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URZĄD GMINY W GORZYCACH INFORMUJE

ZIELONE ŚWIATŁO DLA PIERWSZYCH 
TERMOMODERNIZACJI
3.06.2019 r. odbyły się wspólne posiedzenie komisji i sesja rady gminy. 
Na wniosek wójta rada gminy zwiększyła środki na realizację zadania 
Podniesienie efektywności energetycznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł 
energii w przedszkolu w Rogowie wraz z remontem i rozbudową przedszkola 
w Rogowie. Dzięki temu gmina mogła podpisać umowę z wykonawcą. 
Przedszkole doczeka się termomodernizacji, rozbudowy o dwa nowe oddziały 
oraz wymiany źródła ciepła na ekologiczne – gazowe. Inwestycja potrwa 
od 1.07.2019 r. do 31.08.2020 r. Najkorzystniejszą ofertę w przetargu 
złożył Zakład Produkcyjno-Remontowo-Budowlany Artura Marcinka 
z Wodzisławia Śląskiego - na kwotę 5 122 894 zł.  W czasie prac tymczasowe 
oddziały przedszkolne będą się znajdować w budynkach szkoły - 4 oddziały 
i probostwa - 1 oddział. 
Drugim obiektem, który doczeka się w najbliższym czasie termomodernizacji, 
będzie budyenk OSP w Gorzyczkach. Obiekt został już przylączony do sieci 
gazowej, gmina zabezpieczyła środki w budżecie i wyłoniła wykonawcę 
inwestycji. 
Gmina Gorzyce zleciła również opracowanie kolejnych dokumentacji 
projektowych: termomodernizacji szkoły i przedszkola w Olzie oraz nowych 
boisk szkolnych w Bluszczowie i Olzie. Oferty można było składać w Urzędzie 
Gminy do 20.05.2019 r. Wójt podpisał już umowy na ich opracowanie.
TRWAJĄ INWESTYCJE DROGOWE

W Rogowie zakończyły się prace modernizacyjne i odtworzeniowe 
związane z ułożeniem nowej nawierzchni na ul. Parkowej i Palarni (po 
zakończeniu robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej).

Trwają inwestycje na drogach gminnych i powiatowych. W Gorzycach 
przebudowywane są ulice Zamkowa (na całej długości) i Raciborska na 
odcinku od skrzyżowania z drogą krajową do cieku wodnego, przed ul. 
Kolejową. Drogi zostaną zmodernizowane na odcinku ponad 2,3 km. Będą 
nowe jezdnie, chodniki dla pieszych i ścieżka dla rowerzystów od szkoły 
w Gorzycach do skrzyżowania z ul. Zamkową.

Jak podaje Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego 
24 czerwca zostanie zamknięta dla ruchu droga powiatowa Gorzyce – Syrynia 
– Racibórz na odcinku od Gorzyc do Bełsznicy.

Zmiana organizacji ruchu jest związana z trudnymi pracami: 
przebudową kanalizacji deszczowej, stabilizacją gruntu, wymianą podbudowy 
i wykonaniem nowych warstw asfaltu. Przedsięwzięcie jest finansowane 
wspólnie przez Powiat Wodzisławski i Gminę Gorzyce. Na przebudowę drogi 
Powiat Wodzisławski pozyskał też środki z Funduszu Dróg Samorządowych.

Z uwagi na technologię robót nie ma możliwości utrzymania ruchu 
kołowego podczas prac. Wspomniana stabilizacja gruntu wymaga całkowitego 
zaniechania korzystania z drogi przez dłuższy okres. W związku z tym na 
odcinku Gorzyce – Syrynia zostanie wyznaczony objazd, poprowadzony 
drogą krajową nr 78 z Gorzyc w kierunku Zabełkowa, dalej drogą krajową 
nr 45 do Krzyżanowic, a następnie drogą wojewódzką nr 936 do Syryni. 
Niemniej jednak kierowcy samochodów osobowych i dostawczych mogą 
korzystać z krótszych objazdów drogami powiatowymi przez Odrę lub 
Czyżowice. Należy jednak pamiętać, że obowiązują na nich zakazy dla 
pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton.

Zmiany dotkną także komunikację powiatową PKS. W powodu 
zamknięcia drogi autobusy linii 34 Wodzisław Śl – Bluszczów oraz linii 40 
Wodzisław Śl. – Racibórz kursować będą z Gorzyc przez Czyżowice w kierunku 
Rogowa z pominięciem miejscowości Bełsznica. W związku z tym wyłączone 
zostaną z użytkowania przystanki w Bełsznicy oraz przystanek w Gorzycach 
na ulicy Raciborskiej obok szkoły. Przystanek w Rogowie zostanie natomiast 
przeniesiony z ulicy Raciborskiej na ulicę Czyżowicką. Godziny odjazdów 

autobusów nie ulegną zmianie.
Mieszkańcy Bełsznicy mogą skorzystać z połączeń Kolei Śląskich, 

a następnie w Wodzisławiu Śląskim – na odcinku pomiędzy dworcem 
kolejowym a dworcem autobusowym – z bezpłatnej komunikacji miejskiej. 
Przystanek autobusowy znajduje się na ulicy Witosa przy dworcu kolejowym. 
Przywrócenie ruchu na remontowanym odcinku zaplanowane zostało 
w drugiej połowie sierpnia.

ZAKUP SAMOCHODU POŻARNICZEGO DLA OSP ROGÓW

Cele główne projektu: zapobieganie zagrożeniom i ograniczenie ich 
skutków poprzez zakup wozu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Rogowie.
Celem szczegółowe projektu: poprawa wyposażenia OSP Rogów, 
odmłodzenie taboru wozu bojowego OSP Rogów, sprofesjonalizowanie 
OSP Rogów, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, poprawa warunków 
pracy strażaków, poprawa bezpieczeństwa strażaków, podniesienie roli 
i znaczenia OSP Rogów wśród społeczeństwa, zachęcenie do ochotniczej 
służby w OSP Rogów.
Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa V 
„Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów: Działanie 
5.5.” Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych”. Nr umowy: UDA 
–RPSL.05.05.00-24-04CH/16-00 z 10.05.2019 r. Planowany koszt 
całkowity projektu: 878.070,00 PLN. Wnioskowane dofinansowanie: 
278.070,00 PLN

MIESIĘCZNIK „U NAS”, nr 7/317/2019, e-mail: unasredakcja@gmail.com | WYDAWCA: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach | REDAKTOR NACZELNA: Anna Bierska | WSPÓŁPRACA: Władysława Bańczyk, Anna Piotrowska, 
Irena Sauer, Angela Skupień, Alicja Borecka, Justyna Lazar, Małgorzata Król, Monika Mrozek, Andrzej Nowak, Czesław Czaika, Bogusław Jordan, ks. dr hab. Henryk Olszar | BIURO REDAKCJI: Marta Albin, tel. 32 45 30 059
SKŁAD KOMPUTEROWY: Marta Albin NAKŁAD: 650 egz. | KOREKTA:   Maria Kopsztejn | ADRES REDAKCJI: 44-350 Gorzyce, ul. M. Kopernika 8 | DRUK: Infopakt, tel. 32 423 85 61. Wydawca zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów.
Za treść zamieszczonych ogłoszeń, wkładek i reklam wydawca nie odpowiada. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Podpisanie artykułów pseudonimami lub inicjałami oznacza, iż imię i nazwisko autora pozostaje 
do wiadomości redakcji i wydawcy.



4 U NAS Lipiec 2019

POCIĄG PAPIESKI W TYM ROKU WYRUSZYŁ Z OLZY DO RADOMSKA

W dniu 1 czerwca 2019 roku o godz. 7:22 odbył się kolejny 
rodzinny przejazd Pociągiem Papieskim. W tym roku pielgrzymi 
wyruszyli z Olzy do Radomska, w celu zawierzenia Naszych 
rodzin Matce Bożej Gidelskiej oraz złożenia darów wdzięczności 
za opiekę i uzdrowienia wielu chorych. Na trasie pociągu dołączali 
pielgrzymi z Bełsznicy, Czyżowic, Wodzisławia Śl., Radlina, Radlina 
Obszar, Rybnika, Tarnowskich Gór, Częstochowy oraz z Gdańska  
i Gdyni. Jadąc tym pociągiem trzeba wdzięcznym sercem wspomnieć 
I pielgrzymkę św. Jana Pawła II do Ojczyzny w 1979 roku i wypowiedziane 
wówczas słowa w Warszawie na Placu Zwycięstwa: „Niech zstąpi Duch Twój 
i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”. Te słowa wyzwoliły niesamowite pokłady 
nadziei na lepsze jutro i rozpoczęły proces wielkich przemian nie tylko  
w Polsce, ale i całej Europie. Rok 2019 jest również szczególny dla 
mieszkańców Górnego Śląska, ponieważ w tym roku upływa 100. 
rocznica wybuchu pierwszego Powstania Śląskiego. Powstanie Śląskie 
było pierwszym krokiem ku wolności mieszkańców Górnego Śląska. 
Pociąg Papieski z pielgrzymami punktualnie o godzinie 10:27 przyjechał 
do stacji Radomsko. Następnie został udostępniony do zwiedzania, 
a pielgrzymi zostali przewiezieni autobusami z PKS Radomsko do 
Sanktuarium Matki Bożej w Gidlach. 
Przyjazd pielgrzymów do Gidel - do Sanktuarium Matki Bożej 
Uzdrowienia Chorych nie był przypadkowy. To ona w matczynej 
miłości pochyla się nad każdym z Nas od wieków i cierpliwie wysłuchuje 
płaczu swoich dzieci. Obmycie znalezionej na polu figurki Matki Bożej 
z dzieciątkiem Jezus z prochu ziemi i przeniesienie jej do kościoła 
parafialnego w Gidlach było początkiem cudów i łask. Wodą, która 
pozostała po obmyciu, Czeczkowie (rodzina wieśniaka, który znalazł 
figurkę na polu) przetarli swe oczy i natychmiast odzyskali wzrok. Na 
pamiątkę tego wydarzenia zachował się do dziś zwyczaj „kąpiółki”, 
to znaczy ceremonialnego obmywania raz w roku figurki w winie.  
W pełnym ufności i pobożnym przeświadczeniu pątnicy używają 
wina z tej „kąpiółki” na znak swojej wiary w moc Tej, którą nazywają 
Uzdrowieniem Chorych. Kąpiółka odbywa się co roku w pierwszą 
niedzielę maja. Figurka Matki Bożej z Gidel koronowana była 15 
sierpnia 1921 roku (historia znalezienia cudownej figurki Matki 
Bożej szczegółowo jest opisana na stronie internetowej klasztoru 
dominikanów - gidle.dominikanie.pl). Sława cudownej figurki 
Matki Bożej trwa do dzisiaj. W różnych odległych stronach Polski 
ludzie śpiewają pieśń o Matce Bożej Gidelskiej. W ciągu ostatnich 
dwóch stuleci liczne pielgrzymki ze Śląska, przybywają do Gidel, aby 
pokłonić się figurce Matce Bożej, która cieszy się sławą Uzdrowicielki 
Chorych. Krążą wśród wiernych opinie, że Matka Najświętsza  
z Jasnej Góry jest głównie lekarką dusz (nawrócenia), a z Gidel – lekarką 
ciał. Zachowało się bardzo wiele świadectw, pisanych i malowanych 
na tabliczkach wotywnych wieszanych wokół ołtarza, mówiących 
o dokonanych dzięki Jej wstawiennictwu cudownych uzdrowieniach. 
W skupieniu i modlitwie pielgrzymi uczestniczyli w uroczystej Mszy 
świętej, która została koncelebrowana przez pięciu kapłanów i odbyła 
się o godz. 12:00. Podczas mszy pielgrzymi dziękowali Matce Bożej za 
jej wstawiennictwo i łaski oraz za miłość i miłosierdzie. Obserwując 
otaczający świat pełen konfliktów, wojen i ubóstwa oraz coraz większej 
liczby ofiar przemocy i nienawiści pielgrzymi błagali Matkę Bożą, aby 
uchroniła Nasze rodziny od żniwa nienawiści i obojętności. Prosili 
o pokój na świecie, o chleb dla Naszych dzieci, o godne życie, o pracę 
i poszanowanie ludzkiej godności, a także o zgodę i jedność w naszym 
narodzie. Prosili również o natchnienia i inspiracje dla Naszego życia, 
abyśmy byli dobrymi ludźmi, dobrymi i odpowiedzialnymi obywatelami, 
służąc sobie nawzajem z miłością. Po uroczystej Mszy świętej organizatorzy 
zaprosili wszystkich na koncert zespołu Gorzyczanie oraz dzieci z Ośrodka 
Kultury w Gidlach. Uczestnicy pielgrzymki mogli zaopatrzyć się  
w cudowne wino z „kąpiółki”, liczne dewocjonalia i pamiątki. Nie 
zabrakło też stoiska dla dzieci, gdzie mogły one z animatorkami rysować. 

Po koncercie uczestnicy o godz. 18:00 zostali przewiezieni autobusami 
na dworzec kolejowy do Radomska, gdzie oczekiwał na Nich Pociąg 
Papieski. O godz. 19:00 pielgrzymi odjechali ze stacji Radomsko 
w kierunku Olzy. 

Organizatorzy rodzinnego przejazdu Pociągiem Papieskim składają 
serdeczne wyrazy wdzięczności za wsparcie organizacji, który po raz 
trzeci wyruszył w historyczną podróż z Olzy w Gminie Gorzyce. Bez 
Państwa pomocy ta wymagająca ogromnych nakładów pracy i wsparcia 
finansowego inicjatywa nie doszła +by do skutku. Żywimy wyrazy szacunku  
i wdzięczności osobom, które pomogły w urzeczywistnieniu tego 
przedsięwzięcia, a są to następujące osoby i firmy:
Sz. Pan Czesław Warsewicz - Prezes Zarządu PKP CARGO S.A., Sz. 
Pan Zenon Zemła - Dyrektor Śląskiego Zakładu Spółki PKP CARGO 
S.A., Sz. Pan Sławomir Badura - Zastępca Dyrektora ds. Przewozowych 
Śląskiego Zakładu Spółki PKP CARGO S. A., Inicjatorka wydarzenia 
Sz. Pani Małgorzata Król - Naczelnik Działu Logistyki Przewozów 
Śląskiego Zakładu Spółki PKP CARGO S.A., Sz. Pan Franciszek 
Kostrzewa - Prezes Zarządu PKP CARGO Service Sp. z o.o., Sz. Pan 
Przemysław Oleś - Prezes Zarządu Spółki OLMET, Sz. Pan Antoni 
Piechota - Prezes Zarządu Spółki IMEX PIECHOTA, Sz. Pan Ivan 
Ružbacký - Prezes Zarządu Spółki PKP CARGO CONNECT, Sz. 
Pan Radosław Tumielewicz - Prezes Zarządu Spółki Śląski Holding 
Przemysłowy, Sz. Pan Sebastian Chachołek - Prezes Fundacji 
PETRALANA, Ojciec Andrzej Konopka OP - z-ca Przeora Konwentu 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gidlach, Ojciec Paweł 
Biszewski - Przeor Konwentu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
w Gidlach, Sz. Pani Barbara Magiera - Burmistrz Miasta Radlin, Sz. Pan 
Arkadiusz Czech - Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry, Sz. Pan Jarosław 
Ferenc - Prezydent Miasta Radomsko, Sz. Pan Ryszard Szymański - 
Zastępca Dyrektora PKP PLK S. A. Zakład Linii Kolejowych w Łodzi, 
Sz. Pani Ewa Kuźniar - Prezes Zarządu Firmy Handlowej Towarzystwo 
Węglowe Sp. z o.o. w Jaworznie, Sz. Pani Teresa Glenc - Poseł na 
Sejm RP, Sz. Pani Violetta Ojrzyńska - Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Gidlach, Sz. Pan Łukasz Grzędowski, Sz. Pan Lech Bugaj 
- Wójt Gminy Gidle, Ks. Witold Tatarczyk - Dziekan Dekanatu 
Gorzyckiego, Ks. Bernard Rak - Proboszcz ParafiiNSPJ w Rogowie, 
Ks. Adam Żemła -Proboszcz Parafii Chrystusa Króla w Czyżowicach, 
Ks. Łukasz Szromek - Parafia pw. Matki Bożej Szkaplerznej i Piusa X 
w Jejkowicach, Sz. Pan Ryszard Lach – Przewodniczący Organizacji 
Zakładowej NSZZ Solidarność Śląski Zakład Spółki PKP CARGO 
S.A. w Tarnowskich Górach, Sz. Pani Edyta Spleśniały - Firma 
EDIART, Sz. Pan Andrzej Kłok – Przewodniczący Górnośląskiego 
Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Rybniku, Poczet 
Sztandarowy Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich 
oddział Katowice, Poczet Sztandarowy Górnośląskiego Związku 
Zawodowego Maszynistów Kolejowych, Poczet Sztandarowy 
Tarnogórskich Kolejarzy Solidarność, Sz. Pani Barbara Piasecka, 
Sz. Pan. Tomasz Jaworski, 2 Drużyna Harcerska w Olzie wraz 
z panią Marią Kmiecik, Zespół „Gorzyczanie” wraz z panią Urszulą 
Wachtarczyk, Sz. P. Iwona i Leszek Adamczykowie -Centrum 
Ogrodnicze „I & L” z Olzy, Sz. P. Alicja i Piotr Grzegorzek, Sz. Pan 
Daniel Kurasz -Sołtys wsi Czyżowice.
Ogrom pracy organizacyjnej włożyły w to wydarzenie Pracownice 
Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach – pani Michalina Maks 
i pani Alina Glenc.

Z wyrazami wdzięczności

Wójt Gminy Gorzyce - Daniel Jakubczyk
Dyrektor GCK w Gorzycach - Bibianna Dawid
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Gorzyczanie podczas występu w trakcie Mszy św. Organizatorzy przejazdu Pociągu Papieskiego

2 DH z Olzy Uroczysta Msza św. 

Organizatorzy przejazdu Wystawa 

Uczestnicy przejazdu pociągiem Papieskim Poczty Sztandarowe podczas Mszy św.

Msza św. 
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OLZANKI OD 20 LAT KTÓRUJĄ NA NASZEJ SCENIE MUZYCZNEJ

24 maja br. uroczystą Mszą św. 
odprawioną w kościele parafialnym w Olzie 
rozpoczęły się uroczyste obchody 20-lecia 
zespołu śpiewaczego Olzanki. Zespół 
ubogacił Mszę św. swoim śpiewem, piękne 
pieśni zostały wykonane przez całą grupę jak 
również przez męski duet członków zespołu 
Stanisława Pająka oraz Antoniego Pieczkę, 
przy akompaniamencie obecnego kierownika 
artystycznego zespołu Urszuli Wachtarczyk.

Po Mszy św. przybyli na uroczystość 
goście udali się do Ośrodka Kultury 
w Olzie, gdzie na wszystkich czekało wiele 
atrakcji. Począwszy od występów dostojnych 
jubilatów, przez zaproszone zespoły Ale 
to już było czy Vocalsi. Aby świętować 
z Olzankami, przybyło wielu znakomitych 
gości. Swoją obecnością zaszczycił 
jubilatów wójt gminy Gorzyce Daniel 
Jakubczyk, poseł Teresa Glenc, Irena 
Sauer, zespół śpiewaczy z Lutyni Dolnej 
z Marią Sztwiertnia i Władysław Rusek, 
wicestarosta powiatu Tadeusz Skatuła, 
Józef Sosnecki - sołtys Olzy, Maria Kuczera 
oraz Leon Cyrulik, Irena Witek-Bugla, 
Sławomir Lipka oraz Józef Kopystyński 
oraz wiele osób dla których zespół przez te 
20 lat był ozdobą artystyczną wielu imprez. 
Mieszkańcy naszej gminy doceniają Olzanki 
za ich zaangażowanie, oddanie i serce które 
wkładają abyśmy mogli zachwycać się nimi 
po dzień dzisiejszy. Po wielu serdecznych 
życzeniach Anna Kopystyńska zaprosiła 
wszystkich na skromy poczęstunek, podczas 
którego przy pysznym torcie i aromatycznej 
kawie mogliśmy wysłuchać wspomnień 
związanych z działalnością zespołu. 

Zespół został założony przed dwudziestu 
laty przez Marę Kuczerę – przewodniczącą 
KGW w Olzie. Zespół został nazwany 
wówczas Biesiada Olzańska. Pierwszym 
akompaniatorem zespołu został wówczas 
Paweł Wolny. Swoją sceniczną historię 
zespół rozpoczął występem w parku sołeckim 

podczas festynu strażackiego, w czerwcu 
1999 r. Biesiada Olzańska w swoim składzie 
miała wówczas: Annę Kopystyńską, Helenę 
Gąsior, Różę Ciuraj, Reginę Krótki, 
Dorotę Matuszek, Gertrudę Szuścik, 
Elżbietę Wolny, Marię Kania, Emilię Ćwik.

Olzanki na przestrzeni 20 lat swojej 
działalności artystycznej wystąpiły dla różnej 
publiczności aż 552 razy. W swoim dorobku 
artystycznym posiadają wiele sukcesów. 
Jako zespół zwyciężają w wielu konkursach 
ogólnopolskich, wielokrotnie miały okazję 
występować przed liczną publicznością 
zaolziańską. W 2005 roku do zespołu 
dołączyła Irena Witek-Bugla (10.09.2005), 
została kierownikiem artystycznym zespołu 
i to właśnie praca Pani Ireny w tym czasie 
była dla zespołu swoistą trampoliną do 
sukcesu. Wysoki poziom, poparty ciężką 
pracą owocował nieustannie. Tę misję pięknie 
kontynuuje obecna kierownik artystyczna 
Urszula Wachtarczyk.

Do najważniejszych osiągnięć Olzanek 
możemy zaliczyć:  występ w Filharmonii 
Narodowej w Warszawie w roku 2002, 
XXIII Wodzisławskie Spotkania z Folklorem 
III miejsce (rok 2003), XXIV Wodzisławskie 
Spotkania z Folklorem II miejsce (rok 2004), 
XXVI Wodzisławskie Spotkania z Folklorem 
I miejsce (rok 
2006), występ 
w Sejmiku Śląskim 
w Katowicach 
w roku 2006, 
nagranie dla 
TVP3 Katowice 
w roku 2008 i 2009 
zdobycie I miejsca 
w Koszęcinie, 
w 2010 roku 
Olzanki zdobywają 
Gorzycką Perłę, 
zajmują I miejsce 
w Konkursie 

Kolęd i Pastorałek Hej kolęda, kolęda… 
w 2010 roku, po raz kolejny osiągają sukces 
w Koszęcinie i zostają laureatami I miejsca za 
pieśni powstańcze, występ w Warszawie na 
zaproszenie Towarzystwa Przyjaciół Śląska 
Prezesa Pana Józefa Musioła w 2011 roku, 
Zespół zdobywa III miejsce w Wiśle, podczas 
Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości 
w 2011 roku, XXXII Wodzisławski Przegląd 
Pieśni Folklorystycznych i kolejne w dorobku 
zespołu I miejsce w 2012 roku. Natomiast w 
minionym 2018 roku zespół zdobył: I miejsce 
oraz nagrodę specjalną za aranżację na 
Wojewódzkim Festiwalu Pieśni Patriotycznych 
Śpiewam tobie Polsko w Będzinie, I miejsce 
na Juwenaliach III wieku w Warszawie, 
I miejsce na XXV  Regionalnym Przeglądzie 
Pieśni  Śląskie Śpiewanie w Suszcu, 
Wizyta w powiecie tczewskim, podczas 
której zespół reprezentował gminę Gorzyce 
na koncercie świątecznym w Katedrze 
w Pelplinie. 

To tylko bardzo krótka historia zespołu 
o którym można było jeszcze dużo napisać, 
o ich sukcesach, wzruszeniach czy radościach. 
Na dzień dzisiejszy zespół śpiewaczy Olzanki 
tworzą: Anna Kopystyńska – od samego 
początku niezastąpiony lider i kierownik 
zespołu, Jadwiga Siedlaczek, Róża Ciuraj, 
Ewa Bajer, Helena Gonsior, Stanisław 
Pająk, Antoni Pieczka. Kierownikiem 
artystycznym zespołu jest pani Urszula 
Wachtarczyk, która 21 czerwca 2017 
r. zainaugurowała koncertowo swoją 
współpracę z zespołem.

Nie byłoby Biesiady Olzańskiej, Olzanek 
gdyby nie ludzie oddani tradycji i miłości 
do folkloru. Dziękujemy Wam, jesteśmy 
dumni, Olzanki już zapisały się na kartach 
historii złotymi zgłoskami. Dla Olzanek od 
mieszkańców Gminy Gorzyce i wiernych 
słuchaczy od całego personelu Gminnego 
Centrum Kultury w Gorzycach jeszcze raz 
wszystkiego najlepszego!!!

Red.

Wierna piosneczko śląska, dobrze nam z Tobą szło...

Olzanki 

Fot.: M. Albin
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Olzanki podczas występu na Mszy św. Vocalsi

Jubilaci podczas krojenia tortu Kwiaty na ręce jubilatów składa poseł Skatuła

Występ podczas Mszy św. Maria Kuczera, Irena Witek-Bugla, Urszula Wachtarczyk Róża Ciuraj - jedna z Olzanek

Występ chóru z Lutyni Dolnej Ale to już było 
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WSPOMNIENIE O ŻYCIU I DZIAŁALNOŚCI ŚP. STANISŁAWA MIKOSA

W dniu 29 maja br. mieszkańcy Czyżowic 
pożegnali zmarłego w dniu 27.05 Stanisława 
Mikosa - założyciela i właściciela firmy Mixpol, 
działacza społecznego, działacza i sponsora 
Naprzód Czyżowice. W uroczystościach 
pogrzebowych uczestniczyły tłumy mieszkańców 
naszego regionu, władza lokalna, delegacje, 
przyjaciele, koledzy, znajomi oraz cała załoga 
firmy Mixpol.

Stanisław Mikos urodził się dnia 5.11.1952 
roku w miejscowości Olszyny w okolicach 
Tarnowa. Stanisław i jego rodzeństwo 3 siostry 
i 4 bracia od najmłodszych lat pracowali 
w gospodarstwie rodziców. W latach 1969-1971 
Stanisław uczęszczał do szkoły w Tarnowie,  gdzie 
uczy się zawodu stolarza. Praktycznego rzemiosła 
stolarskiego uczy się w Kalwarii Zebrzydowskiej. 
W trakcie służby wojskowej ulega wypadkowi i w 
związku z tym zostaje zwolniony przedwcześnie 
ze służby. Wraca do rodzinnych Olszyn. 
W wyniku doznanych obrażeń w wypadku 
w wojsku zostaje przyznana mu
1-roczna renta. Z oszczędności 
z renty kupuje motocykl Jawa i w 1974 roku 
na motorze z zapakowaną walizką przyjeżdża 
na Śląsk - do Czyżowic. Zamieszkuje u rodziny 
Kordzikowskich przy ul. Wiejskiej. Krótko 
pracuje w pobliskiej stolarni Henryka Dzierżęgi, 
bo już w 1974 roku zakłada w Rybniku 
własną firmę, wykorzystując pomieszczenia 
po byłej stolarni. Produkuje w tym okresie 
fotele, tapczany, stoliczki okolicznościowe na 
metalowych nóżkach z podnośnikiem.

To tutaj w Czyżowicach poznaje miłość swego 
życia Irmę Trzaskalik. Zakochani w sobie 
Irma i Stach biorą ślub w dniu 11.06.1977 r. 
Uroczystość weselna zorganizowana została 
w świetlicy Remizy Strażackiej w Czyżowicach. 
Na działce teściów buduje jednorodzinny 

dom  dla swojej rodziny, zaś w miejscu 
zburzonego starego domu, buduje nowoczesną 
2-kondygnacyjną stolarnię z windą towarową. 
Rozpoczyna produkcję modnych, praktycznych 
ław kuchennych, które były hitem tamtych lat, 
kuchnie, elementy wyposażenia wystroju wnętrz 
sklepów, restauracji: boazerie, lady, bufety oraz 
drewniane trumny.
W katolickiej rodzinie Mikosów rodzą się 
dzieci. Ewa ur. 1977 r, Sławomir ur 1980 r., 
i Małgorzata ur. w1990 r.

Przemiany polityczno - gospodarcze w Polsce 
w 1989 r., liberalizm gospodarczy stwarza dla 
ludzi przedsiębiorczych nowe możliwości.
Na początku lat 90-tych XX w.  powstaje firma 
Mixpol, która do dzisiaj kojarzona jest z jej 
założycielem Stanisławem Mikos.
W 1995 roku w Czyżowicach przy ul. 
Wodzisławskiej powstaje hurtownia płyt 
laminowanych, wyrobów i akcesoriów 
meblowych.
Bardzo dobrą inwestycją okazał się zakup 
w 2000 roku w Zdzieszowicach zakładów, które 
wcześniej ogłosiły upadłość.
Tam inwestuje i zakupuje nowe urządzenia 
i maszyny. Rozpoczyna produkcję ościeżnic i list 
podłogowych. Większość wyrobów od wielu 
lat eksportuje na rynek zachodni. Najwięksi 
odbiorcy ościeżnic i listw podłogowych to 
Niemcy i Czechy. Mixpol stale się rozwija, Stach 
obok hurtowni przy ul. Wodzisławskiej buduje 
w 2006 roku zajmujące 5 tyś. m2 powierzchni 
Centrum Wnętrz i Ogrodów.
C.W i O. zostaje w 2016 roku przekształcone 
w Spółkę z o.o. Mixpol Czyżowice Grupa PSB – 
Mrówka.
W okresie od założenia firmy Mizpol inwestuje 
na terenie Ukrainy. Powstają placówki handlowe, 
sklep meblowy w Bełsznicy obok dworca PKP 
i hurtownia Mizpol w Jarosławiu.

Stanisław Mikos zawsze dbał o markę firmy 
Mixpol. Był świadom tego, co to jest marka - 
uznanie i sława.
Należał do elitarnego Klubu Gazel Biznesu, 
grona najdynamiczniej rozwijających się firm, 
którego organizatorem był Puls Biznesu.
Opolska Izba Gospodarcza przyznała 
firmie Mixpol St. Mikos w kategorii Polskie 
Przedsiębiorstwo Srebrny Laur Umiejętności 
i Kompetencji.
W 2016 roku za jakość i innowacyjność 
oferowanych produktów i usług oraz aktywny 
udział w życiu lokalnej społeczności został 
nominowany do Nagrody Człowieka Roku 
tuWodzisławpl.2015 w kategorii Biznes.
Żeby zapewnić odpowiednie kwalifikacje 
i uprawnienia inwestował w swoich 
pracowników, bo na tym korzystała firma. 
Umożliwiał im podnoszenie kwalifikacji, czego 
potwierdzeniem są uzyskane przez załogę 
certyfikaty z zakresu wiedzy o najnowszych 
rozwiązaniach. Dbał o załogę, mawiał w różnych 
okolicznościach  Jesteśmy jedną wielką rodziną. 
Jako szef firmy często chwalił się tym, że ma fajną 
drużynę.

Już po paru latach od przyjazdu Stacha do 
Czyżowic miejscowi mieszkańcy z coraz 
większym uznaniem doceniali to, czego dokonał 
gorol z Olszyn jako przedsiębiorca, biznesmen.
Nie było wydarzenia w Czyżowicach, w które nie 
byłby zaangażowany On i jego firma. 
Aktywnie angażuje się w Komitetach:
- budowy Wiejskiego Domu Kultury (otwarcie 
w 1993 r.)
- budowy sali gimnastycznej i rozbudowy Szkoły 
(otwarcie sali w 2000 r)
- budowy Kościoła p.w. Chrystusa Króla 
(poświęconego w 2002 r)
Na mszy św. w kazaniu ksiądz senior Jerzy 
Dudek powiedział, m.in: fajnie się Wam siedzi 
w tych ławkach ? Te ławki w kościele ufundował 
Staszek – pamiętajcie o tym...

Był też radnym Gminy Gorzyce w latach 
1988-1990 i 1998-2002 i Rady Sołeckiej 
w 1993-1998. Udzielał się w organizowanych 
dożynkach gminnych, miejscowych festynach. 
Dla mieszkańców Czyżowic organizował festyny 
przy ul. Wodzisławskiej, na których atrakacją 
były występy rozmaitych artystów.
Stachu był współczesnym człowiekiem sukcesu. 
Tym, co go znali pozostanie w pamięci nie tylko 
jako człowiek sukcesu, ale przede wszystkim 
jako człowiek wyjątkowy. Miał pieniądze, to 
się nimi dzielił, bezinteresownie wspierał różne 
stowarzyszenia, organizacje działające nie tylko 
w Czyżowicach, różne imprezy kulturalne, 
dożynki, festyny itp.
To dzięki Stachowi od wielu lat Klub Naprzód 

“Tu Ciebie już nie ma, lecz jesteś przecież... i pozostaniesz w jasnym świecie.
Jest coś, co mrokom się opiera, jest pamięć a ona nie umiera...”

Śp. Stanisław Mikos
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tak się pięknie rozwija.
W 1981 roku jeszcze mało znanemu 
mieszkańcom Stachowi działacze sportowi 
z Czyżowic powierzyli stanowisko Prezesa 
Zarządu Naprzód. Ma przecież zaledwie 29 
lat, ale wybierają człowieka energicznego, 
człowieka z głową pełną pomysłów. Aktualnie 
Naprzód może się pochwalić kilkoma grupami 
młodzieżowymi w wieku od 7 do 18 lat, 
które ćwiczą pod okiem trenerów przy ul. 
Rogowskiej i zawartymi w 2014 roku  umowami 
o współpracy na rzecz szkolenia i rozwoju piłki 
nożnej z Arką Gdynia i GKS 1962 Jastrzębie 
Zdrój.
Za zasługi dla Naprzodu został odznaczony Złotą 
odznaką LZS i nagrodzony odznaką Zasłużony 
Działacz LZS
Jego niekwestionowane zasługi dla Naprzodu 
Czyżowice zostaną opublikowane w książce, 
która zostanie wydana w 2021 roku na 100-lecie 
klubu.
Był aktywny zawodowo i społecznie do końca 
swoich dni.
Pomimo wielu obowiązków zawsze znajdował 
czas na spotkania towarzyskie, gdy ktoś 
zaproponował coś, co nie było łatwe do 
zrealizowania zawsze mówił ...nie widzę żadnego 
problemu.
Jakim człowiekiem był Stach najlepiej wiedzą Ci, 
którzy należeli do licznego klubu M.M.
Wspaniałe lata ... wspólne wypady w Bieszczady 
i nad morze, ale też spacery po czyżowickim lesie, 
imprezy taneczne. To m.in. dzięki radosnemu 
usposobieniu Stacha klub M.M. był jak to się 
mówi do tańca i różańca. Gdy była potrzeba 
to M.M. teren wokół kościoła posprzątał i nie 
z tego powodu, że na jednej z imprez tanecznych 

obecny był wcześniej zaproszony śp. ks. 
Proboszcz Hilary Bywalec.
Stach był rozrywkowym facetem dlatego nie 
mogło go zabraknąć na organizowanych przez 
SAL Perspektywa festynie Wesołe Czyżowice. 
UFO na jego ukraińskim motorze z przyczepą 
pozostanie na długo w pamięci mieszkańców 
Czyżowic.
Stach od dziecka uwielbiał wodę, jako nastolatek 
polubił motory a w ostatnich latach pokochał 
podróże. Wszędzie gdzie był w kraju czy za 
granicą sprawdzał jakość  wody z kranu, studni 
i z innych źródeł.
Najlepiej odpoczywał, zażywając relaksu nad 
wodą. Ulubione miejsca wypoczynku, to 
Solina, Jezioro Rożnowskie, Zalew Żywiecki 
i Kołobrzeg. Często można go było spotkać na 
basenie w Gorzycach. 
Odskocznią od codziennych obowiązków 
była miłość do motocykli. Choć kolekcja jego 
motocykli jest pokaźna, zawsze z sentymentem 
wspominał swoją pierwszą Jawę. Jednak aby 
realizować swoją pasję zamiłowanie do jazdy, 
podróżowania nie tylko po Polsce, Europie 
ale i po Ameryce Płn. był zmuszony jeździć 
motorem odpowiedniej klasy. Motorem, który 
świetnie sprawdzał się w jego dalekich podróżach 
była Honda Gold Wing.
Irma i Stachu bardzo często latem czy zimą 
przebywali w Kołobrzegu, tam czuli się jak 
u siebie w domu. Jednak ciekawi świata co roku 
planowali wyjazdy zagraniczne.
Wspólnie odwiedzili parę kontynentów. 
Byli m. in. w Chinach, Meksyku, Stanach 
Zjednoczonych, na Kubie i w Izraelu.
Stach pozostawił po sobie wiele.... ale pozostawił 
to co od zawarcia związku małżeńskiego było 

Wszystkim, 
którzy w tak bolesnej dla nas 

chwili 
dzielili z nami smutek i żal

okazali wiele serca, wzięli liczny 
udział we mszy św.

i odprowadzili na miejsce
wiecznego spoczynku

Ś.p. Stanisława Mikosa
składamy serdeczne 

podziękowanie.
Wasza obecność i współczucie

były dla nas ważnym 
wsparciem

w tych trudnych chwilach

Pogrążona 
w żalu żona

i dzieci z rodzinami

Podziękowanie

w jego życiu najważniejsze - rodzinę – żonę, 3 
dzieci, 5 wnuków.
“ Wyście są moją przyszłością” te słowa często 
kierował do radości, miłości jego życia - dzieci 
i wnuków.
W kościele p.w Chrystusa Króla po Mszy 
św. pogrzebowej wójt gminy Gorzyce Daniel 
Jakubczyk w imieniu Urzędu Gminy Gorzyce, 
Rady Gminy, Rady Sołeckiej mieszkańców 
Czyżowic podziękował zmarłemu za jego wkład 
w rozwój Czyżowic i za wieloletnią aktywność 
społeczną.

Jerzy Cichy

Teatr Nowy im. T. Łomnickiego ogłosił 
niniejszym, Ogólnopolski Konkurs Wokalny 
Pamiętamy o Osieckiej na interpretację piosenek 
ze słowami Agnieszki Osieckiej. Nasz zespół 
wokalny- Vocalsi pod kier. U. Wachtarczyk 
wziął udział i zaprezentował utwór pt: Ludzkie 
gadanie. Niezapomniane przeżycia w studiu 
Radia lll w Warszawie wspaniałe Jury i wiele 
fantastycznych osób po drodze. To dla nas 
nagroda i niebywałe przeżycie. 

Red.

W tegorocznej 
edycji Śląskiego 
Śpiewania do finału, 
który odbył się 
w dniu 9 czerwca 
br. w Koszęcinie 
zakwalifikowały się dwa 
zespoły z naszej gminy. 
Jeden z nich to zespół 
Gorzyczanie pod 
kierunkiem Urszuli 
Wachtarczyk, a drugi 
to zespół Bluszcz pod 
kierunkiem Katarzyny 
Łatka-Knapik. Oba 
zespoły zaprezentowały 
sie świetnie i każdemu 
bardzo gratulujemy 
i życzymy powodzenia 
podczas kolejnych 
wystepów.

Red.

NASZE ZESPOŁY ŚPIEWAJA W KOSZĘCINIEPAMIĘTAJMY O OSIECKIEJ

Gorzyczanie w Koszęcinie

Bluszcz w KoszęcinieVocalsi z Markiem Niedzwieckim
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Fot.: A. NowakJAPONIA KRAJ KWITNĄCEJ WIŚNI

W dniu 2.06.2019 r rozpoczęła 
się pielgrzymka z Turzy Śl. do Japonii 
pod przewodnictwem siostry Avili ze 
Zgromadzenia Opatrzności Bożej. Siostra 
Avila przez ponad 30 lat mieszkała  
w Japonii w miejscowości Aioi, gdzie 
pracowała w misji i opiekowała się dziećmi 
w przedszkolu. Rok temu siostra Avila wróciła 
do rodzinnej miejscowości Czyżowice i swoją 
posługę obecnie pełni w Sanktuarium Matki 
Bożej Fatimskiej w Turzy Śl. Wielokrotnie 
opowiadała ona mieszkańcom o Japonii 
i zachęcała do jej poznania. Zafascynowani 
mieszkańcy Czyżowic historią Japonii, 
chrześcijaństwa w tym kraju (historia 
ks. Doro oraz świętego o. Maksymiliana 
Kolbego) oraz kulturą poprosili siostrę 
o zorganizowanie pielgrzymki. Przy 
pomocy biura podróży Avanti Travel 
został opracowany plan pielgrzymki od 
dnia 2.06.2019r. do dnia 13.06.2019r. 
W dniu rozpoczęcia pielgrzymki uczestnicy 
zgromadzili się w Sanktuarium Matki Bożej 
Fatimskiej na Mszy świętej o godz. 6:45 
w Turzy Śl. Grupa uczestników składała się  
z 19 osób. Byli to mieszkańcy Turzy Śl., 
Czyżowic, Wodzisławia Śl, Jastrzębia Zdroju 
i Piekar Śl. oraz z Giebelstadt bei Würzburg 
Bayern. Po mszy uczestnicy zostali przewiezieni 
busem na lotnisko w Balicach pod Krakowem. 
Trasa przelotu została zaplanowana  
w dwóch etapach z Krakowa do Amsterdamu 
i z Amsterdamu do Tokio. Po 2 godzinnym 
przelocie do Amsterdamu i oczekiwaniom na 
kolejny lot, pielgrzymi udali się na pokład 
samolotu Boeing 777 gdzie o godz. 14:40 
odlecieli z Amsterdamu do Tokio. Podróż 
trwała ponad 11 godzin. O godz. 8:40 samolot 
wylądował na lotnisku w Tokio – Narita 
(nastąpiło przesunięcie czasu o 7 godzin 
do przodu). Następnie grupa pojechała na 
dworzec kolejowy zakupić Japan JR Pass, tj. 
bilet upoważniający do przejazdu wszystkimi 
pociągami w tym słynnymi Shinkansenami 

na terenie Japonii. Shinkansen jest pociągiem 
ekspresowym, który rozwija prędkość do 
300 km/h. Od tej chwili takim pociągiem 
pielgrzymi przemierzali kraj kwitnącej wiśni. 
Po zakwaterowaniu w hotelu Toyoko 
INN w Yokohamie w pierwszej kolejności 
uczestnicy pojechali Shinkansenem zwiedzać 
Tokio. Pomimo tłoku w tak olbrzymiej 
metropolii rozwiązania komunikacyjne 
były bardzo dobre i przyjazne dla turystów. 
Dworce kolejowe były czyste i pod stałą 
kontrolą przy wejściu i wyjściu. Wszystko 
było uporządkowane. Mieszkańcy Tokio 
płynęli spokojnie wielką rzeką. Nie było 
tam wzajemnych przepychanek. Wszyscy 
grzecznie oczekiwali na swoją kolejkę do 
pociągu, autobusu, restauracji. Po przyjeździe 
do Tokio uczestnicy udali się do kościoła pw. 
św. Ignacego, gdzie po Mszy św. dołączyli 
do nich japońscy przewodnicy. Spacerując 
ulicami Tokio, pomiędzy drapaczami chmur 
uczestnicy pielgrzymki zobaczyli wspaniały 
400 letni ogród Otani Japanese Garden. 
Idealne kompozycje kwiatowe, piękne 
drzewa bonzai oraz plusk czerwonych rybek 
w sadzawce zapraszały do odpoczynku. Po 
krótkiej chwili relaksu spacerując ulicami 
Tokio można było spotkać mieszkańców 
ubranych w tradycyjne kimona z wachlarzami 
lub parasolami w rękach. Kobiety 
i mężczyźni stukali po bruku drewnianymi 
japonkami - geta. Podziwiając okolice miasta  
i mieszkańców grupa dotarła do budynku 
Tokyo Metropolitan Government Building, 
jap. Tōkyō-to Chōsha) w okręgu Shinjuku. 
Był to wysoki budynek z dwiema wieżami, 
na górze w których znajdowały się darmowe 
punkty widokowe na 45 piętrze (ok 202 metry 
wysokości). Po szczegółowej kontroli przez 
ochroniarzy grupa wjechała na 45 piętro, ale 
punkt widokowy był w tym dniu zamknięty, 
więc podziwiano panoramę miasta z niższych 
pięter przez okno na holu. Biurowiec ten miał 
również dużo punktów gastronomicznych, 

gdzie można było spokojnie zjeść lunch. 
Ciekawa była prezentacja dań w lokalach: 
przy karcie menu w gablocie wystawione były 
atrapy dań, żeby klient mógł zobaczyć, co 
zamawia i ile to kosztuje. Atrapy były bardzo 
realistyczne. 
Po zwiedzeniu budynku grupa pojechała 
lokalnym pociągiem do następnej dzielnicy 
miasta, gdzie zobaczyła świątynię Senso-
ji, Asakusa. Po przejściu bramy zobaczyli 
ulicę z małymi sklepami i barami, gdzie 
można było zakupić pamiątki i zjeść cos 
smacznego i egzotycznego. Wielka brama 
nazywała się bramą grzmotów (Kaminari-
mon) i poza znajdującym się tam olbrzymim, 
4-metrowym lampionem, po bokach można 
było zobaczyć dwa posągi bogów burzy 
i wiatru. Jest to najczęściej odwiedzane 
miejsce prze turystów. Świątynia Senso-ji jest 
najstarszą świątynią w Japonii. Jak przystało 
na świątynię, wokół rozpościerał się dym  
z kadzidełek umieszczanych w specjalnym 
palenisku. Zgodnie z miejscową tradycją 
dymem tym należało machnąć w swoją 
stronę, a następnie umyć ręce w fontannie 
w kształcie smoka. Obok głównego budynku, 
znajdowała się wysoka, 5-cio poziomowa 
pagoda. Ostatnim punktem do zwiedzania 
w tym dniu był Pałac Cesarski w Tokio. Ten 
olbrzymi zielony kompleks  nazywany jest 
płucami Tokio. Jest to największy zielony 
obszarem w centrum stolicy (powierzchnia 
wynosi 341 hektarów). Niestety wejścia 
były zamknięte, a przez mury nie wiele było 
widać. Pałac znajdował się tuż obok głównego 
dworca w Tokio. Z placu przed pałacem 
można było podziwiać budynki dzielnicy 
biznesowej. 
W następnym dniu pielgrzymki podczas 
zwiedzania Tokio dzielnicę Nakameguro 
grupa odwiedziła Zgromadzenie Sióstr 
Opatrzności Bożej, gdzie odbyła się Msza 
święta. Następnie w okolicy rzeki Meguro 
grupa zwiedzała kolejną dzielnicę miasta 
Tokio oraz luksusowy hotel Gajioen, który 
łączył architekturę nowoczesną z tradycyjną. 
W tym hotelu na ścianch można było 
zobaczyć bogate mozaiki obrazujące dawne 
zwyczaje i wzory, drogie i puszyste dywany 
na podłogach, ogromne sale konferencyjne, 
sklepy, park z parasolami, mini wodospad 
oraz kaplicę na dachu budynku. W czasie 
zwiedzania luksusowego hotelu niektórzy 
mogli spotkać młodą parę ubraną w tradycyjne 
japońskie stroje. Kolejnym etapem podróży 
w tym dniu był przejazd Shinkansenem 
z Tokio do Aioi, miejsca Misji siostry Avili 
i miejsca zakwaterowania pielgrzymów (620 
km na południowy zachód od Tokio). Hotel 
Aneks znajdował się kilkanaście metrów  od 
dworca kolejowego Shinkansen. Po krótkiej 
przerwie grupa pojechała Shinknsenem 
do Himeji, do zamku, który jako pierwszy 

Pielgrzymi w Otani Japanese Garden
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w Japonii został wpisany na listę UNESCO. 
Określany jest jako najlepszy przykład lat 
1600 (wieku XVII) – okresu kiedy zamkowa 
architektura Japonii osiągnęła najwyższy 
rozkwit. Białośnieżne kontury zamku 
przypominają wzlatującą czaplę i dlatego 
zamek otrzymał jeszcze jedną nazwę – Zamek 
Białej Czapli.
Interesujące fakty o Zamku Himeji:
Obecnie wartość zamku jest znana na 
całym świecie, lecz nie zawsze tak było. Na 
przykład, 150 lat temu, kiedy zakończyła 
się epoka wojskowych władców, nowe 
władze wydały postanowienie o zniszczeniu 
wszystkich zamków, oprócz tych, które są 
niezbędne dla celów wojennych. Zamek ten 
także podlegał temu prawu i został sprzedany 
na aukcji za 23,5 jena, co w dobie obecnej 
stanowi wartość około 100 000 jenów. 
Później zamek wykupiły wojska desantowe, 
uznawszy jego wartość i dlatego zamek mógł 
pozostać w stanie nienaruszonym. Zamek 
był miejscem kręcenia wielu filmów i często 
stanowił tło wielu scen na przykład w filmie 
„Żyje się tylko dwa razy” z serii o J. Bondzie – 
zamek występuje jako szkoła nindża oraz do 
serialu „Szogun”, w którym grał znany aktor 

amerykański Richard Chamberlain. 
W czasie II wojny światowej miasto 
Himeji było dwukrotnie zbombardowane 
i całkowicie spalone. W zamek również 
uderzyła bomba, na szczęście nie wybuchła, 
co uratowało zamek od pożaru. Mówi się, 
że na drugi dzień po nalocie ludzie płakali, 
widząc nienaruszony zamek Himeji i górujący 
nad wypalonym polem, w które zamieniło się 
miasto. Z zamkiem wiąże się wiele legend. 
Do najciekawszej należy legenda o kamieniu 
staruszki oraz o księżniczce Senhime. 
Legenda o kamieniu staruszki pochodzi 
z czasów budowy zamku. „ U podnóża zamku 
żyła w biedzie staruszka. Bardzo chciała 
w jakikolwiek sposób pomóc budowniczym 
zamku, ale na nic ją nie było stać. Dlatego też  
przyniosła jeden mały kamyczek i powiedziała 
– Chociaż jego weźcie. Budowniczowie 
zamku bardzo się ucieszyli i zużyli ten kamień 
do budowy kamiennego ogrodzenia. Kamień 
ten nazwali „kamieniem staruszki” i do tej 
pory znajduje się on niedaleko od Midzu-
no Itimon (Pierwsza brama ). Natomiast 
księżniczka Senhime była prawdziwą 
pięknością, była delikatna i nie bała się 
trudów życia w czasie wojny. To księżniczka 

Senhime, była wnuczką szoguna Tokugawa 
Ijacy . W wieku 7 lat została wydana za mąż 
za przeciwnika, było to małżeństwo w celach 
politycznych. Jednak jej mąż został pokonany,  
za księżniczka cudem została uratowana 
z walącego się zamku. Pełna rozczarowań, 
udała się w drogę powrotną do zamku w Edo. 
Na drodze spotkał ją Honda Tadatoki – syn 
przyszłego władcy zamku Himeji, w którym 
się zakochała od pierwszego wejrzenia. Ijasu 
widząc jakim uczuciem pała Senhime, wyraził 
zgodę na ślub, chcąc by tym razem wnuczka 
była szczęśliwa. Była to niespotykana rzecz 
w tamtym okresie. Mówi się, że po ślubie 
szczęśliwie żyli w zamku długie lata. 
Po powrocie z pięknego zamku do Aioi siostra 
Avila zaprosiła wszystkich na ceremonię 
parzenia herbaty tzw. ocia kaj, które 
przygotowały dwie Japonki nauczycielki 
parzenia zielonej herbaty. 
CDN w następnym numerze gdzie będzie 
opisana wyprawa do Hiroshimy i pięknej 
wyspy Myajima oraz wyspę Kiushiu – 
Nagasaki i okolice.

Małgorzata Król

Dwie wierze z budynku Tokyo Metropolitan 
Goverment Bilding

Japońscy przewodnicy na placu obok kościoła św. Ignacego

Panorama Tokyo z budynku Tokyo Metropolitan Goverment Bulding Przed Bramą do świątyni Senso-ji, Asakusa Zamek Himeji

Mozaiki w hotelu Gajoen Tokyo Famili Club
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MŁODZI - WRAŻLIWI, MŁODZI- UTALENTOWANI

W niewielkiej (liczącej zaledwie 187 uczniów) szkole w Gorzyczkach 
po raz kolejny odkryliśmy w tym roku szkolnym artystyczne perełki, 
przeczące swymi sukcesami ogólnym przekonaniom, że współczesny 
świat jest materialistyczny, a dzieci w wolnym czasie tylko grają w gry 
komputerowe. Plastyczne, muzyczne i literackie talenty są wśród nas!

W ogólnopolskim konkursie plastycznym Zapobiegajmy pożarom! 
nasza uczennica, Zuzanna Szymiczek, zajęła II miejsce w swojej kategorii 
wiekowej. Warto wspomnieć, że w roku ubiegłym Zuzia uplasowała się 
na III miejscu, zatem pnie się w górę na drabince sukcesu. Droga do celu 
nie była jednak krótka i łatwa. Zuzia planowanie tej pracy rozpoczęła 
jeszcze w poprzednim roku szkolnym pod okiem pani Renaty Wali, 
wtedy zrodził się pomysł. Następnie – już w wakacje – trwała żmudna 
i czasochłonna praca nad plakatem, gdyż takich arcydzieł nie wykonuje 
się w pięć minut. Praca została wykonana ulubioną techniką Zuzi, 
czyli był to rysunek profesjonalną odmianą kredki. Praca zwyciężyła 
na wszystkich etapach: gminnym, powiatowym i wojewódzkim, 
by ostatecznie być wyróżnioną II miejscem w całym kraju. Zuzia 
wraz z opiekunem, panią Renią, oraz rodzicami uczestniczyła w gali 
laureatów w Warszawie, na której honorowym gościem był Waldemar 
Pawlak, a galę uświetnił występ zespołu Mazowsze.

Ogromne sukcesy odnieśliśmy w dziedzinie muzycznej – słowo 
się rzekło – nasi uczniowie są utalentowani i artystycznie wrażliwi: 
Jakub Piprek zajął I miejsce w X Międzygminnym Konkursie Kolęd 

i Pastorałek „Hej, kolęda, kolęda”. Duet Maja Ruśniok i Jakub Piprek 
zajął I miejsce w Powiatowym Festiwalu „Pieśniczki i przyśpiewki 
śląskie” Żory 2019, natomiast mniej śpiewnie, ale także artystycznie 
wyróżnił się Paweł Kuzynko, który zajął II miejsce w XXV edycji 
konkursu „Śląskie Godki”. Natomiast w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
„Zuch” laureatami zostali : Emilia Krótki i Antonina Parzych w edukacji 
polonistycznej, zaś Antonina Parzych w edukacji matematycznej. 
Uczniów tych do udziału w konkursie przygotowała pani Renata Wala.

Sukcesy plastyczne i muzyczne to jednak nie jedyne w tym roku 
szkolnym. W Powiatowym Konkursie Literackim Złoty Wawrzyn 
w kategorii „poezja uczniów klas IV-VI” dwa pierwsze miejsca ex aequo 
zajęli uczniowie naszej szkoły: Julia Wojak i Grzegorz Nakoneczny pod 
opieką pani Kamili Kraszewskiej. Warto wspomnieć, że aż dziewięciu 
uczniów szkoły w Gorzyczkach zdecydowało się rywalizować 
w tym lokalnym, ale już uznanym i prestiżowym XVIII Przeglądzie 
Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży – co jest dowodem, że 
młodzi, utalentowani, wrażliwi młodzi ludzie są wśród nas. Dlatego 
podwójnie trzymamy kciuki za Zuzannę Porwoł, która wysłała właśnie 
piękne opowiadanie na Ogólnopolski Przegląd Twórczości Literackiej 
Dzieci i Młodzieży „Kacze Pióro”.

Sukcesy artystyczne to jednak nie jedyne, o których warto tu 
wspomnieć. Uczeń klasy IV, Karol Kucza, pod opieką pani Teresy 
Walter, od września przygotowywał się na kółku przyrodniczym do 
udziału w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym Edi Panda. Zajął 
II miejsce w Polsce, zdobywając aż 59 punktów na 60 możliwych do 
zdobycia i uzyskał tytuł laureata tego konkursu. Tuż za nim uplasowali 
się Małgosia Ceglarz i Paweł Szulik, zajmując V miejsce. To naprawdę 
rewelacyjne wyniki!

Na uwagę zasługuje też ogromny sukces ucznia klasy IV, Piotra Kani, 
który w Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego zajął II miejsce, 
a następnie w innym już, Powiatowym i Międzyregionalnym Konkursie 
Języka Angielskiego, zajął III miejsce, tracąc zaledwie 1 punkt do 
zwycięzcy. Opiekunem Piotrka była pani Daniela Piskowska. Natomist 
Grzegorz Nakoneczny zdobył II miejsce w powiecie i Zuzanna Pietrzyk 
IV miejsce w powiecie w konkursie j. angielskiego FOX, uczniowie 
zostali przygotowani przez dyrektor Alinę Konsek.

Jesteśmy z Was dumni! Gratulujemy sukcesów i życzymy dalszych, 
niech nauka i realizacja pasji daje Wam satysfakcję, której nie da się 
żadną miarą wycenić. Młodzi – wrażliwi, młodzi – utalentowani rosną 
na naszych oczach i dzięki nim trwa wiara, że świat nie idzie ku zgubie.

K. Kraszewska

KOLOROWY DZIEŃ DZIECKA W UCHYLSKU
3 czerwca br. w Uchylsku odbyła się impreza plenerowa z okazji Dnia 

Dziecka. W imprezie tej uczestniczyły zarówno dzieciaki z Uchylska 
jaki i z Gorzyczek. Było malowanie buziek, wplatanie warkoczyków 
i farbowanie włosów, a także zabawy z chustą , puszczanie dużych baniek 
mydlanych, gry w piłkę oraz inne zabawy. Największą niespodzianką dla 
dzieci były odwiedziny pluszowych maskotek Kaczora Donalda i  Królika. 
Podczas trwania całej imprezy wszyscy mogli się częstować przepysznymi 
wypiekami, które upiekły dla nas mamy oraz schłodzić się zimnym 
napojem. Opiekunowie, którzy przybyli ze swoimi pociechami mogli 
także napić się kawy. Ponadto milusińscy otrzymali różnego rodzaju 
słodkości, między innym smaczne lody dla ochłody. Pod koniec spotkania 
każdy mógł zjeść kiełbaskę z grilla, przygotowaną przez organizatorów. Na 
zakończenie dzieci otrzymały kolorowe dyplomy uczestnictwa  w zabawie 
i mały upominek w postaci breloczka. Było bajecznie, kolorowo 
i wesoło. Dzieciaki wracały do domu uśmiechnięte i zadowolone. 
Za zorganizowanie niniejszej imprezy, szczególne podziękowania dla 
sponsorów, rodziców i organizatorów. To oni sprawili, że ten dzień był 
dla  dzieciaków z sołectwa Uchylsko wyjątkowy.  Do zobaczenia za rok!!!

B. Jordan, A. Kaczmarczyk 17 Gromada Zuchowa z Czyżowic Fot.: arch. M. Kmiecik

Grzegorz Nakoneczny i Julia Wojak

Fot.: arch.  SP Gorzyczki

Zuzia Szymiczek
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ZDROWY STYL ŻYCIA TWOJĄ SZNSĄ NA PRZYSZŁOŚĆ!

Szkoła Podstawowa w Bluszczowie, ramach współpracy międzyszkolnej 
w Gminie Gorzyce, zorganizowała konkurs profilaktyczny pt: „Zdrowy 
styl życia Twoją szansą na przyszłość”, do którego zaproszone zostały szkoły 
podstawowe w Rogowie i Turzy Śl. Celem międzyszkolnego konkursu 

profilaktycznego było promowanie zdrowego stylu 
życia. Konkurs skierowany był do uczniów klas 
od IV  do VIII i III oddziałów gimnazjalnych. 
Uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych, 
w grupach max 5 osobowych,  przygotowywali 
plakat realizujący hasło: „Zdrowy styl życia Twoją 
szansą na przyszłość”. Miło nam poinformować, 
że I miejsce zajęły uczennice SP w Rogowie – 
grupa w składzie : Jagoda Socha, Zofia Porwoł, 
Marta Tytko, Wiktoria Matuszek i Ramona 
Kamczyk. Ex aequo I miejsce zdobyły również 
uczennice SP Rogów – drużyna w składzie: 
Julia Bugla, Amelia Jagiełło, Julia Kantor, 
Martyna Ciura, Emilia Kłosek. Uczniowie klas 
VII, VIII oraz III gimnazjalnych przygotowali 
prezentacje multimedialne promujące zdrowy styl 
życia. W tej kategorii I miejsce zajęła prezentacja 
przygotowana przez uczennice SP w Turzy Śląskiej 
- Żanetę Matera, Zofię Chlebik oraz Ninę Stec. 

Prezentacja Łukasza Kornackiego - ucznia SP w Rogowie - zajęła II 
miejsce. Organizatorkami konkursu profilaktycznego były Joanna Nowosad 
i Katarzyna Mróz.

E. Baranek

II POWIATOWY KONKURS WIEDZY O POWSTANIACH ŚLĄSKICH
9 maja 2019 roku w GCK w Gorzycach odbył się II Powiatowy 

Konkurs Wiedzy o Powstaniach Śląskich pod patronatem dyrektora 
Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach Haliny Biedy oraz wójta 
Gminy Gorzyce Daniela Jakubczyka. Do konkursu przystąpiło 5 drużyn. 
Szkołę Podstawową w Rogowie reprezentowali: Maksymilian Kołek, 
Piotr Sosna i Artur Bugla. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się 
obszerną wiedzą na temat trzech powstań śląskich i  wszechstronnymi 
umiejętnościami. Organizatorzy konkursu przygotowali cztery 
konkurencje - w pierwszej uczniowie musieli zaprezentować informacje 
na temat dwóch  zdjęć o tematyce powstańczej, następnie wykonać plakat 
na temat powstań, zaśpiewać piosenkę o treściach związanych z naszą 
małą ojczyzną - Śląskiem i na koniec rozwiązać kilka zadań  na temat 
przebiegu powstań śląskich.  Nasi uczniowie w tym konkursie zdobyli 
I miejsce, a ich opiekunem była pani Karina Pytlik-Lupa. Zwycięzcy 
swoje nagrody odebrali podczas Pikniku Powstańczego w Olzie, który 
odbył się 12 maja 2019 roku.

E. Baranek

BYĆ JAK IGNACY
SP w Rogowie przystąpiła do realizacji ogólnopolskiego programu 

edukacyjnego „Być jak Ignacy”, stworzonego przez Fundację PGNiG 
im. Ignacego Łukasiewicza i objętego honorowym patronatem Ministra 
Edukacji Narodowej. Jego celem jest promowanie zdobywania  wiedzy 
poprzez doświadczanie oraz popularyzacja polskich naukowców 
i wynalazców. Program w naszej szkole był realizowany od grudnia 2018 
roku do końca kwietnia br. W związku z tym w SP w Rogowie zaczęło 
działać koło naukowe pod nazwą „Młodzi kreatywni” dla uczniów 
klasy V, którego opiekunem była Katarzyna Pytlik. W trakcie zajęć 
uczniowie poznali sylwetki czterech polskich naukowców, wynalazców: 
Jana Szczepanika, Kazimierza Funka, Mariana Rejewskiego, Henryka 
Magnuskiego. Każdemu z naukowców poświęcony był jeden blok 
tematyczny. W trakcie spotkań uczniowie mogli między innymi poznać 
historię powstania pierwszej maszyny tkackiej, kamizelki kuloodpornej, 
elektroskopu i  telewizora, odbyć podróż do wnętrz witaminowego ABC. 
Oprócz tego mogli samodzielnie wykonać tzw. animację poklatkową, 
telefon z aluminiowych puszek i przeprowadzić doświadczenia na 

wykrywanie witaminy C w cytrynie. W ramach zajęć został zorganizowany 
konkurs na najładniejszą teczkę naukowca.

E. Baranek

Prace konkursowe Fot.: arch. E. Baranek

Laureaci II Konkursu o Powstaniach Śląskich Fot.: arch. E. Baranek

Uczestnicy programu edukacyjnego “Być jak Ignacy”
Fot.: arch. E. Baranek
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ANNA PIOTROWSKA
ROZTROPNA FRAJDA.
Czyli kilka słów o placu zabaw

Nadeszły upragnione wakacje. Jest to 
z pewnością okres beztroski, odpoczynku 
od szkoły oraz szaleństw na świeżym 
powietrzu. Wiele dzieci i nastolatków 
spędza ten czas na placach zabaw, 
których  nie brakuje w naszej gminie. 
Jest to niewątpliwie miejsce, gdzie 
można poznawać świat, nawiązywać 
przyjaźnie, spędzać aktywnie czas oraz 
rozwijać wyobraźnię. Nie zapominajmy 
jednak o tym, że zabawa na placu zabawa 
jest swego rodzaju oceną ryzyka, podczas 

której mierzy się siły na zamiary. Do czego zmierzam?
Mimo kontroli inspekcji budowlanych, wciąż zdarzają się 
miejsca zaniedbane i zagrażające zdrowiu a nawet życiu dziecka. 
W kompetencjach nadzoru budowlanego leży pełen zakres kontroli 
w kierunku bezpieczeństwa, który polega na przeprowadzaniu 
rutynowych przeglądów urządzeń znajdujących się na placach zabaw.  
Nie oznacza to jednak, że my rodzice powinniśmy zająć bierną 
postawę w tym kierunku. 
O czym warto pamiętać udając się na plac zabaw?
Przyjrzyjmy się, czy plac zabaw jest czysty i zadbany, czy nie ma 
na nim śmieci. Szczególne zagrożenie stanowią szkło, ostre metale, 
odchody zwierzęce. Warto sprawdzić, czy przed wejściem na plac 
zabaw znajduje się tablica z informacją o jego administratorze 
oraz jakiś regulamin korzystania. Jedną z najważniejszych rzeczy 
zapewniającym bezpieczeństwo na placach zabaw jest odpowiednia 
nawierzchnia. W celu zamortyzowania ewentualnych upadków 
nawierzchnia wokół urządzeń powyżej 1 metra i pod huśtawkami 
powinna być miękka. Unikajmy placów, na których znajduje się 
ziemia czy beton. Odpowiednie będą natomiast piasek, wióry 
drzewne lub syntetyczna guma. Bardzo ważnym elementem jest 
odpowiednie usytuowanie placu zabaw. Należy planować ich budowę 
z zachowaniem odpowiedniej odległości od miejsc niebezpiecznych. 
Warto też wybierać place, na których nie dominuje gorąca aura, a więc 
zacienionych. Dlaczego? Gorąca metalowa zjeżdżalnia w zetknięciu 
z gołymi nóżkami dzieci, odzianych latem w krótkie spodenki, to 
bardzo niemiłe przeżycie, które może prowadzić nawet do bolesnych 
oparzeń. Zadbajmy więc również o odpowiedni ubiór. 
Kolejnym ważnym elementem jest ogrodzenie, które przede 
wszystkim zabezpiecza przed niekontrolowanym wybiegnięciem 
malucha poza plac zabaw, często na ruchliwą ulicę. Z drugiej strony 
chroni również przed wstępem zwierząt lub osób, które nie powinny 
się tam znajdować np. młodzież na deskorolkach. My, jako rodzice 
powinniśmy wytłumaczyć dziecku, na czym polega bezpieczne 
korzystanie z placu zabaw? Wytłumaczmy, że podczas kręcenia się na 
karuzeli, czy bujania na huśtawce – powinno siedzieć, a nie stać lub 
klęczeć, rękami zaś powinno trzymać się poręczy/uchwytów. To od 
nas dorosłych zależy, w jakim stopniu przygotowane do bezpiecznego 
spędzania czasu na placu zabaw będzie nasze dziecko. 
Życzę wszystkim dzieciom oraz nastolatkom z gminy Gorzyce nie tyle 
pięknych, co bezpiecznych wakacji. Wracajcie do szkół cali i zdrowi! 

Z tym kuponem życzenia, podziękowania i kondolencje
w gazecie „U nas” są darmowe.

KUPON

RAJD ZUCHWAŁYCH CWANIAKÓW

W dniach 8-9 czerwca br. najmłodsi adepci harcerstwa 
z 17 Gromady Zuchowej z Czyżowic przeżyli harcerską przygodę 
podczas Rajdu Zuchowych Cwaniaków. Organizatorem rajdu 
był Hufiec Ziemi Wodzisławskiej, a jego celem była integracja 
gromad zuchowych poprzez wspólną zabawę, poznanie postaci 
Antka Cwaniaka, kształtowanie zaradności, spostrzegawczości 
oraz umiejętności orientacji w terenie. 
Rajd rozpoczął się właściwie już od stacji PKP w Czyżowicach 
skąd dzielne zuchy wyruszyły wspólnie z opiekunami: harcmistrz 
Marią Kmiecik, harcerkami Anną i Karoliną Bierską wiodło 
przez Rybnik, Skoczów do Stanicy Kamińskiego w Górkach 
Wielkich. Piesza trasa rajdu zuchów podzielonych na szóstki. 
W Skoczowie czekała na dzieci pierwsza niespodzianka. Zuchy 
zostały przewiezione ciuchcią z wagonikami bezpośrednio do 
Stanicy Kamińskiego. Po przywitaniu wszyscy uczestnicy wzięli 
aktywny udział w kilku zuchowych zadaniach, po czym wyruszyli 
5 kilometrową trasą w terenie, gdzie po drodze czekały harcerskie 
próby do pokonania. 

A nie były to proste zadania. W sobotni, niezwykle gorący dzień 
trzeba było maszerować pieszo z pleckami przez łąki, trakty leśne, 
przekroczyć rzekę Wisłę, przeskoczyć ognisko, rozszyfrować znaki 
topograficzne, kolejne zagadki i pokonywać niełatwe przeszkody. 
Wszystkiego tego dokonały dzieci chodzące jeszcze do przedszkola 
i pierwszych klas szkoły podstawowej. Najmłodszymi zuchami 
byli zaledwie pięcioletni Alicja Sówka i Ksawery Lach. Wszystkie 
małe zuchy wykazały się wielkim hartem ducha i wytrwałością. 
Takich wspaniałych cech charakteru mogliby im pozazdrościć 
nawet dorośli. 

Zmęczeni, ale szczęśliwi uczestnicy rajdu zameldowali się na 
Stanicy w Lipowcu, gdzie czekały na zuchy kolejne atrakcje 
oraz posiłek. Krócej można by wymienić czego tam nie było. 
Dzieci korzystały z przeróżnych propozycji, szczególnie jednak 
oblegały ścieżkę linową. Punktem kulminacyjnym rajdu było 
oczywiście wspólne harcerskie ognisko. Po nocnym wypoczynku 
zuchy obierali rodzice, którzy doceniają harcerskie wartości oraz 
harcerską służę organizatorów i opiekunów. Za radość daną 
dzieciom, słowa wsparcia i wspólny wysiłek z serca dziękujemy! 
Do zobaczenia wkrótce na obozie zuchowo-harcerskim w Bierach 
k. Jasienicy. 

A. Bierska

17 Gromada Zuchowa z Czyżowic Fot.: arch. M. Kmiecik
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Jednym z najbardziej popularnych ziół w naszym społeczeństwie 
jest szałwia. Nie bez przyczyny nazywana jest lekarską, gdyż jej 
zastosowanie jest ogromne.  Jest ceniona nie tylko za swój aromat, ale 
również ze względu na liczne właściwości lecznicze. Ziele to poprawia 
naszą pamięć, hamuje w mózgu pewne procesy, które przyczyniają 
się do powstawania choroby Alzheimera. Badania wykazały, że 
u osób spożywających olejek z szałwii, znacznie poprawił się nie 
tylko nastrój, co wzmożona gotowość do działania czy też poczucie 
zadowolenia. Olejek z szałwii ma też działanie uspokajające. Podobnie 
jak wiele innych ziół szałwia wykazuje działanie przeciwzapalne oraz 
przeciwutleniające. Działa również antyrakowo! Ostatnio doceniono 
jej nowe działanie – ziele to wzmaga efekt działania insuliny oraz 
obniża poziom cukru we krwi. Do innych, bardzo ważnych działań 
szałwii zaliczyć możemy działanie przeciwgrzybicze, moczopędne, 
wykrztuśne. Niezastąpionym specyfikiem na bolące gardło i suchy 
kaszel jest miód szałwiowy. Aby móc cieszyć się jej celem leczniczym, 
należy ją zbierać w maju, przed kwitnieniem. Chętnie podzielę 
się z Państwem ciekawostką związaną z tym wyjątkowym zielem. 
Wszyscy, którzy wierzą w magiczną moc ziół, powinni wiedzieć, 
że szałwia pomaga oczyścić dom z negatywnej energii. Prawdziwy 
miłośnicy wyrafinowanych smaków, powinni zadbać o to, by szałwii 
nie zabrakło w ich kuchni. Szałwia w towarzystwie majeranku 
i tymianku to prawdziwa symfonia smaków dla naszych kubków 
smakowych. Tak skomponowana mieszanka  przypraw to idealny 
dodatek do dań mięsnych (kaczka, gęś, wieprzowina) i ryb, a także 
gulaszu i sosów do włoskich makaronów. Szałwia wzbogaci smak 
również potraw z warzyw, przede wszystkim pomidorów, kapusty, 
cebuli, cukinii, kabaczka i dyni oraz grochu czy fasoli. 

Uwaga! Z szałwią musimy postępować rozważnie, gdyż jej 
przedawkowanie może spowodować zawroty głowy, uczucie 
gorąca a nawet częste skurcze serca. Mowa tutaj oczywiście 
o ogromnym nadmiarze w jej spożywaniu. 

Na koniec chciałabym Państwu zaproponować danie Winiary jakim 
są smaczne i aromatyczne polędwiczki wieprzowe w szałwiowym 
majonezie. Palce lizać!
Podaję przepis: 
składniki: majonez Winiary – 3 łyżki stołowe, rosół drobiowy 
Winiary - pół kostki lub własny wywar mięsny, polędwiczki 
wieprzowe – 2 sztuki, musztarda – 1 łyżka, szałwia świeżo 
posiekana – 2 łyżki, szynka parmeńska – 15 plastrów, czosnek – 2 
główki, gruszki – 2 sztuk, czerwona cebula – 2 sztuki, sól, pieprz 
do smaku, oliwa do smażenia
sposób wykonania: Polędwiczki oczyść z  błon. Oprósz solą 
i pieprzem. Przygotuj marynatę. Wymieszaj majonez z szałwią 
i musztardą. Natrzyj marynatą polędwiczki i  odstaw do lodówki 
na 3 godziny. Przekrój gruszki na cztery części (ze skórką 
i  gniazdami nasiennymi). Cebulę obierz i pokrój w ósemki, 
główki czosnku przekrój w poprzek. Przełóż do naczynia 
żaroodpornego, skrop oliwą i oprósz pieprzem. Rozgrzej patelnie 
z oliwą. Owiń polędwiczki szynką i obsmaż na patelni. Przygotuj 
150ml bulionu. Polędwiczki ułóż we wcześniej przygotowanym 
naczyniu żaroodpornym, podlej bulionem i zapiekaj w piekarniku 
rozgrzanym do 180°C około 25-30 minut. Podawaj z pieczonymi 
dodatkami oraz odrobiną sosu, który wytworzy się podczas 
pieczenia.
Źródło: https://www.winiary.pl/przepis.aspx/138309/poledwice-wieprzowe-w-
szalwiowym-majonezie

SZAŁWIA
ODWIECZNY SYMBOL DŁOGOWIECZNOŚCI

ANNA PIOTROWSKA

SP W TURZY ŚL. NAGRADZA PRYMUSÓW

14 czerwca br. w SP w Turzy Ślaskiej pod-
czas uroczystej gali zostały wręczone statu-
etki Prymuski dla uczniów tej szkoły, którzy 
w szczególny sposób zaistnieli w kończącym 
się roku szkolnym. Nagrody zostały wręczone 
w kilku kategoriach. 

W kategorii Artysta, nagrody otrzymali: 
Kinga French (klasa I-III), Emilia Rek (klasa 
IV-VI) oraz Oliwia Hudek (klasy VII-VIII 
i Gimnazjum). 
W kategorii Aktywista-Społecznik, nagrody 
otrzymali: Zuzanna Janoszek (klasa I-III),  

Jakub Pieróg (klasy 
VII-VIII i Gim-
nazjum).
W kategorii Frek-
wencjusz, nagrody 
otrzymali: Julia 
Gatner (klasa I-III), 
Maksymilian Al-
bin, Natalia Jawor-
ska, Szymon Sitek 
i Żaneta Kurasie-
wicz (klasa IV-VI) 
oraz Martyna Kur-
asiewicz, Patryk 
Przybyła (klasy VII-
VIII i Gimnazjum).

W kategorii Prymus Super Uczeń, nagrody 
otrzymali: Magdalena Mucha (klasa I-III), 
Zofia Zimny (klasa IV-VI) oraz Oliwia 
Stepczuk (klasy VII-VIII i Gimnazjum).
W kategorii Sportowiec, nagrody otrzymali: 
Filip Mazur (klasa I-III), Bartłomiej Grabiec 
(klasa IV-VI) oraz Patryk Leśnik (klasy VII-
VIII  i Gimnazjum).

Wszystkim laureatom serdecznie gratulu-
jemy i życzymy cudownych wakacji! Powodze-
nia za rok!

Red.

oraz Emilia Bisek (klasy VII-VIII i Gim-
nazjum).
W kategorii Super Koleżanka, Kolega, na-
grody otrzymali: Maja Drzeniek (klasa I-III), 
Karolina Knesz (klasa IV-VI) oraz Dagmara 
Goraus (klasy VII-VIII i Gimnazjum).
W kategorii Aktor, nagrody otrzymała: Kinga 
Kwiatkowska (klasy VII-VIII i Gimnazjum).
W kategorii Pracuś, nagrody otrzymali:  Iza-
bela Andryszczak (klasa IV-VI) oraz Julia 
Rduch (klasy VII-VIII i Gimnazjum).
W kategorii Prymus Sukcesu, nagrody otrzy-
mali: Szymon Stepczuk (klasa IV-VI) oraz 

Fot.: M. AlbinPrymusi z SP w Turzy Śl.
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POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY 

22 maja br. w SP w Rogowie rozstrzygnięto wyniki konkursu: 
Kapliczki i krzyże przydrożne małe formy architektury sakralnej pod 
patronatem Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 
w Wodzisławiu Śl. Celm konkursu było poszerzenie wiedzy 
o kapliczkach i krzyżach przydrożnych znajdujących się na terenie 
Powiatu Wodzisławskiego i pielęgnowania pamięci o nich ze względu 
na ważność tradycji. Prace które zostały złożone na konkurs były 
przedstawiane w dwóch formach: płaskiej w technice dowolnej oraz 
w przestrzennej również w technice dowolnej. FORMA PŁASKA: 
W kategorii klas I-III: I miejsce zajął: Filip Cichomski kl III a, SP 
nr 1 w Wodzisławiu Śl., opiekun: Monika Wojs, II miejsce zajęła: 
Weronika Rugor kl. II b, SP nr 9 w Wodzisławiu Śl., opiekun: 
Bożena Konik-Pawlik, III miejsce zajęła: Lilianna Skupień kl. III, 
SP nr 1 w Wodzisławiu Śl., opiekun: Monika Wojs. W kategorii IV-
VI: I miejsce zajęła: Eliza Słonina kl. VI, SP nr 10 w Wodzisławiu 
Śl., opiekun: Aneta Żak-Tomala, II miejsce ex aequo zajęła: 

Marta Bugla kl.V, SP nr 4 w Pszowie, opiekun: Elwira Banaś 
oraz Donata Serafin kl. IV c, SP w Rogowie, opiekun: Bożena 
Grabiec, III miejsce ex aequo zajęli: Magdalena Moskała kl. V, ZSP 
w Wodzisławiu Śl., opiekun: Larisa Szyra, Emilia Burda  kl. IV b, 
SP w Skrzyszowie, opiekun: Ruta Balica, Michał Borkowski kl. IV, 
ZSP nr 4 w Wodzisławiu Śl., opiekun: Larisa Szyra. Wyróżnienie 
otrzymała: Anna Mazurek kl. V, SP nr 10 w Wodzisławiu Śl., 
opiekun: Aneta Żak-Tomala. W kategorii kl. VII-VIII i gimnazja: 
I miejsce zajęła: Valeria Urbaniec, kl. III a, oddział gimnazjalny 
przy SP w Lubomii, opiekun: Justyna Gelny, II miejsce zajęły: 
ex aequo: Klaudia Grabiec, kl. VII, ZSP nr 4 w Wodzisławiu Śl., 
opiekun: Larisa Szyra oraz Agata Gelny kl. VII b, SP w Lubomii, 
opiekun: Justyna Gelny, III miejsce ex aequo zajęły: Amelia Pyszny, 
kl. VIII, SP nr 4 w Pszowie, opiekun: Elwira Bana oraz Barbara 
Szopa kl. VIII b, SP nr 4 w Pszowie, opiekun: Elwira Bana. PRACE 
PRZESTRZENNE: W kategorii I-III: I miejsce zajął: Kacper 
Jokel, kl. III, SP w Rogowie, opiekun: Iwona Kornacka, II miejsce 
zajął: Mikołaj Klocek, kl. I b, ZSP w Połomii, opiekun: Bożena 
Szmid-Jarzombek, III miejsce zajęła: Weronika Robak, kl. IIa, SP 
w Skrzyszowie, opiekun: Anna Robak. W kategorii IV-VI: I miejsce 
zajęła: Sonia Pośpiech, kl. VI, SP nr 2 w Wodzisławiu Śl., opiekun: 
Joanna Marika, II miejsce zajął:  Makymilian Hojka, kl. IVa, SP 
w Rogowie, opiekun: Bożena Grabiec, III miejsce zajęła: Maria 
Michałek, kl. Va, SP nr 3 w Pszowie, opiekun: Sabina Pawełek. 
Wyróżnienia otrzymali: Jagoda Klocek, kl. IVb, ZSP w Połomii, 
opiekun: Monika Kozielska, Kacper Wolner, kl. Vc, ZSP w Połomii, 
opiekun: Monika Kozielska.W kategorii VII-VIII i gimnazjum: 
I miejsce zajęła: Karolina Lazar, kl. VIIa, SP w Rogowie, opiekun: 
Bożena Grabiec, II miejsce zajął: Bartosz Szymiczek, kl. VIIIb, SP 
w Rogowie, opiekun: Bożena Grabiec, III miejsce zajęła: Julianna 
Lazar, kl. VIIIa, SP w Rogowie, opiekun: Bożena Grabiec. Wszystkim 
serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów plastycznych.

Organizatorzy

Prace konkursowe

SPOTKANIE POLSKICH I CZESKICH PRZEDSZKOLAKÓW

Przedszkole Publiczne „Kraina Uśmiechu” 
w Gorzycach od kilku lat prowadzi współpracę 
z polskim przedszkolem w Karwinie. W ramach 
tej współpracy odbywają się cykliczne spotkania. 
W tym roku szkolnym dnia 24.05.2019r. goście 
z Czech zaszczycili nas swoją obecnością na 
festynie rodzinnym pod hasłem „Najbardziej 
Ci do twarzy z uśmiechem” organizowanym 
z okazji Dnia Mamy i Taty. 

Dnia 5 czerwca 2019r. w godzinach 
porannych zawitały do nas przedszkolaki 
z Republiki Czeskiej. Na początku wszystkie 
przedszkolaki z „Krainy Uśmiechu” oraz nasi 
czescy koledzy wspólnie bawili się przy muzyce. 
Kiedy już odpoczęli, rozeszli się do sal, aby 
zobaczyć jak bawią się i uczą dzieci z innych grup. 
Dzieci wykonały fantastyczne prace plastyczne 
związane z wiosną. Zarówno przedszkolaki 
z Czech jak i z naszego przedszkola cieszyły się 
ze wspólnych zabaw, miło i przyjemnie spędziły 
ten czas. Dzień był pełen wrażeń i emocji. 
Przedszkolaki z Karwiny otrzymały również 
drobne upominki na pamiątkę. Czekamy 
na kolejne spotkanie, które odbędzie się 
w Karwinie.

Nauczyciel PP Gorzyce
E. Loga

Przedszkolaki podczas zajeć projektowych

Przedszkolaki podczas zajeć projektowych

Fot.: arch. E. Loga

Fot.: arch. SP Rogów
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Redakcja oraz wydawca miesięcznika „U nas” informuje, że 
dnia 31 sierpnia upływa termin składania wniosków o nadanie 
tytułu „CZŁOWIEK O ZŁOTYM SERCU”. Wnioski można 
składać w siedzibie redakcji gazety „U nas” lub przesłać drogą 
pocztową (decyduje data stempla pocztowego). Rozpatrzenie wnio-
sków nastąpi na posiedzeniu Kapituły Tytularnej w pierwszym 
tygodniu września br.

Cele konkursu: 
Celem konkursu jest chęć wyróżnienia osób, których działalność 
na rzecz innych w środowisku gminy nosi cechy zachowań 
ponadprzeciętnych, motywowanych postawą serdeczności 
i życzliwości, a związana jest z szeroko rozumianą działalnością 
społeczną. Działalność ta może być prowadzona wobec osób 
indywidualnych: starszych, samotnych, niepełnosprawnych, 
potrzebujących, jak również wobec grup: instytucji, organizacji, 
stowarzyszeń, placówek oświatowych, kół, związków i zrzeszeń. 
Konkurs organizowany jest przez redakcję miesięcznika U nas we 
współpracy z Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach.

Warunki konkursu:
1. Tytuł „Człowieka o Złotym Sercu” jest tytułem honorowym, 

nadawany jest dożywotnie i nie podlega stopniowaniu.
2. Tytuł ten przyznaje komisja, zwana dalej kapitułą, składająca 

się z przedstawicieli redakcji i wydawcy miesięcznika „U nas”.
3. Ilość przyznawanych tytułów honorowych jest ograniczona. 

Maksymalna ich ilość w danym roku wynosi 5.
4. Do nadania tytułu honorowego „Człowiek o Złotym Sercu” 

można zgłaszać pojedyncze (indywidualne) osoby lub pary 
małżeńskie (w rozumieniu przepisów prawa).

5. Kandydatami do tytułu honorowego powinni być mieszkańcy 
gminy, bądź osoby nie będące jej mieszkańcami, jednak 
wykazujące się bezinteresownym zaangażowaniem  i aktywnością 
społeczną, charytatywną, filantropijną w stosunku do osób 
i organizacji z terenu gminy Gorzyce.

6. Zgłoszenie powinno zawierać charakterystykę osobowości 
kandydata oraz przedstawienie jego konkretnych działań, 
w zakresie określonym w punkcie 5. regulaminu konkursu.

7. Do zgłoszenia należy dołączyć zdjęcia kandydata.
8. W składanych wnioskach informacje dotyczące prezentacji 

aktywności kandydatów nie mogą ograniczać się tylko do 
ich sfery zawodowej. Wypełnianie obowiązków wchodzących 
w zakres czynności pracowniczych nie może stanowić jedynego 
kryterium ich oceny.

9. Wnioski nie mogą dotyczyć osób pełniących funkcje 
z wyboru, które związane są z otrzymywaniem jakiegokolwiek 
wynagrodzenia, diety bądź ryczałtu.

10. Tytuł honorowy „Człowiek o Złotym Sercu” może być 
przyznawany danej osobie tylko raz w życiu.

Złote Serca 2019
Kupon zgłoszeniowy

Zgłoszenia przyjmujemy do 31.08.2019 r.

Imię i nazwisko nominowanego

Adres, telefon osoby nominowanej

Adres, telefon instytucji/osoby fizycznej nominującej do tytułu

źródło pixaby

„CZŁOWIEK O ZŁOTYM SERCU"
11. Warunkiem rozpatrywania wniosku będzie złożenie go 

w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora konkursu 
(w przypadku zgłoszeń drogą pocztową decydować będzie data 
stempla pocztowego).

12. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane i nie 
będą przechodziły na następny rok.

13. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania laudacji na 
podstawie zgłoszenia kandydata i publikowania - bez zgody 
kandydata i zgłaszających do tytułu- w mediach regionalnych.

Zgłaszanie wniosków:
Prawo do zgłaszania kandydatów do tytułu przysługuje instytucjom, 
zakładom pracy, organizacjom, stowarzyszeniom, związkom oraz 
grupom mieszkańców

Informacje dodatkowe:
Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane 
dalej RODO, informuję Pana/Panią, że: Administratorem Pana/i Danych 
jest: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach, 44-350 Gorzyce, ul. Mikołaja 
Kopernika 8 NIP 647-257-66-21, Regon 366215872 reprezentowane 
przez dyrektora Bibiannę Dawid. Pani/Pana dane będą przetwarzane 
w celu: marketingowym, jak również zrealizowania umowy w sytuacji zawarcia 
współpracy. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 
udzielona przez Pana/Panią zgoda na wysłanie oferty marketingowej lub zgoda 
na zrealizowanie umowy świadczenia usług. Informacja o przekazywaniu danych 
do innych podmiotów: Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom. 
Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane będą przechowywane na czas 
wysłania oferty lub zrealizowania umowy. Ma Pani/Pan prawo do: 1. dostępu do 
swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, 2. usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania swoich danych, 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 4. 
przenoszenia danych, 5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, 
6. wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podane przez Panią/Pana dane 
są: warunkiem wysłania oferty marketingowej lub zrealizowania podpisanej 
umowy/ pobrane dobrowolnie* Pani/Pana dane: nie podlegają profilowaniu. 
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane 
kontaktowe: ksiegowoscgck@gmail.com, 32 45 11 687 (wewn. 11)
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Sezon piłkarski 2018/19 dobiegł końca, lecz wszystkie oczy 
kibiców były zwrócone na pojedynek Uni Turza Śl. z Odrą 
Wodzisław Śl. Lepiej z tej rywalizacji wyszli wodzisławianie 
i to oni wywalczyli awans do IV ligi z pośród drużyn grających 
w lidze okręgowej.

Rywalizacja w okręgówce to były istne derby gminy Gorzyce. Ry-
walizacja drużyn z Gorzyc, Turzy, Czyżowic i Rogowa sprawiała ze 
na boiska w tych sołectwach gdzie rozgrywano derby przychodziło 
bardzo dużo kibiców. Najlepszym zespołem okazała się Unia Turza 
Śl. która wygrała wszystkie mecze derbowe i można powiedzieć że 
zdobyła “mały puchar gminy Gorzyce” Unici rozgrywki zakończyli na 
drugim miejscu w tabeli ligi okręgowej, Czarni Gorzyce zameldowali 
się na ósmej pozycji co pozwoliło im na utrzymanie się w okręgówce. 
Ta sztuka nie udała się Naprzodowi Czyżowice i Przyszłości Rogów 
i w przyszłym sezonie zagrają w A klasie Raciborskiej. Na domiar 
złego rezerwy Rogowa także zanotowały spadek żegnając się z B 
Klasą. Rozwój Bełsznica zaliczył udany sezon w B Klasie zajmując 
6 miejsce w tabeli co dało im miano najlepszej drużynie z gminy 
Gorzyce występujących w tej grupie rozgrywkowej, Czarni II – 7 
miejsce, Rogów II- 14 miejsce i spadek do C Klasy. Jedyny awans 
Klasa okręgowa Zima 2018/2019, grupa: Katowice III

R A Z E M D O M W Y J A Z D M E C Z E  B E Z P O Ś R E D N I E

lp nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1 Odra Wodzisław Śląski 30 81 26 3 1 124-17 15 0 0 64-4 11 3 1 60-13

2 Unia Turza Śląska 30 79 26 1 3 122-20 15 0 0 70-6 11 1 3 52-14

3 Forteca Świerklany 30 61 19 4 7 74-43 11 2 2 40-16 8 2 5 34-27

4 Naprzód Borucin 30 54 16 6 8 79-48 11 2 2 50-23 5 4 6 28-25

5 Granica Ruptawa (Jastrzębie Zdrój) 30 48 15 3 12 73-54 8 2 5 48-29 7 1 7 25-25

6 LKS Krzyżanowice (k.Raciborza) 30 47 14 5 11 57-51 8 4 3 30-18 6 1 8 27-33

7 LKS 1908 Nędza 30 46 14 4 12 70-87 9 1 5 39-40 5 3 7 31-47 4 12 4 0 0 14-5

8 Czarni Gorzyce 30 46 14 4 12 63-53 8 1 6 40-30 6 3 6 23-23 4 4 1 1 2 7-9

9 Silesia Lubomia 30 46 14 4 12 49-47 8 4 3 29-18 6 0 9 20-29 4 1 0 1 3 2-9

10 Polonia Marklowice 30 45 13 6 11 40-48 6 5 4 17-20 7 1 7 23-28

11 Gwiazda Skrzyszów 30 42 12 6 12 61-41 7 2 6 30-19 5 4 6 31-22

12 Naprzód Czyżowice 30 30 9 3 18 63-85 5 2 8 33-35 4 1 10 30-50

13 Naprzód Syrynia 30 26 8 2 20 57-83 5 0 10 31-41 3 2 10 26-42

14 Przyszłość Rogów 30 18 5 3 22 35-96 3 1 11 18-50 2 2 11 17-46

15 Rafako Racibórz 30 13 4 1 25 23-113 3 1 11 11-43 1 0 14 12-70

16 KS Kornowac 30 10 3 1 26 34-137 2 1 12 16-65 1 0 14 18-72

i wygranie swej grupy zaliczyły rezerwy Naprzodu Czyżowice. W C 
Klasie byli najlepsi i awansowali do B klasy. Olszynka Olza zajęła 
miejsce w środku tabeli i w przyszłym sezonie dalej będzie grała 
w najniższej klasie rozgrywkowej.
Klasa okręgowa – grupa III, Kolejka 30 – 15 czerwca
Unia Turza Śląska 2:1 Odra Wodzisław Śląski 15 czerwca, 17:00
Czarni Gorzyce 4:2 Naprzód Syrynia 15 czerwca, 15:00
Naprzód Czyżowice 2:3 Przyszłość Rogów 15 czerwca, 17:00
Awans do IV ligi: Odra Wodzisław Śląski.
Spadek do raciborskiej A klasy: Kornowac, Rafako Racibórz, 
Przyszłość Rogów, Naprzód Syrynia i Naprzód Czyżowice.
Spadek do rybnickiej A klasy: Gwiazda Skrzyszów.
B klasa (Podokręg Racibórz): Przyszłość II Rogów 3:1 LKS Adamo-
wice 16 czerwca, 17:00, LKS Grzegorzowice 3:5 Czarni II Gorzyce 
15 czerwca, 15:30, Rozwój Bełsznica 2:6 LKS 07 Markowice
Awans do raciborskiej A klasy: Nieboczowy. 
Spadek do raciborskiej C klasy: Ocice Racibórz, Ruda Kozielska, 
Rogów II, Zabełków, Gaszowice II, Buków i Adamowice.
C klasa – wgrupa 1 (Podokręg Racibórz): LKS Bolesław 2:4 LKS 
Olza 15 czerwca 17:00, Naprzód II Czyżowice 4:2 LKS Bojanów 16 
czerwca, 17:00. 
Awans do raciborskiej B klasy: Czyżowice II.

Klasa B 2018/2019, grupa: Racibórz
R A Z E M D O M W Y J A Z D M E C Z E  B E Z P O Ś R E D N I E

lp nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1 Odra Nieboczowy 30 80 26 2 2 108-22 15 0 0 64-8 11 2 2 44-14

2 LKS 07 Marklowice (Racibórz) 30 76 24 4 2 120-27 13 1 1 61-12 11 3 1 59-15

3 LKS Grzegorzowice 30 55 16 7 7 85-48 11 3 1 52-12 5 4 6 33-36

4 LKS Owsiszcze 30 49 15 4 11 56-41 8 3 4 24-13 7 1 7 32-28

5 LKS Górki Śląskie 30 48 15 3 12 71-49 10 2 3 48-21 5 1 9 23-28

6 Rozwój Bełsznica 30 42 12 6 12 74-68 7 4 4 43-36 5 2 8 31-32 2 3 1 0 1 9-3

7 Czarni II Gorzyce 30 42 13 3 14 66-89 6 2 7 32-43 7 1 7 34-46 2 3 1 0 1 3-9

8 LKS Gamów 30 40 12 4 14 65-77 7 2 6 43-37 5 2 8 22-40

9 Naprzód 37 Krzyżkowice 30 39 12 3 15 49-54 8 1 6 28-18 4 2 9 21-36

10 LKS Adamowice 30 38 11 5 14 65-74 8 2 5 41-34 3 3 9 24-40

11 Wypoczynek Buków 30 33 8 9 13 58-72 5 2 8 29-36 3 7 5 29-36

12 Dąb II Gaszowice 30 32 10 2 18 49-84 7 2 6 27-28 3 0 12 22-56

13 LKS Zabełków 30 31 8 7 15 38-67 5 6 4 19-21 3 1 11 19-46

14 Przyszłość II Rogów 30 28 8 4 18 44-95 5 1 9 25-46 3 3 9 19-49

15 LKS Ruda Kozielska 30 26 7 5 18 47-94 3 3 9 24-51 4 2 9 23-43

16 Ocice Racibórz 30 25 7 4 19 44-78 4 2 9 23-40 3 2 10 21-38

BOGUSŁAW JORDAN
STREFA KIBICA 
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Klasa C 2018/2019, grupa: Racibórz I
R A Z E M D O M W Y J A Z D M E C Z E  B E Z P O Ś R E D N I E

lp nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1 Naprzód II Czyżowice 16 36 12 0 4 73-35 6 0 2 32-18

2 LKS Wojnowice 16 32 10 2 4 35-25 7 1 4 11-16

3 LKS II Tworków 16 29 9 2 5 28-27 4 1 2 15-11

4 LKS Cyprzanów 16 26 8 2 6 38-28 6 2 5 20-21

5 LKS Bolesław 16 21 7 0 9 42-45 4 0 5 20-26

6 LKS Olza 16 20 6 2 8 33-40 4 0 4 12-21

7 LKS II Owsiszcze 16 19 6 1 9 23-34 2 0 3 17-19

8 KS Pietraszyn 16 17 5 2 9 39-53 2 1 4 21-22

9 LKS Bojanów 16 10 3 1 12 27-51 2 1 7 10-26

Pływalnia Nautica otwiera swe progi z kolejnym programem. Tym 
razem jest on skierowany dla seniorów z naszej gminy i nie tylko.Tytuł 
zajęć – gimnastyka usprawniająca przy muzyce w wodzie dla seniorów.

Zajęcia te są prowadzone pod okiem instruktorki fitness pani Grażyny 
Blutko. Uczestniczą w nich trzy grupy po 30 osób z Gorzyc, Turzy 
i Rogowa, reszta sołectw gościnnie, każda grupa raz w tygodniu we wtorki 
w godzinach od 9-12. Szczególne podziękowania dla koordynatorów Kry-
styny Matuszek, Magdaleny Gawędy i Elżbiety Nowak, których wsparcie 
w przygotowanie i realizację programu jest nieocenione. Jak mówi pani 
Elżbieta zajęcia te są odskocznią od codziennych zajęć domowych, bycia 
mamą , babcia czy prababcią, poprawiają ich stan ducha, a każda forma 
ruchu czy wysiłku jest dobra dla ich ciała. Podczas ćwiczeń można było 
widzieć sporo mężczyzn, jak zauważył Roman Koral z Nautici, inicjator 
i współorganizator, w czasie pierwszych zajęć owi seniorzy czekali na swoje 
partnerki, żony w samochodach czy na ławeczkach pod basenem. To wielka 
zasługa pani Krystyny i pani Elżbiety, które namówiły panów do ćwiczeń 
razem z nimi. Pani Elżbieta dodaje wprost – oni robią z nami wszystko, 
tańczą , śpiewają to i czemu by ćwiczyć nie mogliby z nami i ćwiczą puen-
tuje pani Ela. Seniorzy podczas zajęć Fot.: B. Jordan
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„ZAWSZE TYLKO TY”. Magdalena Kuźmin

...To pozwoli mi zapewnić sobie i jej godne 
życie. W zamian za to ja przychodzę do nich 
codziennie po szkole pracować. Oczywiście 
na początku pomysł ten nie przypadł 
nikomu z państwa Potockich, ale nalegałam. 
Powiedziałam, że przynajmniej tyle będę 
mogła dla nich zrobić, bo nie obiecałam, że 
będę w stanie oddać wszystkich pieniędzy co 
do grosza. Po długich naleganiach z mojej 
strony w końcu się zgodzili. Dla Soni stworzyła 
ta sytuacja nowe możliwości dokuczenia mi 
w każdy możliwy sposób. Nigdy na to nie 
narzekałam. Przyjmowałam wszystkie obelgi 
i przypadki ze stoickim spokojem. Po prostu 
się za nią modliłam. Wierzyłam, że kiedyś 
zrozumie, jaką krzywdę mi robi i kiedyś się 
zmieni. Na szczęście Karol był spokojny. 
W szkole był miły i uprzejmy tak samo dla 
mnie jak i innych. Kiedy przychodziłam 
potajemnie do jego domu, żeby znajomi nie 
widzieli, on też kręcił się po domu. Nigdy nie 
robił mi na przekór i szanował moją pracę. 

Karol był bardzo przystojnym, młodym 
mężczyzną. Każda dziewczyna się za nim 
oglądała w szkole. Na studniówkę same 
przychodziły go zapraszać, ale każdą skutecznie 
zbywał. Chodziły pogłoski, że podoba mu się 
tylko jedna dziewczyna w szkole. Mówiono 
również, że chciał ją zaprosić, ale sama nie 
mogła przyjść, więc odpuścił. Czy bał się jej 
reakcji? Obawiał się, że odwróci się od niego 
bez słowa? Wątpię, że którakolwiek byłaby 
do czegoś takiego zdolna oprócz mnie. 
Odmówiłabym jak najbardziej, ale nigdy 
się nad tym nie zastanawiałam. Chłopak 
z porządnej, bogatej rodziny i taka szara mysz 
jak ja? To kompletnie nie pasuje, więc nie 
zaprzątam sobie tymi sprawami głowy. Sama 
nie mogłam przyjść na studniówkę. Obiecałam 
mamie, że pójdziemy wtedy do cioci Lusi, jej 
chorej siostry, jak się po jakimś czasie okazało, 
ostatni raz. Niedługo po naszych odwiedzinach 
zmarła. Koleżanki opowiadały, że było bardzo 
ciekawie i dawno nie bawiły się tak dobrze. 
Napomniały, że ci, których nie było, powinni 
żałować, bo studniówkę ma się tylko jedną 
przez całe życie. Dla mnie ważniejsze było, 
żeby matura wyszła mi jak najlepiej. Wszystko 
inne odstawiłam na drugi plan. 

Są jednak chwile, w których nawiedzają 
mnie dziwne myśli. Czy coś nie przechodzi 
mi koło nosa? Czy nie zapominam o czymś 
teraz, w tej chwili? Przeoczam coś? Są dni, 
w których czuję, że próbuję do czegoś dobiec, 
ale  im szybciej biegnę, im bardziej się staram, 
tym cel staje się odleglejszy. Ogarnia mnie 
wtedy strach, że za niedługo nadejdzie koniec, 
a wszystkie rzeczy, o których zapominałam, 
doznania, ludzie, marzenia, wspomnienia, 
staną mi przed oczami i szyderczo zaśmieją 
się w twarz. Być może to tylko moje drugie, 
przerażone ja się odzywa. A może mam rację? 

Może stanie się coś, co zmieni moje życie, moje 
decyzję, moje podejście? 
  Po raz pierwszy od bardzo długiego czasu 
mogłam wyrzucić z siebie wszystko, co 
tłumiłam z taką siłą. Znowu zapełniłam 
kolejne karty mojego pamiętnika. Myślę, że 
nie na marne. Obiecuję! Będę wracać do tej 
lektury na starość. Za każdym razem będę 
przeżywać opisane  tu sytuacje ze zdwojoną 
siłą. Będę płakać i śmiać się sama z siebie. 
Czemu nie? Czasem warto. Mama już dawno 
śpi. Jest godzina pierwsza trzydzieści w nocy. 
Uciekam do łóżka powoli. Z rana pójdę znowu 
do kościoła. Odezwę się niebawem. 
GABRIELA 

Młoda dziewczyna przekraczając próg 
kuchni położyła dużą, starą książkę oprawioną 
skórą na kredens w kuchni. Wstała na 
stołeczek do obierania ziemniaków, wspięła 
się najwyżej jak umiała na palcach i pamiętnik 
położyła jak najdalej od krawędzi, tyle, ile 
pozwoliły jej ramiona, dłonie i palce. Zeszła, 
zdmuchnęła świeczkę i wróciła do swojego 
malutkiego jeszcze dziecięcego pokoju. 
Wracając, zerknęła do matki. Spała niczego nie 
podejrzewając. Gabriela sama wyślizgnęła się 
pod kołdrę, podziękowała Bogu w modlitwie 
za udany dzień i zamknęła oczy. Sen przyszedł 
bardzo szybko. Ogarnął ją w całości. Śniły 
jej się bardzo dziwne rzeczy. Była na zabawie 
w ślicznej czerwonej sukni aż do ziemi. 
Były tam koleżanki i koledzy z liceum. Był 
i Karol w białej koszuli z wypomadowanymi 
włosami i taki wysoki. Nie zwracała na niego 
uwagi. Rozglądała się po sali wypełnionej 
ludźmi. Szukała kogoś. Trzymała coś w ręce, 
to był kryształowy kieliszek z winem. Chciała 
spróbować, ale coś ją powstrzymywało. Chciała 
podejść do Wiktorii, najlepszej koleżanki, ale 
nie potrafiła. Stała nieruchoma w miejscu, 
nie mogąc się ruszyć. Przerażona obudziła się 
zlana potem. Zerknęła na malutki zegarek 
przy jej lewym nadgarstku. Piąta dwadzieścia. 
Wstała i zbierała się do kościoła. Kolejny dzień 
nadszedł. 

 2 
Na jego nocnym stoliku leżał zegarek. 

Spojrzał z czystej ciekawości. Wskazówki 
pokazywały czwartą. Nie potrafił w to uwierzyć. 
Kręcił się w łóżku od godziny jedenastej. Nie 
zmrużył oka. To nie pierwszy raz. To trwa już 
jakiś czas. Sam nie jest w stanie tego określić. 
Podejrzewał, że od czasu, kiedy ona się zjawiła. 
Wcześniej nigdy się to nie zdarzało. Nie chadzał 
zamyślony błędnymi dróżkami polnymi. Nie 
angażował się aż nadto w życie rodzinne. Nie 
zwracał uwagi na żadną dziewczynę. Tylko 
ona. Wystarczyło jedne spojrzenie. Jedno 
podanie rąk. Jedno rzucone bez namysłu 
„cześć”, a sam powoli zapominał, jak ona ma 
na imię. Zamykał oczy i widział ją. Zielone 

oczy, które tak bardzo hipnotyzowały, miały 
coś w sobie, czego nie potrafił określić słowami. 
Nigdy nie widział jej rozpuszczonych włosów. 
Nie wiedział, jakiej są długości, bo ciągle nosiła 
taką samą fryzurę, zwinięty koczek na czubku 
głowy. Przez to jej kości policzkowe wydawały 
się bardziej uwydatnione. Właśnie to dodawało 
jej uroku, miała wtedy to coś, co tak bardzo 
go nakręcało i sprawiało, że nie może przestać 
o niej myśleć. Była niziutką osóbką o drobnej 
posturze. Zawsze miała na sobie długie suknie 
aż do kostek, jak każda dziewczyna, ale ona 
wyglądała w nich inaczej. Zupełnie  inaczej 
niż te pozostałe dziewczyny, koleżanki, 
znajome, które znał. Nie nosiła biżuterii, nie 
malowała się, zawsze była taka sama. Nigdy nie 
usłyszał od niej złego słowa. Jej usta nigdy nie 
wypowiedziały przekleństwa. Te piękne, pełne 
usta, które teraz dręczyły go co noc. 

Wstał. Nie był już w stanie leżeć, to było 
jak tortura. Nie rozumiał, co się z nim działo. 
Widział ją na maturach. Była taka pilna, 
skupiona. Przeszedł się koło niej dwa razy, 
ale nawet nie spojrzała. Przywitał ją czulej 
niż pozostałe koleżanki z klasy, ale czy to 
zauważyła? Odpowiedziała i uśmiechnęła się, 
jak zawsze, jak do każdego. A on tak bardzo 
chciał być kimś ważniejszym niż tylko kolegą 
z klasy. Chciał, by nie patrzyła na niego jak na 
bogatego, rozkapryszonego dzieciaka, który 
ma wszystko, czego dusza zapragnie. Tak wcale 
nie było. Wszystko, co dostał od rodziców, jest 
owocem jego ciężkiej pracy. W dzieciństwie, 
żeby dostać mały, drewniany samochodzik 
sprowadzony z Austrii, musiał wysprzątać cały 
swój pokój, wypucować wszystkie zabawki 
i odkurzyć kurz z mebli oraz podłóg. Rodzice nie 
wymagali tego od niego, przecież przychodziła 
pani, która się tym zajmowała. On sam ustalił 
sobie takie zasady. Uważał, że jeśli rodzice 
chcą coś mu dać, musi sobie na to porządnie 
zasłużyć, więc dawał z siebie wszystko. Jak na 
małego chłopca posiadał w sobie ogromne 
pokłady pokory. Im był straszy, tym bardziej 
się zmieniał. Jego myślenie zmieniło się. Mając 
już dziewiętnaście lat, planuje pójść na studia, 
założyć firmę i rozkręcić interes, który przekaże 
swoim dzieciom. Chce założyć rodzinę, 
oczywiście nie teraz, ale za jakiś czas. Właśnie 
z nią i nikim innym. 

Jego myśli znowu powróciły do punktu 
wyjścia. Każda myśl zaczyna i kończy się na 
koleżance z klasy, która od zawsze jakimś 
cudem mu towarzyszyła. Jego ojciec fundował 
jej liceum, bo sama z matką nie dałaby rady. 
Przedtem była to szkoła podstawowa. Od 
zawsze razem chodzili do jednej klasy. Zawsze 
wracali tymi samymi drogami, ale nigdy 
nie potrafili znaleźć wspólnego tematu do 
rozmowy. Oczywiście, oboje byli dla siebie 
mili i uprzejmi, ale nic nie wykraczało poza 
granice...cdn


