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URZĄD GMINY W GORZYCACH INFORMUJE

KOLEJNE INWESTYCJE NASZEJ GMINY 

OSINY, BEŁSZNICA - ul. RACIBORSKA
W 2020 r. modernizacji doczeka się kolejny odcinek drogi 

powiatowej ul. Raciborskiej w sołectwach Osiny i Bełsznica o długości 
1 378 m. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych, jest również współfinansowane przez naszą 
gminę do wysokośći 50% wkładu własnego. 14.10.2019 r. nastąpiło 
otwarcie ofert w przetargu rozpisanym przez Powiatowy Zarząd Dróg. 
Wzięło w nim udziłał 10 firm. Najkorzystniejszą ofertę złożył Marbud 
Mariusza Ogrodowskiego (opiewa na kwotę 5 392 788,56 zł.). Trwa 
badanie ofert. 

Kończy się modernizacja pierwszego odcinka ul. Raciborsk-
iej (ponad 1,3 km) od skrzyżownia z drogą krajową przy szkole 
w Gorzycach do przepustu w Osinach. Powstały tu m.in.: nowa 
ścieżka rowerowa, chodnik, kanalizacja deszczowa oraz nowa droga 
z solidną podbudową. Zadanie było współfinansowane przez gminę 
Gorzyce.   

UCHYLSKO - ul. WIEJSKA
Jeszcze w 2019 r. remontu doczeka się fragment drogi powiatowej 

ul. Wiejskiej w Uchylsku. Inwestycja powinna się zakończyć do 
29.11.2019 r. Otwarcie ofert nastąpiło 9.10.2019 r. Spośród trzech 
złożonych ofert najkorzystniejszą przedstawił Drogród Szymona 
Tetli, na kwotę  268 904,51 zł. Droga zostanie wyremontowana na 
najbardziej zniszczonym odcinku odcinku 278 m, od skrzyżowania 
przy kaplicy; ułożone będzie krawężnik na długości 574 m. Zakres 
robót obejmuje m.in. rozbiórkę zużytej nawierzchni, korytowanie, 
stbilizację, podbudowę, wykonanie ław i krawężników oraz 
nawierzchni asfaltowej.

GORZYCZKI - ZIELONA PRACOWNIA
16.10.2019 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gorzyczkach 

odbyło się uroczyste otwarcie Zielonej Pracowni “Zielony Zakątek”, na 
którą środki zostały pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Uroczystość 
zaszczycili swoją obecnością m.in. Adam Lewandowski – Zastępca 
Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Dariusz Domański – 
Wicekurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Zgodnie z założeniami, sala przeznaczona na „Zieloną Pracownię” 
została kompleksowo wyremontowana oraz doskonale wyposażona. 
Jedną ze ścian zdobi fototapeta z widokiem lasu i wodospadu. Na 
oknach zamontowano rolety z widokiem morza. W sali pojawiły się 
mechaniczny oczyszczacz powietrza, a także jego naturalne odpowied-
niki w postaci paprotek. W pracowni zamieszkały także dwa żółwie 
„Tuptuś” i „Błyskawica”, które już stały się ulubieńcami uczniów. 
Zakupione zostały nowoczesne pomoce dydaktyczne, które pozwolą 
na efektywne i bezpieczne przyswajanie zdobywanej wiedzy przyrod-
niczej. Na nowych stolikach pojawiły się nowoczesne mikroskopy, 
małe laboratoria i inne pomoce dydaktyczne. Zielona pracownia 
powstała dzięki kolejnemu pozyskanemu dofinansowaniu z WFOŚ. 

BLUSZCZÓW, CZYŻOWICE, GORZYCE, GORZYCZKI
Przedszkola/oddziały przedszkolne w tych miejscowościach 

zakwalifikowały się do kampanii edukacyjno-informacyjnej pod 
nazwą „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”. 

W ramach projektów zostaną zakupione po 4 oczyszczacze powietrza 
dla przedszkoli w Czyżowicach, Gorzycach i Gorzyczkach oraz 3 dla 
Bluszczowa. Pozostałe Przedszkola znalazły się na liście rezerwowej. 
W okręgu rybnickim do projektu zakwalifikowało się 25 przedszkoli 
na 88 zgłoszonych. 

ROGÓW - PRZEDSZKOLE 
Trwa jedna z największych tegorocznych inwestycji naszej gminy 

- rozbudowa, remont i termomodernizacja przedszkola w Rogowie. 
Prace postępują zgodnie z planem. Wykonawcą robót jest Zakład 
Produkcyjno-Remontowo-Budowlany Artura Marcinka z siedzibą 
w Wodzisławiu Śl. Trwają roboty rozbiórkowe, budowa dodatkowych 
segmentów, wykonywana jest kanalizacja deszczowa na zewnątrz. 
Wykonywane są roboty ziemne związane z podbudowami pod miejsca 
utwardzone. Zakres kolejnych robót obejmuje m.in.: dobudowę 
dwóch nowych skrzydeł (z salami dla dzieci starszych, toaletami 
i pomieszczeniem gospodarczym), wymianę stolarki okiennej oraz 
drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej; ocieplenie ścian zewnętrznych, 
przebudowę wejścia do budynku; wymianę pokrycia dachowego 
na nowe; remont pomieszczeń kuchennych wraz z wyposażeniem; 
modernizację instalacji c.o. i zmianę źródła ciepła (kocioł węglowy 
na gazowy) oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu. 
Planowane koszty do poniesienia to ponad 5 mln zł. Planowany 
termin zakończenia robót i oddania obiektu do użytku to koniec 
sierpnia 2020 r. Na czas prowadzenia prac obiekt został wyłączony 
z użytkowania i w całości przekazany generalnemu wykonawcy.

GORZYCE – ul. ZAMKOWA
Trwa kompleksowa przebudowa ul. Zamkowej na całej długości 

ponad 950 m. Wykonawcą Robót jest Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych z Raciborza. Obecnie trwają zaawansowane prace związane 
z ukończeniem robót brukarskich, regulacją studni rewizyjnych i kratek 
ściekowych oraz przygotowaniem frontu robót pod położenie ostatniej 
warstwy asfaltu tzw. nawierzchni ścieralnej. Całkowity zakres robót 
obejmował: przebudowę jezdni poprzez wykonanie nowej konstrukcji 
o szerokości 5m; budowę progu zwalniającego na wysokości WOLO 
i ZOL, nowego chodnika, przebudowę istniejących poboczy (na 
pobocza gruntowe o nawierzchni ulepszonej tłuczniem kamiennym) 
oraz zjazdów do posesji i do pól uprawnych; budowę dwóch odcinków 
kanalizacji deszczowej włączonej do istniejącej kanalizacji deszczowej, 
drenu; umocnienie skarp elementami prefabrykowanymi; płytami 
ażurowymi lub palisadami; przebudowę słupów energetycznych 
kolidujących z rozbudową; budowę kanalizacji sanitarnej. Planowany 
okres zakończenia realizacji to listopad 2019 r.

UDOSTĘPNIENIE RZEK ODRY I OLZY
Miło nam poinformować, iż zakończyła się budowa 4 miejsc 

odpoczynku - altany z ławostołami w Gorzyczkach, Uchylsku, 
Gorzycach, w rejonie Nautici oraz w Olzie.

W ramach projektu partnerskiego “Udostępnienie Odry i Olzy” 
realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
INTERREG V-A Republika Czeska-Polska PRZEKRACZAMY 
GRANICE 2014-2020. Projekt jest dofinansowany z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu powstało 
również 600m nowej ścieżki rowerowej, a przy siłowni plenerowej 
GOTSiR Nautica zamontowano 4 lampy solarne oraz zamontowane 
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Marta Nielaba z Rogowa

Pani Marta 
Nielaba z Rogowa 
obchodziła 95. 
urodziny. Jubilatka 
owdowiała w bardzo 
młodym wieku, jej 
syn Ryszard miał 
wtedy 6 lat. Pani 
Marta nie pracowała 
z a w o d o w o , 
zajmowała się 
domem i udzielała 
się w Kole Gospodyń 

Wiejskich w Rogowie, organizując wiele pielgrzymek i wycieczek. Wystąpiła 
w wielu przedstawieniach, które ówczesne KGW wystawiało. Jubilatka mieszka 

Helena i Paweł Jurczyk z Turzy Śl.

Państwo 
K r y s t y n a 
i Ryszard 
S z y m i c z e k 
z Rogowa 
obchodzili 65. 
lat pożycia 
małżeńskiego. 
Pani ma 85 
lat, a pan 
90. Jubilaci 
w y c h o w a l i 
jednego syna, 
mają trzech 
w n u k ó w . 

Małżonkowie poznali się na próbie śpiewu w Rogowie, skąd oboje pochodzą. 
Mieszkają w rodzinnym domu pani Krystyny. Jubilatka pracowała na roli  
i zajmowała się domem, mąż pracował na KWK Chwałowice. Z życzeniami 
u Szanownych Jubilatów była Jadwiga Siedlaczek – kierownik Urządu Stanu 
Cywilnego – życząc Jubilatom dalszych, spokojnych lat w zdrowiu.

Żelazne Gody 
państwa Jurczyków. 
65 lat razem są 
m a ł ż o n k o w i e : 
H e l e n a 
i Paweł Jurczykowie 
z Turzy Śląskiej. 
Pan Paweł pochodzi 
z Jodłownika 
a pani Helena 
z Turzy Śląskiej. 

Poznali się na odpuście w Turzy Śląskiej, po roku w 1954 w Czyżowiach stanęli 
na ślubnym kobiercu. Pan Paweł pracował RFM , a potem na KWK 1 Maja. Pani 
Helena zajmowała się domem i wychowywaniem dzieci. Państwo Jurczykowie 
wychowali dwóch synów i doczekali się pięciu wnuków i dwóch prawnuczek. 
Zyczenia jubilatom dalszych lat w zdrowiu, miłości w imieniu Wójta Gminy 
Gorzyce złożył- wiceprzewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Małek i kierownik 
USC – Jadwiga Siedlaczek.

Dostojna 
J u b i l a t k a 
Pani Maria 
Kołek z Turzy  
Ś l ą s k i e j 
o d c h o d z i ł a 
90. lecie 
s w o i c h 
urodzin. Pani 
Maria urodziła 
się w Rogowie 
po ślubie 

zamieszkała w Turzy Śląskiej. Wraz z mężem wychowała trójkę dzieci, a jest 
babcią 5 wnuków i prababcią 8 prawnuków. Obecnie mieszka z córką , wnukiem 
i jego rodziną. Solenizantka mimo sędziwego wieku, nadal cieszy się dobrym 
zdrowiem, lubi czytać i oglądać filmy przyrodnicze. Jest bardzo pogodną i miłą 
osobą. Z okazji jubileuszu życzenia złożyli Jubilatce Wójt Gminy Gorzyce Daniel 
Jakubczyk, wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Małek i kierownik USC 
Jadwiga Siedlaczek, życząc dużo zdrowia, spokoju i wszelkiej pomyślności na 
dalsze lata życia.

Ryszard Rek z Turzy Śl.

Pan Ryszard Rek Jubilat 
z Turzy Śląskiej w sierpniu 
obchodził 90. urodziny. Pan 
Ryszard mieszka wraz z synem i jego 
rodziną w Turzy Śląskiej, pracował 
na KWK Marcel jako sygnalista. 
Wraz z żoną Zofią, z którą przeżył 
60 lat, wychowali trzech synów, 
a obecnie jest dziadkiem czterech 
wnucząt i pradziadkiem czterech 
prawnucząt. Życzenia Jubilatowi 
złożyli: wiceprzewodniczący 
Rady Gminy – Krzysztof Małek 
i kierownik USC - Jadwiga 
Siedlaczek.

Krystyna i Ryszard Szymiczek z Rogowa

dOSTOjNi jUbiLAci

urządzenie do pomiaru liczby turystów. 19 października na starym 
przejściu granicznym w Chałupkach odbyło się podsumowanie 
projektu w którym udział brali partnerzy oraz chętni mieszkańcy 
przygranicza.  Dzięki temu teren wokół Nautici nabrał nowych 
walorów krajobrazowych. Przypominamy iż, projekt realizowany jest 
w partnerstwie. Partnerami projektu są zarówno Polacy jak i Czesi tj 
Gmina Mszana, Gmina Gorzyce, Gmina Krzyżanowice z Polski oraz 
Miasto Bohumin i Miasto Ostrava z Czech. Apelujemy również: 
dbajmy wszyscy o nowe atrakcje w Gminie i nie zaśmiecajmy 
terenu wokół nich.

Nowo powstałe miejsca odpoczynku

Podsumowanie projektu

Obchodzącym swoje urodziny w listopadzie: Karolowi 
Kowalskiemu z Turzy Śl., Luizie Kozielskiej, Helenie Honisz, 
Franciszce Chrobok z Olzy, Annie Mika, Helenie Parucha 
z Gorzyc, Elżbiecie Nogły, Bernadecie Gąsior z Czyżowic, 
Albertowi Kretek z Odry, Pelagii Szejtan z Gorzyczek, składamy 
serdeczne gratulacje i życzenia dwustu lat życia w zdrowiu 
i pomyślności, a przede wszystkim ogromu energii i wigoru.

Piotr Wawrzyczny
przewodniczący Rady Gminy

Daniel Jakubczyk
wójt Gminy Gorzyce

LiSTOpAdOWi jUbiLAci

z synem i jego rodziną, ma dwóję wnucząt i jedną prawnuczkę. Z życzeniami 
u Szanownej Jubilatki był Wójt Gminy Gorzyce Daniel Jakubczyk oraz kierownik 
USC Jadwiga Siedlaczek, życząc pani Marcie wiele zdrowia i radości.

Fot.: arch. UG

Fot.: arch. UG

Maria Kołek
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być „człOWiekieM O złOTyM SeRcU” - bRzMi dUMNie

Ryszard Grzegoszczyk z Gorzyc –były 
samorządowiec i były sołtys Gorzyc. Przez trzy 
kadencje do 2019 r. pełnił zaszczytną funkcję 
sołtysa w Gorzycach. Przez ten dwunastoletni 
okres działalności dał się poznać jako niezwykle 
serdeczny i spolegliwy człowiek, który wszedł do 
środowiska sołectwa z wieloma zamierzeniami, 
które dzięki jego inicjatywie i pracowitości wraz 
z Radą Sołecką i mieszkańcami Gorzyc udało 
się zrealizować. Swoimi zamierzeniami Rysiek 
obejmował wszystkie środowiska sołectwa. 
Był otwarty na sprawy i problemy szkoły, 
przedszkola w Gorzycach, gorzyckiego sportu, 
GCK, KGW, OSP i potrafił mobilizować ludzi 
do pracy przy sprawach kościelnych, a przede 
wszystkim dożył do powstania placu zabaw dla 
dzieci, a także miejsc rekreacji i rozrywki dla 
mieszkańców sołectwa. Okres jego sołtysowskiej 
posługi przypadł w czasie, kiedy ważyły się losy 
przebudowy i modernizacji budynku WDK 
w Gorzycach. Na szczególne podkreślenie 
zasługuje jego wyjątkowe zaangażowanie jako 
strona inicjatywna, przy projektowaniu zakresu 
modernizacji obiektu. Podkreślić należy też 
jego pełne poświęcenia działanie, czynione 
w celu ukończenia inwestycji i oddania do 
użytku mieszkańcom 
Gorzyc oraz całej 
gminy tej placówki 
kultury. Dzięki 
jego inicjatywie 
i osobistemu trudowi 
powstał pierwszy plac 
zabaw w centrum 
Gorzyc na ul. 
Kozielskiej obok 
pizzerii KAMAN. 
Udało się zrealizować 
budowę płyty 
betonowej, która 

służy jako plac rozrywki i sportu obok GCK 
w Gorzycach. Obok płyty powstało boisko 
do siatkówki oraz realizuje się instalację 
przyrządów do ścieżki treningowej. Jako 
sołtys potrafił zbudować w Radzie Sołeckiej 
atmosferę, dzięki której udało się wesprzeć 
finansowo z funduszu sołeckiego zespoły 
szkolne, zuchów i harcerzy, młodych piłkarzy 
„Czarnych Gorzyce” czy też młodzież z OSP. 
Dzięki pomysłowi i wielkiemu zaangażowaniu 
sołtysa Ryszarda Grzegoszczyka w centrum 
Gorzyc na tak zwanym Ryneczku corocznie 
stoi choinka bożonarodzeniowa, upiększająca 
wydatnie to miejsce w czasie okresu Bożego 
Narodzenia i karnawału. Na przestrzeni 
lat jego sołtysowskiej posługi w Gorzycach 
upiększono wiele miejsc publicznych, 
wykonano kilka tablic ogłoszeniowych 
i poprawiła się ogólna wizytówka sołectwa. 
Dbał o dobro wsi. Jako sołtys osobiście udzielał 
się na rzecz lokalnej społeczności, pomagając 
przy organizacji i uczestnictwu gorzyckich 
gospodyń w przeglądzie palm wielkanocnych 
i dożynek gminnych. Jako społecznik angażuje 
się w prace w Zarządzie Stowarzyszenia 
„Senior” w Gorzycach, jednocześnie będąc jego 
aktywnym członkiem. Rysiek potrafił zawsze 
z serdecznym uśmiechem na twarzy wysłuchać 

Ryszard Grzegoszczyk w otoczeniu przyjaciół i nominujących Gorzyc

Ryszard Grzegoszczyk

Fot.: M. Albin

Przedstawiamy tegorocznych laureatów honorowego tytułu 
„Człowiek o Złotym Sercu”Szanowni Państwo

Trudno uwierzyć, że to już po raz 
dziewiętnasty spotkaliśmy się z Państwem 
z okazji tak pięknego święta. Być 
CZŁOWIEKIEM O ZŁOTYM SERCU 
brzmi dumnie… i tak właśnie powinno 
być, albowiem być w dzisiejszych czasach 
osobą o wrażliwym sercu jest niezwykle 
trudno. 

Wynika to stąd, że poczucie 
przynależności i odpowiedzialności za 
drugiego człowieka, za wspólnotę, mimo 
że staramy w jakimś stopniu przekazywać 
młodemu pokoleniu piękne tradycje 
i nauki, umyka w ferworze codziennego 
życia, a zdarza się, że nawet dewaluuje. 
Życie dla wielu osób stało się zbyt krótkie, 
by wystarczyło czasu na zastanowienie się, 
czy warto jeszcze robić coś dla idei, dla 
satysfakcji, okazać po prostu zwyczajną 
ludzką życzliwość, opiekę, uśmiech, radę.

Jak widać na przykładzie naszych 
wspaniałych uhonorowanych, są ludzie, 
którzy myślą „Wielkimi” kategoriami, 
którym zależy na drugim człowieku, na 
tej wspólnocie, którzy nie szczędzą sił, 
czasu i środków dla innych, chcą coś 
zrobić − coś dobrego. Zdarza się, że nawet 
podcina się im skrzydła, ale oni nigdy nie 
poddają się! I taka postawa jest piękna, 
pouczająca i chwalebna!

Dlatego, jest to wspaniałe, że tak blisko 
nas są ludzie, którzy potrafią znaleźć czas, 
energię dla drugiego człowieka, siły do 
obowiązków, nad którymi nie każdy się 
pochyli, do pracy, której czasami nikt nie 
doceni, czy nie znajdzie zrozumienia.

Tym bardziej nam wszystkim miło, 
że mogliśmy w ten szczególny dzień 
27 wrzenia b.r. złożyć podziękowania 
wszystkim aktywnym społecznie 
mieszkańcom, za każdą nawet najmniejszą 
pracę, która została wykonana na rzecz 
drugiego człowieka, za to, że zawsze 
możemy na WAS liczyć. 

Pragnę zakończyć to niesamowicie 
wzruszające spotkanie z Państwem 
przytaczając nad wyraz wymowne 
słowa Jana Pawła II: “Brońmy się przed 
pozorami miłości, nie miłujmy słowem 
i językiem, ale czynem i prawdą”.

Dziękujemy!
red. nacz. Anna Bierska

Ryszard Grzegoszczyk odbierający gratulacje



6 U NAS Listopad 2019

Wiesław Jurczyk z Kolonii Fryderyk 
- znany wszystkim jako Wiesiek, od 
urodzenia mieszkaniec sołectwa Gorzyczki, 
od 25 lat związany jest z sołectwem 
Kolonia Fryderyk. Swoim zaangażowaniem 
w działalność KGiGW w sołectwie, a obecnie 
także w działalność stowarzyszenia „Z Nami 
Warto” stał się osobą dobrze znaną nie tylko 
w naszym sołectwie, ale także w gminie 
Gorzyce i poza 
jej granicami. Od 
20 lat do dziś 
jest aktywnym 
d z i a ł a c z e m 
w miejscowym 
Kole Gospodyń 
i Gospodarzy 
W i e j s k i c h 
w sołectwie 
Kolonia fryderyk, 
a od 2015 roku jest 
również aktywnym 
c z ł o n k i e m 
d z i a ł a j ą c e g o 
w naszym sołectwie 

stowarzyszenia „Z Nami Warto”. Pan Wiesław 
dał się poznać jako człowiek zaangażowany 
w pracę społeczną. Z ogromnym 
zaangażowaniem udzielał się i nadal udziela się 
na rzecz społeczności lokalnej. Pan Wiesław 
jest osobą ambitną i utalentowaną, wykazuje 
się dużą pomysłowością i pracowitością. 
Dzięki jego ofiarnej pracy i życzliwej 
pomocy, nawet w trudnych sytuacjach, 
których nie można było przewidzieć, Pan 
Wiesław dokłada wszelkich starań, żeby nasze 
sołectwo zostało godnie zaprezentowane 
na różnych imprezach środowiskowych, 
a także na uroczystościach gminnych. 
Chętnie też zakłada swój strój regionalny, 
w którym reprezentuje nasze sołectwo 
na tych uroczystościach. Uczestniczy, co 
roku w dożynkach gminnych i z wielkim 
zaangażowaniem przygotowuje wystrój 
przyczep dożynkowych, a następnie aktywnie 
bierze udział w korowodzie dożynkowym. 
W 2005 i 2013 roku bezinteresownie 
włączył się w organizację dożynek gminnych 
w naszym sołectwie. Również w sposób 
bezinteresowny i ofiarny, wspólnie z innymi 
członkami KG i GW Kolonii Fryderyk oraz 
członkami stowarzyszenia „Z Nami Warto” 
wyremontował obiekt będący własnością 
stowarzyszenia i dba o ten obiekt jak o własny 
dom.  Pan Wiesiek jest osobą pracowitą 
i dbającą o wizerunek nie tylko własnego 
domu, ale również o wizerunek obiektu, 
w którym znajduje się siedziba KG i GW 
Kolonii Fryderyk. Chętnie służy pomocą 
innym. Wieloletnie zaangażowanie na rzecz 
społeczności lokalnej jest podstawą do 
nominowania Pana Wiesława i nadania mu 
honorowego tytułu „Człowieka o Złotym 
Sercu”.
O nadanie tytułu wnioskuje: Alicja Lenczyk - 
przewodnicząca KGiGW Kolonii Fryderyk
Wniosek popierają: KGiGW Kolonii Fryderyk, 
Stowarzyszenie „Z nami warto”, sołtys i Rada 
Sołecka Kolonii Fryderyk, Szkoła Podstawowa 
nr2 w Gorzycach, Krzysztof Małek- zastępca 
przewodniczącego Rady Gminy Gorzyce, 
Elżbieta Kołek-Gminna przewodnicząca 
KGW gminy Gorzyce. 

Bernadeta Marcol z Turzy Śląskiej - dla 
nas krótko – Bernadka, jest osobą dobrze 
znaną nie tylko w naszym sołectwie, ale 
także w gminie Gorzyce. Od 1998 roku do 
dziś jest aktywną działaczką w miejscowym 
Kole Gospodyń Wiejskich w sołectwie 
Turza Śląska. Bezinteresownie pomaga 
przy przygotowaniu imprez w sołectwie, 
jak również reprezentuje sołectwo na 
wszystkich uroczystościach gminnych 
i kościelnych. Dlatego też dała się poznać 
jako wybitna gospodyni przy każdej imprezie 
organizowanej nie tylko w naszym sołectwie. 
Pani Bernadka należy do osób niezawodnych 
i zawsze można liczyć na jej pomoc. Docenić 
należy jej aktywność podczas przygotowań 
korony dożynkowej, strojenia przyczepy 
do korowodu dożynkowego. Bierze czynny 
udział przy wyplataniu palmy wielkanocnej 
oraz podczas „Nocy Świętojańskiej”. 
Pomaga zespołowi charytatywnemu, piekąc 
ciasta i ciasteczka. Dochód ze sprzedaży 
jest przeznaczony dla osób potrzebujących 
pomocy. Pani Bernadka jest osobą bardzo 
skromną, spokojną, zawsze uśmiechniętą oraz 
opiekuńczą, gdy ktoś prosi o pomoc, stara się 
pomóc. Biorąc pod uwagę jej zaangażowanie 
w prace społeczne, ofiarną pomoc na rzecz 
innych, życzliwość i otwartość, wnoszę 
w imieniu wszystkich członków KGW 
w Turzy Śl. o nadanie honorowego tytułu 
„Człowiek o Złotym Sercu”.
O nadanie tytułu wnioskuje: Urszula Lenczyk - 
przewodnicząca KGiGW Kolonii Fryderyk
 Wniosek popierają: KGW Turza Śl.,  sołtys 
Joachim Nielaba oraz Rada Sołecka, Szkoła 
Podstawowa im. ks. E.Kasperczyka w Turzy 
Śl., OSP Turza Śl., Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Turzy Śl., Elżbieta 
Kołek-Gminna przewodnicząca KGW gminy 
Gorzyce. 

Bernadeta Marcol

Wiesław Jurczyk

Bernadeta Marcol, członkinie KGW Turza Śl., dyrektor SP w Turzy Śl. Irena Sula

ludzi, pomagać, budować porozumienie 
i jedność w środowisku sołectwa i wokół 
siebie. Swoim doświadczeniem i osobistym 
zaangażowaniem, mimo problemów 
zdrowotnych, nadal służył społeczności 
lokalnej, zasługując swoim postępowaniem na 
miano „Człowieka o Złotym Sercu”.
O nadanie tytułu wnioskuje: Ewald Błaszczok - 
sołtys Gorzyc oraz Rada Sołecka Gorzyc.
Wniosek popierają: portal e-gorzyce, KS Czarni 
gorzyce, KGW w Gorzycach, Stowarzyszenie 
Senior w Gorzycach, OSP Gorzyce, dyrektor 
GCKG Bibianna Dawid wraz z pracownikami, 
ks. Stefan Stebel, Przedszkole Publiczne 
w Gorzycach, Szkoła Podstawowa nr1 
w Gorzycach, Danuta Parma, Elżbieta Kołek-
Gminna przewodnicząca KGW gminy Gorzyce. 



Listopad 2019  U NAS 7

Urszula i Piotr Sochierowie wraz 
z córkami Renatą, Martą i Małgorzatą 
z Gorzyczek - to rodzina społeczników wsi 
Gorzyczki. Prowadzą gospodarstwo rolne. 
To właśnie z ich zbóż robimy nasze piękne 
korony dożynkowe. Cała rodzina chętnie 
uczestniczy w życiu mieszkańców wsi 
Gorzyczki. Pani Urszula obecnie pełni funkcję 
przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich 
w Gorzyczkach. To w ich gospodarstwie 
spotykają się członkinie koła, robiąc korony, 
wianki, palmy. Pan Piotr czynnie uczestniczy 
w pracach przygotowawczych do dożynek: 
wykonuje własnoręcznie konstrukcje do 
nowych koron oraz chętnie bierze udział 
w korowodzie dożynkowym. W tym roku nasza 
przewodnicząca zorganizowała trzy wycieczki 
krajoznawcze, między innymi do Warszawy, 
gdzie – korzystając z gościnności Pani poseł 
Teresy Glenc – zwiedziliśmy sejm i Senat od 
środka. Organizowane przez nasze koło imprezy 
od lat umilają nam swoim graniem i śpiewaniem 
młode członkinie KGW Gorzyczki – córki 
Państwa Sochiera. One też czynnie uczestniczą 
w pracach Koła, ponadto przygotowują 
własnoręcznie upominki uczestnikom naszych 
imprez. Nasza przewodnicząca mimo młodego 
wieku dwa razy reprezentowała wieś Gorzyczki, 

jako Gospodyni Gminnych Dożynek. Wnoszę 
w imieniu wszystkich członków KGW 
w Gorzyczkach, o nadanie honorowego tytułu 
„Człowiek o Złotym Sercu”.

O nadanie tytułu wnioskuje: Elżbieta Tyma - 
skarbnik KGW Gorzyczki
 Wniosek popierają: członkinie KGW Gorzyczki,  
Elżbieta Kołek - Gminna przewodnicząca KGW 
gminy Gorzyce, dyrektor GCKG Bibianna Dawid 
wraz z pracownikami, Henryk Grzegoszczyk, 
Magdalena Gawęda, Stowarzyszenie 
„Senior” z Gorzyc, Krzysztof Małek - zastępca 
przewodniczącego Rady Gminy Gorzyce. 

Irena i Henryk Sosnowie z Czyżowic 
-  mieszkają w centrum czyżowickiej dzielnicy 
Pędzich. Pan Henryk jest rodowitym 
czyżowianinem, zaś jego małżonka pochodzi 
z Bzia z Zmeckiego. Są rodzicami dwóch 
córek i dziadkami sześciorga wnucząt. Są znani 
wszystkim mieszkańcom tej dzielnicy ze swojej 
działalności na rzecz lokalnego środowiska. Pani 
Irena z zawodu była pielęgniarką, pracującą 
w szpitalu powiatowym w Wodzisławiu Śląskim. 
Przez wiele lat pełniła obowiązki zastępcy 
siostry oddziałowej na oddziale wewnętrznym. 
Obecnie jest już emerytką. W jej przypadku 
wybrany i realizowany zawód jest całkowicie 

zgodny z predyspozycjami charakteru – zawsze 
grzeczna, uśmiechnięta, uczynna i przede 
wszystkim chętna do udzielania chorym 
pomocy w tym również mieszkańcom Pędzicha, 
w udzielaniu wszelkiej pomocy pielęgniarskiej. 
Pan Henryk jest z zawodu mechanikiem. 
Wykonywał w życiu wiele różnych prac, 
ale mieszkańcom Czyżowic znany jest ze 
swojej pasji do muzykowania. Jako samouk 
doskonale gra na instrumentach klawiszowych 
w tym głównie na organach elektrycznych 
i akordeonie. Pięknie umila swoim graniem 
i śpiewaniem różne spotkania mieszkańców 
Czyżowic i innych miejscowości. Od wielu 
lat uświetnia coroczne spotkania czyżowickich 
seniorów, którzy chętnie śpiewają z jego 
akompaniamentem kolędy i pieśni biesiadne. 
Pełni również funkcję kierownika muzycznego 
naszych Czyżowianek, będąc współautorem 
ich licznych sukcesów scenicznych. Jest 
jednym z organizatorów corocznej „Nocy 
Świętojańskiej”. Wiele czyżowickich organizacji 
oraz rodzin zwraca się do niego o przygrywanie 
w trakcie swoich, różnych uroczystości. Chętnie 
włącza się w organizację na terenie Rancho 
Western – słynnych „Jamprez” ściągających 
widzów z całego regionu. Wyjątkowość 
postawy społecznej Państwa Sosna podkreśla 
fakt, iż otoczyli bezinteresowną opieką 
ciężko chorą kuzynkę Pana Henryka, od 
wielu lat chorującą na stwardnienie rozsiane. 
Podopieczna jest całkowicie bezradna, sama nie 
potrafi się poruszać. A jednak nie zdecydowali 
się skierować podopiecznej do żadnej placówki 
opiekuńczej. Sami wykonują wszystkie 
czynności związane z zapewnieniem higieny, 
karmieniem, zakupami lekarstw i żywności oraz 
wieloma innymi czynnościami związanymi 
z obsługą chorej. Sami też dostarczają chorej 
przygotowane dla swojej rodziny posiłki. 
Obecnie zajęli się również ciężko chorą samotną 
siostrą Pana Henryka.
O nadanie tytułu wnioskuje: mieszkańcy 
Pendzicha
Wniosek popierają: sołtys Daniel Kurasz oraz 
Rada Sołecka z Czyżowic, Czyżowianki, 
członkinie KGW Czyżowice, dyrektor GCKG 
Bibianna Dawid wraz z pracownikami, Radni 
gminy Gorzyce: Izabella Borecka, Magdalena 
Sieńko.

Rodzina Sochierów

Państwo Sosnowie

Goście przybyli na uroczystość Rodzina Sochierów w towarzystwie mieszkańców Gorzyczek
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RySZARd NIeLABA Z ROGOWA Z tytułeM GORZyCKIeJ PeRły 2019

G O R Z Y C K A 
PERŁA - to ktoś, kto 
swoją osobowością, 
życiową postawą, 
z a a n g a ż o w a n i e m 
i działalnością wyrasta 
ponad przeciętność. 
Ktoś, kto służy wiedzą, 
i talentem, choć 
bardzo często nie myśli 
o zaszczytach.

17 października 2019 
r. w sali widowiskowej 
Domu Pomocy 
Społecznej w Gorzycach, 
odbyła się uroczysta 
gala, podczas której 
wręczone zostały nagrody 
wójta Gminy Gorzyce 
w dziecinie Kultury 
i Sportu, sypendia dla 

najzdolniejszych uczniów z naszej gminy, połączona z wręczeniem 
tytułu GORZYCKA PERŁA. Laureatem tegorocznego tytułu 
GORZYCKA PERŁA 2019 został Pan Ryszard Nielaba, który 
od urodzenia jest mieszkańcem Rogowa.Aktywnie uczestniczy 
w życiu sołectwa i bierze czynny udział w różnego rodzaju akcjach 
i pracach społecznych. Jest zasłużonym działaczem oraz człowiekiem 
szanowanym w swojej społeczności. W latach 1983 do 1987 był 
prezesem LKS ,,Przyszłość Rogów”. W tym okresie został oddany 
budynek ,,Domu Sportu” oraz zakupiono używany autobus, który 
służył piłkarzom klubu i społeczeństwu nie tylko Rogowa.  Od roku 
1984 do 1998 pracował w Radzie sołeckiej w Rogowie jako zastępca 
sołtysa Józefa Grycmana. Po nagłej śmierci sołtysa w maju 1998 roku 
objął funkcję sołtysa w Rogowie. W latach 1987 do 1990 był członkiem 
Komitetu Społecznego Budowy Biblioteki w Rogowie. W roku 1991 
na zebraniu wiejskim został wybrany na przewodniczącego Komitetu 
Budowy Wodociągu w Rogowie. Dzięki m. in. Jego zaangażowaniu 
mieszkańcom Rogowa podniósł się poziom życia. Był także członkiem 
Komitetu społecznego, którego celem było umożliwienie dostępu do 
usług telekomunikacyjnych w Rogowie. Pan Ryszard Nielaba w 1994 
r. aktywnie włączył się w rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej 
w Rogowie, który później przekształcono w budynek gimnazjum. 
Jako przewodniczący Komitetu Społecznego Rozbudowy Szkoły, 
nadzorował poszczególne etapy jej budowy. Pierwszy etap rozbudowy 
czyli fundamenty i piwnice był wykonany systemem gospodarczym. 
Natomiast kolejny etap budowy wykonała firma budowlana. Brał 
udział w dwóch Komitetach Organizacji Dożynek Gminnych 
w Rogowie w 1996 i 2004 roku., gdzie pełnił funkcję skarbnika 
Komitetu Dożynkowego. Brał udział w organizacji trzech parafiad 
w Rogowie, gdzie pełnił funkcję skarbnika. Pan Ryszard Nielaba 
był radnym Rady Gminy Gorzyce trzech kadencji: III, V, VI. W III 
kadencji od 1998 – 2002 r. pracował w dwóch komisjach: Komisji 
Oświaty oraz Komisji Ochrony Środowiska. W V kadencji od 2006 – 
2010 r. pracował jako zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
W VI kadencji od 2010 – 2014 r. pracował jako przewodniczący 
Komisji Rodziny Spraw Społecznych i Zdrowia. Od 2007 roku pełni 
funkcję Przewodniczącego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów Koła w Rogowie, gdzie cieszy się pełnym zaufaniem 
i poszanowaniem. Pracuje w zarządzie Polskiego Związku Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów w oddziale rejonowym w Wodzisławiu Śl., gdzie 
od 2010 roku pełni funkcję Wiceprezesa. Od założenia w 1995 roku 
Związku Emerytów Górniczych św. Barbary przy parafii w Rogowie 
pełni funkcję skarbnika. Dzięki powyższym zasługom uważamy, że 
w pełni zasadnym jest przyznanie panu Ryszardowi Nielaba tytułu 

honorowego ,,Gorzycka Perła”
Podczas uroczystości 

wręczone zostały również 
nagrody wójta Gminy Gorzyce 
z dziedziny kultury i sportu. 
Nagrodę I stopnia wójta 
gminy Gorzyce za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości 
artystyczne, upowszechniania 
i ochrony kultury otrzymał 
Andrzej Nowak, który od 28 
lat społeczny redaktor 
miesięcznika „U nas”. W 1991 
r. był inicjatorem 
i współzałożycielem tego 
periodyku. Swoją pracę 
wykonuje społecznie, 

bezinteresownie. Opisuje fakty, podkreśla sukcesy naszych 
mieszkańców. Jego obecność w środowisku Gminy Gorzyce stała się 
dla nas wszystkich rzeczą prawie oczywistą. Na przestrzeni 28. lat 
uzbierały się setki, artykułów, notatek i relacji spod jego pióra. Cieszy 
się z sukcesów, wspiera środowisko kultury i jest mu od wielu, wielu 
lat niezwykłej życzliwości. Promuje działania i inicjatywy 
w merytoryczny i rzeczowy sposób, zawsze są to relacje poparte 
wyłącznie faktami. Za swoją pracę redaktorską został wyróżniony 
przez wiele środowisk – m.in. strażaków, redakcję „U nas”, czy 
społeczność gminy Gorzyce. Od wielu lat angażuje się w prace rady 
sołeckiej. Jest założycielem Koła Związku Górnośląskiego Gorzyce. 
Nie zaniedbuje przy tym życia rodzinnego. To wspaniały, dobry mąż 
i ojciec, – choć ogromną część prywatnego życia poświęcił lokalnej 
społeczności. Aż trudno uwierzyć, że w natłoku obowiązków zawsze 
dla Wszystkich miał czas. Wywodzi się z rodziny wielodzietnej, 
w której dobra materialne nigdy nie były rzeczą ważną. Pozostawi po 
sobie potomnym wartości cenniejsze niż złoto. W trudnych latach 80. 
Związał się z „Solidarnością”. Do dziś pozostał wierny jej ideałom. 
Nie przechodzi obojętnie obok krzywdy innego człowieka. Jest na nią 
szczególnie wyczulony, co w czasach hegemonii pieniądza ma duże 
znaczenie. Pozostał sobą: to szczery i uczciwy człowiek.Jest przykładem 
prawdziwego społecznika. W 2014 r. za swoją działalność na rzecz 
krzewienia kultury Górnego Śląska otrzymał odznakę „Zasłużony dla 
Związku Górnośląskiego”. Ponadto uhonorowany: Brązowym 
Medalem „Zasłużony dla pożarnictwa”, Tytułem Honorowym 
„Człowieka o Złotym Sercu”, Tytułem Honorowym Redakcji Gazety 
„U nas”. Złotymi Medalami: „Zasłużony dla pożarnictwa oraz 
Zasłużony dla Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Założyciel Koła 
Związku Górnośląskiego, z którym krzewił kulturę Górnośląską 
w Powiecie Wodzisławskim. Juror konkursów: Wiedzy o Powstaniach 
Śląskich, Gwary Śląskiej, uczestnik eliminacji Wielkiej Gry w temacie 
„Powstań Śląskich”. Dwukrotnie zorganizował koncert ZPiT „Śląsk” 
im. St. Hadyny, w pełnym składzie chóru i orkiestry. Autor kilkuset 
artykułów, w tym monograficzno-historycznych w miesięczniku „U nas”, 
które stanowią źródło informacji dla studentów, naukowców całej 
Polski. Współinicjator wydania cyklu map archiwalnych poświęconych 
granicom Górnego Śląska. Swoją wiedzą dzielił się z wieloma 

teGOROCZNI StyPeNdyśCI ORAZ NIePRZeCIętNI dZIAłACZe KuLtuRy I SPORtOWCy 
Z NAGROdAMI WóJtA GMINy GORZyCe

Ryszard Nielaba - Gorzycka Perła 2019

Andrzej Nowak otrzymał nagrodę I stopnia 
w dziedzinie upowszechniania kultury. Na 
zdjeciu z wójtem Danielem Jakubczykiem 
i przewodniczącym Rady Gminy Piotrem 
Wawrzycznym

Fot.: M. Albin

WieLkA gALA W gORzycAch
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magistrantami, wspierając ich w tworzeniu prac naukowych, 
szczególnie tych, poświęconych gwarze i historii Górnego Śląska. 
Autor pamiętnika, w którym relacjonuje na bieżąco najważniejsze 
historyczne fakty dotyczące przemian w Polsce i życia społecznego na 

Górnym Śląsku. Nagrodę 
II stopnia wójta gminy 
Gorzyce za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości 
a r t y s t y c z n e , 
upowszechniania i ochrony 
kultury otrzymała 
Małgorzata Król , córka 
n a u c z y c i e l i 
- Felicji i Jana z Rybnika, przez 
cale swoje życie zawodowe 
związana jest z polska koleją, 
w strukturach, której pracuje 
już 38 lat, ale również 
niezwykle bliska jest Jej kultura 
i sztuka, szczególnie ich forma 
literacka. Pasją pani 
Małgorzaty jest działalność 

społeczna, charytatywna, a także pisanie książek, nie tylko o tematyce 
kolejowej. Od wielu lat organizuję kampanie i eventy firmowe 
promujące kolej w celu umocnienia pozycji firmy w środowisku 
lokalnym i kulturowego podniesienia rangi zawodu kolejarza. 
Organizuje wystawy taboru i historycznych pamiątek  o powstaniu 
kolei na Górnym Śląsku. Wspiera organizację Wystaw Makiet 
Kolejowych, które cyklicznie odbywają się w Czyżowicach i mają 
znaczenie ogólnokrajowe.Sama pisze wiersze i książki, Na tym polu 
zadebiutowała w 1987. Jest autorka dwóch powieści dla młodzieży - 
,,Zanim zakwitną kasztany” i ,,W cieniu marzeń”. Obie powieści 
traktują o problemach nastolatków. Książki publikuje pod 
pseudonimem Margaret Feljan. - Feljan (od imion rodziców Felicji 
i Jana). Obecnie pracuje nad powieścią dla dorosłych. W roku 2018 
napisała i wspólnie z Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach 
wydała książkę dla dzieci – „Moja mama pracuje na kolei” (2018 r.) 
promującą odpowiedzialny zawód kolejarza i bezpieczeństwo. Końca 
dobiegają prace nad drugą z tego samego  cyklu książką. Tym razem 
rzecz będzie dotyczyła pracy kobiet na kopalni. Pani Małgorzata Król 
jest pomysłodawca organizacji przejazdu Pociągu Papieskiego. Po raz 
pierwszy wydarzenie to miało miejsce 3.06.2017 r. Z inicjatywy Pani 
Małgorzaty Król w 2016 roku w kościele p. w. Chrystusa Króla stanęła 
figura św. Katarzyny - patronki kolejarzy. Od 2014 r. pani Małgorzata 
Król jest inspiratorem społecznym Szlachetnej Paczki. W 2006 roku 
współpracowała przy opracowywaniu monografii   o  tematyce 
kolejowej: „Koleją z Katowic do Raciborza” oraz „Stacja Tarnowskie 
Góry”. Specjalizuje się w opracowaniach dotyczących pasjonatów 
związanych z koleją. Praca na rzecz młodzieży to istotna część 
działalności Pani Małgorzaty. W latach 2003-2004 zupełnie 
bezinteresownie prowadziła zajęcia taneczne dla dzieci w czyżowickim 
domu kultury. W 2016 r. została beneficjentką programu „Dom 
kultury+”. Pozyskane środki przeznaczyła na organizację warsztatów 
filmowych dla młodzieży szkolnej oraz uroczysta galę i przedstawienie 
realizacji projektu w ramach zadania: „Czyżowice z inicjatywą” 
realizowanego wspólnie z czyżowickim domem kultury. Celem 
nadrzędnym pani Małgorzaty była aktywizacja młodzieży; zapoznanie 
społeczności lokalnej ze sztuką nowoczesną oraz promocja 
regionalnego dziedzictwa kulturowego. Dzięki Jej zaangażowaniu 
powstał film nawiązujący do historii Czyżowic, obrazujący również 
obecne oblicze społeczno-kulturowe wsi. Od roku 2017 jest stałym 
współpracownikiem redakcji miesięcznika „U nas”. Pani Król jest 
absolutnym orędownikiem kultury Gminy Gorzyce. Wspiera 
działalność kultury swoim doświadczeniem, nawiązuje kontakty 

z twórcami, promuje działalność kulturalną. W tym wszystkim kieruje 
się dobrem dla drugiego człowieka. Została wyróżniona m.in.: w 2013 
r. - tytułem Kolejarza Roku (laureatka konkursu Grupy PKP S.A.), 
w 2017 r. – laureatka ogólnopolskiego plebiscytu Pasja Kolejnych 
Pokoleń, w 2015 r. - otrzymała Odznakę Honorową „Zasłużony dla 
Kolejnictwa” przyznaną przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, w 2018 
r. – otrzymała Tytuł Honorowy „Człowieka o Złotym Sercu”. 
Działalność Pani Małgorzaty Król wykracza dalece ponad Gminę 
Gorzyce. Organizacja przejazdu Pociągu Papieskiego jest inicjatywą 
na skalę ogólnopolską. Wymaga ogromu pracy logistyczno-
organizatorskiej. Dzięki tej inicjatywie Gmina Gorzyce promowana 
jest na skalę całego kraju. W przejeździe uczestniczą rodziny z całej 
Polski. Relację z tego wydarzenia możemy obserwować w mediach 

ogólnopolskich. 
Nagrodę III 
stopnia otrzymało 
Stowarzyszenie 
A k t y w n o ś c i 
L o k a l n e j 
“Perspektywa” 
z Czyżowic, które 
działa od 2007 r. 
na terenie sołectwa 
Czyżowice iliczy 
31 członków. 
Z wielkim 
sukcesem realizuje 
swoje cele 

statutowe tj., aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego, 
budowanie świadomości obywatelskiej, wspieranie rozwoju 
gospodarczego, kulturalnego i oświatowego. Integruje społeczeństwo 
oraz promuje działania na rzecz kultury fizycznej, sportu i  rekreacji 
oraz ochrony zdrowia i środowiska naturalnego. Jedną z najbardziej 
znanych jego inicjatyw jest 10 edycji festynów rodzinnych pn. 
„Wesołe Czyżowice”, połączonych z korowodami przebierańców, 
konkursami na najlepszy pojazd i najciekawsze przebranie, czy 
Jarmarki Bożonarodzeniowe połączone z kolędowaniem oraz udziałem 
licznych wystawców. Dużą popularnością w gminie i całym powiecie 
cieszą się tematyczne biesiady organizowane przez zarząd 
Stowarzyszenia na Rancho Western w Czyżowicach. Stowarzyszenie 
w partnerstwie UKS „Sparta” Czyżowice, przy wsparciu władz gminy 
i powiatu dwukrotnie zorganizowało Mistrzostwa Gminy Gorzyce 
w Biegu na Orientację, wydając jednocześnie mapy biegowe 
„Szwajcarii Czyżowickiej”. Biegi te do dziś cieszą się ogromną 
popularnością wśród dzieci, młodzieży i całych rodzin, promując 
zdrowy styl życia. Dużym osiągnięciem Stowarzyszenia „Perspektywa” 
było wydanie we współpracy z czyżowickim domem kultury książki 
„Czyżowice wczoraj, dziś, jutro”, dokumentującą historię i osiągnięcia 
sołectwa. Rozdziały w niej poświęcone były kościołowi, architekturze 
sakralnej, organizacjom społecznym, czyżowickiej przedsiębiorczości, 
ludziom wywodzącym się z tej miejscowości promujących gminę, 
powiat w kraju i za granicą. Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej 
wnioskuje z sukcesem do odpowiednich instytucji o nadanie osobom 
zasłużonym dla lokalnej społeczności honorowych tytułów „Człowieka 
o złotym sercu”, „Gorzyckiej Perły”, Honorowego Obywatela Gminy 
Gorzyce”. Stowarzyszenie w ubiegłym roku brało udział 
w „Transgrnicznym Festiwalu Kultury i Organizacji Pozarządowych” 
w ramach projektu „Ludzie i kultura pogranicza polsko-czeskiego” 
promując Gminę Gorzyce. SAL Perspektywa działa lokalnie, 
współpracuje z wieloma osobami i jednostkami przyczyniając się do 
integracji i promocji mieszkańców gminy, powiatu. 
Nagrodę I stopnia wójta gminy Gorzyce, w dziedzinie sportu 
uzyskały następujące osoby: Marta Klimek - za zajęcie 7 miejsca 
na Mistrzostwach Europy Juniorów w Helsinkach, w sztafecie 4x 

Małgorzata Król otrzymała za swoją pracę 
społeczną w dziedzinie kultury nagrodę II stopnia

SAL Perspektywa z nagrodą III st. w dziedzinie upowszechniania 
kultury
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200 m stylem dowolnym, Julia Staszewska za zajęcie 7 miejsca na 
Mistrzostwach Świata w Pradze (w duecie Iglikowska Jagoda - Julia 
Staszewska) w kategorii Show dance Duos Children, Nina Stec za 
zajęcie 3 miejsca na Mistrzostwach Świata w Ossie w kategorii Juniors 
in nomination Jazz Dance Groups, Julia Wolny za zajęcie 3 miejsca 
na Mistrzostwach Świata w Ossie w kategorii Juniors in nomination 
Jazz Dance Groups, Julia Skrodzka za udział na Mistrzostwach 
Świata w Ossie Polska Jazz Dance Formation -World Championship 
2018 w kategorii juniorzy, Antonina Swoboda za udział na 
Mistrzostwach Świata w Ossie Polska Jazz Dance Formation - World 
Championship 2018 w kategorii juniorzy, Wiktorii Erban za udział 
na Mistrzostwach Świata w Ossie Polska Jazz Dance Formation - World 
Championship 2018 w kategorii juniorzy, Małgorzata Cebula za 
udział na Mistrzostwach Świata w Ossie Polska Jazz Dance Formation 
- World Championship 2018 w kategorii juniorzy, Karolina Banek 
za zajęcie 7 miejsca na Mistrzostwach Świata w Pradze 2018 formacji 
dzieci do lat 11 Show Jazz Dance, Alicja Cojg za zajęcie 7 miejsca na 
Mistrzostwach Świata w Pradze 2018 formacji dzieci do lat 11 Show 
dance Formations Children, Oliwia Glenc za zajęcie 7 miejsca na 
Mistrzostwach Świata w Pradze 2018 formacji dzieci do lat 11 Show 
dance Formations ChildrenNagrodę II stopnia otrzymali: Miłosz 
Mencel za zajęcie 3 miejsca na Mistrzostwach Polski w Gorzowie 
Wielkopolskim stylem dowolnym na 200 m, Mateusz Zając za 
zajęcie 2 miejsca na Mistrzostwach Polski w Gorzowie Wielkopolskim 
stylem grzbietowym na 200 m, Julia Bura za zajęcie 4 miejsca na 
Mistrzostwach Polski juniorów młodszych stylem klasycznym na 50 
i 100 m, Dominik Myszi otrzymuje nagrodę za zajęcie 8 miejsca 
na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Halowych, 
Gracjan Rus za zajęcie 8 miejsca na Drużynowych Mistrzostwach 
Polski w Gimnastyce Sportowej Mężczyzn Nagrodę III stopnia 
otrzymali: Rafał Klyszcz za zajęcie 3 miejsca na Mistrzostwach Śląska 
w pływaniu stylem zmiennym na 400 m w kategorii 14 lat, Miłosz 
Rus za zajęcie 2 miejsca na Mistrzostwach Śląska w Gimnastyce 
Sportowej Mężczyzn ćwiczenia w podporach w klasie młodzieżowej, 
Amelia Sosna za zajęcie 1 miejsca na mistrzostwach Okręgu 
Śląskiego w kategorii 8-9 G, Szymon Siedlaczek za zajęcie 2 miejsca 
na Mistrzostwach Śląska w Judo. Wyróżnienia otrzymali: Zofia 
Blanik za uczestnictwo Międzynarodowych  zawodach pływackich, 
Kamil Smołka za uczestnictwo w Wojewódzkich turniejach tenisa 
stołowego.

Poznaliśmy również stypendystów za miniony rok - uczniów 
naszych szkół, którzy w minionym roku osiągneli najlepsze wyniki 
w nauce, sporcie oraz na niwie artystycznej, a są to : SP w Czyżowicach: 
Pola Tanenberg, Magdalena Kowalska, Anna Szczyrba, Jakub 
Kwaśnica, Kacper Wojak, Eliza Student, Aleksander Staszewski, 
SP w Rogowie: Kacper Pytlik klasa V, Karolina Piszczan klasa V, 
Emilia Hajok klasa V, Bartłomiej Kwaśnica k+lasa VII, Paulina 
Osadnik klasa VIII, Julianna Lazar klasa VIII, Piotr Sosna klasa 
III Gimnazjum, Łukasz Klon klasa III Gimnazjum, Artur Bugla 
klasa III Gimnazjum, Paweł Fornagiel klasa III Gimnazjum, Milena 
Nowak. ZSP w Gorzyczkach: Bauerek Marta, Kania Piotr, Kucza 
Karol, Skrzyszowski Michał, Szymiczek Zuzanna, Wojak Julia. 
SP nr1 w Gorzycach: Bruno Dzięcielski, Damian Knopek, Michał 
Lubowicki, Wiktor Wojciechowski. SP w Olzie: Natalia Bogacz, 
Magdalena Długi, Emilia Reclik, Julia Szwed. SP w Turzy Śl.:  
Oliwia Komar, Cyprian Frączek, Patrycja Domagalska, Stanisław 
Brachmański, Martyna Bura.

Ze specjalną dedykacją dla laureatów i nagrodzonych wystąpił 
Honorowy Obywatel Gminy Gorzyce , znakomity tenor, wieloletni 
solista ZPiT „Śląsk” Marian Chrobok rodem z Gorzyczek. Soliście 
tego wieczoru towarzyszyli koledzy z zespołu: Joanna Olszowska, 
Maria Waloszek, gościnnie Joanna Skibińska oraz Jacek Kapica.

M. Albin

dziękUję

Jest rok 1990. Z marazmu kilkudziesięcioletniego zniewolenia 
komunistycznego do życia budzi się Demokracja, także ta 
samorządowa. W ludziach i całych społecznościach lokalnych rodzi 
się poczucie tożsamości. Można swobodnie wyrażać swoje poglądy, 
odczucia. Można zrobić coś dobrego, pożytecznego dla społeczności 
lokalnej dla swojej Małej Ojczyzny. Włączam się też w ten nurt. Czy 
mi się uda?- Nie wiem…
Śląski Instytut Naukowy i redakcja Dziennika Zachodniego ogłasza 
konkurs literacki „Górny Śląsk w oczach Górnoślązaków”. Jako 
uczestnik i laureat wyróżnienia tego konkursu udaję się do Katowic, 
aby wziąć udział w finałowym spotkaniu laureatów konkursu 
i konferencji naukowej poświęconej tematom i owocom twórczości 
literackiej uczestników konkursu.
Utkwiła mi w pamięci treść myśli starożytnego epika Homera: „Być 
zarazem wyrazicielem myśli i sprawcą czynów”.
W życiu spotkałem wielu wspaniałych ludzi, z którymi i dzięki 
którym mogę realizować swoje marzenia i pasje życiowe, także te ze 
sfery kultury szerokorozumianej. 
Jest rok 2019. Zostałem wyróżniony nagrodą Wójta gminy Gorzyce 
w dziedzinie kultury. Myślę, że gdyby nie moi najbliżsi i ludzie mi 
serdeczni na pewno nie spotkałoby mnie to wyróżnienie. 
Dziękuję żonie Grażynie za wieloletnie wspieranie mnie w tym, co 
robię, za zrozumienie i okazaną cierpliwość. Dziękuję żonie, które 
zamiast rodzinie poświęciłem bezinteresownej pracy społecznej.
Dziękuję serdecznie pani Krystynie Okoń, byłej dyrektor GOK za 
zaproszenie mnie do wspólnego tworzenia lokalnej gazety „U nas” 
i za lata wspólnej pracy w redakcji. Za podtrzymywanie mnie na 
duchu, za serdeczne uwagi merytoryczne, za życzliwość i uśmiech, 
za okazane zaufanie i serce. 
Chcę podziękować pani Krystynie Durczok, byłej wójt gminy 
Gorzyce oraz Stanisławowi Sitkowi ówczesnemu przewodniczącemu 
Rady Gminy poparcie pomysłu powstania gazety lokalnej. Dziękuję 
Stanisławowi za lata wspólnego redagowania gazety. 
Serdecznie dziękuję wszystkim członkom redakcji miesięcznika 
„U nas” w szczególności Wioli, Piotrowi, Danusi, z którymi miałem 
przyjemność współtworzyć tę gazetę na przestrzeni lat istnienia 
gazety. Dziękuję wójtowi Danielowi Jakubczykowi i Piotrowi 
Wawrzycznemu przewodniczącemu Rady Gminy, oraz członkom 
kapituły za docenienie mojego wkładu na rzecz kultury i przyznanie 
nagrody 
Na koniec chcę podziękować czytelnikom i sympatykom gazety, za 
wyrazy sympati i za to, że potrafią wybaczyć potknięcia, których 
w życiu nie da się uniknąć. 

Dziękuję 
Andrzej Nowak
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Dziennik Zachodni 
zorganizował pierwszą edycję 
plebiscytu Mistrzowie Agro 
2019 województwa Śląskiego. 
Głosowanie odbywało się 
drogą poczty elektronicznej. 
Wybierano Mistrzów 
w sześciu kategoriach: Rolnik 
Roku, Sołtys Roku, Sołectwo 
Roku, Gospodarstwo Roku, 
KGW Roku i Gospodarstwo 
Agroturystyczne Roku. 
Pierwszy etap głosowania 
wyłonił zwycięzców 
powiatowych plebiscytu. 
Zwycięzcy przechodzili 
do konkursu na szczeblu 

wojewódzkim. 
Wielki sukces na szczeblu powiatowym konkursu odnieśli 

reprezentanci gminy Gorzyce i internauci, którzy swoimi głosami 
(sms) wyłonili zwycięzców aż w trzech kategoriach. Sołtysem Roku 
powiatu wodzisławskiego został sołtys Gorzyc Ewald Błaszczok. 
Także sołectwo Gorzyce zostało uznane przez internautów 
Sołectwem Roku powiatu wodzisławskiego. W kategorii najlepsze 
KGW pow. wodzisławskiego zwyciężyło KGW z Czyżowic, 
któremu przewodzi młoda gospodyni Renata Rzeczkowska. Gala 
finałowa plebiscytu Dziennika Zachodniego, nad którym patronat 
objął Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski oraz 
starosta powiatu Kłobuckiego Henryk Kiepura i wojewódzkie 
agendy instytucji i związków związanych z rolnictwem, odbyła 
się w MCK w Kłobucku. W czasie uroczystego finału plebiscytu 
najpierw nagrodzono zwycięzców powiatowych w poszczególnych 
kategoriach. Wielki zaszczyt spotkał reprezentantów Gminy Gorzyce, 
którzy z rąk vice marszałka województwa Śląskiego Beaty Białowąs 
i starosty powiatu kłobuckiego Henryka Kiepury oraz dyrektora 
marketingu Dziennika Zachodniego Krzysztofa Gronowicza odebrali 
dyplomy gratulacyjne za ich wysoką ocenę i osiągnięcia. Dyplomy 
i listy gratulacyjne otrzymali sołtys Gorzyc Ewald Błaszczok, Renata 
Rzeczkowska przewodnicząca KGW Czyżowice. Wyróżnienie dla 
sołectwa Gorzyce odebrali sołtys Ewald Błaszczok i członek Rady 
Sołeckiej w Gorzycach Stanisław Sanecznik.
Przy okazji należy się także uznanie dla głosujących za ich 
konsekwentne głosowanie. Ilość głosów oddanych na przedstawicieli 
Gminy Gorzyce nie wystarczyła do zajęcia miejsca na podium w skali 
województwa. Zwycięstwa w skali powiatu świadczą o kreatywności 
środowisk gminy Gorzyce.
Na uczestników gali finałowej czekała miła niespodzianka, 
przygotowana przez KGW powiatu kłobuckiego w postaci wiejskich 

NAgROdy dLA NAUczycieLi

Podczas uroczystej gali, która miała miejsce 14 października br., 
w Ośrodku Kultury w Gorzycach, wójt gminy Gorzyce uhonorował pracę 
nauczycieli i osób związanych zawodowo z placówkami oświatowymi gminy 
Gorzyce. W śród tegorocznych nagrodzonych osób znalazły się takie, których 
ofiarna praca zasługuje na wielki szacunek, a więź z dziećmi i młodzieżą, 
a także atmosfera, którą współtworzą są często kluczem do relacji pomiędzy 
wychowankami, a kadrą. Oczywiście, chodzi tutaj o pracowników 
administracji i obsługi. Nagroda wójta gminy Gorzyce Daniela Jakubczyka 
została przyznana : Urszuli Młyńczyk z SP Czyżowice, Katarzynie Mazur 
z SP Gorzyce, Krzysztofowi Patasowi z PP Czyżowice, Jolancie Widence 
z PP Gorzyce, Jadwidze Wlazeł z SP Bluszczów

Nagrody wójta Gminy Gorzyce zostały przyznane również następującym 
nauczycielom: Ewie Bugli z SP Gorzyce, Krystynaie Doroszko z SP 
Rogów, Judycie Filipek z PP Czyżowice, Sylwi Funikowskiej z PP Rogów, 
Annie Jurczyk z SP Czyżowice, Ilonie Lenczyk z SP Rogów, Martynie 
Marcol z PP Gorzyce, Aleksandrze Mrajcy z SP Rogów, Aurelii Nikiel 
z SP Gorzyce, Renacie Wali z ZSP Gorzyczki, Beacie Wierzgoń z ZSP 
Gorzyczki.

Nagrodę wójta gminy Gorzyce dla dyrektorów otrzymali : Alina 
Konsek – dyrektor ZSP Gorzyczki, Aleksander Kucza – dyrektor 
SP Czyżowice. To dla nich tego dnia wystąpił zespół śpiewaczy Olzanki 
prowadzony przez Urszulę Wachtarczyk. Wszystkim nagrodzonym 
gratulujemy.

M. Albin

TRzy TyTUły „MiSTRzóW AgRO 2019” W RękAch gMiNy gORzyce

specjałów kulinarnych 
przygotowanych według 
tradycyjnych przepisów wsi 
kłobuckiej.
Według zapowiedzi 
organizatorów plebiscytu, 
czyli Dziennika 
Zachodniego, plebiscyt 
ten organizowany będzie 
w kolejnych latach.

Andrzej Nowak

Nagrodzeni nauczyciele

Nagrodzeniu dyrektorzy Nagrodzeni pracownicy administracji i obsługi

Fot.: M. Albin

Fot.: A. Nowak

Fot.: B. Dawid

Fot.: A. NowakKGW z Czyżowic

Ewald Błaszczok z nagrodą dla sołtysa

Delegacja sołectwa Gorzyce
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Monika i Walter Hiltawscy z Olzy

Weronika i Franciszek Karwotowie z Turzy Śl.

Teresa i Paweł Helczykowie z Rogowa

Sylwia i Michał Rebizakowie z Gorzyczek

Melania i Marian Hołomkowie z Czyżowic

Urszula i Jan Hermanowie z Odry

Teresa i Henryk Meisnerowie z Rogowa

Sylwia i Marian Mojżyszowie z Czyżowic

Maria i Maksymilian Ganitowie z Gorzyc

Teresa i Tadeusz Kamczykowie z Rogowa

Teresa i Bolesław Muchowie z Rogowa

Rozalia i Paweł Szymiczkowie z Rogowa

“Nie wystarczy pokochać, 
trzeba jeszcze umięć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie.”

Auguste Bekannte

Wiesława i Stanisław Palocowie z Czyżowic

Alina i Zygmunt Chłapkowie z Gorzyc

Złote gody w gminie gorZyce 

3. października br., w restauracji „Krystyna i Córki” w Czyżowicach odbyło się spotkanie z okazji 
“Długoletniego Pożycia Małżeńskiego” jubilatów z gminy Gorzyce. Ponad 40 par, które 1969 roku 
zawierało związek małżeński skorzystało z zaproszenia wójta gminy Gorzyce Daniela Jakubczyka 
i przybyło na tą uroczystość. Nie obyło się bez gromkiego Sto Lat, odnowienia przysięgi małżeńskiej. 
gratulacji ze strony przedstawicieli USC Jadwigi Siedlaczek i Wioletty Langrzyk, wójta gminy 
Daniela Jakubczyka, przewodniczącego RG Piotra Wawrzycznego i oczywiście ze strony jubilatów. 
Po wręczeniu odznaczeń i dyplomów szanownych gości zaproszono na obiad a po obiedzie na sesję 
zdjęciową. Po części oficjalnej rozpoczęła się potańcówka, która za pewne trwała do późnego wieczora.

Ta wspaniała rocznica to symbol, wierności i miłości rodzinnej. To dowód wzajemnego 
zrozumienia i istoty związku małżeńskiego. Niech ten jubileusz i następne będą przykładem dla 
przyszłych pokoleń. Kolejnych jubileuszy w szczęsciu i zdrowiu życzą:

wójt Gminy Gorzyce Daniel Jakubczyk, 
kierownik USC Jadwiga Siedlaczek, 

przewodniczący Rady Gminy Piotr Wawrzyczny,
dyrektor GCK w Gorzycach Bibianna Dawid, 

wraz z pracownikami, 
redakcja gazety “U nas” z redaktor naczelną Anną Bierską

Fot.: B. Jordan
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Krystyna i Rudolf Semikowie z Olzy

Maria i Jerzy Resowie z Czyżowic

Alina i Konrad Chłapkowie z Gorzyczek

Helena i Alojzy Michnikowie z Gorzyc

Dorota i Józef Huwrowie z Rogowa

Anna i Józef Honiszowie z Gorzyc

Łucja i Rudolf Szymiczkowie z Rogowa

Maria i Józef Stuchlikowie z Czyżowic

Krystyna i Alfred Szczęśni z Olzy

Janina i Henryk Nogłowie z Czyżowic

Dorota i Józef Mikowie z Turzy Śl.

Anna i Oswald Tomalowie z Gorzyc

Małgorzata i Antoni Szkatułowie z Bełsznicy

Maria i Józef Warzeszkowie z Gorzyc

Krystyna i Józef Urbanowie z Gorzyczek

Kazimiera i Henryk Ludziejewscy z Czyżowic

Dorota i Jerzy Szymiczkowie z Bełsznicy

Zofia i Antoni Bielaszkowie z Rogowa
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jApONiA - część 4

W Nagasaki pielgrzymi odwiedzili 
również klasztor franciszkanów. Poznali 
tam historie pobytu świętego ojca Kolbego 
w Japonii oraz zobaczyli zebrane pamiątki 
w klasztornym muzeum oraz relikwie 
w kościele. W muzeum znajduje się między 
innymi wiele eksponatów poświęconych 
świętemu: pokój, w której mieszkał, 
maszyny drukarskie. Ks. Tadeusz Soboń, 
który oprowadzał pielgrzymów po Nagasaki 
i muzeum klasztornym przedstawił 
zebranym działalność misyjną świętego o. 
Maksymiliana Kolbego: 24 kwietnia 1930 
r. św. o. Maksymilian wraz z innymi braćmi 
wylądowali w Nagasaki. Przed katedrą 
ujrzeli figurę Matki Bożej, co odczytali, 
jako potwierdzenie woli Bożej dotyczącej 
ich działalności misyjnej. Franciszkanie 
natychmiast przystąpili do działania 
i za pośrednictwem o. Kolbego poprosili 
miejscowego biskupa, o zgodę na prowadzenie 
misji i wydawania „Rycerza Niepokalanej”. 
Początkowo biskup nie wyrażał zgody, 
ale z uwagi na wykształcenie o. Kolbego, 
który był doktorem filozofii i teologii, 
zaproponował mu wykłady w seminarium. 
Przyszły święty zgodził się na prowadzenie 
zajęć pod warunkiem otrzymania pozwolenia 
na wydawanie „Rycerza Niepokalanej 
w Japonii. Bez wątpienia było to Boże 
błogosławieństwo, ponieważ jeszcze przed 
połową maja, a więc w niecały miesiąc po 
przybyciu franciszkanów z Niepokalanowa 
do Japonii udało się oddać do druku pierwszy 
numer japońskiego „Rycerza Niepokalanej” 
w nakładzie 10 000 egzemplarzy. Św. 
Maksymilian chciał zdobyć cały świat dla 
Niepokalanej. Rycerstwo Niepokalanej 
miało wyznaczony swój maksymalny cel – 
zdobyć wszystkich ludzi dla Chrystusa za 
pośrednictwem i pod opieką Niepokalanej. 
Misyjny charakter był od początku wpisany 
w fundament Rycerstwa.
Dokładnie miesiąc po przybyciu do 
Japonii o. Maksymilian nadał do 
Niepokalanowa telegram: „Dziś rozsyłamy 
Rycerza japońskiego. Mamy drukarnię. 
Cześć Niepokalanej.” Było to dla braci 
z Polski niemałym zaskoczeniem, ponieważ 
wydanie czasopisma w obcym, nieznanym 
franciszkanom języku, w tak krótkim czasie, 
wydawało się niemożliwe. Tak szybkie 
ukazanie się japońskiego Rycerza („Seibo 
no Kishi”) było też nie do pojęcia dla 
mieszkańców Nagasaki. Miejscowy ksiądz, 
Bernard Hatada Hideo twierdził, że to, co 
uczynił Kolbe, nie da się wytłumaczyć po 
ludzku, ale przyjąć trzeba, jako działanie 
Boże.
Misjonarze rozprowadzali „Rycerza 
Niepokalanej” różnymi drogami. 
Pierwszy numer rozesłano wraz z pismem 

Centrum katolickie Jana Pawła II w Nagasaki

diecezjalnym. Było to korzystne dla braci, 
ponieważ kształtująca się redakcja zyskała 
przy tym wiele adresów. „Rycerz” był nie 
tylko rozsyłany drogą pocztową. Bracia 
często rozdawali pismo na ulicach Nagasaki, 
prosząc także o wizytówki z adresem do 
dalszej korespondencji.
Misja św. Maksymiliana i towarzyszy 
rozwijała się bardzo szybko. Już po roku 
obecności franciszkanów w Japonii, 
w kwietniu 1931 r. w Japonii pracowało 12 
misjonarzy z Polski oraz jeden Japończyk. 
Z tej racji od dłuższego czasu poszukiwano 
miejsca na nowy klasztor. W maju wielkim 
wysiłkiem wybudowano w Nagasaki klasztor, 
położony na zboczu góry Hikosan. Japoński 
Niepokalanów otrzymał nazwę „Mugenzai 
no Sono” (Ogród Niepokalanej). 16 Maja 
przeniesiono tam wydawnictwo. Nakład 
„Rycerza Niepokalanej” podniesiono 
wówczas do 30 000 egzemplarzy. Miejsce 
wybrane na klasztor było trudno dostępne, 
jednak w roku 1945 jego położenie okazało 
się być opatrznościowe. Kiedy Amerykanie 
zrzucili na Nagasaki bombę atomową, 
która zabiła około 70 tysięcy ludzi, klasztor 
franciszkański ocalał. Stracił jedynie szyby 
w oknach. Tłumacząc ten fakt po ludzku, 
przed siłą wybuchu bomby osłoniło go 
zbocze góry, jednak patrząc oczyma wiary, nie 
da się przeoczyć działania Bożej Opatrzności 
oraz cudownej ochrony tego miejsca przez 
Niepokalaną, dla której tutejsi misjonarze 
chcieli zdobyć cały kraj.
Na drodze tworzenia misji franciszkańskiej 
w Japonii nie brakowało przeszkód. 
Zakonnicy nie znali jeszcze dobrze 
języka, więc musieli korzystać z pomocy 
miejscowych, którzy nie zawsze wywiązywali 
się ze składanych wcześniej obietnic. Gdy 
w lipcu 1930 roku św. Maksymilian wrócił 
do Polski, by wziąć udział w kapitule 
prowincjalnej, sprawy wydawnictwa zaczęły 
się komplikować. Japońscy księża coraz mniej 
współpracowali z „Rycerzem Niepokalanej”. 
Z czasem pismem zainteresowały się władze 
państwa. Uznały one czasopismo za zbyt 
obszerne, aby mogło być rozpowszechniane, 
jako dodatek do gazetki diecezjalnej. Policja 
zażądała dodatkowych opłat za wydawanie 
czasopisma z aktualnymi wiadomościami. 
Ówczesny „Rycerz” jednak nie publikował 
takich informacji, więc sprawa potoczyła 
się przychylnie dla braci. Oprócz trudności 
finansowych, lokalowych oraz problemów 
związanych z wydawnictwem, franciszkanie 
w Japonii – jak to bywa w pracy misjonarzy 
– musieli zmagać się ze zniechęceniem, nie 
widząc od razu owoców swojej działalności. 
We wszystkim jednak pomagała im 
Niepokalana, a św. Maksymilian wspierał 
swoich pierwszych misjonarzy i podnosił 

Fot.: arch. M. Król

Kościół z relikwiami o. Kolbego

Wnętrze katedry Urakami - widok na ołtarz
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Muzeum o. KolbegoMuzeum o. Kolbego

Muzeum o. KolbegoMiejsce pracy o. Kolbego, muzeum Nagasaki

ich na duchu. Niezwykłą postawę misyjną 
o. Kolbego wspominał jeden ze współbraci 
br. Roman: „Uczył nas szanować Japonię 
i nigdy jej nie krytykował. Powtarzał, że nie 
przyjechaliśmy tu, żeby kogokolwiek uczyć, 
ale po to, żebyśmy się sami czegoś nauczyli”.
Gorący i wilgotny klimat Japonii sprawiał, 
że słabe zdrowie św. Maksymiliana stale 
się pogarszało. Jednak nawet w chorobie, 
przykuty do łóżka nie porzucił swojej pracy. 
Przychodzili do niego polscy i japońscy 
klerycy, aby słuchać jego wykładów. W czasie 
choroby zajmował się także odpowiadaniem 
na listy, które przychodziły do redakcji 
japońskiego „Rycerza”. Franciszkanie 
w Niepokalanowie odczuwali także brak o. 
Kolbego. Wspólnota przeżywała problemy, 
które najlepiej mógł rozwiązać założyciel 
miejsca, dlatego wezwano o. Maksymiliana, 
aby wrócił do Polski. Po sześciu latach 
intensywnej pracy misyjnej przyszły 
męczennik opuścił kraj Kwitnącej Wiśni. Nie 
zaprzestał jednak wspierać braci misjonarzy, 
którym przesyłał pełne cennych wskazówek, 
rad i zachęt listy. W jednym z nich napisał: 
„Miło wspominam sobie pracę na terenie 
misyjnym i pragnąłem tam złożyć kości, jako 
fundament pod trwałość placówki, ale wola 
Niepokalanej ponad wszystko, nawet ponad 
pracę misyjną.” Wierny tej woli pięć lat 
później wykonał swoją najważniejszą misję 
– oddał życie za ojca rodziny p. Franciszka 
Gajowniczka, ponosząc śmierć męczeńską 
w bunkrze głodowym nazistowskiego obozu 
Auschwitz. Misyjny zasiew św. Maksymiliana 
wydał na japońskiej ziemi obfity plon, a misja 
franciszkanów trwa tam aż do dziś.1 
Ks. Konrad Szweda, który był naocznym 
świadkiem ostatniego kazania o. 
Maksymiliana Kolbego w Auschwitz przed 
blokiem 15 w lipcową niedziele 1941 roku 
tak opisywał to wydarzenie: „ – Słowa, które 
płynęły na kształt miecza obosiecznego, 
przebijały serca – wspominał kapłan. 
I teraz św. Maksymilian wysławiał Maryję, 
przypominając odwieczną naukę Kościoła: 
– Niepokalana – mówił o. Kolbe – przez 
poczęcie i zrodzenie Syna Bożego weszła 

w duchowe pokrewieństwo z Osobami Trójcy 
Świętej. W stosunku do Ojca jest „dzieckiem” 
Jego, Pierworodną i jednorodzoną Córką 
Boga. (...) W stosunku do Syna Bożego jest 
Ona Jego prawdziwą Matką. (...) 
W stosunku do Ducha Świętego jest Jego 
Oblubienicą, bo poczęła za Jego sprawą. 
(...) Maryja dała również Synowi Jego ciało 
mistyczne z członkami, którymi my jesteśmy 
(...). Jest, więc prawdziwą Matką naszą, a my 
Jej dziećmi. I nawet teraz – w łachmanach, 
wychudzony, pokryty ranami dodawał 
otuchy, uzbrojony w Dary Ducha Świętego: 
Czyż podobna, by Matka opuściła swe dzieci 
w cierpieniu i nieszczęściu? Czyż podobna, 
by Matka nie otaczała specjalną opieką 
kapłanów? Przecież między Nią a kapłanem 
związek jest tak ścisły, a podobieństwo tak 
wielkie, że św. Antoni nie wahał się nazywać 
Jej „Virgo-Sacerdos”. W promiennej wizji 
jawi się często wśród nas, sącząc słodką jak 
miód pociechę: „Wytrwaj do końca, bo 
dzień zmiłowania Pańskiego bliski jest.. 
Jak opisywał ks. Szweda, atmosfera tego 
wydarzenia była niemal nadprzyrodzona: 
Słowa te trafiały do przekonania. Miały 
jakby orzeźwiającą siłę. Nabierały innego 

znaczenia. Jakieś dziwne uczucia owładnęły 
myśli. Ojciec Kolbe potrafił jakby „do prawd 
Ducha mowę ducha przystosować”. Ojciec 
Kolbe umiał te gorzkie cierpienia przez 
miłość przetworzyć w twórcze i tryskające 
życiem źródło siły duchowej, które nas 
podtrzymywało. To było wypływem jego 
głębi ducha. 
Zagonami wieczornego zmierzchu 
pokrywało się błękitne niebo, a zachodzące 
słońce zostawiało świetlane smugi, gdy 
rozchodziliśmy się na bloki. Wracaliśmy inni, 
podniesieni na duchu, żyjący innym życiem. 
Kazanie o. Kolbe wywarło na nas głębokie 
wrażenie i pozostanie na zawsze niezatartym 
wspomnieniem... Długo mówiliśmy 
o treści tego kazania. Ostatni akord tego 
kazania wypowiedział o. Kolbe w ciemnicy 
podziemnego bunkra... Kilka tygodni 
później, w wigilię Wniebowzięcia, Królowa 
Niepokalana zabrała swego świętego rycerza 
na wieczną ucztę...”2

W Nagasaki pielgrzymi odwiedzili również 
Katolickie Centrum Jana Pawła II, gdzie 
zatrzymują się wszystkie pielgrzymki 
odwiedzające Nagasaki. W tym miejscu 
zebrani wspominali pielgrzymkę świętego 
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Jana Pawła II do Japonii, 
która odbyła się 23-26 
lutego 1981. Celem 
pielgrzymki Papieża 
Polaka było oddanie 
czci męczennikom 
za wiarę, wizytacja 
lokalnej wspólnoty 
kościelnej. Japonia 
była czwartym (po 
Pakistanie, Filipinach 
i Guam) krajem 
odwiedzonym przez 
Jana Pawła II podczas 

9 podróży apostolskiej, zakończonej krótką 
wizytą na Alasce (Stany Zjednoczone 
Ameryki Północnej). Spotkania z wiernymi 
podczas mszy św. oraz z młodzieżą 
poświęcone były rozważaniu znaczenia 
pokoju w życiu jednostki i społeczeństwa 
oraz nadziei i miłości. Swoistym apelem 
o pokój i rozbrojenie było wystąpienie 
w Hiroszimie. Jan Paweł II powiedział do 
zebranych: Ci, którym leży na sercu dobro 
ludzkiego życia, winni wywierać wpływ na 
rządy i na osoby, które podejmują decyzje 
gospodarczej i społecznej natury, aby ich 
działalność była zgodna z wymogami pokoju. 
Kontynuacją myśli wypowiedzianych pod 

pomnikiem było przemówienie 
wygłoszone podczas spotkania 
z przedstawicielami świata 
nauki. Papież podkreślił, że 
czas, by świat nauki zrozumiał, 
iż przyszłość planety zależy 
od wyborów moralnych. Jan 
Paweł II spotkał się również 
z Polakami mieszkającymi 
w Japonii, odwiedził dom św. 
o. Maksymiliana Kolbe, który 
przybył do Japonii w 1930 
r. W miejscu tym dokonał 
zawierzenia Niepokalanej 
Kościoła w Japonii. Modlił 
się na Wzgórzu Męczenników 
z Nagasaki, w miejscu, gdzie 
zostali oni ukrzyżowani 5 II 
1597.3

Pielgrzymka do Japonii 
zakończyła się 13.06.2019. 
Pełni nowych doświadczeń, 
niezapomnianych chwil, 
odkryć nowej kultury, 
wzmocnieni duchowo 
uczestnicy pielgrzymki 
szczęśliwie powrócili do domu.

Małgorzata Król

Muzeum o. Kolbego

Muzeum o. Kolbego

Muzeum o. Kolbego

Wpis do księgi pamiątkowej w muzeum o. Kolbego

1. https://adonai.pl/historia/?id=29; publikacja Grzegorz Kucharczyk, 2. Bogusław Bajor; www.pch24.pl/najwierniejszy-rycerz-niepokalanej--78--rocznica-smierci-sw--maksy-
miliana-kolbe,70142,i.html#ixzz61Avad2Pe, 3. http://www.centrumjp2.pl/wikijp2/index.php?title=Pielgrzymka_zagraniczna_(9)

Muzeum o. Kolbego

Relikwie o. Kolbego

Wnętrze katedry Urakami
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anna piotrowska
zAzdROść

Kto nie zna tego uczucia, chyba jest 
nie z tej ziemi. To negatywne uczucie 
dopada każdego z nas,  niezależnie od 
wieku. Potrafi zrujnować życie  zarówno 
zazdrośnikowi, jak i jego partnerowi. 
Mówiąc o zazdrości, nasuwa nam się 
obraz pary, ale zazdrość może dotyczyć 
też rzeczy, niekoniecznie osoby, z którą 
mamy zażyłe relacje. Zazdrość dotyka 
bardzo często dzieci, gdyż to właśnie 
one mają spontaniczną skłonność do 
zazdrości, gdyż bardziej niż dorośli 

zwracają uwagę na to, co ktoś ma, niż na to, kim jest i w jakiej sytuacji 
życiowej się znajduje. Weźmy za przykład pierworodne dziecko. To 
właśnie ono niemal zawsze przechodzi okres zazdrości i buntu, z chwilą, 
gdy w domu pojawia się rywal w postaci brata czy siostry. W jaki 
sposób przejawia się zazdrość u dziecka? Obnoszenie się z zazdrości ma 
różnorakie sposoby. Może to być bardzo ostentacyjne podejście, wtedy 
łatwo domyślić się o co chodzi. Gorzej jest, gdy dziecko ukrywa swoją 
zazdrość , wyrażając ją pośrednio w postaci np. agresji, smutku czy 
płaczliwości.  Rodzice powinni dostrzegać przejawy zazdrości u dziecka 
i przez spokojną rozmowę pomagać mu w pracy nad sobą. Pod żadnym 
pozorem nie powinno się wyśmiewać, etykietować czy poniżać dziecka, 
za jego zazdrość słowami typu: “nie bądź śmieszny, to twój braciszek, 
zobacz jaki kochany “….
Nie należy faworyzować żadnego dziecka, okazując, że wolimy bardziej 
jedno od drugiego np. młodsze nieustannie chwaląc, a starsze - często 
krytykując. 
Zazdrość pojawia się często u dzieci i nastolatków 
w środowisku szkolnym. Wiele dzieci staje się  chorobliwie 
zazdrosnymi o osiągnięcia innych. Gdy tylko ktoś okaże się 
od nich w czymkolwiek lepszy, nie mogą się z tym pogodzić. 
Tu, my – rodzice powinniśmy również reagować. Mówmy swemu 
dziecku otwarcie, że nie wymagamy od niego zbyt wiele. Nie oczekujmy, 
by nasza pociecha we wszystkim była alfą i omegą, miała najlepsze 
oceny i osiągała sukcesy, gdyż to niemożliwe. Tłumaczmy dziecku że  
zawsze znajdzie się ktoś od niego lepszy, atrakcyjniejszy, mądrzejszy, 
bogatszy, itd. Nieustanne porównywanie się z innymi wpędza tylko 
w kompleksy. Czujemy się wtedy gorsi od innych. 
A jak to wygląda w miłości?
Mówi się często, że nie ma miłości bez zazdrości. Odrobina jej nie 
jest niczym szkodliwym, a często bardzo uroczym. Niestety szybko 
można przekroczyć granicę.  Do czego zmierzam? Problem pojawia 
się, kiedy zazdrość przybiera niezdrowe rozmiary, a życie dwojga osób 
koncentruje się na kontrolowaniu partnera. Takie relacje przypominają 
wtedy życie w klatce, w której brakuje oddechu. Czym się to przejawia? 
Z pewnością szeregiem destrukcyjnych zachowań typu: liczne pytanie 
‘’ gdzie jesteś’’, przeglądanie telefonu itp. Zazdrość może wzmacniać 
relację, jeśli jest dozowana w odpowiednich proporcjach. Inaczej , kiedy 
jest jej zbyt dużo i jest zbyt silna, wówczas zabija miłość i zaufanie. 
Warto więc na bieżąco wyjaśniać swoje obawy i słabości i pracować nad 
sobą. Już na samym początku znajomości, należałoby wyrazić swoje 
oczekiwania względem siebie nawzajem, mówić otwarcie o zazdrości, 
zaufaniu i własnych lękach. 
Jak widać, zazdrość jest uczuciem, które dopada każdego z nas. 
Niezależnie czy jesteś małym dzieckiem, któremu urodził się braciszek, 
czy może uczniem gimnazjum, który ma w klasie kolegę znacznie 
wyróżniającego się tym, iż osiąga sukcesy, nigdy nie pozwól, by 
zawładnęła Tobą.

bORóWkA

Roślinna insulina – o borówce słów kilka....
Nazywana też borówką amerykańską to owoc nadzwyczaj 

magiczny. Dlaczego? Świat ostatnimi czasy zwariował na punkcie 
czarnej jagody. Nic dziwnego, gdyż posiada wiele cennych 
dobrodziejstw, o czym należy się przekonać...
Borówka amerykańska ma wiele przeciwutleniaczy, które 
ochronią nas przed rakiem, chorobami serca, chorobami oczu, 
utratą pamięci i mnóstwem innych dolegliwości. Pół szklanki 
jagód zawiera blisko 2 gramy błonnika, a więc tyle samo co 
kromka chleba ziarnistego. Borówka, podobnie jak żurawina jest 
niezastąpiona w leczeniu i profilaktyce chorób układu moczowego. 
Szybką ulgę przyniesie nam przy zapaleniu pęcherza.. Suszone 
jagody likwidują zaparcia. Napary z suszonych jagód działają 
przeciwbólowo i uspokajająco, zaś syropy leczą infekcje układu 
oddechowego. Borówka amerykańska doskonale reguluje pozom 
cholesterolu, gdyż zawarte w nich substancje wzmacniają naczynia 
włosowate, czyniąc je nieprzepuszczalnymi dla cholesterolu. 
Dzięki glukokininom jagody pomagają regulować poziom cukru 
we krwi, dlatego nazywa się je roślinną insuliną.
Jagody zawierają pierwiastki mineralne, zwłaszcza selen, cynk, 
miedź i mangan oraz witaminy A, B, PP i mnóstwo C.  
Jakie jagody kupować?  
Kupujmy suche i jędrne owoce o silnym zapachu, bez skaz i odarć. 
Tylko takie owoce są najzdrowsze. Jeśli są pomarszczone lub 
utraciły charakterystyczny, niebieski kolor, to znaczy, że nie są 
świeże, a tym samym są pozbawione cennych właściwości. 
Uwaga!
Jagody płuczemy zawsze tuż przed podaniem. 
Uprawa borówki nie jest skomplikowana. Wystarczy zapewnić 
jej odpowiednie stanowisko i kwaśną glebę, a odwdzięczy się 
pysznymi owocami. 
Europa traktuje borówkę jako owoc deserowy i spożywa głównie 
na surowo. Możemy je też dodawać do ciast i deserów, nadziewać 
nimi bułeczki i pierożki. Bardzo smaczne są przyrządzane z nich 
zupy, kompoty i soki.  

Smacznego!

anna piotrowska

zAkOńczeNie LATA z SeNiORAMi

25 września 2019 r., grupa 100. osób - członków Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów Senior w Gorzycach zakończyła sezon 
letni w Palmiarni w Gliwicach, a później podsumowanie imprezy 
nastąpiło na biesiadzie w restauracji Rajski Zakątek w Knurowie.

M. Gawenda

Seniorzy w gliwickiej Palmiarni
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Informujemy, że w placówkach Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach 
można dokonywać płatności kartą. 

Gminne Centrum Kultury w Gorzycach 
uczestniczy w programie Bezgotówkowa Polska

pRzedSzkOLe pUbLiczNe W TURzy śLąSkiej - pOkAz STRAżAcki

Realizując zalecenia MEN, w sprawie realizacji zadań dotyczących doradztwa zawodowego w ramach preorientacji zawodowej, a także 
promując ideę integracji społecznej, gościmy cyklicznie w naszym przedszkolu przedstawicieli różnych zawodów. Tym razem zaszczycili nas 
swoją obecnością odważni Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Turzy Śląskiej. Podczas spotkania nasi Goście ubrani w mundury strażackie, 
zapoznali dzieci z tajnikami trudnej, niebezpiecznej i niezwykle odpowiedzialnej pracy Strażaków. Zaprezentowali nam swój wóz strażacki, 
przy którym zrobiliśmy sobie piękne zdjęcia pamiątkowe. Przebrani w mundury strażackie, będące przedmiotem marzeń małych chłopców, 
przeprowadzili próbę gaszenia “pożaru”, z wykorzystaniem piany gaśniczej. Przedszkolaki z naszego przedszkola były zachwycone pokazem 
oraz bardzo dziękują strażakom za możliwość uczestniczenia w tym pokazie.

J. G.-M.

Turscy strażacy z przedszkolakamiPokaz strażacki

Fot.: J. G.-M.

NOc bibLiOTek W Sp W ROgOWie 

4 października 2019 r. w naszej szkole odbyła się impreza 
czytelnicza w ramach V edycji ogólnopolskiej akcji Noc 
Bibliotek pod hasłem „Znajdźmy wspólny język”. Noc Bibliotek, 
przygotowana przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, to akcja, 
która w niekonwencjonalny sposób zachęca do korzystania z zasobów 
bibliotek. W akcji Noc Bibliotek 2019 wzięło udział 1761 szkół, 
w tym również SP w Rogowie. Program spotkania w naszej szkolnej 
bibliotece obejmował m.in. wyjście do Gminnej Biblioteki Publicznej, 
oglądanie filmu „Ptyś i Bill”, głośne czytanie fragmentów książek, 
zabawy tematyczne związane z treścią wysłuchanego tekstu, warsztaty 
filmowe i rysunkowe, tworzenie własnego komiksu. Uczestnicy mieli 
okazję wykazywać się kreatywnością w przydzielonych zadaniach, 
a za swoje zaangażowanie otrzymywali nagrody. Organizacją imprezy 
zajęły się Beata Bugla, Jolanta Wuwer, Ewa Baranek i Justyna Stokłosa.

 Ewa Baranek

Noc Bibliotek w Rogowie

Fot.: E. Baranek MłOdzi głOSUją

8 października 2019 r. w Szkole Podstawowej w Rogowie 
odbyły się młodzieżowe wybory parlamentarne w ramach 
ogólnopolskiego programu „Młodzi głosują”. Nasza szkoła jako 
jedyna w gminie przystąpiła do tego projektu przygotowanego 
przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Celem tej akcji jest 
zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym. 

Centrum Edukacji Obywatelskiej już od 25 lat zachęca 
polskie szkoły do prowadzenia działań profrekwencyjnych przed 
wyborami. Do tej pory w symulacjach wyborów wzięło udział 
niemal 3 miliony uczniów. Organizując młodzieżowe wybory, 
uczniowie poznają w praktyce ich zasady i znaczenie, a także 
podejmują aktywność obywatelską. 

W wyborach wzięli udział uczniowie klas starszych ( tj. VI – 
VIII ). Nad przebiegiem młodzieżowych wyborów w naszej szkole  
czuwała Komisja Wyborcza w składzie – Kinga Bielaczek, Beata 
Romanowska i Karolina Michniewska. Koordynatorem projektu 
była pani Karina Pytlik-Lupa.

Ewa Baranek

Młodzi głosują

Fot.: E. Baranek
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gORzyczki
UROczySTe OTWARcie 
ReMizy

Od momentu gdy prezesurę w OSP Gorzyczki objął Wojciech 
Strokosz miejscowa remiza przeszła całkowitą metamorfozę. 
Najpierw wyremontowano garaż, następnie pomieszczenia biurowe 
i toalety z prysznicami, wymieniono instalację elektryczną a starego 
kopciucha CO zamieniono na nowoczesne ogrzewanie gazowe. Efekty 
tej pracy i starania prezesa poskutkowały tym, że w tym roku (2019) 
znalazły się pieniżdze na termomodernizacje budynku i remont sali 
gościnnej. Koszt wykonania tego remontu wyniósł 98 340 zł, do tego 
doszło 2 997 zł na wymianę kaloryferów i 3 tys zł na zainstalowanie 
szerokokątnego monitoringu, który obserwuje teren wokół budynku 
OSP. Remiza jest także pod ścisłą ochroną alarmu. Tak więc po ciężkiej 
pracy należy się także świętowanie z okazji zakończenia prac. Prezes na 
tą okoliczność zorganizował uroczyste otwarcie remizy po remoncie, 
które odbyło się w sobotę 5 października 2019r o godzinie 1600. Wśród 
gości pojawili się: zastępca wójta gminy Gorzyce Sylwia Czarnecka, 
przewodniczący RG Piotr Wawrzyczny, zastępca przewodniczącego 
RG Krzysztof Małek, komendant PSP w Wodzisławiu Śl. Marek 
Misiura, komendant gminny OSP w Gorzycach Jerzy Glenc, strażacy 
z jednostki, kierownik referatu gospodarki komunalnej Izolda 
Gajowska oraz poseł na sejm RP Teresa Glenc. Otwarcie prezes 
Wojciech Strokosz rozpoczął od pokazania zebranym gościom sprzętu 
jaki jednostka zakupiła, później zgromadzeni udali się na zewnątrz by 
zobaczyć jak została wykonana termomodernizacja i jak wykończono 
elewację wraz z zabudową kamer i oświetleniem zewnętrznym na 
ścianach, jak mówili goście – efekt piękny. To samo dotyczyło sali 
gościnnej, która także została wyremontowana i służy mieszkańcom 
(jest wynajmowana za 30 zł doba) . Jak mówi prezes za pieniądze 
z wynajmu zakupiono zasłony i lampiony które dodały efektu tej sali. 
„Zobaczyłam tu ogrom dużej pracy w dodatku wykonanej perfekcyjnie”- 
mówiła zastępca wójta Sylwia Czarnecka. Pod wrażeniem był także 
Piotr Wawrzyczny, który powiedział że pieniądze gminne zostały 
dobrze zainwestowane co przekaże pozostałym radnym gminy 
Gorzyce. „Lecz to nie wszystko” – powiedział Marek Misiura. W tym 
roku jednostka OSP Gorzyczki wzbogaci się w agregat prądotwórczy 
50 kw oraz na to, na co wszyscy czekają czyli nowy wóz bojowy, 

słowa te 
potwierdziła 
pani poseł.

Bogusław 
Jordan

Nowo wyremontowany budynek OSP Gorzyczki

Goście przybyli na uroczystość

Fot.: B. Jordan Dobiega końca dawno oczekiwana inwestycja przebudowy 
i modernizacji ul. Raciborskiej w wyznaczonym na ten rok 

1300 m. odcinku, od ul.Bogumińskiej w Gorzycach do ul.Kolejowej 
w Osinach. Duży koszt tego przedsięwzięcia urealnia się w budowie 
nowoczesnego szlaku komunikacyjnego na ul.Raciborskiej. Solidna 
głęboka podbudowa jezdni odwodniona nową kanalizacją deszczową 
i położenie zgodnie z nowymi technologiami trzech warstw asfaltowych 
daje wieloletnie gwarancje trwałości jezdni wymaganej przy stosowaniu 
w transporcie drogowym bardzo ciężkich zestawów transportowych. 
Piękna ścieżka rowerowa daje gwarancje bezpieczeństwa rowerzystom. 
I wreszcie bezpieczny po przebudowie chodnik dla pieszych tworzą 
nowoczesny trakt komunikacyjny na miarę XXI wieku. Uciążliwości 
dla mieszkańców wynikające z trwania remontu przy użyciu ciężkiego 
sprzętu mamy już za sobą. Korzystając z okazji pragnę tą drogą 
podziękować Wójtowi i władzom samorządowym za zrozumienie 
potrzeby i wykonanie naprawy dróg polnych służących okolicznym 
mieszkańcom. Serdeczne podziękowania za cierpliwość dla właścicieli 
działek i użytków rolnych, przez które zostały utworzone objazdy. Przy 
okazji wykonywania objazdów została solidnie naprawiona droga do 
DPS-u z zastosowaniem wiórów asfaltowych, tworząc przez długie 
lata oczekiwaną przez rowerzystów lepszą nawierzchnię dla tej drogi 
polnej. W oczekiwaniu na kontynuację przebudowy drugiego odcinka 
ul.Raciborskiej od ul.Kolejowej do ul.Czyżowickiej, rozpoczęto 
prace nad utworzeniem kolejnych objazdów z wykorzystaniem dróg 
polnych, które również wymagają naprawy nawierzchni, przebudowy 
i wzmocnienia dwóch przepustów przy ulicach Łąkowej i Kolejowej 
w Osinach. Będąc w temacie naprawy dróg naprawiono z końcem 
wiosny kolejny odcinek nawierzchni jezdni na ul.7 Kwietnia wraz 
z trzema wjazdami do posesji.
Na placu zabaw w Osinach zostały zabudowane 4 urządzenia do 
gimnastyki plenerowej i dwa urządzenia zabawowe realizujące projekt 

z 2018 roku.
Dziękujemy panu 
Prezesowi klubu Czarni 
Gorzyce za materiał 
na siatki do małych 
bramek treningowych 
używanych przez 
młodych piłkarzy na 
boisku w Osinach. 
Panu Zbyszkowi 
G. dziękujemy 
za wcześniejsze 
wykonanie bramek 
i obecnie za 
przystosowanie ich 
do zabudowy siatek. 
W imieniu dzieci 
i rodziców serdecznie 
panie Zbyszku 
dziękujemy. Rada 
sołecka Osin zaprasza 
na nasz plac zabaw 
i zachęca do ćwiczeń 
sportowych wszystkich 
dbających o zdrowie 
i swoją kondycję 
fizyczną.
 

sołtys H. Tomala.
Osiny 14. 10. 2019r.

Wieści z OSiN

Przebudowa drogi

Przepust

Droga po remoncie

Fot.: H. Tomala
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dzień zieMNiAkA W Ok OLzA

Pyra, kartofel, brambor, grula. Ziemniak niejedno ma imię. 
Czy wyobrażacie sobie życie bez niego? Jakie ziemniaczane potrawy 
lubicie? Można zadawać wiele pytań, ale nie o to nam chodzi.

9 października w Ośrodku Kultury w Olzie odbyło się  spotkanie 
przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich z naszej Gminy oraz 
zaproszonych gości. To już siódme spotkanie z okazji “Dnia 
Ziemniaka” w Ośrodku Kultury w Olzie. Jak co roku było smacznie, 
miło i bardzo wesoło. W tegorocznym menu znalazły się knedle 
ze śliwkami oraz ziemniaczana zapiekanka. Słodkości zastąpiły 
ziemniaczane  pączki. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Olzy 
na czele z panią Marią Kuczera jak zawsze zaskoczyły nas dobrym 
smakiem wcześniej przygotowanych potraw. 

Atrakcją tego święta, oprócz degustacji regionalnych potraw 
z ziemniaka, był program artystyczny przygotowany przez 
instruktorki Ośrodka Kultury w Olzie. Dziewczynki z Muzycznej 
Akademii Malucha swoim aksamitnym głosem,  wprowadziły 
radosny klimat. Zaraz po nich wystąpiły nasze podopieczne 
uczestniczące w warsztatach proponowanych przez Ośrodek Kultury 
w Olzie.  Następnie na scenie wystąpił zespół Pań „Ale to już było” 
a zaraz po nim pojawił się wszystkim nam znany zespół również 
z Olzy ‘’Olzanki’’, który zakończył krótki program artystyczny. Na 
zakończenie przewodnicząca KGW z Olzy wręczyła podziękowania

Dzień Ziemniaka stał się dla wszystkich źródłem wielkiej radości 
i wspaniałej zabawy.Dziękujemy za wspólne chwile. Do następnego 
spotkania za rok!

Marzena Hojka
Ośrodek Kultury w Olzie

Ale to juz było

Muzyczna Akademia Malucha

Olzanki

Fot.: arch. M. Hojka głOśNe czyTANie W OLzie

W tym roku Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania przypada 
29 września. Z tej okazji instruktorki Ośrodka Kultury w Olzie miały 
przyjemność gościć w Przedszkolu w Olzie. Panie przeczytały dwie bajki: 
O wilku i siedmiu koźlątkach oraz Żabi książe. Po przeczytaniu baśni 
przyszedł czas na rozmowy. Dzieci miały mnóstwo pytań. Na koniec 
dzieci otrzymały słodkości a dziewczynki wręczyły swoim chłopcom 
z okazji Dnia Chłopaka kolorowe latarki zakupione przez Radę Rodziców 
PP Olza. Czytanie rozwija wyobraźnię , język i pamięć. Uczy myślenia, 
poprawia koncentrację, poszerza wiedzę. Czytanie jest wspaniałym 
sposobem na spędzenie wolnego czasu. Zachęcamy do czytania.

Bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i zaangażowanie 
opiekunom grup, a dzieci wraz z rodzicami serdecznie zapraszamy do 
naszego Ośrodka Kultury w Olzie na zajęcia oraz do olzańskiej Biblioteki.

W tym samym dniu w Szkole Podstawowej w Olzie zawitał Minionek, 
który rozdał słodkości chłopcom z okazji Dnia Chłopaka. Niespodzianka 
bardzo się spodobała wszystkim dzieciom.

Marzena Hojka
Ośrodek Kultury w Olzie

Dzieci uwielbiają Minionki

Głośne czytanie

Fot.: arch. OKO

Sprostowanie
W Gazecie “U nas” nr 10/2019 na stronie 21. w tabeli Kla-

sa A 2019/2020 Podokręg Racibórz  na pierwszym miejscu 
wymieniliśmy błędnie LKS Krzyżanowice zamiast LKS Krzanowice 
(LKS Krzyżanowice występuje w klasie okręgowej). Za zaistniałą 
pomyłkę przepraszamy.
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MiSTRzOWie UROdy 2019

Wywiad z Michaliną Siedlaczek mieszkanką 
Czyżowic, uczestniczką plebiscytu „Mistrzowie Urody 
2019” w kategorii Fryzjer Roku i Salon Fryzjerski 
Roku. Plebiscyt organizowany jest przez Polska Press 
Sp. z o.o. z Warszawy lokalnie przez Oddział Śląsk pod 
egidą wydawnictwa „Dziennik Zachodni”. Plebiscyt 
polega na wyłonieniu laureatów w drodze głosowania 
Czytelników w kategoriach: Fryzjer Roku, Kosmety-
czka Roku, Stylista Paznokci Roku, Salon Fryzjerski 
Roku, Salon Kosmetyczny Roku, Linergistka Roku, 
Make-up Artist Roku, Masażysta Roku, Dietetyk 
Roku, Barber Roku, Trener Personalny, Mistrz Tatuażu 
Roku. Plebiscyt prowadzony jest w dwóch etapach. 
Pierwszy powiatowy etap trwał od 13.09.2019 od godz. 
12:00 do dnia 16.10.2019 do godz. 22:00. Drugi etap 
– wojewódzki finał plebiscytu będzie trwać od dnia 18 
października 2019 r. do dnia 25 października 2019 r. do 
godz. 22:00. W kategorii: Fryzjer Roku, Kosmetyczka 
Roku, Salon Fryzjerski Roku, Stylistka Paznokci Roku 
oraz Salon Kosmetyczny Roku. W pierwszym etapie 
pani Michalina zajęła 1 miejsce z wynikiem 360 głosów. 
Na tym etapie uczestniczyło 28 fryzjerów z powiatu 
wodzisławskiego. Serdecznie gratulujemy zajęcia 1 mie-
jsca i czekamy na wyniki drugiego etapu. Ogłoszenia 
wyników wkrótce. Mamy nadzieję, że pani Michalina 
również wygra ten etap.
M.K.: Pani Michalino proszę powiedzieć jak to się stało, 
że została pani fryzjerką. Czy zawsze o tym pani marzyła?
M.S.: Od dziecka marzyłam, żeby zostać fryzjerką. 
Układałam fryzury lalkom, potem siostrze bliźniaczce. 
W szkole podstawowej koleżankom, aż trafiłam 
do Zespołu Szkół Zawodowych w Pszowie, gdzie 
nauczyłam się fryzjerstwa. 
M.K.: Czy to jest jedyna pani pasja?
M.S.: Jest to największa moja pasja. Lubię też 
podróżować i zdobywać nowe doświadczenia. 
M.K.: Jak długo pracuje pani w tym zawodzie i jakie 
mam pani doświadczenie zawodowe.
M.S.: Razem z praktyką pracuje 15 lat. Praktykę 
miałam w salonie „Marzena”. Potem pracowałam 
w różnych salonach. Od 4 miesięcy tj od 4.06.2019 
mam własny salon „Fabrykę Włosa” w Wodzisławiu 
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M.K.: Proszę określić jakie cechy powinna mieć dobra 
fryzjerka?
M.S.: Moja pierwsza nauczycielka zawodu zawsze 
zwracała uwagę na takie cechy jak: kompetencje, wiedzę, 
życzliwość, pogodę ducha, empatię, opiekuńczość. 
Ponadto dobra fryzjerka powinna być uśmiechnięta, 

dążąca do profesjonalnej usługi fryzjerskiej spełniając 
oczekiwania klientów. Ważna też jest atmosfera, 
umiejętność rozmowy z klientem, punktualność i zro-
zumienie jego potrzeb. W moim salonie klienci mogą 
czuć się swobodnie, tak jak w domu. Mam specjalne 
miejsce, gdzie klient może wypocząć na kanapie, 
zobaczyć wiadomości lub interesujący program w TV, 
przeczytać prasę, jednocześnie delektując się smaczną 
kawą z ekspresu. W moim salonie pracuje fantasty-
czna Anita, która jest profesjonalna, sympatyczna, 
uśmiechnięta i pełna pasji. W każdej sytuacji śpieszy z radą  
i pomocą. 
M.K.: Jak dobiera pani kolor i typ fryzury dla klientek. Co 
bierze pani pod uwagę?
M.S.: Kolor i stylizację dobieram do życzeń klientki 
z uwzględnieniem typu urody, cech osobowościowych 
oraz dostosowuję do struktury i koloru włosa.
M.K.: Jak należy prawidłowo przeprowadzać pielęgnację 
włosów?
M.S.: Jak wyglądają włosy i czy są zdrowe ma wpływ 
nie tylko dieta i stan zdrowia, ale także odpowiednia 
pielęgnacja. Lśniące, gęste i mocne włosy są dumą 
każdej kobiety. Warto co jakiś czas przyjrzeć im się 
uważnie w lustrze by ocenić, czy przypadkiem nie 
przyszła pora na zmianę kosmetyków do włosów tj. 
szamponu, odżywki lub podcięcia czy koloryzacji. 
Zasady pielęgnacji włosów są uniwersalne. Są osoby, 
które muszą myć włosy codziennie, i takie, które 
mogą to robić raz na kilka dni. W obu przypadkach 
jest to postępowanie prawidłowe, bo włosy należy 
myć wtedy, kiedy tego wymagają tj. są nieświeże lub 
skóra głowy jest przetłuszczona. Do mycia używamy 
szamponu dobranego do skóry głowy, a nie do 
rodzaju włosów. Szampon ma za zadanie oczyścić 
skórę i zmyć resztki środków do stylizacji. Ważna 
też jest technika mycia włosów. Szamponem sta-
ramy się myć tylko skórę głowy, opuszkami palców  
z nałożonym na nie szamponem lekko ją masować. 
Błędem jest mycie szamponem całych włosów, szarpiąc 
je i trzeć dłońmi mokre pasma. Mokre włosy mają od-
chylone łuski, które uszkadza mocne tarcie i szarpanie. 
Powstaje wtedy kołtun, który potem trudno rozczesać. 
Zanieczyszczenia usuwamy pianą, która wytworzyła 
się podczas mycia skóry. Zbieramy ją w dłoniach, 
a następnie przesuwamy po całej długości włosów od 
nasady do końcówek. Włosy myjemy dwukrotnie. 
Pierwsze mycie rozluźni cząsteczki brudu, a drugie 
dokładnie oczyści skórę. Woda do mycia powinna być 
umiarkowanie ciepła. Zimna i gorąca woda podrażnia 
skórę głowy, niszczy łodygę włosa oraz pobudza pracę 
gruczołów łojowych. Po umyciu włosów, odżywkę 
dopasowujemy do rodzaju i stanu włosów. Odżywka 
ma za zadanie nawilżyć, zregenerować, a przede 
wszystkim domknąć rozchylone podczas mycia łuski 
włosa. Odżywkę stosujemy podczas każdego mycia 
i nakładamy na wilgotne, ale nie mokre włosy w ki-
erunku od końcówek do nasady, delikatnie wcierając. 
Przy długich włosach wystarczy wmasować odżywkę 
na 2/3 długości, bo wyżej włosy są mocne. Po kilku 
minutach dokładnie ją spłukujemy. Należy dokładnie 
spłukać resztki kosmetyków, aby nie podrażniać skóry 
głowy i nie obciążać włosów.
Są klientki, które nie mają czasu na pielęgnację w domu 

i potrzebują szybkiej odnowy struktury włosów, ale są 
też klientki, które lubią często salon odwiedzać w celu 
pielęgnacji np. światłem czerwonym, które powoduje 
że odżywka wchodzi w głąb włosa. Do pielęgnacji 
włosów w moim salonie stosowna jest również kriot-
erapia, która zatrzymuje odpowiednią proporcje wody 
we włosie. Najbardziej cieszy się uznaniem klientów za-
bieg keratynowego prostowania włosów, który nawilża  
i wygładza włosy. Zabieg ten powoduje, że włosy przez 
dłuższy czas są odżywione i nie wymagają prostowania 
prostownicą, ponieważ są miękkie i gładkie.
M.K.: Czy jest pani zadowolona ze swojej pracy? Co by 
pani jeszcze zmieniła?
M.S.: Jestem bardzo zadowolona ze swojej pracy. 
Spełniam moje marzenia. W moim salonie pragnę 
rozszerzyć usługi o barberstwo. Odkąd pojawiła 
się w Polsce i na świecie moda na brodaczy, zaczęło 
rozwijać się także barberstwo, co pozytywnie moim 
zdaniem wpłynęło na  branżę i postrzeganie zadbanego 
mężczyzny. 
M.K.: W jakich konkursach i szkoleniach brała pani do-
tychczas udział? 
M.S.: Brałam udział w licznych szkoleniach. Do 
najważniejszych należą:
21 września 2014 Wierzbicki i Szchmidt 
w Zielonej Górze – stylizacja i koloryzacja, 10 kwi-
etnia 2018 Puchałka hair Academy w Pszczynie 
- szkolenie Barber. Brałam również udział  w 2014 
roku w koloryzacji i układaniu włosów dla podopiec-
znych Fundacji Piękne Anioły, za którą otrzymałam 
statuetkę. Otrzymałam również certyfikat  
z zakresu koloryzacji, stylizacji i pielęgnacji z Akademii 
Kallosa.
M.K.: Jakie ma pani plany na przyszłość?
M.S.: Planuję w najbliższej przyszłości: zdać egzamin na 
mistrza, podjąć się szkolenia uczniów, zwiększyć ofertę 
fryzjerską o barberstwo, zdać egzamin na Prawo Jazdy 
kat. B 
M.K.: Planów na przyszłość ma pani dużo. Praca od rana 
do wieczora w salonie wymaga wielu wyrzeczeń. Co na 
to rodzina?
M.S.: Mogę liczyć na wsparcie mojej rodziny. Najwięcej 
pomocy, rad i wsparcia mam od mojego męża Łukasza. 
Dziękuję za jego oddanie i miłość. To On dopinguje 
mnie do dalszej pracy i spełnienia marzeń. 

Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów
Wywiad przeprowadziła Małgorzata Król

Michalina Siedlaczek podczas pracy Fot.: M. Król

Michalina Siedlaczek Fot.: M. Król
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miejsce Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota

OK Gorzyce 1530

komisje Rady Gminy
(raz w miesiacu zgodnie z harm.)

1530

próba Break dance
1235 - 1650

Kurs komputerowy 65+
Śląska Akademia Senior@

tel.: 577 888 627

1530

sesje Rady Gminy
(raz w miesiacu zgodnie z harm.)

900 dyżur zarządu 
Stowarzyszenia SENIOR

każdy I piątek miesiąca

1800- 2000 próba zespołu 
Gorzyczanie

Urszula Wachtarczyk

1700-1800 dyżur radnego 
sołectwa Gorzyce

(każdy ostatni wtorek miesiąca)

1400 - 2100

nauka gry na gitarze
Sławomir Tatera

1630-1730

Muz. Akademia Malucha
Urszula Wachtarczyk

1700-1930

RikiTiki
próby zespołu tanecznego

1800- 2115 

język angielski
1800- 2100 

język niemiecki
1700- 2000 

Mała manufaktura
zajęcia twórcze - Alina Glenc

1800- 2000 

język niemiecki

1900- 2115

próby grupy teatralnej
Gorzyccy

1700- 2000 

język angielski
1930- 2100 

Vocalsi
Urszula Wachtarczyk

ŚW w  Gorzyczkach 1200- 1600
 Zajęcia sportowe

gry i zabawy ruchowe
oraz pomoc w odrabianiu 

zadań domowych

1330- 1600 

Zajęcia plastyczne
kreatywne i artystyczne oraz 

pomoc w odrabianiu
zadań domowych

1130- 1600 

Fitnes
świczenia, taniec, zabawa 

oraz pomoc w odrabianiu 
zadań domowych

1300- 1600

Zajęcia świetlicowe
gry i zabawy planszowe oraz 

pomoc w odrabianiu 
zadań domowych

700- 900  i 1230- 1600 

Zajęcia sportowe
dzień aktywności fizycznej 
oraz pomoc w odrabianiu 

zadań domowych

ŚW w Uchylsku 1700 Mali artyśli zajęcia 
plastyczne

1600- 1700 

klub miođnikw gier 
planszowzch

1600-2000 
zajęcia sportowe

1600-2000

Kółko tenisa stołowego
1630- 1930 Zajecia 

czytelnicze i multimedialne

1830

zajęcia kulinarne / teatralne
1700- 1900 

Szyciowo-recyklingowy 
zawrót głowy

ŚW w Osinach 1500- 1900 

zajęcia świetlicowe
1500- 1900 

zajęcia świetlicowe
1500- 1900 

zajęcia świetlicowe
Sensoplastyka dla smyka

zajęcia co dwa tygodnie
1000 Dzieci - Dzieciom
zajęcia co dwa tygodnie

600- 1800 Mażoretki 
Michalina Michalik-Newe

1700- 1900

Szyciowo - recyklingowy 
zawrót głowy

1000/1730 

Próby chóru Melodia
Małgorzata Blutko

OK Czyżowice 815- 915

1045- 1145 

kurs j. angielskiego 
Karina Wydra

1300- 1745 

lekcje gry na pianinie 
Bożena Marcol

1010- 1430

Kurs komputerowy 65+
Śląska Akademia Senior@

tel.: 577 888 627

1700- 2000 

kurs j. angielskiego 
finansowany ze środków 

unijnych

1700- 1915 

kurs j. angielskiego 
Karina Wydra

900-1100 próba zespołu 
Dolce Canto

Barbara Grobelny

1700- 1900 

Orbita - kurs prawa jazdy 
Szymon Cygan

1700- 1900 próby zespołu 
Czyżowianki 

Renata Rzeczkowska

1200- 1500
 lekcje gry na pianinie 

Bożena Marcol

1900- 2000 Aerobic 
Grażyna Blutko

2000- 2200 

próby Orkiestry Gminy 
Gorzyce

Henryk Krótki

1000-1230  

Warsztaty plastyczne
Hania Władarz

(podział na dwie grupy)

1545- 1715 

CRAZY DANCE 
DagmaraMarcol

1730- 2030 

kurs j. angielskiego 
finansowany ze środków 

unijnych

1500- 1700 

Spotkanie emerytów
(ostatnia środa miesiąca)

1100-1300  

16 DH im.Żwirki 
i Wigury

Bronisław Kwiatoń

1715- 1845 

MAGIC DANCE 
Dagmara Marcol

1900- 2000 Aerobic
 Grażyna Blutko

1630-1730 

MINI MINI DANCE
Anna Buban-Wojcierowska

1100-1300  

17 GZ Czyżyki 
Maria Kmiecik

1900- 2100

próby chóru Moniuszko 
Barbara Grobelny

1700- 1900 

Orbita - kurs prawa jazdy
Szymon Cygan

`

1700- 1800 

kurs j. angielskiego 
Karina Wydra

1730- 1900 

MINI DANCE  
Anna Buban-Wojcierowska

ŚW w Bełsznicy 1400- 2000 Zabawy kuli-
narne ,zabawy ruchowe

1400-2000 Zajęcia plastyczne
gry i zabawy stolikowe

ŚW w Rogowie 1700 - 1900

próba zespołu
“Rogowianki”

1630 i 1730

zajęcia z j. angielskiego
1700 kółko gitarowe grupy 1

dzieci młodsze
1530 - 1800 zajęcia plastyczne 1900

kółko biblijne

1800 

próba dziecięcego zespołu 
wokalnego 

(salka na probostwie) 
Małe Poddasze

1800 kółko gitarowe grupy 2
dzieci starsze

1800 Klub Miłośników Gier 
Planszowych

1000

spotkania Dzieci Maryi

1800 

próby scholi dziecięcej
1200

próba świetlicowej grupy 
tanecznej

OK Olza 1400- 1500 i 1500 - 1600

kurs j. angielskiego
 dla dzieci Edyta Mańka

dzieci od 6 lat oraz kl. I-III
dzieci kl. IV-V

koszt zajęć 70,00/mieś.
tel. 600 949 130

1600- 1730 

Kreatywna Kraina 
Malucha

Marzena Hojka, koszt 
5,00/zajęcia

1600- 1800 

Zajęcia otwarte
gry w tenisa stołowego oraz 

piłkarzyki 
Marzena Hojka

1800

Piątkowe wieczory
Marzena Hojka
raz w miesiącu

1000-1200 

Sensoplastyka dla smyka, 
Michalina Maks

koszt 10,00/osoba

1630- 1800 

Warsztaty z igłą i nitką
Alina Glenc,

koszt 5,00/zajęcia

1600 - 1730 

próby chóru
 Słowiki nad Olza
Tymoteusz Kubica

1800

Wernisaż
Marek Grzebyk
raz w miesiącu

1230 

Nauka jazdy Szofer
Argyrios Gkeros

1800 próby zespołu
Ale to już było, 

Urszula Wachtarczyk

1730 

Zespół Olzanki, 
Urszula Wachtarczyk

1800 Szkoła rodzenia
Centrum Medyczne 

PERFEKT

ŚW w Odrze 1400 - 2000 

Zajęcia świetlicowe

1700--1900

Zajęcia Taneczne

1630- 1800

Zajęcia plastyczne
z Markiem Grzebykiem

1400- 2000

Zajęcia świetlicowe
 Gry i zabwwy stolikowe

1400- 1600

Zajęcia świetlicowe
Zabawy ruchowe

GMINNe CeNtRuM KuLtuRy W GORZyCACH 
ZAPRASZA dO udZIAłu W ZAJęCIACH StAłyCH 

W SWOICH OśROdKACH I śWIetLICACH W LIStOPAdZIe 2019


