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         WO£YÑ '43
Nad Wo³yniem czarne chmury,
Nad Wo³yniem ³una krwawa;
Nad Wo³yniem cieñ Bandery,
Nad Wo³yniem rezunów zgraja.
Na Wo³yniu mordów jêki,
Na Wo³yniu œmierci pêtla;
Na Wo³yniu strach i po¿oga,
Na Wo³yniu oprawcy rêka.
Wo³yñ dziœ wo³a o pamiêæ,
Wo³yñ dziœ wo³a o prawdê;
Wo³yñ dziœ wo³a o sprawiedliwoœæ,
Wo³yñ dziœ wo³a o œwiêt¹ sprawê.
Wo³yñ symbolem polskoœci,
Wo³yñ symbolem okrucieñstwa;
Wo³yñ symbolem cierpienia,
Wo³yñ symbolem mêczeñstwa.
Wo³yñ w traumie ekspatriantów,
Wo³yñ w sercu potomków Kresowian;
Wo³yñ w rocznicê ludobójstwa,
Wo³yñ we wspomnieniach pokoleñ…
                        Maria Farasiewicz
                           11 lipca 2021 r.

"ZA NIMI TRUDY, ZA NIMI MÊKA…
TYM, CO NA ZAWSZE ODESZLI  - PAMIÊÆ ŒWIÊTA"

 UROCZYSTOŒÆ UPAMIÊTNIAJ¥CA 78. ROCZNICÊ  MORDU LUDNOŒCI POLSKIEJ NA WO£YNIU ODBY£A SIÊ
12.07. 2021R. O GODZ. 12:00 PRZED POMNIKIEM SYBIRAKÓW  I "KAMIENIEM PAMIÊCI" NA CMENTARZU KOMU-
NALNYM W G£UBCZYCACH

FOTO JAN WAC
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G£UBCZYCKI LEW
DLA AGNIESZKI

FRANKÓW-¯ELAZNY

Niecodzienna uroczystoœæ mia³a miejsce 24 czerwca 2021 r.
podczas XXVIII sesji Rady Powiatu. Oto Pani Agnieszka Fran-
ków-¯elazny zosta³a uhonorowana najwy¿szym wyró¿nieniem
Rady Powiatu, a mianowicie Statuetk¹ G³ubczyckiego Lwa w
kategorii ,,Promocja Powiatu G³ubczyckiego''. Aktu wrêczenia
dokonali: przewodnicz¹cy Rady - Rados³aw Gorzko, starosta -
Piotr Soczyñski oraz wicestarosta - Anita Juchno, która ofiaro-
wa³a laureatce tak¿e ,,Album G³ubczyckich Rodzin Kresowych''.
Moja osoba jako wnioskodawcy mia³a zaszczyt i przyjemnoœæ
przedstawiæ jak¿e bogat¹ biografiê artystyczn¹ i spektakularny
dorobek naukowy nagrodzonej. Pragnê przypomnieæ, i¿ nomi-
nacja i wniosek o wyró¿nieniu zosta³y jednomyœlnie zaakcepto-
wane przez w/w gremium na œwi¹tecznej sesji w grudniu 2020 r.
Niestety, pandemia uniemo¿liwi³a laureatce wczeœniejszy odbiór
statuetki, lecz w³aœnie absolutoryjna sesja sta³a siê stosown¹
okazj¹. Dziêkuj¹c za to zaszczytne wyró¿nienie, Pani Agnieszka
wiele ciep³ych s³ów skierowa³a pod adresem swych nauczycieli
i mentorów, wœród których szczególne miejsce zajmuj¹ ówcze-
sny Dyrektor LO i inicjator powstania g³ubczyckiego chóru -
Edward Wo³oszyn oraz mistrz chóralistyki - Tadeusz Eckert.
Ponadto podkreœli³a, jak wa¿ny dla rozwoju i ¿ycia cz³owieka
jest kontakt ze sztuk¹. Jak istotne jest wspieranie tych nielicz-
nych, a jak¿e cennych osób (nauczycieli, spo³eczników, etc.),
które s¹ inspiracj¹ dla m³odych ludzi poszukuj¹cych siebie.
Wzruszy³am siê, gdy moj¹ osobê poda³a tu za przyk³ad…

Trudno w kilku s³owach zawrzeæ tak olbrzymi dorobek arty-
styczno-naukowy Pani Agnieszki Franków-¯elazny. Wszak to
wyj¹tkowa postaæ. Dyrygent, chórmistrz, pedagog, profesor
zwyczajny doktor habilitowany sztuki. Absolwentka LO im.
A. Mickiewicza i PSM I st. im. I. J. Paderewskiego w G³ubczy-
cach, Uniwersytetu Wroc³awskiego (studia biologiczne - 2000
r.), Akademii Muzycznej im. Karola Lipiñskiego we Wroc³awiu:
Wydzia³u Edukacji Muzycznej (dyplom w 2004 r.) i Wydzia³u
Wokalnego (dyplom 2005 r.). W 2006 r. ukoñczy³a Podyplomo-

we Studia Chórmistrzowskie w Akademii Muzycznej w Bydgosz-
czy, a w 2014 r. - Akademiê Liderów Kultury na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Krakowie. W jej posiadaniu jest te¿ dyplom
Szko³y G³ównej Mened¿erskiej (MBA) Collegium Humanum -
czerwiec 2021 r.

Pani Agnieszka najpierw zwi¹zana by³a z  Chórem Mieszanym
Liceum Ogólnokszta³c¹cego w G³ubczycach pod kierownictwem
wspomnianego Tadeusza Eckerta. Jako solistka, asystentka
dyrygenta, jak równie¿ wspó³uczestniczka wyjazdów na kon-
certy, konkursy oraz festiwale w kraju i za granic¹. Nastêpnie
wspó³pracowa³a z wroc³awskimi chórami akademickimi. W la-
tach 1995-1999 by³a cz³onkiem Polsko-Niemieckiej Akademii
Chóralnej "In terra pax". W roku 1999 za³o¿y³a chór "Con Amo-
re" przy Zespole Szkó³ Nr 1 we Wroc³awiu. Pe³ni³a te¿ funkcjê
dyrygenta i kierownika artystycznego Akademickiego Chóru

Politechniki Wroc³awskiej. W roku 2000 powo³a³a do ¿ycia Ka-
meralny Chór Akademii Medycznej (obecnie Chór Medici Can-
tantes Uniwersytetu Medycznego we Wroc³awiu), z którym zdo-
by³a wiele nagród i wyró¿nieñ w konkursach krajowych i zagra-
nicznych. Od czerwca 2006 r. jest dyrektorem artystycznym Chóru
Narodowego Forum Muzyki (wczeœniejsza nazwa - Chór Filhar-
monii Wroc³awskiej). W okresie od stycznia do lipca 2013r. by³a
opiekunem artystycznym Chóru Polskiego Radia, reaktywuj¹c
Zespó³ i wprowadzaj¹c go na powrót na polsk¹ scenê muzyczn¹.
Wystêpowa³a jako dyrygent lub chórmistrz goœcinny takich ze-
spo³ów, jak: Gabrieli Consort, NFM Filharmonia Wroc³awska,
NFM Orkiestra Leopoldinum, Orkiestra Symfoniczna Filharmo-
nii Sudeckiej, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Opolskiej, Wro-
c³awski Zespó³ Solistów Ricordanza, Orkiestra Kameralna Aka-
demii Muzycznej we Wroc³awiu, Chór Festiwalowy Miêdzyna-
rodowego Festiwalu Wratislavia Cantans, Chór Filharmonii Œl¹-
skiej, Chór der Bamberger Symphoniker, Schleswig-Holstein
Festival Choir, Chór Teatru Wielkiego w Poznaniu czy Kaunas
State Choir czy Coral Juvenil do Guri. Z jej to inicjatywy w roku
2013 powsta³ Polski Narodowy Chór M³odzie¿owy, którego zo-
sta³a dyrektorem artystycznym, a prowadzony przez Narodowe
Forum Muzyki. W styczniu 2015 r. objê³a funkcjê dyrektora pro-
gramowego projektu Akademia Chóralna.

Pani Agnieszka Franków-¯elazny pracuje na stanowisku pro-
fesora w Akademii Muzycznej im. Karola Lipiñskiego we Wro-
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c³awiu, gdzie prowadzi klasê dyrygentury chóralnej, Chór im.
S. Krukowskiego oraz metodykê œpiewu zbiorowego. Apropo's pro-
fesury. Ten jak¿e zaszczytny, tzw. belwederski tytu³ naukowy uzy-
ska³a w kwietniu tego roku, nadany jej przez Prezydenta RP.

Pani Agnieszka czêstokroæ bywa zapraszana jako konsultant
wokalny do prowadzenia warsztatów dla chórmistrzów oraz ze-
spo³ów chóralnych. Jest osob¹ bardzo cenion¹ w œrodowisku
artystycznym, naukowym i studenckim. ̄ yczliwa, otwarta i cie-
p³a propaguje umi³owanie muzyki i œpiewu. Tê mi³oœæ zaszczepia
wœród dzieci, m³odzie¿y i doros³ych… To osoba charyzmatycz-
na… Autorytet…

W latach 2013-2016 pe³ni³a funkcjê kuratora projektu "Muzy-
ka Europejskiej Stolicy Kultury - Wroc³aw 2016". W swoim do-
robku posiada 22 nagrane p³yty oraz ponad 70 nagród indywi-
dualnych i zespo³owych, w tym I nagrodê w Ogólnopolskim
Konkursie Dyrygentury Chóralnej (2004), I miejsce etapu dol-
noœl¹skiego Konkursu na Najlepszego Studenta Rzeczpospoli-
tej Polskiej Primus Inter Pares (2004), Odznakê Honorow¹ Za-
s³u¿ony dla Kultury Polskiej" (2008), Wroc³awsk¹ Nagrodê Mu-
zyczn¹ (2010), Nagrodê Internautów w konkursie "Cz³owiek
Roku 2011", Nagrodê "Iuvenes Vratislaviae" Polskiej Akademii
Nauk (2012), Br¹zowy Medal Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej -
Gloria Artis (2014), a tak¿e Fryderyka 2017 i 2019. W 2018 roku
programowany przez ni¹ projekt Akademia Chóralna otrzyma³
nominacjê do Nagrody "Koryfeusz Muzyki Polskiej". Wyst¹pi-
³a w ponad 20 krajach Europy, w Stanach Zjednoczonych, Izra-
elu i Brazylii. Zrealizowa³a niezliczon¹ iloœæ utworów chóralnych
oraz  wokalno-instrumentalnych. Wiele by tu mówiæ…

Przez wszystkie lata swojej bogatej i twórczej kariery arty-
stycznej Pani Agnieszka utrzymywa³a kontakty edukacyjno-ar-
tystyczne z g³ubczyckim œrodowiskiem chóralnym. Zreszt¹ czy-
ni to nadal… Prowadzi³a wyjazdowe warsztaty muzyczne, zapra-
sza³a œpiewaj¹c¹ m³odzie¿ do udzia³u w projektach organizowa-
nych w ramach Akademii Chóralnej "Œpiewaj¹ca Polska" do Fil-
harmonii Szczeciñskiej i Narodowego Forum Muzyki we Wro-
c³awiu. Sprawowa³a tak¿e funkcjê jurora w G³ubczyckich Spo-
tkaniach Chóralnych "Silesia Cantat". Na tym samym festiwalu
realizowa³a tak¿e warsztaty artystyczne dla dyrygentów z Polski
i z Czech; prowadzi³a zajêcia z emisji g³osu oraz interpretacji
utworów ró¿nych stylów i epok. By³a tak¿e wyk³adowc¹ w pro-
jekcie Akademia Myœli i S³owa w g³ubczyckim liceum. Tymcza-
sem z sentymentem powraca do domu swych rodziców, w ro-
dzinne strony, gdzie wszystko siê zaczê³o…

Pani Agnieszka Franków-¯elazny poprzez sw¹ spektakularn¹
dzia³alnoœæ artystyczn¹ w kraju i za granic¹ niew¹tpliwie rozs³a-
wia G³ubczyce i ca³y Powiat G³ubczycki. Promuje nasz¹ Ziemiê.
Jesteœmy z niej szalenie dumni! ̄ yczymy jej du¿o zdrowia, wy-
trwa³oœci, radoœci z pasji i dalszych sukcesów w ¿yciu osobi-
stym i zawodowym. Pozdrawiamy serdecznie.

Przy okazji, prywatnie Pani Agnieszka jest wspania³a ¿on¹
i spe³nion¹ mam¹ trójki pociech: 19-letniego Jakuba, 15-letniej
Zosi i 12-letniego Micha³a.

Maria Farasiewicz
wiceprzewodnicz¹ca Rady Powiatu

Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w G³ubczycach dzia-
³aj¹c na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca
I985r. o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz.ll. z 202Ir. poz.
195), art. 344 ust. 1 pkt la ustawy z dnia 20 lipca 20I7r. Prawo -
wodne (I. j. Dz. U. z 2021r. poz. 624, ze zm.) oraz w oparciu
o § 4 ust. I pkt la rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 17
stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakoœci¹ wody w k¹pieli-
sku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do k¹pieli (Dz.
U. z 2019r. poz. 255), na podstawie wyników organoleptycznej
analizy wody z k¹pieliska przeprowadzonej w dniu 06.07.202lr.
oraz sprawozdania z badañ mikrobiologicznych jakoœci wody nr
255/W/S/OKK/21 z dnia 08.07.2021 r. wykonanego w ramach
kontroli wewnêtrznej jakoœci wody z k¹pieliska,
Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w G³ubczycach
stwierdza przydatnoœæ wody do k¹pieli w K¹pielisku po³o¿o-
nym na terenie Oœrodka Rekreacyjno- Wypoczynkowego w
Pietrowicach.
Ponadto, Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w G³ub-
czycach informuje:
1. W przypadku zmian jakoœci wody w k¹pielisku, w sezonie
bêd¹ wydawane stosowne komunikaty.
2. Aktualne informacje o k¹pielisku mo¿na uzyskaæ w Powiato-
wej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w G³ubczycach lub bez-
poœrednio u organizatora k¹pieliska.
3. Informacje o stanie sanitarnym k¹pielisk w kraju znajduj¹ siê
na stronie Serwisu K¹pieliskowego G³ównego Inspektora Sani-
tarnego http://sk.gis.uov.pl.
Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w G³ubczycach
stwierdza przydatnoœæ wody do k¹pieli w K¹pielisku po³o¿o-
nym na terenie Oœrodka Rekreacyjno- Wypoczynkowego w Pie-
trowicach.

Ocena jakoœci wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi na
terenie powiatu g³ubczyckiego w II kwartale 202lr.
Podstawê zapewnienia konsumentom bezpiecznej wody do spo-
¿ycia stanowi¹ zarówno badania realizowane w ramach nadzoru
organów Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, jak i badania wyko-
nywane przez producentów wody w ramach kontroli wewnêtrz-
nej. Przekroczenie parametrów okreœlonych w rozporz¹dzeniu
wymaga ka¿dorazowo dokonania oceny zagro¿eñ oraz okreœle-
nia przydatnoœci wody do spo¿ycia. Ocena jakoœci wody spo-
rz¹dzana jest osobno dla ka¿dego wodoci¹gu.
Woda wykorzystywana do zbiorowego zaopatrzenia ludnoœci
na terenie powiatu g³ubczyckiego pochodzi z ujêæ podziemnych.
Jakoœæ wody skontrolowano w 11 wodoci¹gach.
W ramach prowadzonego monitoringu jakoœci wody pobrano
32 próbki do badañ mikrobiologicznych i 35 próbek do badañ
fizykochemicznych.
Z uwagi na zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody z wodoci¹-
gu publicznego Dzieæmarów-Baborów stwierdzono warunkow¹
przydatnoœci wody do spo¿ycia oraz wydano stosowny komu-
nikat. W wyniku prowadzonego postêpowania administracyj-
nego oraz podjêtych dzia³añ naprawczych, zanieczyszczenie zo-
sta³o w krótkim czasie wyeliminowane.
Na koniec II kwarta³u, wszystkim konsumentom na terenie po-
wiatu g³ubczyckiego, dostarczano wodê, w ramach zbiorowego
zaopatrzenia, zgodn¹ z wymaganiami okreœlonymi w rozporz¹-
dzeniu Ministra Zdrowia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakoœci wody
przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi.

Alina Mazur-Ciapa

KOMUNIKAT PP I SANITARNEJ
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W ramach kampanii spo³ecznej "Bezpiecznie i twórczo w
Internecie" w dniu 16 czerwca br. odby³o siê szkolenie "Bez-
pieczeñstwo finansowe w sieci", które przeprowadzi³ Pan
Marcin Grabuñczyk Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Roz-
woju Spo³ecznoœci Lokalnej "Aktywni".

Bezpieczeñstwo oraz ochrona naszej to¿samoœci nabra³a
nowego znaczenia w czasach trwaj¹cej pandemii koronawi-
rusa COVID-19. Wzros³a znacz¹co liczba dokonywanych ata-
ków z wykorzystaniem coraz to nowszych technik. Najpopu-
larniejsze ataki polega³y na zainstalowaniu z³oœliwego opro-
gramowania przez nieœwiadomych u¿ytkowników, podszy-
waniu siê pod znane marki, wysy³aniu maili phishingowych,
kradzie¿y kont pocztowych a tak¿e szanta¿u.

Powinniœmy dbaæ o bezpieczeñstwo naszych hase³ i ich
niepowtarzalnoœæ, a co najistotniejsze nigdy ich nie zapisuj-
my oraz nie przekazujmy osobom trzecim.

Jest to najwa¿niejsza i podstawowa zasada bezpiecznego
korzystania z zasobów cyfrowych w tym bankowoœci inter-
netowej. Has³o powinno byæ d³ugie, unikalne i bezpieczne.
Dobr¹ praktyk¹ jest stosowanie kombinacji sk³adaj¹cej siê
z du¿ych i ma³ych liter, cyfr oraz znaków specjalnych. Przy
tworzeniu has³a unikajmy znacz¹cych dat, imion i nazw, nie
zapisujmy ich w przegl¹darce a tak¿e nie u¿ywajmy hase³ po-
pularnych, takich jak np. 12345678 czy qwerty, które plasuj¹
siê w czo³ówkach rankingów najczêœciej stosowanych hase³.
Równie dobrym sposobem na zapamiêtywanie  skompliko-
wanych ci¹gów znaków jest mnemotechnika - mówi Marcin
Grabuñczyk.

Podczas spotkania dyskutowano jak najskuteczniej ochro-
niæ nasze dane osobowe i finanse w sieci. Prowadz¹cy spo-
tkanie przedstawi³ i omówi³ zasady bezpiecznego korzystania
z bankowoœci internetowej. Zaprezentowa³ wady i zalety ka¿-
dej z najpopularniejszych metod p³atnoœci - karty p³atniczej,
p³atnoœci za pobraniem, PayPal, Pay-By-Link oraz Blik.

W ostatnim czasie zakupy online ciesz¹ siê coraz wiêksz¹
popularnoœci¹, ich udzia³ procentowy w rynku roœnie. Po-
winniœmy w zwi¹zku z tym pamiêtaæ o podstawowych zasa-
dach bezpieczeñstwa. Stosujmy prost¹ zasadê ograniczone-
go zaufania. Sprawdzajmy czy sklep podaje swoje dane adre-
sowe i kontaktowe. Sprawdzajmy komentarze o sprzedawcy.
Brak komentarzy pozytywnych oraz ich niewielka liczba po-
winna wzbudziæ nasz¹ szczególn¹ czujnoœæ. Najbezpiecz-
niejsz¹ metod¹ p³atnoœci w sieci jest p³atnoœæ kart¹ kredy-
tow¹, szczególnie, ¿e posiada ona mechanizm reklamacji char-
geback  - mówi Marcin Grabuñczyk.

Na spotkaniu prowadz¹cy zapozna³ uczestników równie¿
z atakami cybernetycznymi, z którymi spotykamy siê na co
dzieñ. Udzia³ w szkoleniu by³ doskona³¹ okazj¹ do czynnego

uczestnictwa w dyskusji poœwiêconej aktualnym wyzwaniom zwi¹-
zanych ze skuteczn¹ ochron¹ naszych finansów w sieci, szczegól-
nie w kontekœcie wspó³czesnego rozwoju gospodarki cyfrowej.

W ostatnim czasie obserwujemy ataki z wykorzystaniem fa³szy-
wych smsów od dostawców pr¹du, Tarcza Covid-19, ataki na man-
daty karne, popularne serwisy zakupowe czy tak¿e otrzymujemy
smsy informuj¹ce o koniecznoœci dop³aty do przesy³ki czy rachun-
ku za pr¹d.  Rodzaje ataków siê mno¿¹ i nie jesteœmy w stanie ich
wszystkich przewidzieæ. B¹dŸmy czujni. - dodaje Marcin Grabuñczyk.

Pigu³ka uniwersalnych zasad, o których powinniœmy pamiêtaæ
przy korzystaniu z zasobów cyfrowych szczególnie z bankowoœci
internetowej:

1. Surfuj¹c po internecie b¹dŸ czujny.
2. Zabezpieczaj komputer programem antywirusowym,
antyszpiegowskim i Firewallem.
3  Korzystaj tylko z legalnego systemu operacyjnego.
4. System operacyjny, oprogramowanie antywirusowe
 i antyszpiegowskie trzeba systematycznie aktualizowaæ.
5.Dok³adnie przygl¹daj siê stronom banków, z których korzy stasz
za poœrednictwem Internetu.
6. Nikomu nie podawaj  numerów kart p³atniczych
oraz kodów PIN.
7. Nie otwieraj maili od nieznanych adresatów, a tym bardziej nie
u¿ywaj linków rozsy³anych w niechcianej poczcie oraz przez
komunikatory.

BEZPIECZEÑSTWO FINANSOWE W SIECI

OG£OSZENIE
Stosownie do § 6 ust. 4 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania

przetargów na zbycie nieruchomoœci (Dz. U.  z 2014 poz. 1490) Burmistrz G³ubczyc podaje do publicznej wiadomoœci wyci¹g
z og³oszenia o I przetargu ustnym nieograniczonych na sprzeda¿ nieruchomoœci, po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Powstañców
13, lokal mieszkalny nr 3 wraz z udzia³em w gruncie obejmuj¹cy dzia³kê nr 270/12, ujawniona w ksiêdze wieczystej OP1G/
00029833/4. Cena wywo³awcza 62 072, 00 z³. Wadium wynosi 6 210,00 z³.

Przetarg odbêdzie siê 16.09.2021 r. o godz. 9.00 w Urzêdzie Miejskim w G³ubczycach, ul. Niepodleg³oœci nr 14 p.22.
Og³oszenie wywieszone jest na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Miejskiego w G³ubczycach, ul. Niepodleg³oœci 14 oraz

opublikowane jest na stronie internetowej www.glubczyce.pl. Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim
w G³ubczycach - pokój nr 18, tel. (77) 4853021 wew. 222.
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Czas lockdownu by³ trudny dla nas wszystkich. Kiedy w koñ-
cu siê skoñczy³, ¿ycie powolutku zaczê³o wracaæ do normy. Dla
nas, norm¹ jest organizacja koncertów i wydarzeñ kulturalnych.
Dlatego, po tak d³ugiej przerwie, byliœmy niezmiernie szczêœliwi
mog¹c zaprosiæ Pañstwa na dwa czerwcowe wieczory teatralne.

Podczas pierwszego, widzowie zobaczyli spektakl pt. "Poko-
jówki" wg Jeana Geuet. Na scenie wyst¹pi³y dziewczyny zwi¹-
zane z naszym kó³kiem teatralnym. Anita Juzwiszyn, Julia Bociek

oraz Oliwia Trzebuniak, mimo swego m³odego wie-
ku, urzek³y nasz¹ publicznoœæ i dosta³y gromkie bra-
wa. Na kolejnym wieczorze teatralnym, zaprezento-
wane zosta³y a¿ dwa spektakle. "Okno" wg Irene-
usza Iredyñskiego, w obsadzie Inga Kaœków oraz
Julia Kuczera, oraz "Wybór mê¿a" wg Adama Mic-
kiewicza z udzia³em Julii Kuczery, Ingi Kaœków oraz
Dominiki Zagwockiej. Oba spektakle zosta³y ciep³o
przyjête przez publicznoœæ. Re¿yserem obu wieczo-
rów teatralnych by³ nasz instruktor, Waldemar Lan-
kauf.

Na pocz¹tku lipca, pod ratuszem miejskim, odby-
³o siê bardzo ciekawe wydarzenie. Takie, którego
w G³ubczycach jeszcze nie by³o. Mowa tu o Holli,
czyli œwiêcie kolorów. Impreza przyci¹gnê³a t³umy i
dostarczy³a mnóstwa radoœci wszystkim uczestni-
kom. Z rozstawionej nieopodal ratusza sceny, p³y-
nê³a energiczna muzyka, do której tañczy³y ca³e gru-
py du¿ych i ma³ych. O okreœlonych godzinach, po
odliczaniu ze sceny, wszyscy, którzy mieli na to ocho-
tê, wyrzucali do góry kolorowe proszki, obsypuj¹c siebie i
wszystkich dooko³a. W zabawie bra³y udzia³ ma³e dzieci, m³o-
dzie¿ oraz ca³kiem s³usznego wieku doroœli. Wszyscy doskona-
le siê bawili, a nasze miasto, pe³ne by³o w tym dniu uœmiechniê-

PIERWSZE IMPREZY MOK PO LOCKDOWNIE

tych i kolorowych jak têcza ludzi. Ta impreza pokaza³a, jak bar-
dzo brakowa³o nam towarzystwa innych. By³o to potrzebne nam
wszystkim, chwila restartu i poczucie wiêzi. Poczucie, ¿e pomi-
mo bardzo trudnych i czasem samotnych miesiêcy, dalej jeste-
œmy ludŸmi, którzy potrzebuj¹ siebie nawzajem. Pogoda równie¿
dopisa³a wiêc czego chcieæ wiêcej? No mo¿e jeszcze jakichœ cie-
kawych animacji dla najm³odszych dzieci. Dlatego po œwiêcie
kolorów, zaprosiliœmy do zabawy maluchy. By³y konkursy, za-

bawy i tañce. Pojawi³y siê te¿ lubiane przez dzieci Weso³e
Szczurki. Animacje dla dzieci odby³y siê w ramach projek-
tu "Œl¹skie Portamento".

W po³owie lipca, zawita³ do naszego miasteczka ludo-
wy zespó³ "Per³a" z Ukraiñskiej Doliny. Jest to zespó³ sk³a-
daj¹cy siê z dzieci, pochodz¹cych z rodzin o polskich ko-
rzeniach. Prowadzony jest przy koœciele w Dolinie, a utrzy-
muje siê jedynie z datków. Podczas wystêpu, dzieci ubra-
ne by³y w przepiêkne stroje ludowe, które idealnie wspó³-
gra³y z folkowym repertuarem. By³o du¿o œpiewu, tañca
i radoœci.

Wakacje to u nas czas zajêæ dla dzieci. Tak jak co roku,
przygotowaliœmy ofertê wakacyjn¹ dla najm³odszych. Za-
praszamy na zajêciach teatralne prowadzone przez znane-
go i lubianego instruktora Waldemara Lankaufa. Zajêcia
muzyczne prowadzi wybitna dyrygent i nauczycielka œpie-
wu Ewa Maleñczyk. Pyszne dzie³a kulinarne powstaj¹ na
zajêciach kulinarnych prowadzonych przez Magdalenê
Dereweck¹.

Polecamy Pañstwu œledziæ nasz¹ stronê internetow¹, media
spo³ecznoœciowe oraz witryny przy budynku. Szykujemy w te
wakacje jeszcze wiele atrakcji!

Magdalena Derewecka
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W redakcji G³osu  G³ubczyc z³o¿y³ wizytê Pan Dr Gregor Gaida
w³asciciel iBRP z propozyc¹ promowania
w Instytutu Badañ Rozwoju Projektów z siedzib¹ w Œciborzy-
cach Ma³ych

 Instytut zosta³ za³o¿ony  20 wrzeœnia 2016 roku w celu prowa-
dzenia dzia³alnoœci w zakresie in¿ynierii, projektowania oraz pro-
dukcji armatury przemys³owej. W chwili obecnej wnioskodawca
zatrudnia w sumie piêæ osob. Pierwszym celem projektu oprócz
zapewnienia zaplecza badawczo-rozwojowego by³o opracowa-
nie innowacyjnej w skali œwiatowej, przepustnicy z szóstym mi-
moœrodem, bêd¹cej w stanie zamykaæ absolutnie szczelnie ciecze
i gazy od temperatury -255°C do 1040°C od ca³kowitej pró¿ni do
160 atmosfer, ³¹cznie z cieczami których wartoœæ pH wynosi od
pH1 do pH13. W miêdzyczasie na ten projekt firma iBRP otrzyma-
la zatwierdzony patent z Europejskiego Urzêdu Patentowego.

Firma rozwija siê dalej, w miêdzyczasie otrzyma³a  drugi patent
który te¿ zosta³ zatwierdzony. Firma wykonuje wiele projektów
badawczo rozwojowych w bardzo wyspecjalizowanych dziedzi-
nach, takich jak:

- kriogenika
- produkcja lekarstw
- technika rakietowa
- armatury do ³odzi podwodnych   i wiele innych,  zlecanych

firmie iBRP przez klientów z ca³ego œwiata.
Przedsiebiorstwo zaadaptowa³o stare budynki w  Œciborzycach

Ma³ych i wznios³o nowe na biuro, laboratorium, kana³ mierzenia
przep³ywów, itd.
Najnowoczesniejsze wyposa¿enie w trójwymiarowe oprogramo-
wanie konstrukcyjne, obliczeniowe i do obliczania przep³ywów.
Najnowoczesniejsza, piecioosiowa tokarko/frezarka, trójwymia-
rowa maszyna pomiarowa z dok³adnoœci¹ do kilku mikronów,
aparatura do przeprowadzania eksperymentów w ciek³ym azocie
przy temperaturze -196°C to tylko kilka przyk³adów zaawansowa-
nego wyposa¿enia firmy.

Przedsiêbiorstwo oferuje kompleksow¹ us³ugê innowacyjnych
czêœci armatury przemys³owej, pocz¹wszy od etapu prac badaw-
czo-rozwojowych zawieraj¹cych prace projektowo-konstrukcyj-
ne oraz stworzenie i testowanie prototypów innowacyjnych roz-
wi¹zañ przemys³owych, koñcz¹c na produkcji zlecanej na ze-
wn¹trz i dostarczaniu gotowego, finalnego produktu klientów.
W przypadku posiadania opracowanego rozwi¹zania, bêdzie na-
stêpowa³a produkcja i sprzeda¿ oraz ewentualne ulepszanie kon-
kretnego produktu w zale¿noœci od potrzeb rynkowych
i mo¿liwoœci technicznych.

Proces us³ugowy w przedsiêbiorstwie prezentuje siê nastêpu-
j¹co. Po wp³yniêciu zapytania ofertowego przeprowadzana jest
analiza czy wymagany jest etap prac B+R. W przypadku braku
koniecznoœci wykonywania prac B+R dokonywany jest dobór
typowej armatury i produkuje siê czêœci w firmie lub produkcja
zlecana jest na zewn¹trz (outsourcing produkcyjny). Po zakoñ-
czeniu cyklu produkcyjnego nastêpuje wysy³ka gotowego pro-
duktu do klienta. Je¿eli przedmiot zapytania ofertowego dotyczy

niestandardowej armatury przemys³owej wykonywane s¹ prace
B+R w zakresie in¿ynieryjno-konstrukcyjnym, a nastêpnie prze-
prowadzane s¹ prace w zakresie prototypów i ich walidacji
w zakresie spe³niania oczekiwañ i wskazanych parametrów przez
klienta.  Po zakoñczonym procesie B+R nastêpuje stworzenie
dokumentacji technicznej i zleca siê produkcjê na zewn¹trz, która
bêdzie odbywa³a siê pod  nadzorem technicznym wnioskodaw-
cy. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku kontroli technicznej ze
strony wnioskodawcy nastêpuje wysy³ka do klienta. Wniosko-
dawca w ramach dzia³alnoœci bêdzie wykorzystywa³ zaplecze B+R
do usprawniania produktów w oparciu o potrzeby rynkowe.

W trakcie prowadzenia projektów rozszerzono przedsiebior-
stwo o zaplecze w celu produkcji przynajmniej elementow zawie-
rajacych najwieksz¹ wiedzê  (know how) o nowych technolo-
giach, jak np. obróbka siedliska i uszczelnienia armatury wed³ug
jedynych tego rodzaju na œwiecie, opatentowanych rozwiaza-
niach.

Firma zatrudnia na dzieñ dzisiejszy 5 osob, w tym trzech in¿y-
nierów, bierze udzia³ w konferencjach naukowych i wystawach
na ca³ym swiecie.                                                  Dr Gregor Gaida
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JAK WYGL¥DA£Y
DAWNE G£UBCZYCE?

W Powiatowym Muzeum Ziemi G³ub-
czyckiej w sierpniu  i  wrzeœniu mo¿-
na ogl¹daæ now¹ wystawê czasow¹
"Graficzne kontrasty" prezentuj¹c¹
cykl rycin wzorowanych na ikonogra-
fii przedwojennych G³ubczyc.

Co by³o inspiracj¹ do stworzenia
prac oraz w jakich technikach powsta-
wa³y grafiki opowiada ich autorka -
Patrycja Wêgrzyn.

Powiatowe Muzeum Ziemi G³ub-
czyckiej:

Jest nam niezmiernie mi³o, ¿e swoj¹
pierwsz¹ indywidualn¹ wystawê pre-

zentujesz w Powiatowym Muzeum Ziemi G³ubczyckiej. Jej prze-
wodnim tematem s¹ G³ubczyce - te minione, przedwojenne. To
jest niezwyk³a podró¿ w czasie. Na Twoich grafikach widzimy
zabudowania i dzie³a architektoniczne, które na przestrzeni lat
zosta³y bardzo zmienione lub zupe³nie zniknê³y z pejza¿u naszego
miasta. Jak zrodzi³ siê ten pomys³ i jakie materia³y pos³u¿y³y  Ci do
rekonstruowania obrazu dawnych G³ubczyc?

Patrycja Wêgrzyn:
G³ówn¹ inspiracj¹ do stworzenia grafik by³y stare niemieckie

ksi¹¿ki, które mia³am okazjê poznaæ podczas pisania mojej pierw-
szej pracy licencjackiej na filologii germañskiej pod tytu³em "Ge-
schichte der Stadt Leobschütz". Najwa¿niejsz¹ z nich by³a praca
z 1911 roku autorstwa Roberta Hofrichtera, "Heimatkunde des
Kreises Leobschütz". To w³aœnie w niej mog³am podziwiaæ piêk-
ne ilustracje autorstwa L. Fernbacha z Boles³awca, które prezen-
towa³y zabytki oraz najwa¿niejsze budynki w G³ubczycach. Rów-
nie inspiruj¹cy by³ miedzioryt z 1. po³owy XVIII wieku, ukazuj¹cy
panoramê miasta od strony po³udniowej, widzian¹ oczami znane-
go œl¹skiego rysownika Friedricha Bernharda Wernera. Ciekawe
motywy znajdowa³am tak¿e na przedwojennych pocztówkach.
Wszystkie te zachowane przekazy ikonograficzne s¹ niezwykle
cennym Ÿród³em wiedzy o dawnym wygl¹dzie G³ubczyc. To na
ich podstawie stara³am siê przywo³aæ pamiêæ budynków, ulic,
placów, czy te¿ pomników, których ju¿ nie ma.

PMZG: Na wystawie prezentowanych jest oko³o 30 Twoich
prac. Jakie dok³adnie obiekty i miejsca sk³adaj¹ siê na stworzony
przez Ciebie graficzny portret miasta?

PW: Wœród pierwszoplanowych bohaterów ekspozycji jest
Ratusz. Jego wie¿a tworzy³a wyrazisty akcent w uk³adzie funkcjo-
nalno-przestrzennym miasta. Ratusz by³ chyba najlepiej zadoku-
mentowan¹ budowl¹ G³ubczyc. Zachowa³o siê wiele zdjêæ i do-
kumentów, na podstawie których mo¿na odtworzyæ poszczegól-
ne etapy jego przebudowy. Reprezentatywny by³ równie¿ sam
Rynek z pierzejami kamienic oraz Kolumna Maryjna. Wa¿nymi
punktami na architektonicznej mapie miasta by³y tak¿e koœcio³y -
parafialny, ewangelicki i Œwiêtej Trójcy, jak i klasztor franciszka-
nów, synagoga oraz oczywiœcie mury miejskie. Na wystawie mo¿-
na zobaczyæ tak¿e ilustracje nieistniej¹cych ju¿ dziœ dwóch po-
mników: feldmarsza³ka Remusa von Woyrsch ("¯elaznego Woyr-
scha") oraz hrabiego Friedricha Wilhelma von Götzen. Atmosferê
dawnych G³ubczyc stara³am siê dope³niæ przedstawieniami z Lasu
Miejskiego, w tym m.in. gospody leœnej "Waldschänke", winiar-
ni "Münzerei" oraz przystanku kolejowego "Leobschütz Halte-
stelle Stadtforst".

PMZG: Na kilku grafikach mo¿na zaobserwowaæ jak wielo-
wiekowa historia miasta wp³ywa³a na jego przestrzenny rozwój
i kszta³t urbanistyczny.

PW: Tak. Zapraszam widzów do odbycia podró¿y planistycz-
nej przez niemal 300 lat rozwoju G³ubczyc. Zaczynamy od wspo-
mnianej wczeœniej XVIII-wiecznej panoramy miasta autorstwa
Wernera. Kolejne grafiki odwzorowuj¹ historyczne plany mia-
sta z 1800 i 1910 roku. ̄ eby jeszcze lepiej zilustrowaæ rozbudo-
wê i przeobra¿enia struktury miejskiej "stworzy³am" plan G³ub-
czyc z 2010 roku. W dok³adnym rozrysowaniu wspó³czesnej
siatki ulic i lokalizacji budynków pomog³y mi satelitarne mapy
Google Earth.

PMZG: Oprócz niew¹tpliwych walorów dokumentacyjnych
Twoje prace maj¹ niepowtarzalny klimat. Przybieraj¹ one formê
czarno-bia³ych obrazów. Jedne grafiki s¹ niezwykle wyraziste,
inne z kolei bardziej plastyczne. Jak uzyska³aœ te efekty?

PW: Prace powsta³y w dwóch ró¿nych technikach graficz-
nych. Suchoryt to technika druku wklês³ego, pozwala na wy-
konanie bardzo szczegó³owego rysunku i uzyskanie bogatego
miêkkiego œwiat³ocienia. Z kolei linoryt to technika druku wy-
puk³ego, dziêki której uzyskuje siê bardzo wyraŸny rysunek,
bez skali pó³tonów. Suchoryt tworzy obraz cieniem, natomiast
w linorycie to œwiat³o buduje wra¿enie g³êbi. To s¹ w³aœnie te
tytu³owe "graficzne kontrasty".

PMZG: Czy mog³abyœ opisaæ proces powstawania grafik?
PW: Oczywiœcie. Jak sama nazwa wskazuje w technice lino-

rytu matryc¹ jest linoleum. Ja pracujê na specjalnych p³ytach
dla plastyków. Mo¿na te¿ wykorzystaæ zwyk³e linoleum pod³o-
gowe, ale wówczas musi byæ to starszy model wyk³adziny, nie
podbity g¹bk¹. ¯³obienia wykonuje siê w ró¿nych kierun-
kach za pomoc¹ specjalnych d³ut, zazwyczaj U- i V-kszta³t-
nych. Gotow¹ matrycê za pomoc¹ gumowego wa³ka pokry-
wam farb¹ drukarsk¹, a nastêpnie odbijam na papierze za
pomoc¹ prasy graficznej.

Suchoryt zwany jest inaczej "such¹ ig³¹", gdy¿ w tej techni-
ce rysunek powstaje zazwyczaj za pomoc¹ metalowej ig³y oraz
nie wymaga procesu trawienia. Ja u¿ywam dwóch najzwyklej-
szych igie³ do szycia. Ig³ami o ostrym szpicu rysujê g³êbokie
rowki. Ig³y o grubym zaokr¹glonym koñcu pozwalaj¹ mi nato-
miast uzyskaæ bardzo subtelne cieniowanie rysunku. Jednak,
gdy chcê uzyskaæ wyj¹tkowo delikatny zarys, za pomoc¹
³y¿eczki do herbaty jeszcze wyg³adzam rowki, co sprawia, ¿e
podczas wcierania farby, nie wchodzi ona g³êboko, pozwalaj¹c
na uzyskanie delikatnego rozmycia. Technika suchorytu zro-
dzi³a siê prawdopodobnie w Niemczech w XV wieku, ale du¿¹
popularnoœæ zyska³a dopiero w XIX wieku. Do wytwarzania
matryc stosowano pocz¹tkowo blachy z miedzi, cyny, mosi¹-
dzu, obecnie najczêœciej wykorzystuje siê p³yty z pleksi. Farbê
graficzn¹ na bazie oleju wcieram do momentu, a¿ pozostanie
ona tylko w rowkach. Jej nadmiar usuwam za pomoc¹ miêkkie-
go papieru. Do tego celu najlepiej sprawdzaj¹ mi siê kartki ze
starych ksi¹¿ek telefonicznych. Na sam koniec przecieram ma-
trycê bardzo miêkk¹, bawe³nian¹ œciereczk¹, aby pozbyæ siê
wszelkich smug. Matryce odbija³am na uprzednio lekko zmo-
czonym, specjalnym papierze bezkwasowym. Nastêpnie ma-
trycê z papierem uk³adam na blacie prasy graficznej i po nakry-
ciu jej filcem odbija³am. Gotowe odbitki odk³ada³am do wy-
schniêcia.

PMZG: Obie techniki wymagaj¹ du¿ego nak³adu pracy.
Która z nich jest bardziej czasoch³onna?
PW: W moim przypadku zdecydowanie bardziej czaso-

ch³onn¹ technik¹ jest suchoryt, gdy¿ jestem wtedy w stanie na
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ma³ym formacie zawrzeæ
bardzo du¿o szczegó³ów.
Wykonanie ig³¹ rysunku na
matrycy formatu A4 potrafi
zaj¹æ mi nawet miesi¹c. Dla
porównania, na wykonanie
podobnej wielkoœci grafiki
w technice linorytu potrze-
bujê oko³o tygodnia.

PMZG: Twoje prace s¹
wiernym odwzorowaniem
dawnej ikonografii G³ub-
czyc?

PW: Na rysunkach stara-
³am siê wiernie odwzorowaæ
wybrane miejsca dawnej za-
budowy miasta. Technika
suchorytu i linorytu da³a mi
mo¿liwoœæ dowolnej inge-
rencji w matrycê. Naj-

czêstsz¹ zmian¹ jak¹ wprowadza³am w grafikach by³o ograniczenie
zieleni, która to niekiedy przys³ania³a g³ówny obiekt. Bardzo czê-
sto korzysta³am równie¿ z innych ujêæ,         a je¿eli budynek nadal
istnieje bardzo czêsto chodzi³am go obserwowaæ, aby jak najdo-
k³adniej móc przedstawiæ wszystkie detale architektoniczne.

PMZG: Jak w dobie wszechobecnej dzisiaj grafiki komputerowej
wygl¹da zastoso-
wanie suchorytu i
linorytu?

PW: Dawniej
grafika warsztato-
wa mia³a zastoso-
wanie u¿ytkowe
i artystyczne. Jed-
nak rozwój techno-
logiczny sprawi³, ¿e
grafika komputero-
wa wypar³a grafikê
warsztatow¹ z tego
zadania. Moim
zdaniem suchoryt
i linoryt s¹ obecnie
grafikami typowo

artystycznymi. Obie techniki s¹ bardzo wymagaj¹ce. Oprócz umie-
jêtnoœci plastycznych niezbêdne s¹ tak¿e odpowiednie materia³y
i sprzêt. Proces twórczy jest wielozadaniowy. Najpierw tworzê pro-
jekt grafiki, któr¹ nastêpnie przenoszê na matrycê - precyzyjne
wyrysowujê ig³¹ b¹dŸ ¿³obiê d³utem, a na koniec ostro¿nie wyko-
nujê odbitkê. Warto dodaæ, ¿e w przypadku suchorytu matryce
maj¹ swój czas "¿ywotnoœci". Z jednej matrycy mo¿na wykonaæ
do 20 dobrych odbitek, a ka¿da w ten sposób powsta³a rycina jest
praca oryginaln¹ i nale¿y j¹ traktowaæ jak indywidualne dzie³o sztuki.

PMZG: Na potrzeby ekspozycji zaaran¿owa³aœ tak¿e w naszym
Muzeum warsztat artysty tworz¹cego w technice suchorytu i lino-
rytu. Jakie narzêdzia i materia³y pokaza³aœ?

PW: Zwiedzaj¹cy mog¹ zobaczyæ m.in. u¿ywane przez mnie d³u-
ta do linorytu oraz ig³y do rysowania. Prezentowane s¹ tak¿e same
matryce. Mo¿na dotkn¹æ próbek specjalnego papieru, na którym
wykonano odbitki. Wystawê wzbogacaj¹ ponadto oryginalne
przedstawienia i ilustracje, które by³y pierwowzorami do wykony-
wania grafik.

PMZG: Czy masz ju¿ pomys³ na kolejny prace?
PW: Na pewno jeszcze przez pewnie czas pozostanê w tema-

tyce G³ubczyc. Moj¹ wyobraŸniê pobudzi³y ksi¹¿kowe opisy
niektórych wydarzeñ z dziejów miasta i powiatu. Chcia³abym
niektóre z nich zilustrowaæ.

PMZG: Na zakoñczenie chcia³abym Ci serdecznie pogratu-
lowaæ pierwszej autorskiej wystawy. Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê
realizacji wszystkich artystycznych projektów.

PW: Bardzo dziêkujê.
Rozmowê przeprowadzi³a Izabela Szter
Patrycja Wêgrzyn (ur. 1994 r.) - absolwentka filologii germañ-

skiej w Pañstwowej Wy¿szej Szkole Zawodowej w Nysie oraz
edukacji artystycznej w Instytucie Architektury w Pañstwowej
Wy¿szej Szkole Zawodowej w Raciborzu. Pochodzi z Radyni.
Mi³oœniczka Ziemi G³ubczyckiej. Ikonografii dawnych G³ubczyc
poœwiêci³a pracê dyplomow¹ obronion¹ w 2020 roku. Jej rozwi-
niêcie stanowi wystawa "Graficzne kontrasty", któr¹ od 3 sierp-
nia do 30 wrzeœnia 2021 roku mo¿na ogl¹daæ w Powiatowym
Muzeum Ziemi G³ubczyckiej.

Spotkanie z Patrycj¹ Wêgrzyn i oprowadzanie kuratorskie
po wystawie "Graficzne kontrasty" odbêdzie siê podczas tego-
rocznych Dni G³ubczyc. To wyj¹tkowa okazja do bezpoœred-
niej rozmowy z autork¹ prac i wspólnej wyprawy œladami boga-
tej ikonografii przedwojennej zabudowy naszego miasta.

                                                             Serdecznie zapraszamy!
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WYCIECZKA DO ZAK£ADU US£UG KOMUNALNYCH
Jeœli chcemy, aby nasze dzieci mog³y cieszyæ siê w przysz³oœci

szczêœliwym ¿yciem oraz zdrowiem fizycznym i psychicznym, spró-
bujmy podarowaæ im lepsz¹ przysz³oœæ i nauczmy je dbaæ o nasze
œrodowisko: najbli¿sze otoczenie, pla¿e, lasy, powietrze, oszczêdne
gospodarowanie zasobami  naturalnymi, empatiê wobec innych lu-
dzi i stworzeñ.

15.06.2021 r. dzieci z Przedszkola nr 3 z  gr. Ekoduszki i Ekoludki
wraz z paniami wybra³y siê na wycieczkê do Zak³adu Us³ug Komu-
nalnych w G³ubczycach w ramach programu autorskiego "Eko
przedszkolak dba o swoje œrodowisko". Przedszkolaki wys³ucha³y
pogadanki nt. segregacji œmieci, utrwali³y zdobyt¹ wiedzê, do jakie-
go koloru kosza nale¿y wrzucaæ poszczególne odpady. Dowiedzia-
³y siê równie¿, gdzie trafiaj¹ œmieci z kontenerów i co siê z nimi dzieje w póŸniejszym etapie oraz co nale¿y robiæ, ¿eby produkowaæ
mniej œmieci. Dzieci mog³y te¿ z bliska zobaczyæ auto-œmieciarê oraz sterowaæ maszyn¹ w obecnoœci pracownika Zak³adu Us³ug
Komunalnych, co sprawi³o im wiele radoœci. Serdecznie dziêkujemy panu Stanis³awowi Szczerbakowi za umo¿liwienie spotkania
i poszerzenie wiedzy przedszkolaków przez dzia³anie.                                                                  Katarzyna Komplikowicz
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SPRZEDAM  DZIA£KÊ REKREACYJN¥ W OPAWICY
(stok po³udniowy z ³adnym widokiem)

Powierzchnia 1,5 ha. Informacja  - tel. 607 741 376

MIÊDZYNARODOWY SUKCES
BADMINTONISTKI

TECHNIK G£UBCZYCE
 MAJI JANKO

W dniach 25-27.06.2021r. w Serbii w miejscowoœci NOVISAD
odby³ siê du¿y Miêdzynarodowy Turniej Badmintona Serbian
U17 & Youth International. W turnieju wziê³o udzia³ ok. 300 za-
wodników z 15 krajów ca³ej Europy. W sk³adzie Polskiej Ekipy
znalaz³a siê zawodniczka Technika G³ubczyce Maja Janko. Maja
odnios³a du¿y sukces zdobywaj¹c w kategorii U15 dwa medale,
z³oty w grze pojedynczej pokonuj¹c w finale reprezentantkê Ukra-
iny i srebrny medal w grze mieszanej graj¹c w parze z koleg¹
z ekipy Miko³ajem Morawskim ulegaj¹c jedynie w finale parze
mieszanej z Rumunii. Maja w tym turnieju wyst¹pi³a równie¿
w wy¿szej kategorii wiekowej U17, gdzie tak¿e spisa³a siê bardzo
dobrze zajmuj¹c pi¹te miejsce w grze pojedynczej przegrywaj¹c
w walce o pó³fina³ z reprezentantk¹ Bu³gariii i pi¹te miejsce w grze
mieszanej tym razem graj¹c w parze z Sebastianem Pinkowiczem
ulegaj¹c w walce o pó³fina³ parze mieszanej z Turcji. Serdecznie
gratulujemy naszej zawodniczce.   LKS  TECHNIK G£UBCZYCE
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MISTRZOSTWA POLSKI TAEKWON-DO SENIORÓW 2021 G£UBCZYCE
W dniach 11.06 -13.06.20021 r w G³ubczycach odby³y siê XXXIV Mistrzostwa Polski Taekwon-do Seniorów. W Mistrzostwach

wziê³o udzia³ oko³o 150 zawodników. G³ównym organizatorem Mistrzostw by³ Ludowy Klub Sportowy Sparta G³ubczyce i Pietrowi-
ce przy wspó³pracy z Polskim Zwi¹zkiem Taekwon-Do.

Patronat honorowy nad tegoroczn¹ imprez¹ objêli:Adam Krupa - Burmistrz G³ubczyc i  Piotr  Soczyñski - Starosta Powiatu
G³ubczyckiego oraz TVP 3 Opole. Na uroczyste otwarcie przybyli  Zbigniew Zió³ko radny Sejmiku Wojewódzkiego reprezentuj¹cy
Marsza³ka Województwa Opolskiego,  Piotr Soczyñski Starosta Powiatu G³ubczyckiego, Kazimierz Bedryj Wiceburmistrz Gminy
G³ubczyce, Jerzy Treffon Wójt Gminy Paw³owiczki, Kazimierz Naumczyk Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej, Jan Domek Wiceprzewod-
nicz¹cy Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowych Zespo³ów Sportowych orazr radni Gminy G³ubczyce.

Zawodnicy LKS Sparta G³ubczyce i Pietrowice  zdobyli: 3 medale z³ote, 3 srebrne i 5 br¹zowych. Wyniki naszych zawodników:
Patrycja Piworun I m testy si³y i II m walki, Karolina S³odkowska I m walki, Daria Baran I m uk³ady, Kinga Sztucka III m uk³ady, Bartosz
S³odkowski II m walki i II m testy si³y, Micha³ Jano III m uk³ady i Wojciech ̄ ³obicki III m walki, dru¿yna kobiet w sk³adzie: Karolina
S³odkowska, Kamila Ciechanowska, Olga Jab³oñska, Daria Baran, Kinga Sztucka, Martyna Bernaœ i Aleksandra Dudzik zdobywaj¹c
III m w uk³adach dru¿ynowych i dru¿yna mê¿czyzn w sk³adzie Bartosz S³odkowski, Wojciech Nylec, Micha³ Jano, Jakub Brewus
i Wojciech ̄ ³obicki wywalczy³a III m w walkach dru¿ynowych.

Serdeczne podziêkowania sk³adamy  za pomoc w dofinansowaniu zawodów dla: Burmistrza G³ubczyc Adama Krupy, Starosty
Powiatu G³ubczyckiego Piotra Soczyñskiego oraz Marsza³ka Województwa Opolskiego  Andrzeja Bu³y. Dziêkujemy  równie¿ wszyst-
kim zaanga¿owanym w organizacjê  tych Mistrzostw.
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Ojciec Hubert Malek OFM urodzi³ siê 5 paŸdziernika 1934 roku
w Gliwicach, w rodzinie Walentego i Marty z domu Tchorz.
Ochrzczony zosta³ 14 paŸdziernika 1934 roku w koœciele parafial-
nym pw. Wszystkich Œwiêtych w Gliwicach. Na chrzcie nadano
mu imiona Norbert Maria. W 1941 roku rozpocz¹³ naukê w pierw-
szej klasie niemieckiej szko³y powszechnej w Kolonowskiem, któr¹
przerwa³ w grudniu 1944 roku, gdy¿ musia³ wraz z rodzin¹ uciekaæ
przed frontem wschodnim, co skutkowa³o wyjazdem w styczniu
1945 roku do Nieder-Lindewiese (Lipová-láznì w Czechach), sk¹d
powróci³ w paŸdzierniku. Po powrocie
z powodu s³abej znajomoœci jêzyka pol-
skiego, dopiero we wrzeœniu 1946 roku po-
szed³ do polskiej szko³y powszechnej
w Dobrodzieniu, gdzie kontynuowa³ na-
ukê od klasy szóstej, a z powodu proble-
mów jêzykowych, ukoñczy³ j¹ dopiero
w czerwcu 1949 roku. Po ukoñczeniu szko-
³y powszechnej z³o¿y³ podanie do Colle-
gium Seraphicum we Wroc³awiu-Kar³owi-
cach, prowadzonego przez Zakon Braci
Mniejszych Prowincji œw. Jadwigi, aby
kontynuowaæ w nim naukê. Poniewa¿
uczyni³ to za póŸno, nie zosta³ w danym
roku przyjêty, dlatego przez rok uczêsz-
cza³ do ósmej klasy w Szkole Ogólno-
kszta³c¹cej w Zawadzkiem. W 1950 roku
uda³o mu siê dostaæ do Ni¿szego Semina-
rium Duchownego, które rozpocz¹³ we
Wroc³awiu, a ukoñczy³ w 1952 roku ju¿ w
Nysie, gdy¿ w roku szkolnym 1951/1952
ca³e Seminarium powróci³o do Nysy. Dnia 18 maja 1952 roku,
czuj¹c powo³anie do ¿ycia zakonnego, napisa³ proœbê od ówcze-
snego Prowincja³a ojca Ambro¿ego Lubika: Chc¹c poœwiêciæ siê
s³u¿bie Bo¿ej jako kap³an w zakonie œw. Franciszka, chcia³bym
prosiæ Najprzewielebniejszego  Ojca Prowincja³a o przyjêcie mnie
do nowicjatu. Proszê przyj¹æ wyrazy najg³êbszej czci i powa¿a-
nia. Ka¿dy kandydat do ¿ycia zakonnego, musi przedstawiæ rów-
nie¿ opiniê swego proboszcza. Takowe œwiadectwo moralnoœci,
wystawi³ m³odemu Norbertowi Malkowi ks. Emil Cebula, dziekan
i proboszcz w Staniszczach Wielkich. Dnia 22 maja 1952 roku
napisa³: Opatrznoœæ Boska pozwoli³a Norbertowi Malkowi, z Fo-
sowskiego szczêœliwie studia gimnazjalne zakoñczyæ, by wst¹-
piæ do nowicjatu OO. Franciszkanów. Znam kandydata od jego
m³odoœci. By³ wzorowym studentem i budowa³ parafie dobrym
przyk³adem. Mam nadziejê,  ¿e bêdzie kap³anem wed³ug Serca
Bo¿ego. ¯yczê naszemu kandydatowi pomyœlnoœci i b³ogos³a-
wieñstwa Bo¿ego na dalsz¹ drogê ¿ycia. Dnia 15 czerwca przyby³
do klasztoru w Borkach Wielkich, gdzie wraz z dziesiêcioma wspó³-
braæmi rozpocz¹³ rekolekcje, a dnia 25 czerwca 1952 roku zosta³
przyjêty do nowicjatu i otrzyma³ habit zakonny z r¹k o. Walente-
go Tytko, wydelegowanego przez ojca Prowincja³a Ambro¿ego
na tê uroczystoœæ. W czasie nowicjatu przyj¹³ sakrament bierz-
mowania dnia 22 stycznia 1953 roku w franciszkañskiej parafii
œw. Antoniego we Wroc³awiu-Kar³owicach z r¹k ks. infu³ata Ka-
rola Milika, administratora apostolskiego Dolnego Œl¹ska. Po
rocznej próbie nowicjatu, zosta³ dopuszczony do pierwszej pro-
fesji zakonnej, któr¹ z³o¿y³ 29 czerwca 1953 roku. Nastêpnie roz-
pocz¹³ studia w Wy¿szym Seminarium Duchownym we Wroc³a-
wiu, które po kasacie klasztoru wroc³awskiego kontynuowa³ w
K³odzku. W czasach kleryckich oprócz nauki rozwija³ równie¿

swoje zdolnoœci muzyczne, nale¿a³ m. in. do orkiestry seminaryj-
nej, gdzie gra³ na puzonie. Dnia 19 lipca 1956 roku z³o¿y³ œluby
wieczyste i ju¿ na zawsze zwi¹za³ swoje ¿ycie z Zakonem Braci
Mniejszych, a po dwóch latach, po otrzymaniu dyspensy od ks.
kard. Stefana Wyszyñskiego spowodowanej zbyt m³odym wie-
kiem - mia³ bowiem zaledwie 24 lata, a wymagane wg. prawa ka-
nonicznego by³o 25 lat - dnia 27 lipca 1958 roku w kaplicy bisku-
piej we Wroc³awiu, przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie. Szafarzem œwiê-
ceñ by³ ks. bp Boles³aw Kominek, ordynariusz archidiecezji wro-

c³awskiej. Mszê prymicyjn¹ w swojej ro-
dzinnej parafii œw. Karola Boromeusza
w Staniszczach Wielkich odprawi³ 3 sierp-
nia 1958 roku. Po œwiêceniach kap³añ-
skich zosta³ skierowany do klasztoru
w Prudniku (1958-1961), gdzie jako dusz-
pasterz g³osi³ odpusty i rekolekcje. Na-
stêpnie zosta³ przeniesiony do Borek
Wielkich (1961-1964), gdzie kontynuowa³
poslugê duszpasterza. Prze³o¿eni doce-
niaj¹c jego talent kaznodziejski, miano-
wali go misjonarzem ludowym, gdzie
w tym charakterze podj¹³ siê pos³ugi
w klasztorze w Górze Œwiêtej Anny (1964-
1967). Na Kapitule Prowincjalnej w roku
1967 zosta³ mianowany gwardianem klasz-
toru w Prudniku, gdzie przebywa³ jedn¹
kadencjê. Nastêpnie zosta³ skierowany
w roku 1970 do G³ubczyc, gdzie spêdzi³
najwiêcej swego ¿ycia kap³añskiego i za-
konnego. Najpierw przez trzy lata pe³ni³

pos³ugê misjonarza ludowego, w latach 1973-1979 dodatkowo
jako wikariusz domu, a od 1979 do 1985 roku jako gwardian g³ub-
czyckiego klasztoru. Na Kapitule w  1985 roku zosta³ wybrany do
zarz¹du prowincji na trzyletni¹ kadencjê definitora oraz zosta³
mianowany dyrektorem Domu Pielgrzyma w Górze Œwiêtej Anny
(1985-1991). Nastêpnie zosta³ mianowany gwardianem w klasz-
torze w Raciborzu, na jedn¹ kadencjê (1991-1994). a w latach
1994-2000 przebywa³ w klasztorze w Prudniku pe³ni¹c pos³ugê
wikarego domu i misjonarza ludowego. W roku 2000 ponownie
wróci³ do umi³owanego klasztoru w G³ubczycach, gdzie jako ju¿
jubilat i misjonarz ludowy, dalej nie szczêdz¹c si³ i zdrowia g³osi³
kazania, odpusty, rekolekcje i misje, czêsto równie¿ zastêpuj¹c
okolicznych kap³anów, gdzie udawa³ siê swoim charakterystycz-
nym bia³ym volkswagenem golfem. Od roku 2019 stan jego zdro-
wia zacz¹³ siê powoli pogarszaæ, , tak ¿e z czasem przesta³ g³osiæ
kazania, nie bra³ zastêpstw, a od roku 2020 Msze œw. odprawia³
ju¿ nie w koœciele, tylko w kaplicy. W tym czasie w szczególny
sposób oprócz pomocy wspó³braci w klasztorze, opiekê nad
o. Hubertem sprawowa³a rodzina pañstwa Gaudów. Dnia 29 maja
2021 roku, w godzinach popo³udniowych, po wspólnej modli-
twie w celi zakonnej, po przyjêciu sakramentu namaszczenia cho-
rych, o. Hubert zmar³.

Uroczystoœci pogrzebowe odby³y siê  07 czerwca 2021 roku.
O godz. 10.30 zmówiono ró¿aniec w intencji o. Huberta, a o godz.
11.00 odby³a siê Msza œw., której przewodniczy³ Minister Pro-
wincjalny o. Alan Brzyski, okolicznoœciowe kazanie wyg³osi³ oj-
ciec B³a¿ej Kurowski, a Mszê œw. koncelebrowa³o ok. 50 kap³a-
nów zakonnych i diecezjalnych. Cia³o o. Huberta zosta³o z³o¿one
zgodnie z jego proœb¹, w krypcie koœcio³a.

Ojciec Hubert ¿y³  87 lat, w Zakonie 69, w kap³añstwie 63.

POGRZEB OJCA HUBERTA
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SZANOWNI ZEBRANI,
PRZYJACIELE I ZNAJOMI.
POGR¥¯ONA W SMUTKU

RODZINO
¯egnamy dziœ naszego kolegê - Sybiraka, cz³onka ZIWRP w

G³ubczycach. Wspania³ego mê¿a, ojca, dziadka i pradziadka,
Juliana To³pê, który po d³ugim i nie³atwym ¿yciu odszed³ na
wieczn¹ wartê.

Julian To³pa
urodzi³ siê 15
lipca 1936 r.
w Henrykówce
w pow. Gródek
Jagielloñski ,
woj. lwowskie
na Kresach
Wschodnich II
RP, w rodzinie
ch³opskiej. By³
synem Józefa
i Michaliny.
Prowadzili spo-
kojne ¿ycie.
Zajmowali siê
wychowaniem
czwórki dzieci
i prac¹ we w³a-
snym gospo-
darstwie, które
p r o w a d z i l i
wspólnie z ro-
dzicami aby
utrzymaæ rodzi-
nê.

¯ycie rodzin-
ne To³pów do

wybuchu wojny by³o bardzo szczêœliwe. Wszystko skoñczy³o
siê z chwil¹ wkroczenia na te tereny Armii Czerwonej 17 wrzeœnia

1939 r. Okrutny los spotka³ wszystkie rodziny kresowe, które
masowo zsy³ano przez NKWD na Syberiê i do Kazachstanu. De-
portacje na "nieludzk¹ ziemiê" sta³y siê piek³em ich ¿ycia i objê³y
setki tysiêcy Polaków.

W ten w³aœnie sposób 4-letni Julian To³pa wraz z rodzeñ-
stwem, matk¹ i dziadkami, w lutym 1940 r. zostali za³adowani
do bydlêcych wagonów. Bez ogrzewania, przy -40'C mrozie,
w nieludzkich warunkach zostali wywiezieni na Syberiê. Oj-
ciec Juliana zosta³ zabrany do niewoli. Klimat syberyjski bar-
dzo im dokucza³. Latem temperatura dochodzi³a do +40'C aby
zim¹ spadaæ tyle samo poni¿ej zera.

Choroby, zimno i g³odowe racje ¿ywnoœci by³y ich najwiêksz¹
zmor¹. Dla dziadków - najstarszych z rodziny - to by³o zbyt
wiele. Nie wytrzymali klimatu i warunków, w których musieli
¿yæ. Po tygodniu zmarli.

Syberyjska gehenna Juliana z matk¹ i rodzeñstwem trwa³a 6 lat.
Ma³y Julian z zimna zachorowa³ na gard³o i uszy, mia³ uszkodzone
struny g³osowe i do koñca swoich dni mia³ problemy z g³osem.

W 1946 r. Julian z matk¹ i rodzeñstwem wrócili do Polski do
pow. g³ubczyckiego. Osiedlili siê w Nowej Cerekwi. Nied³ugo po
tym czasie, z niewoli wróci³ ojciec Juliana.

Julian chodzi³ do szko³y i prowadzi³ wraz z rodzicami gospodar-
stwo. Po osi¹gniêciu pe³noletnoœci pracowa³ w kamienio³omie
w Nowej Cerekwi. Nastêpnie otworzy³ zak³ad produkcji dachówek.
Posiada³ te¿ w³asne gospodarstwo rolne. W miêdzyczasie pozna³ swoj¹
przysz³¹ ¿onê Agnieszkê, z któr¹ w 1957 r. zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski.
Pan Julian i Pani Agnieszka wychowali szeœcioro dzieci. Doczekali siê
11 wnuków i 11 prawnuków. Wspólnie prze¿yli 63 lata.

W 1997 r. Pan Julian przeszed³ na emeryturê. Chêtnie udziela³
siê w pracach na rzecz koœcio³a i swojego œrodowiska. By³ ak-
tywnym cz³onkiem Zwi¹zku Sybiraków i ZIWRP. Zawsze by³
obecny na uroczystoœciach z okazji œwi¹t pañstwowych w ko-
œciele i pod pomnikiem "Sybiraków" i "Kresowiaków" w G³ub-
czycach.

Ostatnio stan zdrowia Juliana To³py zdecydowanie siê pogorszy³.
3 czerwca 2021 r. w œwiêto "Bo¿ego Cia³a" odszed³  na wieczn¹ wartê.
                                           ¯egnaj Kolego, spoczywaj w pokoju.
                                                       Niech Ci ziemia lekk¹ bêdzie.
                                                     Prezes ZIWRP w G³ubczycach
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W G£OSIE G£UBCZYC

G³os G³ubczyc jest bezp³atnym informatorem o za-
siêgu gminy, w formacie A4.  Ukazuje siê na prze-
³omie miesiêcy w nak³adzie 2 000 egz. oraz w wer-
sji elektronicznej na www.glubczyce.pl

Reklamy - tylko na wewnêtrznych stronach - pod-
stawowy modu³ - w  ramce 9x9cm, jednorazowa edy-
cja 100,00z³ +VAT,

Treœæ reklam nale¿y nadsy³aæ  w wersji elektro-
nicznej w pliku .jpg (rozdzielczoœæ 300dpi) na ad-
res e-mail: janwac@o2.pl  w terminie do 15. ka¿-
dego miesi¹ca na miesi¹c nastêpny, wraz z poda-
niem danych niezbêdnych do wystawienia faktury
VAT przez Miejski Oœrodek Kultury.

OSOBY POTRZEBUJ¥CE POMOCY
W ZWI¥ZKU Z PROBLEMEM

ALKOHOLOWYM, NARKOTYKOWYM
LUB PRZEMOC¥ W RODZINIE

MOG¥ J¥ UZYSKAÆ:
W Punkcie Konsultacyjnym,

budynek Urzêdu Miejskiego, ul. Niepodleg³oœci 14, pok.
24 (II p.) tel. 77 485-08-60.

Dy¿ury cz³onków Gminnej Komisji
ds. Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych:

Wtorek - 15:00-17:00, œr. i pt  - 10:00-12:00,
Poza dy¿urem punktu, codziennie od 7:30-14:00
mo¿na zadzwoniæ pod numer tel. 77 485 97 87

Dy¿ury psychoterapeuty uzale¿nieñ:
Poniedzia³ek - 16:00-19:30, czwartek - 16:00-19:30

Dy¿ury psychologa ds. przemocy
w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej przy ul. Pocztowej 6a:

tel. 77 485 29 22, w pi¹tki w godz. 14:00-16:00
(termin spotkania uzgodniæ telefonicznie)

Grupy samopomocowe AA i AL.-Anon
spotykaj¹ siê w pomieszczeniach Stowarzyszenia

G³ubczycki Klub Abstynenta
(Urz¹d Miejski ul. Niepodleg³oœci 14)

grupa AA w ka¿d¹ œrodê o godz. 18:00,
grupa Al-Anon w ka¿dy wtorek o 18:00

G³ubczycki Klub Abstynenta
czynny codziennie od godz. 17:00

Franciszkañski Oœrodek Pomocy Dzieciom,
ul. Zakonna 3 czynny codziennie w godz. 14:00-22:00,

tel. 77 485 61 77
Ogólnopolski telefon zaufania

dla dzieci i m³odzie¿y,
po³¹czenie bezp³atne: 116 111

Facebook.com/Niechciane.Glubczyce
M³odzie¿owe Pogotowie Emocjonalne

chcesz pogadaæ? - ZADZWOÑ
  Masz do³a - ZADZWOÑ

  Masz  problemy z domownikami
(k³ótnie, przemoc)? - ZADZWOÑ

Boisz siê? koronawirus? - ZADZWOÑ
lub napisz : sms/@flowfundacja

KONTAKT: od œrody do niedzieli,
godz.17.00-1.00 w nocy

tel. 725 400 309
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JUBILEUSZ
Spó³dzielnia Mieszkaniowa w G³ubczycach

Ho, ho, ho-ma ju¿ swoje latka;
Szeœædziesi¹t lat jej wkrótce minie-

Diamentowa Pani Jubilatka.
Przy ulicy Krêtej dziesiêæ, obok Floriana,

Mieœci siê jej wieloletnia siedziba;
A w niej zarz¹d, ksiêgowoœæ, administracja,

Zreszt¹-wszystko, co trzeba.
Ponad dwa tysi¹ce czterysta  cz³onków,

Szeœædziesi¹t jeden mieszkalnych budynków;
Czterdzieœci dwa lokale do dyspozycji

Ku zadowoleniu u¿ytkowników.
G³ubczyce, Kietrz, Baborów wszak¿e
To piêkne miasta wspólnoty owej;

Lecz s¹ te¿ inne miejscowoœci:
Branice, Bliszczyce, Dzier¿kowice-dopowiem.

Zarz¹dzanie, gospodarka, eksploatacja,
Us³ugi, gie³dy, przetargi, remonty…
Ca³a gama przedsiêwziêæ wszelakich,

By poprawiæ ¿ycia komfort.
Renata Kulik w powa¿nej roli prezesa
Próbuje sprostaæ nie³atwemu zadaniu;

Dwoi siê i troi aktywne dziewczê,
Szereg inwestycji i nowe wyzwania…
Skoro jubileusz, musz¹ byæ ¿yczenia

Dla ca³ej ekipy Spó³dzielni;
Mieszkañcom niech ¿yje siê dobrze,
W zdrowiu, szczêœciu i spe³nieniu!
                      Maria Farasiewicz

                       21 lipca 2021 r.


