelk¹ pomoc dusz-
pastersk¹, za piêkny obraz kap³añstwa  i za
wszelkie dobre s³owo w Parafii G³ubczyce.

S³ugo dobry i wierny,
wejd� do rado�ci Twego Pana!
(ze strony www.parafia.glubczyce.pl)

�P. KS.
EDWARD BOCHENEK
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REKLAMA W G£OSIE G£UBCZYC
 G³os G³ubczyc jest bezp³atnym informatorem o zasiêgu

gminy, w formacie A4 z ok³adk¹ w kolorze. Ukazuje siê na
prze³omie miesiêcy w nak³adzie 1200 egz. oraz w wersji

elektronicznej. Reklamy - tylko czarno bia³e na wewnêtrz-
nych stronach - podstawowy modu³ - w  ramce 9x9cm,

jednorazowa edycja   100,00z³ +VAT, przy wiêkszej ilo�ci
cenê mo¿na negocjowaæ.

   Tre�æ reklam nadsy³aæ  w wersji elektronicznej w pliku JPG
(rozdz. 300dpi) na adres e-mail "janwac @o2.pl", w terminie

do 15. ka¿dego miesi¹ca na miesi¹c nastêpny, wraz z
podaniem "parametrów" niezbêdnych do wystawienia

 Faktury Vat przez Miejski O�rodek Kultury.

 BIBLIOTEKA MIEJSKA I GMINNA
 W G£UBCZYCACH  RATUSZ IIP

Wypo¿yczalnia dla doros³ych
pn-pt. 8.30-18.00 i 2.sobota m-ca: 8.00-16.00

Czytelnia pn. - pt.10.00 do 18.00
 oraz druga sobota miesi¹ca: 8.00 - 16.00

Oddzia³ dla dzieci pn.8.00-16.00 wt-pt.10.-18.00
Inne dane dotycz¹ce dzia³alno�ci Biblioteki

 na stronie internetowej
http://www.glubczyce.e-bp.pl/

Mo¿na znale�æ tam katalogi online, aktualno�ci,
wydarzenia, opinie, statystyki itp.

FHU MARIOX
imp-eks

 Mariusz £ankowski
ul. Ko³³¹taja 3b,

48-100 G³ubczyce
Tel. i fax +48 77 485 98 77,  Kom. +48 605 132 301

Nasze us³ugi:
Us³ugi maszynami budowlanymi,

Us³ugi walcami drogowymi,
Sprowadzanie maszyn bud. i rol.

Naprawy i wynajem maszyn,
Prace rozbiórkowe,

Wykopy fundamentowe,
Równanie terenu,

Transport,
Instalacje gazowe,

Kontakt
strona internetowa www.mariox.pl
adres e-mail mariox@mariox.pl

G³os G³ubczyc - bezp³atny informator samorzadowy
 Wydawca - Urz¹d Miejski w G³ubczycach.

 (ISSN 1234-0890)
nak³ad 1200 egz.  Red. naczelny - Jan Wac,

Adres Redakcji: 48-100 G³ubczyce, ul. Niepodleg³o�ci 14,
Urz¹d Miejski, tel. 77 485-30-21

e-mail janwac@o2.pl
Materia³y zamówione i niezamówione przyjmujemy

 do 10 ka¿dego miesi¹ca. Materia³y mo¿na zostawiaæ równie¿
w sekretariacie Urzêdu Miejskiego.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialno�ci za nades³ane
 i opublikowane listy oraz zastrzega sobie prawo skracania i

redagowania  tekstów i zmiany tytu³ów;
Nie odpowiadamy za tre�æ zamieszczonych

 og³oszeñ i reklam.
Numery archiwalne GG  - www.glubczyce.pl,

wszystkie GG oraz Kalendarze G³ubczyckie na

http://www.sbc.org.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=67
Druk - WIE-DRUK, ul. Królowej Jadwigi 1/29,

 42-500 Bêdzin, tel.604 257 694, www.wie-druk.pl
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Serdecznie Witamy 36 Nowych Mieszkañców Ziemi G³ubczyckiej, urodzonych w kwietniu 2013

w Szpitalu Powiatowymw G³ubczycach, Rodzicom Gratulujemy!

Baran Zuzanna
c.Angeliny  Chróstno
01.07.2013 8.35 3050-55

Bencal Wojciech
s.Agnieszki Grobniki

26.07.2013 2.36 3850-57

Bielak Zuzanna c.Agnie
szki Rac³awice �l¹skie
08.07.2013 16.50 3050-53

Cetnarowski Alexander
s.Katarzyny Kietlice

23.07.2013 14.50 3400-59

Chrobak Ewa c.Jolanty
G³ubczyce 07.07.2013

1.05 3250-50

Emil Mika s.Barbary
Ksiê¿ Pole 03.07.2013

13.45 3850-60

Fory� c.Marzeny
Niekazanice 25.07.2013

17.35 2050-47

Gach Magdalena
c.Bernadety Kietrz

01.07.2013 15.25 2650-51

Gasek Martyna
c.Doroty Czerwonków
04.07.2013 15.35 3000-56

Halikowski Jakub
s.Magdaleny G³-ce

31.07.2013 8.45 3200-58

Jasiñski Igor s.Angeli-
ki  Go³uszowice

02.07.2013 17.40 3250-55

Kaczanek Hanna
c.Katarzyny G³ubczyce
03.07.2013 22.15 3450-55

Klimek Aleksander
s.Marty G³ogówek

02.07.2013 16.45 3090-53

Korzeniowska Antoni-
na c.Joanny Baborów
15.07.2013 20.35 3560-57

Kurka Martyna
c.Izabeli Wódka

04.07.2013 23.05 2900-54

Link Malwina
c.Agnieszki Wiechowice
04.07.2013 0.15 3400-54

Lipczyñski Filip
s.Marzeny Zawiszyce

05.07.2013 20.25 2500-51

Louasti Ali s.Mari
G³ubczyce 10.07.2013

10.40 2470-52

Maciaszczyk Milena
c.Emilii Pomorzowice

30.07.2013 22.15 3700-56

Oliwa Jan s.Marzeny
Lisiêcice

 13.07.2013 12.20 3450-59

Pietrzak Amelia
c.Aleksandry Rogo¿any
02.07.2013 5.00 3600-57

Podstawka  Artur
s.Anety  Zawiszyce

19.07.2013 4.30 3550-58

Pó³torak Rafa³
s.Sandry Krzy¿owice
07.07.2013 18.00 3400-55

Puszczebicz Zuzanna
c.Magdaleny Kluczbork
18.07.2013 8.25 3600-59

Rajczyk Micha³
s.Anny Nasiedle

09.07.2013 4.55 2900-53



        Wrzesieñ 2013 nr 9/24420


