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U góry: so³ectwo Pietrowice,
koronê wykona³y Krystyna i Agnieszka Mróz,
zdjêcia - Agnieszka Mróz.
Na dole: dekoracje do¿ynkowe so³ectwa Klisino
wykonane przez staroœcinê i starostê do¿ynkowego
oraz Radê Parafialn¹
Na pierwszej stronie: korona na do¿ynki parafialne
w G³ubczycach, wykonana przez Joannê £ukaszczyk
so³ectwo Nowy Ro¿nów
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UPAMIÊTNIENIE 82. ROCZNICY
AGRESJI SOWIECKIEJ NA POLSKÊ

17 wrzeœnia 2021 r. pod Pomnikiem Sybiraków i Kamieniem Pamiêci na Cmentarzu Komunalnym w G³ubczycach upamiêtniono
82. rocznicê agresji sowieckiej na Polskê.
17 wrzeœnia 1939 r. wskutek wkroczenia si³ zbrojnych ZSRR na
terytorium Polski oba pañstwa znalaz³y siê w stanie wojny. Rz¹d
II RP spodziewa³ siê sojuszniczej pomocy ze strony Zwi¹zku Sowieckiego w odpowiedzi na atak Niemiec. Zamiast niej - nast¹pi³a
inwazja.
W³adze polskie kilkakrotnie stwierdza³y, ¿e kwalifikuj¹ dzia³ania ZSRR jako agresjê. Protest rz¹du RP z 30 wrzeœnia 1939 roku
przeciwko ustaleniom niemiecko-radzieckiego uk³adu Ribbentrop
- Mo³otow o granicy i przyjaŸni z 28 wrzeœnia 1939 roku mówi³
o dwóch agresorach i walce przeciwko nim o wyzwolenie polskiego terytorium. W instrukcji przes³anej ambasadorowi Wac³awowi Grzybowskiemu w Moskwie 17 wrzeœnia 1939 r. Józef Beck,
aprobuj¹c dzia³ania ambasadora stwierdzi³: Wojska nasze stawi³y
czynny opór inwazji sowieckiej.
Na cmentarzu swoje przemówienie odczyta³a Pani Amelia Mamczar. G³os zabra³ tak¿e Pan Edward Wo³oszyn. Delegacje z³o¿y³y
kwiaty i znicze pod Pomnikiem Sybiraków oraz Kamieniem Pamiêci.
Mateusz Kitka

PRZEMÓWIENIE PANIAMELII MAMCZAR
Szanowni Pañstwo! Droga m³odzie¿y!
17 wrzeœnia mija 82. rocznica napaœci ZSRR na Polskê i pocz¹tku sowieckiej tyranii, mordów i represji. Stalinowska machina zag³ady, której celem by³a depolonizacja Kresów Wschodnich, w
bestialski sposób obesz³a siê z ludnoœci¹. Najpierw unicestwio-

no w Katyniu oficerów i inteligencjê, a nastêpnie przeprowadzono masowe wysiedlenia. Cztery wielkie deportacje (w lutym,
kwietniu i czerwcu 1940 r. oraz na prze³omie maja i czerwca 1941
r.) zmusi³y naszych rodaków do opuszczenia na zawsze swoich
rodzinnych stron. Okradzeni z wielopokoleniowego dobytku
i transportowani w nieludzkich warunkach, byli zmuszani do
ciê¿kiej, kator¿niczej pracy na kazachstañskich polach, przy wyrêbie syberyjskich lasów, w kopalniach w Workucie, Uchcie
i Magadanie, przy budowie linii kolejowej w rejonie Archangielska, uralskich fabryk i zak³adów produkcyjnych oraz wielu innych miejscach na terytorium ZSRR.
W wyniku masowych wywózek na Syberiê i do Kazachstanu,
ojczyznê musia³o opuœciæ setki tysiêcy obywateli narodowoœci
polskiej. Przetrzymywani przez NKWD w ³agrach, ko³chozach
i posio³kach, ¿yli przez wiele lat w skrajnych warunkach na "nieludzkiej ziemi". Traktowani jak pospolici kryminaliœci musieli
znosiæ codzienne trudy, g³ód, zimno i choroby. Wielu z nich
zmar³o z wycieñczenia. Ich groby rozsiane po syberyjskiej tajdze i stepach Kazachstanu s¹ œwiadectwem wielkiego cierpienia Polaków i bestialstwa oprawców.
Iskierk¹ nadziei dla wielu zes³añców by³a og³oszona amnestia
po podpisaniu uk³adu Sikorski-Majski oraz organizacja Armii
Polskiej. Jedni wraz z gen. Andersem maszerowali przez Bliski
Wschód, walczyli pod Tobrukiem i na Monte Cassino. Wiele
polskich rodzin przetrwa³o w obozach uchodŸczych na terenie
Bliskiego Wschodu, Indii, Afryki Wschodniej, Australii i Ameryki. Inni wraz z armi¹ gen. Berlinga walczyli o prze³amanie Wa³u
Pomorskiego i sforsowanie Odry. Nikt jednak z nich nie przypuszcza³, ¿e pozostawi swój rodzinny dom na Kresach a cudem
ocala³e rodziny bêd¹ musia³y rozpocz¹æ d³ug¹ tu³aczkê w poszukiwaniu nowego miejsca na ziemi.
W dniu dzisiejszym obchodzimy "Œwiatowy Dzieñ Sybiraka".
Stoimy tu dziœ oddaj¹c ho³d naszym bliskim i wszystkim tym,
którzy w brutalny sposób zostali potraktowani przez stalinowski re¿im. Dzieñ dzisiejszy sk³ania równie¿ wszystkich do refleksji i zadumy nad tragicznym losem zniewolonych narodów oraz
nad odradzaj¹cym siê totalitaryzmem.
Obecnie garstka ¿yj¹cych jeszcze weteranów wojennych
i zes³añców zrzeszona jest w organizacjach kombatanckich, które dobrze pamiêtaj¹ okrucieñstwo wojny i krzywdy wyrz¹dzone
Polakom. Wœród nas jest m³odzie¿ szkolna, harcerze, przedstawiciele administracji publicznej, zak³adów pracy oraz œrodowisk
kombatanckich, którzy tak piêknie oddaj¹ ho³d rodakom poleg³ym w obronie ojczyzny na frontach II wojny œwiatowej, Polakom zamordowanym w wiêzieniach i obozach zag³ady, torturowanym i zamêczonym w enkawudowskich kaŸniach oraz zmar³ym z g³odu i wycieñczenia na Syberii i w Kazachstanie.
W tym miejscu chylê czo³a nad ofiarami hitlerowskich katowni oraz sowieckich ³agrów. Nad grobami zarówno ¿o³nierzy jak
i cywilów, którzy ponieœli œmieræ walcz¹c w s³usznej sprawie.
Chcia³abym równie¿ przekazaæ s³owa wdziêcznoœci i ogromnego szacunku g³ubczyckim Sybirakom, kombatantom i weteranom wojennym, którym przysz³o doœwiadczyæ strasznej codziennoœci lat wojny. To w³aœnie Wam zawdziêczamy woln¹ i niepodleg³¹ Polskê.
Dziêkuj¹c za przybycie, pragnê z³o¿yæ wszystkim ¿yczenia aby
ju¿ nigdy nasze rodziny i nastêpne pokolenia nie musia³y doznawaæ okrucieñstwa wojny, a kombatantom zdrowia i d³ugich
lat ¿ycia.
Prezes ZKRPiBWP oraz ZIWRP w G³ubczycach,
Amelia Mamczar
foto M. Kitka
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PLENER MALARSKI £¥CZ¥CY POKOLENIA
Miêdzypokoleniowy plener malarski to kolejna inicjatywa realizowana przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Spo³ecznoœci
Lokalnej "Aktywni". Plener odby³ siê 10 wrzeœnia 2021 roku przy Stawie £abêdzim, w naszym piêknym parku miejskim w G³ubczycach. G³ównym za³o¿eniem wydarzenia by³o stworzenie wspólnej przestrzeni dla ludzi starszych i m³odszych do integracji miêdzypokoleniowej, wzajemnego poznania siê i wspó³pracy. Chcieliœmy zorganizowaæ wydarzenie, które bêdzie integrowa³o nie tylko
nasze pokolenia, ale tak¿e mieszkañców ca³ego powiatu. I to nam siê uda³o, goœciliœmy przyjació³ w ró¿nym wieku, dzieci, m³odzie¿,
ca³e rodziny z dzieæmi, dziadków z wnukami a tak¿e lokalnych artystów. Odwiedzili nas tak¿e mieszkañcy, jak¿e piêknego miasta
Wroc³awia, który jest bliski naszemu sercu. Cieszy bardzo du¿e zainteresowanie plenerem. Gdy spotykaj¹ siê ludzie pe³ni pasji jest
moc.
Podczas pleneru powsta³y przepiêkne prace. Mamy bardzo uzdolnionych mieszkañców. Prace by³y tworzone z wykorzystaniem
ró¿nych technik malarskich. Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyci³ nas równie¿ goœæ specjalny, nasza krajanka a tak¿e zbara¿anka Pani
Stefania Kostyk, artystka, malarka, uczestniczka ponad 40 plenerów ogólnopolskich i miêdzynarodowych. By³a to bardzo mi³a
niespodzianka. Efekt koñcowy zostanie zaprezentowany na specjalnie przygotowanej wystawie.
By³o to pierwsze, ale na pewno nie ostatnie spotkanie w tak zacnym gronie. Planujemy ju¿ kolejne wydarzenia dla naszych
mieszkañców na które bardzo serdecznie zapraszamy. Bo robimy to dla Was. Chcia³bym podziêkowaæ wszystkim, którzy byli z nami
i uczestniczyli w plenerze. Szczególne podziêkowania nale¿¹ siê firmie Top Farms G³ubczyce, za okazane wsparcie finansowe oraz
Panu Józefowi za przekazane sztalugi. Macie wielkie serce.
Marcin Grabuñczyk
Prezes Zarz¹du Stowarzyszenia "Aktywni"
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HARCERSKIE ZAWODY WÊDKARSKIE
W sobotê 4 wrzeœnia 2021 roku odby³y siê Harcerskie Zawody Wêdkarskie na stawie PZW G³ubczyce
nr 1 w Zawiszycach. Zawody zorganizowano przy wspó³pracy z Ko³em PZW G³ubczyce i Starostwa
Powiatowego w G³ubczycach. W rywalizacji udzia³ wziê³o 10 dru¿yn licz¹cych 46 uczestników. Dzieci i
m³odzie¿ mog³y liczyæ na profesjonaln¹ pomoc. Ka¿dej dru¿ynie przewodzi³ doœwiadczony wêdkarz z
g³ubczyckiego ko³a PZW, który pomaga³ swoim podopiecznym w obs³udze sprzêtu wêdkarskiego i
³owieniu ryb. Zawody po³¹czone by³y z piknikiem nad wod¹, podczas którego uczestnicy mogli zapoznaæ siê z fachow¹ literatur¹ wêdkarsk¹ i uczyæ siê wêdkowania w praktyce. Przygotowano stanowiska
do strzelania z ³uku i ognisko z kie³baskami. Nie brakowa³o równie¿ s³odkich ³akoci. Na podium stanê³y
dru¿yny z najwy¿sz¹ wag¹ z³owionych ryb. Na zwyciêzców czeka³y puchary oraz medale. Dla wszystkich uczestników rywalizacji nagrody przygotowa³o Starostwo Powiatowe w G³ubczycach oraz Pan
Rafa³ Kusznier, w³aœciciel sklepu ze sprzêtem wêdkarskim. Zawody sfinansowane zosta³y tak¿e z dotacji
Gminy G³ubczyce. Nasze przedsiêwziêcie spotka³o siê z bardzo pozytywnym odbiorem dzieci i m³odzie¿y
oraz ich rodziców. Na zakoñczenie wakacji przy piêknej pogodzie, na naszym harcersko-wêdkarskim
pikniku z uœmiechem, w radosnej atmosferze integrowa³a siê nasza lokalna spo³ecznoœæ. Mamy nadziejê,
¿e nasze zawody stan¹ siê wydarzeniem cyklicznym, na którym bêdziemy spotykaæ siê ka¿dego roku!
tekst i foto Katarzyna Mojzyk
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EDUKACJA EKOLOGICZNA W GO£USZOWICACH
W niedzielê 29 sierpnia 2021 r. na boisku wiejskim w Go³uszowicach odby³ siê Piknik Ekologiczny organizowany przez Stowarzyszenie Na Recz Rozwoju Wsi Gadzowice i Go³uszowice. W ramach
pikniku realizowano projekty: "Ekologiczny styl ¿ycia - edukacja w
gminie G³ubczyce i w gminie Prudnik" w ramach Marsza³kowski
Bud¿et Obywatelski Województwa
Opolskiego
oraz "Budowa obiektu
turystycznorekreacyjnego na boisku
wiejskim
w Go³uszowicach"
w ramach
unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 i we wspó³pracy ze Stowarzyszenie LGD "P³askowy¿
Dobrej Ziemi".
Oba ww. projekty ³¹czy³o szerzenie idei ochrony przyrody
i podnoszenia poziomu œwiadomoœci ekologicznej m³odego
pokolenia poprzez:
- przeprowadzenie warsztatów segregowania odpadów, rozdawanie instrukcje segregowania odpadów w formie magnesów na lodówkê, monta¿ na nowopowsta³ym obiekcie turystyczno-rekreacyjnym koszy do selektywnej zbiórki odpadów,
- przeprowadzenie warsztatów nt. efektu cieplarnianego dla
doros³ych oraz warsztatów z robotyki nt. odnawialnych Ÿróde³
energii dla dzieci i m³odzie¿y,
- przeprowadzenie warsztatów stolarskich z budowania karmników dla ptaków, budek lêgowych dla jerzyków lub hoteli
dla owadów we wspó³pracy ze Stra¿¹ Ochrony Przyrody,

- promowanie kuchni wegetariañskiej, przyjaznej œrodowisku ze
wzglêdu na niski œlad wêglowy i wodny (wyk³ad dietetyczki nt.
walorów diety wegetariañskiej, degustacja dañ wegetariañskich,
w tym koktajli owocowo warzywnych przygotowywanych samodzielnie przez dzieci i m³odzie¿), - rozegranie Miêdzyszkolny Turniej Wiedzy Ekologicznej oraz Indywidualnego Konkursu Wiedzy

Ekologicznej w formule "Jeden z dziesiêciu" miêdzy uczniami
szkó³ podstawowych w Go³uszowicach, Klisinie i Szybowicach,
- umieszczenie na nowym obiekcie turystyczno – rekreacyjnym tablic edukacyjnych nt. chronionych ptaków Opolszczyzny, w tym jerzyka, który jest wizytówk¹ obiektu,
- przeprowadzenie konkursu puszczania latawców wykonanych z materia³ów biodegradowalnych pod has³em „Lataæ jak
jerzyk”,
- promowanie aktywnoœci fizycznej na œwie¿ym powietrzu w
otoczeniu przyrody podczas konkursu rzutów do kosza oraz
treningów "Æwiczê gdy moje dziecko siê bawi" i "Jak nie daæ
siê osteoporozie",
- nieprodukowanie niepraktycznych i zbêdnych gad¿etów
promuj¹cych projekty,
- niewykorzystywanie podczas pikniku jednorazowych naczyñ z tworzyw sztucznych oraz wykonanie dekoracji z materia³ów pochodz¹cych z recyklingu i podlegaj¹cych recyklingowi,
- wrêczanie wszystkim laureatom organizowanych konkur-

sów nagród sprzyjaj¹cych wykszta³caniu ekologicznych nawyków tj. fontannowych dystrybutorów wody, lamp solarnych, solarnych powerbanków, biodegradowalnych papierowych d³ugopisów, sadzonek drzew i krzewów oraz edukacyjnych gier planszowych o tematyce ekologicznej.
Szczegó³y dotycz¹ce przebiegu pikniku mo¿na poznaæ odwiedzaj¹c Facebook Publicznej Strony Podstawowej w Go³uszowicach.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chêtnych do korzystania z nowopowsta³ego obiektu turystyczno-rekreacyjnego na
boisku w Go³uszowicach, na który sk³ada siê si³ownia zewnêtrzna, boisko do minikoszykówki oraz plac zabaw, otoczone drzewami i krzewami miododajnymi. Zapraszamy tak¿e do udzia³u
w kolejnych edycjach zawodów puszczania ekolatawców „Lataæ jak jerzyk”, które przez najbli¿sze piêæ lat bêd¹ otwart¹ imprez¹ cykliczn¹, organizowan¹ corocznie w Go³uszowicach.
Serdecznie dziêkujemy wszystkim Partnerom oraz Sponsorom za wspó³pracê.
tekst i foto Katarzyna Tomaszewska
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Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego w G³ubczycach informuje, ¿e w roku jubileuszu 30-lecia KRUS
uruchomiono losowanie hulajnóg dla dzieci, które rozwi¹¿¹ zadania i przeœl¹ do Centrali KRUS certyfikat potwierdzaj¹cy ukoñczenie szkolenia e-learningowego wraz z formularzem zg³oszeniowym.
Udzia³ w losowaniu jest bezp³atny i dobrowolny. Kurs jest ogólnodostêpny na stronie: prewencja.krus.gov.pl i adresowany do
dzieci urodzonych w latach 2007 - 2015.
Zg³oszenia /druk w za³¹czeniu/ mo¿na przes³aæ poczt¹ tradycyjn¹ lub elektroniczn¹ na adres e-mail: hulajnoga@krus.gov.pl.
Celem dzia³ania jest promowanie wœród dzieci bezpiecznych zachowañ zwi¹zanych z prac¹ i zabaw¹ na terenie gospodarstwa
rolnego.
W za³¹czeniu przesy³am Pañstwu plakat informuj¹cy o losowaniu hulajnóg oraz zasady ich przyznawania dla dzieci, które wykonaj¹ kurs e-learningowy pt. "Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy" w terminie do 31.10.2021 r. z proœb¹ o w³¹czenie siê
w rozpropagowanie tego kursu - w ramach wspó³pracy na rzecz zapobiegania wypadkom w gospodarstwach rolnych /strony
internetowe, lokalne periodyki, tablice informacyjne/.
Zasady przyznawania hulajnóg s¹ dostêpne na stronie www.krus.gov.pl - https://krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja.
Do rozlosowania pozostaje 100 hulajnóg.
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"STWÓRZ PRZYSTANIE DLA OWADÓW"
Inicjatywa "Stwórz przystanie dla owadów" z okazji Œwiatowego Dnia Pszczó³, która mia³a na celu stworzenie miejsc przyjaznych owadom przynios³a wspania³e efekty. W ramach inicjatywy rozdaliœmy 140 opakowañ nasion roœlin miododajnych, co
daje oko³o 1000 m kwadratowych ³¹k dla naszych ma³ych przyjació³. Cieszy nas niezmiernie, ¿e do akcji przy³¹czy³o siê wielu mieszkañców z ca³ego powiatu g³ubczyckiego, a tak¿e firm i instytucji.
Dla lepszego zobrazowania jeden metr kwadratowy ³¹ki to oko³o:
160 pojedynczych kwiatów, 70 wy¿ywionych pszczó³ ka¿dego
dnia, 0.90 kg dwutlenku wêgla poch³oniêtego rocznie. Co wa¿ne
1 metr kwadratowy ³¹ki wy³apuje tyle py³ów co œredniej wielkoœci
drzewo.
Przystanie dla owadów powsta³y miêdzy innymi w G³ubczycach, Kietrzu, Bogdanowicach, Mokrym Kolonii, Gadzowicach,
Braciszowie, Dzier¿kowicach, Baborowie. Akcja cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem szczególnie wœród dzia³kowców z Rodzinnych Ogródków Dzia³kowych im. Adama Mickiewicza w G³ubczycach, którzy bardzo chêtnie siali roœliny miododajne zdaj¹c
sobie sprawê jak wa¿ne jest dbanie o przetrwanie pszczó³.
Chcia³bym serdecznie podziêkowaæ wszystkim, którzy pomogli
nam stworzyæ przystanie dla owadów w swoich miejscach zamieszkania, ogrodach, poœwiêcaj¹c przy tym swój czas, który jest
bezcenny dla naszego wspólnego dobra jakim jest przyroda. Pszczo³y na pewno nam siê odwdziêcz¹. Pamiêtajmy, ¿e w celu ochrony œrodowiska liczy siê ka¿dy, nawet najmniejszy gest. Bez nas
przyroda nie istnieje, tak samo jak my bez niej. Tylko ¿ycie
w synergii daje najlepsze efekty.
Marcin Grabuñczyk
foto i pomys³odawca inicjatywy
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DNI MIASTA 2021
Tegoroczne Polsko-Czeskie Dni Miasta ju¿ za nami. Cieszymy
siê niezmiernie, ¿e imprezê, na któr¹ czeka³o bardzo wiele osób,
uda³o siê nam zrealizowaæ bez przeszkód. Jak zawsze, staraliœmy
siê aby repertuar obecny na œwiêcie naszego miasta atrakcyjny
by³ dla ka¿dego. Na scenie wyst¹pili nasi lokalni wykonawcy
oraz ogólnopolskie gwiazdy.
Pierwszy dzieñ Dni Miasta jest zazwyczaj bardziej taneczny.
Tak by³o i tym razem. Choæ rozpoczêcie by³o raczej ³agodne, bo
imprezê otworzy³y dzieci z Przedszkola nr 3 oraz zespo³y prowadzone przez Józefa Kaniowskiego. Potem zaczê³a siê zabawa
w rytmie dance. Ch³opaki z zespo³u Emotive dali czadu, a ich
cover piosenki "Mój jest ten kawa³ek pod³ogi" wyrwa³ widowniê
z butów. Zespó³ Orion przeniós³ nas w klimatyczn¹ podró¿ do
niedalekiej przesz³oœci i rozgrza³ publicznoœæ przed pojawieniem
siê gwiazdy wieczoru. Skaner, bo o tym zespole mowa, zaœpiewa³
swoje najwiêksze przeboje takie jak "Lody na patyku". Oprócz
tego panowie œwietnie tañczyli i zabawiali widowniê.
Sobotnie koncerty rozpoczêliœmy recitalem Karoliny Zinko,
która jest podopieczn¹ naszej instruktorki Ewy Maleñczyk. Karolina zaprezentowa³a siê w bardzo delikatnym i dziewczêcym
repertuarze, czerpi¹cym sporo z bardzo popularnej obecnie wokalistki Sanah.

publicznoœci, mo¿na sobie by³o zrobiæ wtedy z nimi pami¹tkowe
zdjêcie. Po latynoskim trio, na scenê wkroczy³ zespó³ Sweet Band
z repertuarem Maryli Rodowicz. Ciekawe aran¿acje i piêkny wokal przyku³y uwagê publicznoœci, co zaowocowa³o ca³kiem pokaŸn¹ grup¹ fanów pod scen¹. Jedn¹ z gwiazd sobotniego wie-

MAGDA FEMME
czoru by³a Magda Femme - pierwsza wokalistka grupy Ich Troje.
Trzeba przyznaæ, ¿e potrafi³a bardzo fajnie wci¹gn¹æ widzów
do zabawy. Po Magdzie i jej lekko rockowym brzmieniu przyszed³
czas na druga gwiazdê wieczoru - Goyê. Magdalena Wójcik, bo
tak nazywa siê ta wokalistka, wprowadzi³a niezwyk³¹ atmos
i niezwyk³ych metafor.

TRIO

MARCIN DANIEC
Nastêpnie, prosto z Meksyku, pojawi³o siê na naszej scenie
Trio Mariachi. Podczas tego koncertu zagrane zosta³y w³aœciwie
Ostatni dzieñ rozpocz¹³ Magik Markus, który zaczarowa³ spor¹
wszystkie standardy muzyki meksykañskiej i hiszpañskiej z "Gu- grupkê dzieci, a jego asystentka stworzy³a dla nich niezwyk³e
antanamer¹" na czele. Po zakoñczeniu czêœci oficjalnej koncertu, animacje i zabawy. Nastêpnie zaproponowaliœmy Pañstwu ostre,
panowie przenieœli siê ze sceny na rynek. Œpiewali i grali poœród rockowe uderzenie w postaci wystêpu zespo³u Face Rock. Ch³o-
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GOYA
paki wykonali stare, klasyczne numery, które zna ka¿dy fan rocka. Potem na scenie pojawi³ siê zespó³ Tequila Band, który gra³
polsk¹ muzykê taneczn¹. Smaku ca³oœci dodawa³ znakomicie
graj¹cy saksofonista. Przyszed³ czas na pierwsz¹ gwiazdê niedzielnego wieczoru, czyli Marcina Dañca. Jeszcze przed rozpoczêciem jego wystêpu, pod scen¹ zrobi³o siê bardzo ciasno. Kabareciarz pokaza³ klasê i rozœmieszy³ publicznoœæ do ³ez. Po wielu latach na scenie, dalej trzyma wysoki poziom i jest niezwykle
profesjonalnym wykonawc¹. Nie dziwne zatem, ¿e zebra³ najwiêksz¹ publicznoœæ. Wspania³y show dali muzycy z zespo³u
Leszcze - druga gwiazda tego wieczoru. Maciej Miecznikowski
na wokalu zrobi³ piorunuj¹ce wra¿enie. Jego g³êboki bas i œwietne prowadzenie koncertu zapadnie w pamiêæ na d³ugo. Jego
koledzy z zespo³u w niczym mu nie ustêpowali. Grali fantastycznie, w koñcu wszyscy cz³onkowie Leszczy to wysoce wykszta³-

LESZCZE

ORION

ceni muzycy. Kiedy grali swoje najwiêksze przeboje "Ta dziewczyna" oraz "Kombinuj dziewczyno" publicznoœæ œpiewa³a razem z nimi.
Jak zwykle podczas trwania ca³ych Dni Miasta, dzia³a³o weso³e miasteczko oraz szeroko pojêta gastronomia. Nowoœci¹ natomiast, by³y warsztaty grafiki dla najm³odszych w Powiatowym
Muzeum, mo¿liwoœæ spisu powszechnego oraz szczepienia przeciwko COVID-19 w sali Pod Anio³em.
Serdecznie dziêkujemy wszystkim osobom, które zechcia³y
wzi¹æ udzia³ w œwiêcie miasta. Za cierpliwoœæ, dziêkujemy natomiast wszystkim mieszkañcom okolic Ratusza. Mamy nadziejê,
¿e do zobaczenia za rok!
Tekst i foto
Magdalena Derewecka

GOYA
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TARGI LOKALNYCH PRODUKTÓW GROBNIKI - 12.09.2021
Ju¿ lokaln¹ tradycj¹ i imprez¹, która na sta³e wpisa³a siê w
kalendarz, sta³y siê Targi Lokalnych Produktów organizowane
corocznie w Grobnikach przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywnoœci Spo³ecznej INICJATYWA. Dziêki sprawnej
organizacji oraz pomocy finansowej ze strony Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Opolskiego organizatorzy nieodp³atnie udostêpniaj¹ przestrzeñ lokalnym wytwórcom do pokazania
i sprzedawania swoich produktów i us³ug. Na scenie w trakcie
trwania targów wystêpuj¹ bardzo ciekawi i utalentowani artyœci
oraz m³odzie¿ z lokalnych szkól. Równolegle trwaj¹ tak¿e panele
dotycz¹ce lokalnej historii, tradycji czy te¿ Opolskiego Programu Odnowy Wsi w którym uczestniczy tak¿e nasza miejscowoœæ. Impreza ta rokrocznie cieszy siê bardzo du¿ym zainteresowaniem zarówno wœród mieszkañców jak i goœci odwiedzaj¹cych nasz¹ wieœ. Œmia³o mo¿na powiedzieæ, ¿e stworzyliœmy ju¿
markê, która rozs³awia nasze Grobniki.
Nie przypadkowo impreza ta odbywa siê w drug¹ niedzielê
wrzeœnia, czyli w terminie Grobnickich Do¿ynek. Daje to miesz-

kañcom i goœciom - po zakoñczeniu koœcielnych uroczystoœci
Do¿ynkowych - na spotkanie siê w swobodnej atmosferze, skorzystanie z oferty wystawców lub po prostu na mi³e spêdzenie
ze sob¹ czasu przy dobrej muzyce, zimnych napojach i dobrym
jedzeniu. Jest to tak¿e impreza wielopokoleniowa i zarówno dzieci,
m³odzie¿ jak i doroœli mog¹ znaleŸæ coœ dla siebie, a fakt, ¿e
odbywa siê na Boisku Sportowym sprawia, ¿e nie ma wielu ograniczeñ przestrzennych i nie jest uci¹¿liwa dla mieszkañców. Nie
nak³ada tak¿e na mieszkañców dodatkowych kosztów zwi¹zanych z organizacj¹ festynu, poniewa¿ ca³a potrzebna infrastruktura ju¿ jest zapewniona. Dziêki temu ka¿dy mo¿e uczestniczyæ
we wspólnej zabawie, niezale¿nie od wieku, zamo¿noœci czy miejsca zamieszkania.
Tegoroczne Targi cieszy³y siê bardzo du¿ym zainteresowaniem i wielk¹ radoœci¹ by³o by móc siê spotkaæ znów za rok na
kolejnych Targach Lokalnych Produktów w Grobnikach, na które ju¿ dziœ serdecznie zapraszamy.
Pawe³ Buczek
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W ka¿dy trzeci weekend wrzeœnia na œwiecie organizuje siê szereg wydarzeñ pod has³em "Sprz¹tanie Œwiata". Równie¿ nasza
gmina postanowi³a zaanga¿owaæ m³odzie¿ szkoln¹ w t¹ proekologiczn¹ akcjê, organizuj¹c 14 wrzeœnia sprz¹tanie lasu i parku w
G³ubczycach.
Z m³odzie¿¹ spotka³ siê zastêpca burmistrza G³ubczyc Kazimierz Bedryj. W swoim wyst¹pieniu podziêkowa³ za zaanga¿owanie
jednoczeœnie wskazuj¹c na potrzebê kszta³towania postaw proekologicznych i dbania o nasze najbli¿sze otoczenie, w którym
mieszkamy.
G³ubczycka m³odzie¿ zebra³a pokaŸn¹ liczbê worków ze œmieciami. Po zakoñczonym marszu, wszyscy mieli okazjê posiliæ siê
przygotowanymi wczeœniej kanapkami i napojami. Dodatkowo ka¿dy z uczestników otrzyma³ roœlinê do posadzenia w przydomowym ogrodzie lub wybranym przez siebie miejscu.
Tegoroczne has³o sprz¹tania Polski koordynowane przez fundacjê "Nasza Ziemia" brzmia³o: "Myœlê, wiec nie œmiecê". Przypominamy, ¿e Polska do³¹czy³a do ruchu "Clean Up The World" ju¿ w 1994 r.
Dbajmy o œrodowisko i otoczenie. Myœlê! Nie œmiecê.
Mateusz Kitka

SPRZ¥TANIE ŒWIATA

foto Mateusz Kitka
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NARODOWE CZYTANIE 2021
W ZESPOLE SZKÓ£ MECHANICZNYCH W G£UBCZYCACH

Narodowe Czytanie to akcja spo³eczna popularyzuj¹ca polsk¹ literaturê, która
zosta³a zainicjowana przez ówczesnego prezydenta RP Bronis³awa Komorowskiego w 2012 r. Uczestnicz¹ w niej znani i lubiani przedstawiciele kultury, mediów i
polityki. Czytanie odbywa siê w ca³ym kraju w ró¿nych miejscach: w domach kultury, teatrach, parkach , ogródkach, szpitalach, jednostkach wojskowych, bibliotekach i szko³ach.
W tym roku para prezydencka, Andrzej Duda wraz z ma³¿onk¹, objê³a patronatem
,,Moralnoœæ pani Dulskiej". Tragifarsa Gabrieli Zapolskiej - lektura dziesi¹tej jubileuszowej ods³ony Narodowego Czytania zawiera uniwersalne przes³anie moralne,
które w imiê uczciwoœci ka¿e potêpiæ z³o i niesprawiedliwoœæ. To utwór ponadczasowy, który piêtnuje ob³udê i zak³amanie, szerzy w³aœciwe wzorce moralne. Gabriela Zapolska za pomoc¹ gorzkiej ironii i dziêki komunizmowi obrazuje w nim moralnoœæ mieszczañstwa z prze³omu wieków.
,,Moralnoœæ pani Dulskiej" tradycyjnie integruje spo³ecznoœæ Zespo³u Szkó³
Mechanicznych we wspólnej akcji czytania arcydzie³ literatury polskiej. Nasza szko³a
w³¹czy³a
siê w t¹
ogólnopolsk¹ akcjê pomimo trudnoœci zwi¹zanych z epidemi¹ koronawirusa. W dniach od 06 - 10.09 br. uczniowie klas
œrednichi klas zawodowych w ramach zajêæ jêzyka polskiego wraz z polonistkami Mari¹ Farasiewicz, El¿biet¹ Œmidod¹, Violett¹ Maciej czytali piêknie, g³oœno, z podzia³em
na rolê wybrane przez siebie fragmenty utworu. Niektóre z
klas uda³y siê do Parku Miejskiego, by przy Pomniku poety
czytaæ fragment utworu wy¿ej wspomnianego dzie³a Gabrieli Zapolskiej. Da³o siê odczuæ radoœæ ze wspólnego czytania, które mia³o te¿ charakter swoistych warsztatów jêzykowych.
By³o to kolejne udane przedsiêwziêcie promuj¹ce czytelnictwo w naszej szkole.
Violetta Maciej
FOTO ZSM
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UCZESTNICY ŒDS Z NOWYCH
GO£USZOWIC NAD MORZEM
Od 11.09. do 18.09.2021 roku grupa 57 osób (niepe³nosprawni
uczestnicy ŒDS w Nowych Go³uszowicach wraz z opiekunami)
przebywa³a nad morzem w miejscowoœci £eba. Wyjazd ten by³
mo¿liwy dziêki realizacji IV Modu³u programu „Pomoc osobom
niepe³nosprawnym poszkodowanym w wyniku ¿ywio³u lub sytuacji kryzysowych wywo³anych chorobami zakaŸnymi”. Podczas pobytu odbywa³y siê zajêcia z teatroterapii oraz psychoterapii, a tak¿e zajêcia sportowe. Jednak przede wszystkim skupiliœmy siê na integracji oraz wspieraniu siebie nawzajem. Takie by³o
za³o¿enie projektu. Podczas zwiedzania, zabawy, spacerów i zajêæ byliœmy razem, a o to nam chodzi³o. Po d³ugotrwa³ych „zawieszeniach dzia³alnoœci” naszej placówki z powodu panuj¹cej pandemii, czêsto pozostawaliœmy w domach sami. Stêskniliœmy siê
za sob¹. Wspólny wyjazd pozwoli³ nam na radosne przebywanie
razem, poznawanie siebie na nowo, odkrywanie w sobie nowych
umiejêtnoœci i przypominanie tych, których ju¿ wczeœniej siê nauczyliœmy. Pobyt nad morzem przelecia³ z prêdkoœci¹ nadmorskiego wiatru, dni by³y wype³nione atrakcjami po brzegi. Chcemy tam wróciæ za rok, a mo¿e uda siê szybciej…?
Ewa Bartusik

foto Ewa Bartusik
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NOWY AMBULANS SPECJALISTYCZNY POGOTOWIA RATUNKOWEGO
Samodzielny Publiczny Zespó³ Opieki Zdrowotnej w G³ubczycach naby³ z Funduszy Europejskich #FunduszowyPakietAntywirusowy na podstawie decyzji Ministra Zdrowia: nowy ambulans specjalistyczny pogotowia ratunkowego o wartoœci ok. 440 tys. z³,
który jest istotnym elementem systemu ratownictwa medycznego dla naszych pacjentów.
Zakup ten znacz¹co wp³ynie na jakoœæ œwiadczonych us³ug medycznych dla pacjentów oraz podniesie bezpieczeñstwo i komfort
pracy za³ogi ratownictwa medycznego.
Dziêki œrodkom unijnym, które zosta³y pozyskane przez Szpital Powiatowy w G³ubczycach pacjenci bêd¹ mieli zapewniony
dostêp do najnowoczeœniejszego pojazdu ratowniczego, który m.in. wyposa¿ony jest w urz¹dzenie do dezynfekcji fumigacyjnej czyli ca³kowicie bezpieczny w niesieniu pomocy zara¿onym np. koronawirusem.
Adam Jakubowski
Dyrektor SP ZOZ w G³ubczycach

OTWARTE GRAND PRIX
JUNIORÓW M£ODSZYCH U17
I M£ODZIKÓW M£ODSZYCH U13
W dniach 17-19.09.2021r. w Imielinie odby³ siê w nowym sezonie 2021/2022 pierwszy ogólnopolski turniej badmintona Otwarte Grand Prix Juniorów M³odszych U17 i M³odzików M³odszych
U13. Zawodnicy Technika G³ubczycesezon rozpoczêli z przytupem. Œwietnie spisali siê w kategorii Juniorów M³odszych Maja
Janko i Mateusz Golas zdobywaj¹c ³¹cznie 5 medali. Mateusz
Golas zdoby³ trzy medale; z³oty medal w grze pojedynczej i w
grze mieszanej w parze z Juli¹ Wójcik ( Beninca UKS Feniks
Kêdzierzyn KoŸle ) oraz srebrny medal w grze podwójnej w parze
z Igorem Jasek ( równie¿ z Beninca UKS Feniks Kêdzierzyn-KoŸle) natomiast Maja Janko zdoby³a dwa medale; z³oty w grze podwójnej w parze z Juli¹ Wójcik ( Beninca Kêdzierzyn- KoŸle )
oraz br¹zowy medal w grze pojedynczej. Serdecznie gratulujemy.
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PANI ZOFII DUDEK I CA£EJ RODZINIE
WYRAZY G£ÊBOKIEGO ¯ALU I WSPÓ£CZUCIA Z POWODU ŒMIERCI MÊ¯A
WILHELMA JERZEGO DUDKA SK£ADAJ¥ ABSOLWENCI TECHNIKUM ROLNICZEGO
W G£UBCZYCACH ROCZNIK 1967.
PAN WILHELM JERZY DUDEK BY£ NAUCZYCIELEM HODOWLI W TECHNIKUM
ROLNICZYM W LATACH 1959-1979. WYSTÊPOWA£ PRZEZ WIELE LAT W CHÓRZE
"POCHODNIA". BY£ HARCERZEM SZARYCH SZEREGÓW ARMII KRAJOWEJ, ¯O£NIERZEM NIEZ£OMNYM.
ZMAR£ 29.08.2021 R. W WIEKU 92 LAT.
SPOCZ¥£ 31.08.2021 R. NA CMENTARZU W MIELCU.
"NIE UMIERA TEN, KTO TRWA W PAMIÊCI ¯YWYCH"

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 przetargu nieograniczonym na sprzeda¿ nieruchomoœci czêœciowo zabudowan¹, obejmuj¹ca dzia³kê o numerze 266 o powierzchni
0,0100 ha, po³o¿ona w Debrzycach przy ulicy Koœciuszki 14. Wed³ug ewidencji gruntów dzia³ka nr 266 ujawniona jest w ksiêdze
wieczystej OP1G/00040015/7. Cena wywo³awcza 5 773,00 z³. Wadium wynosi 600,00 z³.
Wed³ug ewidencji gruntów w/w dzia³ka stanowi tereny mieszkaniowe.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 21.10.2021 r. o godz. 9.00 W URZÊDZIE MIEJSKIM W G£UBCZYCACH, UL. NIEPODLEG£OŒCI
NR 14 (POKÓJ NR 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 20, tel. (77) 4853021 wew. 223, 224.
Burmistrz G³ubczyc informuje o podaniu do publicznej wiadomoœci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ oraz umieszczeniu na
stronie internetowej Urzêdu Miejskiego w G³ubczycach wykaz obejmuj¹cy przeznaczone do zbycia nieruchomoœci gruntowe obejmuj¹ce dzia³ki nr 331/4, nr 331/7 i nr 334/3, po³o¿one w G³ubczycach przy ul. Kozielskiej.

SPRZEDAM DZIA£KÊ REKREACYJN¥ W OPAWICY
(stok po³udniowy z ³adnym widokiem)
Powierzchnia 1,5 ha. Informacja - tel. 607 741 376
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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
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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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DO¯YNKI W GROBNIKACH 12.09.2021
Do¿ynki to piêkny, symboliczny moment dla mieszkañców wsi. I chocia¿ w wiejskich spo³ecznoœciach coraz mniej jest osób
zwi¹zanych z rolnictwem, to jednak tradycja do¿ynkowa ma siê dobrze i jest wci¹¿ kultywowana i uroczyœcie obchodzona.
Tak te¿ dzieje siê w Grobnikach, gdzie w niedzielê, 12 wrzeœnia uroczyœcie obchodziliœmy „Œwiêto Plonów”. Tak naprawdê
przygotowania do tego œwiêta rozpoczê³y siê o wiele wczeœniej. Za tegoroczne Do¿ynki odpowiedzialni byli mieszkañcy jednej
strony ulicy Szkolnej, a starostami byli Ma³gorzata i Dariusz Furman oraz Krystyna i Ryszard Ziobrowscy i to oni równie¿ byli
odpowiedzialni za wszystkie przygotowania oraz za uplecenie Korony Do¿ynkowej.
W dniu do¿ynek zarówno ul. Szkolna jak ca³a wieœ prezentowa³a siê wyj¹tkowo strojnie. Porz¹dek, dekoracje i wyj¹tkowy
wystrój dodawa³y splendoru œwiêtu. Uroczystoœci rozpoczê³y siê korowodem do¿ynkowym spod domów starostów do Koœcio³a
Parafialnego. Najwa¿niejsz¹ i najbardziej uroczyst¹ i podnios³¹ czêœci¹ Do¿ynek by³a Msza œw. dziêkczynna w intencji rolników.
Bardzo cenne by³y s³owa ksiêdza proboszcza, który w uroczystej homilii podkreœla³, aby mieszkañcy byki wspólnot¹, a w takich
dniach jak ten razem cieszyli siê i œwiêtowali.
Do¿ynki to symboliczne podsumowanie ca³orocznego trudu, ale te¿ rozpoczêcie nastêpnego sezonu. I niech ten nadchodz¹cy
czas bêdzie dla nas dobry, zdrowy, obfity i doceniaj¹c to co mamy i to co otrzymamy byœmy mogli œwiêtowaæ przysz³oroczne
Do¿ynki.
Pawe³ Buczek
Na pierwszym zdjêciu korona do¿ynkowa z Grobnik, na drugim
i trzecim so³ectwo Chomi¹¿a, koronê wykona³a Angelika Witu³a,
a dekoracje Regina Pajêcka
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CHLEB NASZ POWSZEDNI
Chleb nasz powszedni… Dar Bo¿y. Owoc pracy rolnika. Pracy
w trudzie i znoju. Od œwitu do zmierzchu. Dziœ, niestety, niedocenianej i czêstokroæ pogardzanej…
Rolnik. Jak¿e zatroskany o ¿niwo. Egzystuje zgodnie z kalendarzem czterech pór roku. Nie ma wolnych sobót ani niedziel. Nie
mo¿e wzi¹æ urlopu czy L-4. Przypisany ziemi - Matce. Na wy³¹cznoœæ… Sieje i zbiera w pocie czo³a. Nie szczêdzi si³. Z niepokojem
spogl¹da w niebo, wyczekuj¹c pogody: to deszczu gdy posucha, to znów upragnionego s³oñca, by móc zebraæ ziarno. Ziarno
na chleb. A gdy ju¿ wym³óci i zwiezie do spichlerza, raduje siê!
Chleb nasz powszedni… Czczony przez naszych praojców niczym œwiêtoœæ. Otoczony kultem. Podnoszony z ziemi i ca³owany. Opiewany i szanowany przez poetów. Cyprian Kamil Norwid,
têskni¹c daleko na obczyŸnie, pisa³ w wierszu "Moja piosnka":
"Do kraju tego, gdzie kruszynê chleba
Podnosz¹ z ziemi przez uszanowanie
Dla darów nieba… Têskno mi Panie(…)"
Chleb nasz powszedni… Dziœ podeptany, sponiewierany i profanowany wala siê po chodnikach, œmietnikach, wysypiskach,
gdy tymczasem na kuli ziemskiej ka¿dego dnia tysi¹ce ludzi umiera
z g³odu. "Syty g³odnego nie zrozumie" - mówi porzekad³o. Cz³owiek, który nigdy nie zazna³ g³odu, nie poszanuje chleba i jego
wartoœci. Wszak chleb to dar Nieba, którym trzeba siê dzieliæ. A
mo¿e tu¿ obok jest ktoœ g³odny? Nie b¹dŸ wiêc obojêtny!
Chleb nasz powszedni… Ten sam, nad którym nasi rodzice
kreœlili no¿em znak krzy¿a, dziêkuj¹c Bogu za ten dar. Z modlitw¹
na ustach, by go nigdy nie zabrak³o w domostwie. Znak wiary.
"Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj" - szepcz¹ cicho
wargi przy pacierzu.
Chleb nasz powszedni… Chleb Kochanowskiego, Szymonowica, Mickiewicza, Syrokomli, wspomnianego Norwida, Konopnickiej, Reymonta i innych twórców. Motyw literacki. Metafora.
Pokarm duchowy. Eucharystia Wieczernika. Cia³o Chrystusa. Dla
chrzeœcijan swoiste credo.
Chleb nasz powszedni… Przyniesiony przed o³tarz w do¿ynkowy dzieñ wespó³ z wieñcem k³osianym jako dziêkczynna ofiara
rolnika za zebrane plony. Ofiara dana z Bo¿ej Opatrznoœci dla
podtrzymania ¿ycia fizycznego.
Maria Farasiewicz
Dekoracje dozynkowe przygotowane przez
s. Ryszardê w kosciele parafialnym
w G³ubczycach
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