
młodzieży zależy na 
naszym środowisku
 konkurs „Śmieciotwórczych”

rozstrzygnięty, str. 12

Fot.: arch. U. Wachtarczyk

tegoroczna XIII edycja ogólnopolskiego 
konkursu „hej kolęda, kolęda...” 

z rekordową liczbą uczestników,str. 8

Pamiętajmy skąd i kim jesteśmy
znana gorzycka działaczka, jubilatka helena łatka w rozmowie 

z Andrzejem Nowakiem, str. 9-10

Fot.: B. Dawid

szachy w gorzycach, str. 11

Dziękujemy:
za promienie Waszego uśmiechu,

za ciepłe wsparcie w chwilach bezsilności.
Za zrozumienie, cierpliwość, przyjaźń i miłość.

Jestescie wyjątkowe i niezastąpiąne,
po porstu jedyne w swoim rodzaju.

Z okazji Dnia Kobiet składamy Wam najserdeczniejsze życzenia:
zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym

ale przede wszystkim uśmiechu na każdy dzień

Wójt Gminy Gorzyce Daniel Jakubczyk,
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wawrzyczny,

męska część Zespołu Redakcujnego“U nas”

książka o józefie 
sowadzie

autorstwa petra 
ligockýego 

zgłoszona do 
nagrody 

literackiej 
„juliusz”, str. 7

Na zbliżające się Święta Wielkanocne 
życzymy Mieszkańcom Gminy Gorzyce

radosnego i pogodnego czasu świętowania,
duchowej refleksji 

i odpoczynku w gronie rodzinnym
Daniel Jakubczyk, wójt Gminy Gorzyce

Piotr Wawrzyczny, przewodniczący Rady Gminy
Wydawca oraz Zespół Redakcujny“U nas”

Fot.: M. AlbinKarolina i Kacper Jokel z Rogowa

prof. dr hab. Izabella Zielecka-Panek, mgr Emilia Kopiec, mgr Henryk Krótki - członkowie jury konkursowegoUczestnicy turnieju szachowego Fot.: Sz. Kołodziej

Jubilatka Helena Łatka w towarzystwie zespołu Gorzyczanie

cena 3,00 zł (w tym 5 % VAT)
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CZERWONE SERCA W GMINIE GORZYCE

DOSTOJNI JUBILACI

Obchodzącym swoje urodziny w styczniu: Wandzie Szuścik, 
Elżbiecie Jenderko z Gorzyc, Annie Szkatule z Olzy, Elżbiecie 
Sitek z Bluszczowa, Alojzemu Kałuży, Leonowi Pieli  z Turzy 
Śląskiej, Helenie Kruczek z Gorzyczek, Damianowi Przybyle, 
Anieli Zbroi, Agnieszce Szryt, Marii Drab z Rogowa, Annie 
Glenc z Bełsznicy.

Obchodzącym swoje urodziny w lutym: Antoniemu 
Szczęsnemu z Czyżowic, Janinie Scheithauer, Wandzie 
Kaczmarczyk z Gorzyc, Zofii Juzek z Bełsznicy, Stanisłaowi 
Nobiszowi z Gorzyczek, Leonowi Jeleniowi, Ryszardowi 
Szymiczkowi, Marii Sanecznik z Rogowa, Gertrudzie Kuczok, 
Kazimierze Krakówce z Olzy

Obchodzącym swoje urodziny w marcu: Zygmuntowi Mrajcy 
z Bluszczowa, Genowefie Tymie, Pelagii Mrozek z Gorzyczek, 
Franciszkowi Blutko z Czyżowic, Alojzemu Sitkowi, 
Franciszkowi Strączkowi, Marcie Hanslik, Herminie Pagiele, 
Hildegardzie Gatnar z Turzy Śląskiej, Józefowi Milionowi, 
Helenie Kołek, Pauli Iskrze z Rogowa, Helenie Suchorze 
z Gorzyc

 Wszystkim dostojnym Jubilatom, składamy serdeczne 
gratulacje i życzenia stu lat życia w zdrowiu i pomyślności, a przede 
wszystkim ogromu energii i wigoru.

Piotr Wawrzyczny
przewodniczący Rady Gminy

Daniel Jakubczyk
wójt Gminy Gorzyce

Gmina Gorzyce 2 grudnia 2020 r., wzbogaciła się o dwa 
metalowe pojemniki w kształcie czerwonego serca, przeznaczane 
na zbiórkę nakrętek.  Zebrane w ten sposób nakrętki przeznaczone 
będą na cele charytatywne.

Do metalowych „serc” można wrzucać wszystkie plastikowe nakrętki: 
z butelek po wodzie mineralnej, jogurtach, chemii gospodarczej, 
napojach, sokach itp.   Pojemniki na nakrętki zlokalizowane są 
w Gorzycach przed siedzibami Urzędu Gminy w Gorzycach przy 
ul. Kościelnej 15 oraz ul. Bogumińskiej 13.

Zachęcamy Mieszkańców Gminy do zapełniania „czerwonych serc”, 
by w ten sposób wspomóc osoby niepełnosprawne, a nakrętkom 
zamiast trafić do śmieci dać drugie życie.

Red.

 „  ZAKWITNĄĆ  KOBIETĄ...”

 Zima z pól
 jeszcze  na dobre nie  zeszła
 a małe  stworzenie zielone 
 już główkę wychyla do słońca...

  Pierwiosnkiem  zakwitnie,
  niezapominajką czy beniaminkiem?
  … A może  różą, co wstydliwie
  rumienić się  zacznie -
  póki  kolce  nie zmężnieją...?
 O c h ,   n ie !
 J a   p r z y     d o m u 
 MALWĄ -
  dostojną  SIOSTRĄ
  a potem  MATKĄ  zakwitnę,
  urodą wabiąc spod  okna...
  Ciepłem  zaproszę do rodzinnego stołu !

 Niech  tylko  deszczyk
 skrapia  mnie  mocą życia,
 słoneczko  napromienia życzliwością,
 a ludzka rodzina nie dopuści,
 by przydławić mnie  miały
 otępiałe i  bezduszne  chwasty !
  JA  M A L W A !
 JA  -  KOBIETA  - Z POLSKIEGO KRAJOBRAZU
  obronię, co słabe i małe,
  dokarmię wolą wzrastania,
 ukołyszę serca, co  przylgnąć by  chciały !
 Bo kobieta z tajemną siłą – z woli Królowej Niebios -
 jak  d o b r a   M A T K A  – z  s e r c a   n a k a z u 
 stać  potrafi na  r o z d r o ż u    i s t n i e n i a 
  s w o i c h   b l i s k i c h
 i  tych,  których   d o p i e r o   p o z n a !
  N I E   B Ę D Ę
 OKOLICZNOŚCIOWĄ  MADONNĄ !
  B Ę D Ę   M A T K Ą 
 z sercem mądrze  kochającym,
  z kołyską  ramion
 DLA  ZDROŻONYCH  BEZNADZIEJĄ !                
                                                                               

 Irena Sauer
            
                           Turza Śl.

Pojemnik na nakrętki Pojemnik na nakrętki Fot.:  acrh. UGFot.:  M. Hojka
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URZĄD GMINY W GORZYCACH INFORMUJE

LP IMIĘ I NAZWISKO SZKOŁA OSIĄGNIĘCIA

1 Justyna 
Łukaszczykiewicz

SP Czyżowice II miejsce w X Wojewódzkim Konkursie Plastycznym 
„Wielkanocna Ozdoba”

2 Anna 
Marcol

SP Czyżowice Tytuł laureata Konkursu Przedmiotowego z Języka 
Polskiego dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego 
w roku szkolnym 2019/2020 
100% z j. polskiego i j. angielskiego na egzaminie 
ósmoklasisty

3

Paulina 
Pawelec

SP Czyżowice II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego 
ENGLISH VOCABULARY GENIUS VI

4

Dorota 
Marszałkowska

SP nr 1 Gorzyce III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym 
PANDA 2020 z matematyki na poziomie klasy 8 szkoły 
podstawowej

5 Zofia 
Kozikowska

ZSP Gorzyczki III miejsce w Konkursie Plastycznym szczebla powiatowego 
dla uczniów szkół podstawowych kl. IV-VI „Młodzież 
zapobiega pożarom”

6

Karol 
Kucza

ZSP Gorzyczki I miejsce w Ogólnopolskich Konkursach Przedmiotowych 
EDI PANDA w kategorii: biologia klasa V

7 Zuzanna 
Szymiczek

ZSP Gorzyczki I miejsce w VI edycji Olimpiady Ogólnopolskiej 
z historii „Kampania wrześniowa 1939 r.” dla uczniów szkół 
podstawowych kl. IV-VIII
I miejsce w Konkursie Plastycznym szczebla powiatowego 
i wojewódzkiego dla uczniów szkół podstawowych kl.  VII-
VIII „Młodzież zapobiega pożarom”
I miejsce w powiecie i w regionie katowickim w Konkursie 
z j. angielskiego FOX 2020

8 Martyna 
Warzeszka

ZSP Gorzyczki I miejsce w powiecie i w regionie katowickim w Konkursie 
KANGUR MATEMATYCZNY 2020

9 Julia 
Wojak

ZSP Gorzyczki II miejsce w IX Regionalnym Konkursie Poetyckim „Daj 
mi słowo”

10 Emilia 
Chmiel

ZSP Olza Laureatka I stopnia z wyróżnieniem (zdobycie maksymalnej 
liczby 100 pkt) w Ogólnopolskim Konkursie Olimpiada 
Wiedzy ARCHIMEDES PLUS - MATEMATYKA PLUS

11 Kinga 
Bielczak

SP Rogów II miejsce w XXII edycji Międzyświetlicowego Konkursu 
Plastycznego „Kartka Bożonarodzeniowa lub Noworoczna”

12 Kacper 
Jokel

SP Rogów II miejsce w XXII edycji Międzyświetlicowego 
Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Kartka 
Bożonarodzeniowa lub Noworoczna”

13 Milena 
Nowak

SP Rogów I miejsce w kategorii poezja kl. VII-VIII w Powiatowym 
Przeglądzie Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży 
„Złoty Wawrzyn 2020”

14 Karolina 
Piszczan

SP Rogów III miejsce w XXII Regionalnym Konkursie Gawędziarzy 
pt. „W Niewiadomiu po śląsku”

15 Emilia 
Rybarz

SP Rogów II miejsce w kategorii proza kl. VII-VIII Powiatowym 
Przeglądzie Twórczości Literackiej Dzieci i Młodziezy 
„Złoty Wawrzyn 2020”

16 Miłosz 
Stokłosa

SP Rogów I miejsce w kategorii poezja kl. IV-VI Powiatowym 
Przeglądzie Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży 
„Złoty Wawrzyn 2020”

17 Emilia 
Szymiczek

SP Rogów I miejsce w II Powiatowym Konkursie Artystycznym „Mój 
lekturowy przebój” w kategorii artystycznej

18 Oliwia 
Stepczuk

SP Turza Śl. 100 % z matematyki na egzaminie ósmoklasisty

OSIĄGNIĘCIA STYPENDYSTÓW WÓJTA GMINY GORZYCE ZA 2020 R. PODJĘTE DZIAŁANIA 
ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY 
JAKOŚCI POWIETRZA 
W GMINIE GORZYCE

Moi Drodzy - jakość naszego powietrza 
pozostawia wiele do życzenia. Pojawiły się 
wypowiedzi o braku naszych działań w tym 
zakresie. W związku z tym odnoszę się do 
ich treści: na przestrzeni ostatnich lat Gmina 
Gorzyce podjęła szereg działań zmierzających 
do poprawy jakości powietrza:
• Realizuje projekty adresowane do 
meiszkańców współfinansowane ze środków 
zewnętrznych Regionalnego Programu 
Operacyjnego województwa Śląskeigo.
• „Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE 
w budynkach mieszkalnych” 
W ramach partnerskiego projektu, wspólnie 
z Gminami Lubomia i Kornowac oraz 
miastem Piekary Śl. planowany jest montaż 
odnawialnych źródeł energii tj. instalacji 
fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych 
i pomp ciepła oraz kotłów na biomasę. Łącznie 
w Gminie Gorzyce wykonane zostaną przez 
Mieszkańców 244 ekologiczne instalacje, w tym 
instalacje fotowoltaiczne o mocy: 3 kWp - 67 
szt., 5 kWp - 161 sz. (łącznie 228), pompy ciepła 
do cwu - 16 szt. Zadanie zostanie zrealizowane 
do końca 2021 r. Jego wartość wynosi dla gminy 
Gorzyce ponad 5 mln zł. Wszyscy mieszkańcy, 
którzy złożyli deklaracje uczestnictwa i spełniali 
wymogi formalne zostali zakwalifikowani do 
projektu. 
• „Gminy z dobrą energią”. Projekt zakłada 
wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła 
oraz montaż instalacji OZE w budynkach 
mieszkalnych na terenie 13 gmin Subregionu 
Zachodniego Województwa Śląskiego 
(Gaszowice, Godów, Gorzyce, Lubomia, 
Mszana, Pietrowice Wielkie, Pszów, Racibórz, 
Rybnik, Rydułtowy, Wodzisław Śląski, 
Żory), gdzie zanieczyszczenie powietrza 
należy do największych w Polsce. W ramach 
projektu wykonane zostaną 539 instalacje 
w 341 obiektach. Będą to kotły gazowe, kotły 
peletowe, oraz instalacje fotowoltaiczne. Na 
terenie Gminy Gorzyce zostanie wykonanych 
55 instalacji produkujących energię cieplną na 
potrzeby c.o. i c.w.u. Projekt jest realizowany 
w formule grantowej do końca 2021 r., jego 
wartość wynosi 1,3 mln zł. Wszyscy mieszkańcy, 
którzy złożyli deklaracje uczestnictwa i spełniali 
wymogi formalne zostali zakwalifikowani 
do projektu. Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach
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• Program ograniczenia niskiej emisji 
polegający na dofinansowaniu do wymiany 
źródeł ciepła oraz instalacji OZE w budynkach 
mieszkalnych. Łącznie w latach 2015-2020 
dofinansowano wymianę 470 kotłów, instalację 
31 pomp ciepła, 42 instalacji solarnych oraz 
29 instalacji fotowoltaicznych na łączną kwotę 
ponad 3,87 mln zł. Kolejny nabór wniosków 
w ramach programu na lata 2021 - 2025 
planowany jest w lutym/marcu 2021 r. 
• W Urzędzie Gminy utworzono punkt 
konsultacyjny programu “Czyste Powietrze”
• Gmina Gorzyce, jako pierwsza gmina 
w powiecie wodzisławskim, podpisała 
porozumienie z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach i utworzyła w Gorzycach 
punkt obsługi mieszkańców. Ułatwiło to 
korzystanie z dofinansowań w ramach 
Programu „Czyste Powietrze”. W 2020 r. nasi 
pracownicy udzielili wsparcia merytorycznego 
i konsultacji oraz pomocy w przygotowaniu 
i złożeniu 215 wniosków o dofinansowanie 
w ramach Programu „Czyste Powietrze” na 
wymianę źródeł ciepła, termomodernizację 
budynków mieszkalnych, wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej oraz montaż instalacji 
fotowoltaicznej. Po zrealizowaniu zadania 
pracownicy udzielają także wsparcia w zakresie 
opracowania wniosków o płatność. 
• Realizuje projekty na obiektach użyteczności 
publicznej mające na celu podniesienie 
efektywności energetycznej, zastosowanie 
odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenie 
niskiej emisji, w tym z udziałem środków 
zewnętrznych:
• 2014/2015 - remont, termomodernizacja, 
wymiana źródła ciepła w Gminnym Centrum 
Kultury w Gorzycach.
• 2017 - wymiana źródła ciepła Urzędu Gminy 
w Gorzycach.
• 2018 - montaż instalacji fotowoltaicznej na 
obiekcie GOTSiR „Nautica” w Gorzycach.
• 2019 - remont, termomodernizacja, wymiana 
źródła ciepła OSP Gorzyczki.
• 2019/2020 - remont, termomodernizacja, 
wymiana źródła ciepła, montaż instalacji 

fotowoltaicznej w przedszkolu w Rogowie.
• 2020 - wniosek o wsparcie w ramach Fundusz 
Inwestycji Lokalnych; planowane remont, 
termomodernizacja, wymiana źródła ciepła, 
montaż instalacji fotowoltaicznej w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Olzie; realizacja 
w latach 2021/2022.
• 2020 r. - wniosek o dofinansowanie 
w ramach Funduszy Norweskich EOG projektu 
termomodernizacji budynków oświatowych 
w gminie Gorzyce; zakłada termomodernizację, 
wymianę źródeł ciepła oraz montaż instalacji 
fotowoltaicznych w szkołach w Gorzycach, 
Gorzyczkach i Turzy Śl. W przypadku uzyskania 
dofinansowania realizacja zadania rozłożona 
będzie na lata 2021 - 2023. 
• Trwają analizy dla kolejnych obiektów 
gminnych. 
Kontroluje paleniska
• W 2020 r. na terenie gminy przeprowadzono 
84 kontrole w zakresie spalania odpadów 
komunalnych. Z uwagi na stan epidemii przez 
kilka miesięcy kontrole były wstrzymane. 
W poprzednich latach kontrole prowadzone 
były na bieżąco (2019 r. - 147 kontroli, 2018 r. - 
154 kontroli, 2017 - 120 kontroli).
Edukuje ekologicznie
• Realizowane są: programy edukacyjne i akcje 
(„Nie truj sąsiada”, „Czyste powietrze wokół 
nas”, „Smog nas zje”,„Kubusiowi przyjaciele 
natury”, Fundacji Ekologicznej ARKA - Dzień 
czystego powietrza, „Energia odnawialna 
i nieodnawialna”, „Klimatyczna klasa”- pod 
patronatem Fundacji Uniwersytet Dzieci); 
konkursy („MOGĘ! Zatrzymać SMOG - 
przedszkolaku złap oddech”, na ulotkę o tematyce 
antysmogowej); kampania edukacyjna wśród 
uczniów dotycząca selektywnej zbiórki odpadów.
• Wspólnie z Subregionem Zachodnim 
Województwa Śląskiego w ramach prowadzonej 
kampanii edukacyjnej powstała strona 
internetowa http://www.gorzyce.gminazenergia.
pl z pełną informacją na temat różnego 
rodzaju działań ekologicznych, nowoczesnych 
technologii w dziedzinie ekologii, a także wiele 
innych przydatnych informacji pozwalających 
podjąć decyzję o wymianie źródła ciepła.

• Gmina pozyskała środki dla przedszkoli na 
zakup 23 oczyszczaczy powietrza oraz kampanię 
informacyjno - edukacyjną „Mogę! Zatrzymać 
SMOG - przedszkolaku złap oddech”). 
• Gmina Gorzyce, jako jedyna gmina wiejska, 
była partnerem Politechniki Śląskiej w „Projekcie 
budowy innowacyjnych bolidów z napędem 
elektrycznym”. W zajęciach na uczelni brało 
udział kilkadziesiąt uczniów z terenu naszej 
gminy.
Inicjuje gazyfikację
W przeszłości zgazyfikowane zostały sołectwa: 
Bełsznica, Gorzyce, Gorzyczki, Osiny. Od 
kilku lat trwa dalsza rozbudowa sieci w kilku 
kolejnych miejscowościach. To efekt wspólnych 
działań wójta, urzędu gminy, sołtysów i radnych 
oraz bardzo dobrej współpracy z Polską Spółką 
Gazownictwa (dalej PSG). PSG prowadzi 
w ostatnich latach prace, będące na różnym 
etapie zaawansowania:
• Czyżowice - trwają prace projektowe oraz 
częściowo roboty w terenie w centrum 
sołectwa (okolice ul. Bełsznickiej, Gorzyckiej, 
Wodzisławskiej, Dworcowej, Nowej, Polnej, 
Środkowej). Gazyfikacja rozpocznie się od 
przebudowywanej ul. Bełsznickiej, co umożliwi 
w przyszłości pójście z siecią na całe centrum 
Czyżowic.
• Olza - trwają prace koncepcyjne i projektowe; 
projektowana jest sieć gazowa od DPS 
w Gorzycach do szkoły podstawowej, co 
umożliwi gazyfikację dalszej części sołectwa, 
a w przyszłości również sołectwa Odra; 
mieszkańcy złożyli ponad 350 wniosków 
przyłączeniowych.
• Rogów - został już częściowo zgazyfikowany 
(okolice ul. Raciborskiej, Krzywej, Rogowiec, 
Wiejskiej i Leśnej, podłączony budynek 
przedszkola - koniec 2020 r.). 
• Turza Śląska - została już częściowo 
zgazyfikowana (okolice ul. Mszańskiej, 27 
marca, Granicznej, Wodzisławskiej, Ligonia 
i Kościuszki. Trwają prace nad kolejnymi 
odcinkami.

Daniel Jakubczyk  
wójt Gminy Gorzyce

BĘDZIE WIECEJ DOTACJI!
PONAD 1,7 mln na walkę Z NISKĄ EMISJĄ - wymianę źródeł ciepła

24.02.2021 r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie 
dofinansowania do wymiany źródła ciepła. Złożonych zostało 630 
wniosków: wariant 1 (kocioł węglowy, biomasa) - 310 wniosków; 
wariant 2 (kocioł gazowy, olejowy elektryczny) - 240 wniosków, 
wariant 3 (pompa ciepła) - 80 wniosków.
Rozpoczęła się szczegółowa weryfikacja wszystkich złożonych 
wniosków. Urząd Gminy zweryfikuje również w PGNiG techniczną 
możliwość podłączenia do sieci gazowej osób, które złożyły wniosek 
w wariancie 1.

Z uwagi na ilość złożonych wniosków Rada Gminy Gorzyce na 
sesji w dniu 25.02.2021 r. zwiększyła środki finansowe na realizację 
zadania.
Ostatecznie ilość wniosków , które zostaną przyjęte do realizacji na 
2021 r. kształtuje się następująco:
- wariant 1 - 120 wniosków,
- wariant 2 - 120 wniosków,
- wariant 3 - 30 wniosków.
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URZĄD GMINY W GORZYCACH INFORMUJE
Nakłady finansowe na zadanie zwiększono o kwotę 840 000 zł. 
Łączna wartość zadania wynosi: 1 751 000 zł.
Z uwagi na konieczność weryfikacji złożonych wniosków, 
w tym przeprowadzenia wyjaśnień z Polskim Górnictwem Naftowym 
i Gazownictwem S.A. planujemy wstępnie przeprowadzenie 
losowania na koniec marca 2021 r. Informacja na temat losowania 

zostanie zamieszczona na stronie internetowej gminy z co najmniej 
trzydniowym wyprzedzeniem.
Realizacja zadania, w tym ponoszenie wydatków na realizację 
inwestycji, może nastąpić dopiero po podpisaniu indywidualnej 
umowy z Gminą Gorzyce!

• Trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorzycach i Olzie, 
a tymczasem Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 
287/211/VI/2021 z dnia 10.02.2021 r. zatwierdził listę 
informującą o kolejności przysługiwania pomocy na operacje 
typu “Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach podziałania 
“Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem 
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury...” 
(objętego PROW).

• Gmina uzyskała dofinansowanie na zadanie: Budowa kanalizacji 
sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap II Rogów, w wysokości 
375 500 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w 2021 r. Dzięki 
pozyskanym środkom powstanie nowy fragment sieci na odcinku 
ponad 600 m.

• Z przyjemnością informujemy, że Gmina Gorzyce pozyskała 
środki na realizację zajęć sportowych dla uczniów w ramach 
programu powszechnej nauki pływania “ UMIEM PŁYWAĆ”. 
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 1 marca 
wybrał 95 gmin za całej Polski, Gmina Gorzyce uplasowała się 
na 19 miejscu. Zajęcia będą realizowane dla uczniów klas II i III 

KILKA WAŻNYCH INFORMACJI: 
szkół podstawowych w terminie wrzesień - grudzień 2021.

• Miło nam poinformować również, że Szkoła Podstawowa im. 
Adama Mickiewicza w Gorzycach została laureatem w konkursie 
ZIELONA PRACOWNIA jako jedna z 50 szkół w woj. śląskim.

• W związku z licznymi pytaniami rodziców, informujemy, że: 
31 sierpnia 2020 r. Rada Gminy Gorzyce wyraziła zgodę na 
bezprzetargowe zawarcie umowy najmu na okres powyżej 3 lat 
pomieszczeń w budynku Świetlicy Wiejskiej w Osinach w celu 
uruchomienia przez prywatny podmiot punktu opieki nad 
dziećmi.

• Umowa najmu zawarta została pomiędzy Gminnym Centrum 
Kultury w Gorzycach a „Bajkolandią - Centrum Rozrywki 
dla Dzieci” na okres do 31.12.2025. Aktualnie trwają prace 
remontowe i adaptacyjne zmierzające do uruchomienia 
działalności związanej z opieką nad dziećmi.

• Osoby zainteresowane naborem dzieci do tej placówki powinny 
kontaktować się bezpośrednio z „Bajkolandią - Centrum 
Rozrywki dla Dzieci”, pod nr tel. 723 167 202.
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„HEJ KOLĘDA, KOLĘDA...” XIII RAZ ROZBRZMIAŁA W GCK GORZYCE
XIII Konkurs Kolęd i Pastorałek, w tym roku w wersji online

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, tegoroczny 
XIII już Konkurs Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda...” odbył się 
w zupełnie innych - nowych warunkach - online. 

Zasieg konkursu i zainteresowanie nim, przerósł nawet nas 
organizatorów. Na nasze maile wpłyneło ponad 160 zgłoszeń z całego 
kraju. Poziom uczesników był zatem bardzo wysoki, co sprawiło 
wielki kłopot naszemu jury konkursowemu wyłonić zwycięzców. 
Jury pracowało przez 3 dni, aby uczciwie i sumiennie przesłuchać 
wszystkich uczestników i sporód nich wyłonić zwyciezców. 

Ostatecznie Jury w skłądzie:
prof. dr hab. Izabella Zielecka-Panek - przewodniczaca jury
mgr Emilia Kopiec oraz mgr Henryk Krótki-członkowie jury
przyznali następujące miejsca:

Kategoria wiekowa 4-6 lat:
I miejce ex aequo - Piotr Greń, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 
w Wodzisławiu śląskim
I miejsce ex aequo - Emilia Wijas, Przedszkole Sióstr Salezjanek 
w Kielcach
II miejsce - Karmen Kowalska, zgłoszenie indywidualne, Zamość
III miejsce - Oliwia Hałasa, Szkoła Podstawowa im. Marii 
Konopnickiej w Majdanie Sopockim Pierwszym

Kategoria wiekowa 7-12 lat:
I miejce ex aequo - Karol Cieślik, Studio Artystyczne
„Czelodka” Rydułtowy
I miejce ex aequo - Natalia Pawelska, zgłoszenie 
indywidualne, Lidzbark
II miejce ex aequo - Emilia Głodek, Szkoła 
Podstawowa im. B. Grudniaka w Trojanowie
II miejce ex aequo - Kinga Krygowska, 
ARTMUS Studio Wokalno-Instrumentalne, 
Jasło
III miejsce ex aequo - Natan Gryga, Powiatowe 
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej 
Woli
III miejsce ex aequo - Lena Balcerowska, 
Szkoła Podstawowa nr 5 w Tucholi
Wyróżnienie - Artuś Droś, Studio Piosenki 
i tańca „FART” w Bielawie
Wyróżnienie - Ewelina Matejko, ART OVO 
- Centrum Praktyk Artystycznych, Miedzyrzec 
Podlaski

Wyróżnienie - Emilia Tabała, Tomaszowski 
Dom Kultury Susiec
Nagroda specjalna - Błażek Klich z orkierstrą

Kategoria wiekowa 13-15 lat:
I miejce ex aequo - Paweł Madzia, Szkoła 
Podstawowa nr 18 w Nowym Sączu
I miejce ex aequo - Monika Trawicka, I Liceum 
Ogólnokształcące w Toruniu
II miejce ex aequo - Zuzanna Lemantowicz, 
Warsztatowe Studio Wokalne, Chorzów
II miejce ex aequo - Anna Kiszka, ARTMUS 
Studio Wokalno-Instrumentalne, Jasło
III miejsce - Aleksandra Wójtowicz, Centrum 
Muzyczne TRYTON, Tomaszów Lubelski
Wyróżnienie - Oliwia Krajczy, Gminne 
Centrum Kultury w Gorzycach

Kategoria wiekowa 15+:
I miejce - Kinga Zych, ARTMUS Studio Wokalno-Instrumentalne, 
Jasło
II miejce - Gabriela Tomaka, Klub 21. Brygady Strzelców 
Podhalańskich w Rzeszowie
III miejsce - Paweł Sulewski, zgłoszenie Indywidualne, Rybnik
Wyróżnienie - Dominika Sztonyk, Klub CCSAIU Toruń
Wyróżnienie - Amelia Kita, Miejski Ośrodek Kultury w Łazach

Kategoria Dorośli:
I miejce - nie przyznano
II miejce - Julia Stepaniuk, centrum Muzyczne TRYTON, 
Tomaszów Lubelski
III miejsce - Martyna Bartosewicz, Centrum Kultury w Chojnie

Kategoria Zespoły:
I miejce - Zespół Sweet Voices, Stowarzyszenie Studio Art. w Porębie
II miejsce - Zespół Studio Art, Stowarzyszenie Studio Art. w Porębie
III miejsce - Tercet KDK, Kozienicki Dom Kultury
Wyróżnienie - Zespół Białe Skrzydła, Gminny Ośrodek Kultury 
w Michałowie. 

Wszystkim laureatom serdeznie gratuluemy i zapraszamy za rok.

Organizatorzy

Obrady jury i przesłuchania nadesłanych zgłoszeń

prof. dr hab. Izabella Zielecka-Panek, mgr Emilia Kopiec, mgr Henryk Krótki - tegoroczni członkowie jury konkursowego

Fot.:  M. Albin
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Książkę można nabyć w cenie 50 zł w GCK w Gorzycach 
(również wysyłkowo kontaktując się na adres gck@gorzyce.pl), 
oraz w księgarni „Orbita” na rybnickim rynku.

 GŁOŚNO O KSIĄŻCE PETRA LIGOCKÝEGO 

5 lutego br. na portalu niezlasztuka.pl ukazał się piękny artykuł 
autorstwa Petra Ligockýego pt. “Józef Sowada. Niestrudzony 
odkrywca metafizycznych przestrzeni”. Zapraszamy do lektury.

https://niezlasztuka.net/o-sztuce/jozef-sowada-niestrudzony-
odkrywca-metafizycznych-przestrzeni/

Zapraszamy do odwiedzenia portalu niezlasztuka.pl 
oraz lektury artykułu.

Szanowni Państwo,

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS i Fundacja 
Fundusz Współpracy zapraszają na bezpłatny warsztat online 
„Projektowanie innowacji społecznych zgodnie z metodyką Service 
Design”

Spotkania odbędą się w trzech terminach (5, 9, 10 marca). 
Jedna osoba może wybrać jeden termin.
Zapisy: https://app.evenea.pl/event/innosprint/

Jednocześnie zapraszamy do udziału w projekcie “Śląska 
Przestrzeń Innowacji”, w którym do 17 marca trwa nabór 
wniosków na innowatorów społecznych. Innowatorem może 
zostać m.in. osoba fizyczna, grupa osób, firma, instytucja, 
organizacja pozarządowa. Przewidujemy rozdanie grantów po 
maks. 95 tysięcy złotych każdy.

Szczegóły: https://slaska.przestrzeninnowacji.pl/zostan-
innowatorem/

Film promujący nabór: https://youtu.be/993dTehgThM
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MALOWAŁ PRAWDY UNIWERSALNE
O KSIĄŻCE PETRA LIGOCKÝEGO W “GŁOSIE” GAZECIE POLAKÓW W REPUBLICE CZESKIEJ 

VOCALSI W REPERTUARZE MUSICALOWYM Z WYSTĘPEM W ŻORACH

Zespół Vocalsi

Zespół wokalny VOCALSI, prowadzony przez Urszulę Wachtarczyk a działający przy 
Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach 18 lutego br., brał udział w przesłuchaniach do XI 
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Filmowej i Musicalowaj w Żorach. Zespół zaprezentował 
utwór You’re the one that I wont z musicalu Grease

Red.
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PAMIĘTAJMY SKAD I KIM JESTEŚMY
HELENA ŁATKA W ROZMOWIE Z REDAKTOREM ANDRZEJEM NOWAKIEM

Urodziła się w Gorzycach, tu też uczęszczała 
do szkoły, tu pracowała w rodzinnym 
gospodarstwie. W Gorzycach z mężem 
Jerzym, założyła rodzinę, wybudowali dom 
na ojcowiźnie Pani Helena Łatka obchodząca 
w tym roku okrągły jubileusz 80 tych urodzin 
jest osobą nietuzinkową. W środowisku Gorzyc 
i całej gminy znana jest z działalności na rzecz 
kultywowania lokalnej tradycji, zwyczajów 
a przede wszystkim co zawsze podkreśla stara 
się pielęgnować i propagować śląską mowę. 
Przymioty te, które stanowią życiową pasję 
pani Heleny, jak sama mówi umacniają w niej 
poczucie Górnośląskiej tożsamości. Znana 
jest z niezwykłej otwartości, elokwencji, 
czym wśród  szerokiego grona przyjaciół 
i sympatyków zapracowała na przydomek 
„Hanka Bielicka”. Starsze pokolenie wie jak 
wielka artystka polskiej estrady potrafiła 
wygłaszać swoje humorystyczne monologi, 
rozbawiając szeroką publiczność (…)
Jubileusz urodzin i wieloletnia bezinteresowna 
działalność pani Heleny skłoniła mnie do 
przeprowadzenia rozmowy z nią. 

Andrzej Nowak: Kiedy zrodziła się  u Ciebie 
fascynacja swoją Małą Ojczyzną, Twoim 
miejscem na ziemi?
Helena Łatka: Od najmłodszych lat dążyłam 
do poznawania historii tego skrawka śląskiej 
ziemi i ludzi tu mieszkających. To dom 
rodzinny, życie na wsi, praca w gospodarstwie, 
świętowanie, poszanowanie tradycji 
i obrzędowości spowodowały moją miłość do 
mojej Małej Ojczyzny.

A. N.: Jesteś Ślązaczką?
H. Ł.: Tak, jestem Ślązaczką, człowiekiem tej 
ziemi.

A. N.: Jesteś osobą otwartą, czujesz się swobodnie 

w różnych sytuacjach życiowych, nie krępujesz się 
rozmawiając z każdym i w każdym miejscu, 
posługujesz się mową śląską. Czy spotkałaś się 
kiedyś z jakąś niestosowną uwagą, przytykiem?
H. Ł.: Nie, nigdy nie spotkałam się z jakąś 
kąśliwą uwagą, nie spotkało mnie nigdy 
coś przykrego z tego powodu, ja się nigdy 
nie wstydzę swojej mowy. A w swoim życiu 
wypowiadałam się w obecności różnych ludzi, 
także tych ze „świecznika”

A. N.: Uważam że, posiadasz oryginalny sposób 
życia, masz swoisty urok przekazu i zjednywania 
sobie ludzi. Potrafisz zaśpiewać, napisać słowa 
piosenki, wiersz okolicznościowy, posiadasz dar 
rozumienia przyrody,. Skąd biorą się te pomysły, 
inspiracje?
H. Ł.: To czerpie się z życia. To tworzy 
samo życie, którym kieruje Pan Bóg. To on 
mnie tymi zdolnościami obdarowuje (….) 
Ostatnio przetłumaczyłam na język śląski 
„Szła dzieweczka do laseczka” (wysłuchałem 
na żywo.)

A. N.: Jesteś także człowiekiem mediów. 
Rozbawiasz i pozyskujesz sobie uznanie słuchaczy 
radiowych. Zaskakujesz słuchaczy znawstwem 
pieśni i starych górnośląskich zwyczajów. 
Posiadasz dar łatwości nawiązywania 
dialogu z redaktorami, „zwykłymi” ludźmi 
i z „mądralami” (uczonymi). Jesteś w tych 
rozmowach zawsze sobą, masz swój styl. Skąd 
czerpiesz tę siłę?
H. Ł.: Po pierwsze, nigdy i przed nikim nie 
oczuwam tremy. Podejmując temat mojego 
rozmówcy, nie krępuję się. Jestem otwarta na 
wysłuchanie drugiej osoby.

A. N.: Mieszkańcy Gorzyc i nie tylko – 
zapamiętali Cię jako zagorzałego kibica 
„Czarnych Gorzyce”. Czy twoje zainteresowanie 

Jubilatka Helena Łatka

„naszymi synkami” trwa nadal?
H. Ł.: Przeżywałam z „Czarnymi” lata 
sukcesów i upadków. Zawsze byłam sercem 
z nimi. Przestałam chodzić na mecze, bo 
przerażają mnie kibice i ich wulgaryzmy. 
Ale nadal oglądam mecze w TV i lubię 
sobie polemizować  ze sprawozdawcami 
i działaczami (…). Kibicowałam już za czasów 
Cieślika i Oślizły.

A. N.: Jesteś prawdziwą „skarbnicą wiedzy” 
w naszej lokalnej tradycji  o naszej ludowej 
kulturze. Czy starasz się to wszystko w jakiś sposób 
przekazać najbliższym, młodemu pokoleniu?
H. Ł.: Oczywiście, że się staram o to, by 
młodzi to też zachowali, kultywowali. Jestem 
zapraszana do przedszkoli i szkół naszej gminy. 
Posługując się naszą śląską mową, opowiadam 
im o naszej bogatej przeszłości kulturalnej, 
przypominam o starych zwyczajach 
i obrzędach ludowych.

A. N.: Są jakieś namacalne efekty przekazywania 
tradycji kronikarsko-artystycznej wiedzy?
H. Ł.: Moja córka, z racji tej, że pracuje 
w oświacie, podejmuje i prowadzi wiele 
zajęć. Angażuje się bardzo, aby przekazać 
młodym pokoleniom naszą śląską tożsamość. 
Najbardziej się cieszę z tego że moje wnuki 
„godajom po ślonsku”. Potrafią też po 
śląsku winszować. Obaj synowie Adam 
i Grzegorz angażują się w tworzenie drzewa 
genealogicznego. Grzegorz szuka korzeni 
naszego rodu. Rodu Adamczyków, a starszy 
Adam służy mu pomocą w różny sposób...
Doceniają moją wiedzę i i styl przekazywania 
historii, doceniły także gorzyccy przedszkolacy 
z “Krainy Usmiechu” w formie sympatycznych 
życzeń urodzinowych, co sobie niezmiernie 
cenię.

A. N.: Czy ktoś pisząc jakąś pracę naukową, lub 
książkę korzystał z twojego przekazu?
H. Ł.: Nie było tego dużo, ale chętnie 
udzielam mojej wiedzy. Rozmawiał ze mną ks. 
dr Henryk Olszar pisząc książkę o ks. Rudolfe 
Adamczyku – moim wujku.

A. N.: Wiele lat jesteś członkinią KGW 
w Gorzycach, jesteś członkiem zespołu 
śpiewaczego „Gorzyczanie”. Czym jest dla Ciebie 
ta działalność?
H. Ł.: Śpiewanie to moja pasa. Działalność 
w KGW stanowi dla mnie odskocznię od 
codzienności, od zajęć w gospodarstwie, 
a także od zwykłych codziennych problemów. 
To śpiewanie chyba mi jeszcze dobrze idzie, 
skoro mnie tam jeszcze chcą.

A. N.: Korzystając z okazji – zapytam – jak 
oceniasz „kondycję” naszych gminnych KGW?
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NAGRODA 
LITERACKA 

JULIUSZ

Górnośląska Nagroda Literacka „Ju-
liusz”, przyznawana jest corocznie za 
najlepszą biografię napisaną i wydaną po 
polsku w roku poprzednim. Laureatem na-
grody może być tylko jedna książka, za którą 
przyznana zostanie statuetka Górnośląskiej 
Nagrody Literackiej „Juliusz” oraz nagroda 
pieniężna w wysokosci 50 000 zł. 

W tym roku do ww nagrody Gminne 
Centrum Kultury zgłosiło książkę Petra Li-
gockyego „Za zasłoną świata rzeczy, książka 
o życiu i twórczości Józefa Sowady”.

O wynikach będziemy Państwa 
informować. 

Red.

H. Ł.: Wydaje mi się , że nie jest źle. Koła są 
i będą, bo jesteśmy potrzebne. One stanowią 
obecnie główną siłę, która pielęgnuje spuściznę 
obyczajową naszych przodków. W naszym 
kole działa wiele młodych „babek” - to 

cieszy. Ja osobiście też staram się jakoś 
nadążyć za duchem czasu. Korzystam 
z nowoczesnych środków przekazu 
i komunikowania się.
A. N.: Przez tyle lat aktywnej działalności 
wiele czasu poświeciłaś tej sprawie. Myślę, 
że potrzeba też wiele zrozumienia ze 
strony męża, rodziny. Jak znosi to Twój 
mąż Jerzy?
H. Ł.: Tak jak u każdego społecznika 
i mojemu chłopu się to nie zawsze 
podoba. Ja mu w tedy z nutką przekory 
mówię: żałuj, że nie umiesz albo nie 
chcesz śpiewać, (…) Ale uważam, 
że naszym połowom należą się 
podziękowania.

A. N.: Jak oceniasz ogólny stan działań, 
poczynań naszych gminnych Ośrodków 
Kultury,szkół, przedszkoli, KGW i innych 
środowisk kulturotwórczych w kierunku 
zachowania naszej Ślaskiej tożsamości, 

wynikającej z kultywowania szeroko rozumianej 
edukacji regionalnej?
H. Ł.: Wszyscy powinniśmy jak najwięcej 
działać w kierunku zachowania naszej mowy 
i naszej śląskiej kultury. Uważam, że jest to 

zadanie Ośrodków Kultury, stowarzyszeń 
i wszelkich organizacji działających lokalnie. 
Szkoda, że w naszych szkołach nie ma lekcji 
regionalistyki, bo to one powinny kultywować 
naszą mowę przodków.

A. N.: Jak oceniasz gazetę „U nas” w tym 
procesie, na przestrzeni 30 lat jej istnienia?
H. Ł.: Kiedyś nasza gazeta zamieszała więcej 
artykułów poświęconych naszej regionalnej 
kulturze – naszej śląskiej tożsamości. 
Ostatnimi czasy, sprawy dotyczące tej sfery są 
wyraźnie mniej nagłaśnianie w „U nas”

A. N.: Kończąc naszą rozmowę, zadaję 
rozmówcy tradycyjnie pytanie – Heleno, co 
chciałabyś powiedzieć czytelnikom tej gazety?
H. Ł.: Pamiętajmy skąd i kim jesteśmy. 
Nie zapominajmy o naszych korzeniach. 
Pielęgnujmy szczególnie naszą śląską mowę.

A. N.: Dziękuję za rozmowę i przypomnienie że 
„my som stond”. Zapraszam jednocześnie panią 
Helenę do prezentowania swojej „godki” na 
łamach naszej gazety.

Andrzej Nowak

Helena Łatka (po prawej)

ZIMOWE REMINISCENCJE
BYŁA ZIMA - BYŁ KULIG

Tegoroczna zima zafundowała 
nam na krótko śnieg i mróz, jakich 
dawno w nas nie było Starsze poko-
lenia pamiętają zimy trwające od 
grudnia do marca, kiedy to śnieg 
na długo otulał horyzont. Gromady 
dzieci i młodzieży oblegały pob-
liskie pagórki (kympy) i wąwozy 
z sankami albo nartami, zażywając 
rozkoszy zimowych sportów. Takze 
stawy zamieniały się w areny hoke-
jowe i tętniły wesołym zgiełkiem 
hokejowej młodziezy. Osobną 
uciechą tamtych zim były kuligi, 
oczywiście konne, które uczest-
nikom sprawiały ogromną frajdę 
z przejażdzki po ośnieżonych dro-
gach i leśnych duktach.Teraz neistety 
nie ma już ośniezonych dróg, ale są 
ośnieżone pola i dróżki leśne. Te-
goroczny styczniowy śnieg i mroźna 
pogoda pozwoliłą panu Antonie-
mu zorganizować dla najbliższych 
i sąsiadów uroczy kulig “traktorowy”, 
po polach i polnych drogach Gorzyc. 
Było bardzo fajnie i wszystkim 
sprawił tym dużo uciechy. Impreza 
jak nakazuje tradycja, ku uciesze dzie-
ci i dorosłych zakończyła się ognisk-
iem. Właśnie tak bywało dawniej.

A. Nowak W drodze na ognisko

Liczni uczestnicy kuligu

Niezapomniane atrakcje

Fot.:  A. Nowak
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Uczestnik konkursu

„KREATYWNE ZABAWKI Z ODPADÓW” 
ŚMIECIOTWÓRCZY KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

Śmieciotwórczy konkurs polegał na 
wykonaniu zabawki z odpadów. Uczestnicy 
konkursu w swoich pracach puściwi wodze 
fantazji i stworzyli bardzo ciekawe formy 
artystyczne, używając do tego z pozoru 
prostych materiałów, takich jak: kartony, 
reklamówki, zakrętki, stare guziki czy skrawki 
nie nadających się do użytkowania ubrań. 

Jury konkursowe przyznało następujące 
miejsca:

I miejsca - (bony do salonów sieci Empik 
o wartości 100 zł):

Kacper Jokel (robot)
Antoni Chromy (piłkarzyki)

II miejsca - (bony do salonów sieci 
Empik o wartości 50 zł):

Karolina Jokel (pociąg)
Błażej Bober (pizza z pieca)

III miejsca (bony do salonów sieci 
Empik o wartości 20 zł):

Oliwier WądołowskiUczestnik konkursu

Oliwier Wądołowski (wędka)
Ireneusz Grudzień (samolot)

Wyróżnienia (nagrody książkowe):
Alicja Kwiatoń
Szymon Gola
Antoni Wrona
Jednocześnie wszystkich uczestników 

nagrodzilismy ekologicznymi zgniataczami 
do butelek! 

Serdecznie gratulujemy laureatom, 
dziękujemy za udział, jak i pozytywny odbiór 
naszego projektu. Mamy nadzieję, że uda 
nam się powtórzyć ten projektw przyszłości!

Nagrody zostały ufundowane przez 
Fundację Wspomagania Wsi w ramach 
programu Pole działania oraz Gminne 
Centrum Kultury w Gorzycach.

Z eko-pozdrowieniem
“Śmieciotwórczy”

Karolina i Kacper Jokel

Tata odbierający dyplom za syna

Uczestnik konkursu

Alicja Kwiatoń

Uczestnik konkursu

Fot.:  M. Albin

Nagrody dla uczestników konkursu
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ARTYSTYCZNE PASJE WEDŁUG MARKA GRZEBYKA

Aktywność plastyczna dzieci zapewne 
miała miejsce w każdym momencie historii 
człowieka. Zmieniały się narzędzia, farby, 
materiały, itd. , ale jeden wyróżnik nie 
uległ zmianie. Pasja najmłodszych twórców 
i olbrzymia łatwość konstruowania 
rzeczywistości wyimaginowanej.   Czy to 
w starożytnym Egipcie, czy w renesansowej 
Europie, czy w jakimkolwiek punkcie 
świata młodzi entuzjaści sztuk plastycznych 
zapewne z jednakowym zapałem próbowali 
opisać, a raczej zobrazować świat. Zarówno 
ten, który ich otaczał, jak i ten, który istniał 
w ich wyobraźni. Ale dopiero na początku 
dwudziestego wieku pewni artyści zaczęli 
baczniej przyglądać się sztuce dziecięcej, 
widząc w niej źródło inspiracji. W książce 
„Sztuka i czas” Barbara Osińska napisała 
„..stopniowo, w kolejnych obrazach artysta 
rezygnował z przekazywania wyglądu rzeczy 
na korzyść ich emocjonalnego znaczenia, 
potem zacierał, gubił przedmiot, by wreszcie 
dojść do całkowicie wyabstrahowanych 
środków, oderwanych od widzenia 
i wiedzy o przedmiocie na korzyść 
rzeczywistości odczutej..” Przytoczone 
słowa charakteryzują sztukę Wassilija 
Kandinskiego, czyli artysty słusznie 
uważanego za jedną z fundamentalnych 
postaci sztuki nowoczesnej, ale można ich 
użyć również w odniesieniu do poszukiwań 
twórczych innych pomnikowych artystów 
dwudziestego wieku takich jak Paul Klee, 
Joan Miro, czy Marc Chagall. Ale czy 
owa dążność do rejestracji „rzeczywistości 
odczutej” nie jest najkrótszą definicją sztuki 
naszych najmłodszych artystów?. Sztuki, 
która powstaje właśnie na przecięciu „wiedzy 
o przedmiocie i „wyobrażenia o nim”. Dzieci 
malują bez „bagażu” wiedzy fachowej, 
ale fakt ten pozwala im w nieskrępowany 

sposób dawać upust wyobraźni i emocjom. 
Tworzą sztukę szczerą i intuicyjną. Nasycają 
ją, z reguły nieświadomie, tymi wartościami 
których poszukiwali prekursorzy sztuki 
współczesnej pragnący wyrwać się z gorsetu 
„akademickiej poprawności”. Spójrzmy 
więc nieco uważniej na to co potocznie 
nazywane jest „dziecięcą bazgraniną”, bo 
bez niej historia sztuki dwudziestego wieku 
wyglądałaby całkiem inaczej…

A jak w praktyce wygląda zetknięcie 
wrażliwości najmłodszych twórców 
z dorobkiem uznanych artystów? Projekt 
„Geometryczne fantazje” pokazał, że kontakt 
z niełatwą twórczością Józefa Sowady 
zaowocował szeregiem bardzo udanych dzieł 
„korespondujących” z jego malarstwem. 
Tym razem chcę Państwu pokazać kilka prac  
powstałych jako efekt kontaktu młodych 
artystek ze sztuką rdzennych mieszkańców 

Australii, jak również  inspirowanych sztuką 
Paula Klee. Niektóre z zamieszczonych 
rysunków są natomiast próbą zilustrowania 
ulubionych lektur. Autorkami prac są : 
Nadia Klyszcz, Wiktoria i Weronika Mikrut, 
Angelina Korzonek, Alicja Dawid, Wiktoria 
Honisz, Małgosia Honisz, Milena Honisz 
oraz Matylda Albin. 
Jestem przekonany, że to dopiero początek 
kontaktu z ich twórczością. Gorąco 
zachęcam również innych młodych twórców 
do „ujawnienia się” i współpracy z naszym 
pismem.

Marek Grzebyk

Wszystkie prace, zostały wykonane 
podczas zajęć prowadzonych pod czujnym 
okiem artysty plastyka Marka Grzebyka.

Red.

Fot.:  M. Grzebyk
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źródło wikipedia

Porozmawiajmy dziś  o groszku zielonym. To inaczej nasiona 
niedojrzałego grochu zwyczajnego. Jest przede wszystkim 
doskonałym źródłem białka, witamin z grupy B oraz witamin 
takich jak A, C, K i E. Ponadto w jego składzie znajdziemy cenne 
składniki mineralnne: magnez, fosfor, potas, cynk. To doskonałe 
źródło kwasu foliowego. Oprócz tego groszek zielony zawiera cenny 
błonnik pokarmowy. 

To warzywo jest bardzo łatwe w uprawie. Oczekuje słonecznego 
stanowiska oraz przepuszczalnej, próchniczej, umiarkowanie 
wilgotnej gleby o obojętnym lub lekko zasadowym odczynie pH.
A czego nie lubi nasz groszek? 

Wrogiem dla niego są z pewnością gleby suche, podmokłe, zimne 
oraz łatwo zaskorupiające się. Groszek zielony wysiewamy wczesną 
wiosną, gdy ziemia rozmarznie i obeschnie osiągając temperaturę 
5°C. 

Groszek znajduje wszechstronne zastosowanie w naszej kuchni.
Ja, osobiście uważam, że internsywnie zielone koraliki bardzo 
pobudzają naszą wyobrażnie, dzieki czemu możemy komponować 
posiłki z jego zastosowaniem w przeróżny sposób. 

Najczęściej wykorzystujemy go do różnorakich sałatek. Ja 
szczególnie polecam wypróbować pastę z zielonego groszku. To 
wysmienity sposób na oryginalne kanapki. 

Podaję przepis: 
Składniki:
1 puszka groszku w zalewie
0,5 pęczka natki pietruszki
1 łyżeczka soku z cytryny
sól, pieprz
1 duży ząbek czosnku
ok 60ml oliwy z oliwek

Sposób wykonania: 
Odlewamy zalewę. Następnie zielony groszek, pokrojony 
w kawałki czosnek, natkę pietruszki oraz oliwę z oliwek trzeba 
zmiksować razem przy pomocy blendera. Alternatywnie (gdy 
nie ma się blendera) miękki groszek można rozgnieść widelcem, 
natkę pietruszki poszatkować i zmieszać razem z rozgniecionym 
czosnkiem. Na koniec dodać sok z cytryny i doprawić do smaku 
solą i pieprzem.
 Polecam do tego chlebek pełnoziarnisty.  Gwarantuję, że kanapki 
znikną ze stołu w zaskakującym tempie.

Smacznego! 

źródło: pixabay

„KOBIETO - POSTACI TWOJEJ ZAZDROSZCZĄ ANIELI”

Już za niedługo będziemy obchodzić 
Dzień Kobiet. Dla jednych jest to 
pradawne, nic nie znaczące święto, 
dla innych zaś – dzień, w którym nasi 
panowie obchodzą się z nami szczególnie 
przesympatycznie.

W naszym kraju to wyjątkowe święto 
pojmowane jest jako święto rodem 
z PRL. Dlaczego? Mimo upływu lat, 
nadal bardzo popularne są kwiaty. 

Panowie ochoczo wręczają swoim paniom tulipany czy goździki, 
zwłaszcza że te drugie, cieszą się sporym zainteresowaniem w naszym 
kraju. Można nawet śmiało rzec, że doczekały się odrodzenia.

Chciałabym tutaj zachęcić młode pokolenie płci męskiej do chwili 
refleksji na temat kobiet. Jakie są współczesne, młode kobiety? 
Za co je kochamy, co nas w nich urzeka, a co zniechęca? Kim jest 
współczesna kobieta? Nie jeden młody pan z pewnością zgodzi się ze 
mną, że odpowiedź na to pytanie można w dowolny spsoób upraszczać 
lub komplikować, zależnie od potrzeby czy kontekstu. Kobiecość to 
przede wszystkim delikatność, wrażliwość i piękno. Tylko kobieta jest 

w stanie obudzić w mężczyźnie prawdziwą, szlachetną i kochającą 
męskość. Mimo tego, że kobiecość jest czyś nienamacalnym, nie 
sposób jej nie zauważyć w naszych paniach.  

Warto więc zastanowić się, jakie są nasze koleżanki ze szkoły? Jakie 
mamy z nimi relacje? W jaki sposób je traktujemy? Może zamiast 
kwiatka, warto pomyśleć o bardziej kreatywnej niespodziance? Co tak 
naprawdę kochają współczesne, młode kobiety? 

Drodzy Nastolatkowie, z pewnością zauważyliście, że płeć piękna ma 
bardzo wiele oblicz, jest niesamowicie różnorodna i zmienna. Nie 
wsciekajcie się więc na swoje koleżanki za ich złe dni czy zmienne 
nastroje. Bądźcie dla nich wsparciem, bo kobieta, niezależnie od wieku, 
tak naprawdę potrzebuje poczucia bezpieczeństwa i zainteresowania. 
Nauczmy się więc nie tylko je wielbić, ale przede wszystkim pomagać  
w trudach oraz ‘’osłaniać je własnym ciałem’’ w chwili zagrożenia. 
Jeśli wy będziecie prawdziwymi mężczyznami, zapewniajac im  
dostatek męskiej energii, z pewnością to docenią. Zadbajmy również 
o dobre słowo, bo nic tak nie poprawi kobiecie nastroju, jak dobry 
komplement, usłyszany z ust swojego kolegi. 

ANNA PIOTROWSKA
Świat Nastolatków

ZIELONO MI - O GROSZKU SŁÓW KILKA

ANNA PIOTROWSKA
Zielone remedium
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WIGILIJKA W KRAINIE UŚMIECHU

Wigilia Świąt Bożego Narodzenia to jeden z najpiękniejszych dni w roku, dlatego dzieci z przedszkola „Kraina Uśmiechu” 
chciały przeżyć ten czas bardzo uroczyście. Wigilijka odbyła się 22.12.2020r. w każdej grupie osobno. Choć po raz pierwszy nie 
mogli zaprosić najbliższych na wspólne świętowanie, dzieci z wielkim zaangażowaniem i zapałem przygotowały wigilijkę w swoich 
grupach. Dzieci uczestniczyły we wspólnym nakrywaniu świątecznego stołu - na stolikach okrytych białymi obrusami ustawiły 
zastawę, ułożyły gałązki jemioły i świece. Podczas spotkania wszyscy złożyli sobie najserdeczniejsze życzenia. Następnie przedszkolaki 
elegancko wystrojone zasiadły do pięknie nakrytego stołu, aby spróbować świątecznych potraw. Było wspólne kolędowanie, po 
którym przyszedł czas na rozpakowanie prezentów. Na koniec dzieci zaśpiewały wcześniej przygotowaną pastorałkę. Występ 
był wyjątkowy, bo choć nie było publiczności to tak jakby była… w dziecięcych serduszkach. Wspólna Wigilia była okazją do 
przybliżenia tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, jak również wzmocnienia bliskich i serdecznych relacji w grupie.

E. Loga
Nauczycielka PP Gorzyce

Przedszkolaki podczas Wigilijki Wspólne zabawy

PRZEDSZKOLE W CZYŻOWICACH „CHATKA MAŁOLATKA” 
CHĘTNIE POMAGA

Dzieci z Publicznego Przedszkola w Czyżowicach wraz z Rodzicami włączyli się w wiele akcji charytatywnych. W październiku została 
przeprowadzona zbiórka książek w ramach ogólnopolskiej akcji „Wielka Zbiórka Książek”. Zgromadzone książki zasiliły zbiory bibliotek 
w szpitalach, domach dziecka, domach seniora, hospicjach. „Zostań naszym bohaterem”- to akcja oddawania krwi, do której zachęcani 
byli rodzice naszych przedszkolaków. W akcji krwiodawstwa wzięło udział 43 dawców i pozyskano 16 400 ml krwi. Nasze przedszkole 
zorganizowało również zbiórkę dla schroniska pt „Pomóżmy psiakom i kociakom”. Zebrana karma, koce, środki czystości dla zwierząt, 
obroże itp. zostały przekazane do wodzisławskiego przytuliska. W grudniu z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia włączyliśmy 
się w akcję „Szlachetnej Paczki”, która miała pozytywny odzew w naszej społeczności przedszkolnej. Dodatkowo zorganizowaliśmy 
również pomoc dla Malwiny, która zmaga się z od kilku lat chorobą. Kolejne akcje, w które zaangażowało się nasze przedszkole to „Góra 
grosza” i „Zakręcona akcja” (czyli zbiórka plastikowych zakrętek dla chorego Janka), które potrwają do końca roku szkolnego.

Za wszelkie wsparcie, zaangażowanie i pomoc – serdecznie DZIĘKUJEMY!!!
M. Maszkiewicz, Z. Hanc

Grupa przedszkolaków bioracych udział w akcji Efekt zbiórki Dorośli również chętnie pomagają

Fot.:  E. Loga

Fot.:  K. Maszkiewicz
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NABÓR WNIOSKÓW
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie 
Wrota zaprasza do składania wniosków

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie 
Wrota” zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w ram-
ach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii roz-
woju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

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

K U P O N



16 U NAS Styczeń-Marzec 2021

BOGUSŁAW JORDAN 

ZOBACZ Z KIM I KIEDY ZAGRAJĄ CZARNI GORZYCE 
W RUNDZIE REWANŻOWEJ.

Klasa okręgowa Grupa MISTRZOWSKA Rybnik – Racibórz 
Grupa 3 (RW)

Kolejka nr 1
2021-03-20/15:30 KS CZARNI GORZYCE – LKS FORTECA 
ŚWIERKLANY -:-

Kolejka nr 2
2021-03-27/15:30 KS CZARNI GORZYCE – LKS 
KRZYŻANOWICE -:-

Kolejka nr 3
2021-04-10/16:00 KS PŁOMIEŃ POŁOMIA – KS CZARNI 
GORZYCE -:-

Kolejka nr 4
2021-04-17/16:30 KS CZARNI GORZYCE – GKS PIERWSZY 
CHWAŁOWICE -:-

Kolejka nr 5
2021-04-24/16:30 LKS TWORKÓW – KS CZARNI GORZYCE -:-

Kolejka nr 6
2021-05-01/17:00 KS CZARNI GORZYCE – LKS GRANICA 
RUPTAWA -:-

Kolejka nr 7
2021-05-08/17:00 UNIA RACIBÓRZ SP. Z O.O. – KS CZARNI 
GORZYCE -:-

Kolejka nr 8
2021-05-15/17:00 LKS FORTECA ŚWIERKLANY – KS 
CZARNI GORZYCE -:-

Kolejka nr 9
2021-05-22/17:00 LKS KRZYŻANOWICE – KS CZARNI 
GORZYCE -:-

Kolejka nr 10
2021-05-29/17:00 KS CZARNI GORZYCE – KS PŁOMIEŃ 
POŁOMIA -:-

Kolejka nr 11
2021-06-03/17:00 GKS PIERWSZY CHWAŁOWICE – KS 
CZARNI GORZYCE -:-

Kolejka nr 12
2021-06-05/17:00 KS CZARNI GORZYCE – LKS TWORKÓW -:-

Kolejka nr 13
2021-06-12/17:00 LKS GRANICA RUPTAWA – KS CZARNI 
GORZYCE -:-

Kolejka nr 14
2021-06-19/17:00 KS CZARNI GORZYCE – UNIA RACIBÓRZ 
SP. Z O.O. -:-

STREFA KIBICA
SPARING – PRZEGRANA UNII Z ODRĄ

W rozegranym  meczu sparingowym(24.02.21) Unia Turza 
uległa liderowi grupy IV ligi Odrze Wodzisław 3:5 

ODRA WODZISŁAW SP. Z O.O. – KS UNIA TURZA 5:3 (3:3)
0 – 1 Bartosz Łyczko 14 min.
1 – 1 Piotr Zieliński 18 min.
2 – 1 Marcin Wodecki 22 min.
3 – 1 Patryk Dudziński 30 min.
3 – 2 Sławomir Musiolik 41 min. asysta Kamil Kuczok
3 – 3 Michał Rycka 44 min. asysta Sławomir Musiolik
4 – 3  Artur Gać 58 min. (rzut karny)
5 – 3 Adrian Garcia Tabala 68 min.

Sędziowali: Mateusz Piszczelok (główny), Maciej Kuropatwa, 
Kamil Karch (asystenci)

ODRA WODZISŁAW SP.Z O.O: Michał Antkowiak – Artur 
Gać, Arkadiusz Lalko, Szymon Jary, Maciej Kłosek – Arkadiusz 
Woś, Paweł Zdunek, Marcin Wodecki, Patryk Dudziński, 
Jakub Białas – Piotr Zieliński. Ponadto grali: Maciej Kacperski, 
Adrian Garcia Tabala, Salvador Pryka, Daniel Podbioł, 
Mateusz Danieluk, Jakub Rosiak. Trener: Arkadiusz Tracz

KS UNIA TURZA: Przemysław Cieśla (46. Marcin Musioł) – 
Piotr Glenc (64. Sławomir Musiolik), Paweł Mitko (46. Kamil 
Tront), Piotr Szymiczek (64. Kacper Skrenik), Michał Mazur (46. 
zawodnik testowany I) – Bartosz Łyczko (46. Dawid Pawlusiński), 
Kamil Kuczok (64. Bartosz Łyczko), Mateusz Wuwer, Dariusz 
Pawlusiński (46. zawodnik testowany II), Sławomir Musiolik (46.
zawodnik testowany III) – Maciej Gaszka (12. Michał Rycka).   
Trener:  Marek Hanzel

UNIA POZYSKAŁA DWÓCH NOWYCH PIŁKARZY.

Turzanie dokonali pierwszego zimowego transferu, a nowym 
zawodnikiem  zespołu został 17-letni Paweł Mitko. Ten urodzony 
w lipcu 2003 roku stoper przyszedł do Unii na zasadzie transferu 
definitywnego z A-klasowego Startu Mszana, gdzie trafił przed 
dwoma sezonami z MKP Odry Centrum, której jest wychowankiem. 

Unia Turza pozyskała drugiego tejzimy zawodnika, a został 
nim niespełna 20-letni Michał Rycka. Nowy napastnik jest 
wychowankiem Ikara Racibórz, potem reprezentował inny raciborski 
klub, czyli Unię skąd na sezon 2018/2019 został wypożyczony do 
BTS-u Rekord Bielsko-Biała. Jesienią 2019 roku był w kadrze 
Odry Wodzisław sp. z o.o., a we wrześniu 2020 roku zasilił grający 
w klasie okręgowej Naprzód Borucin.

Źródło: Unia Turza Śląka

Paweł MitkoMichał Rycka
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Tabela Okręgówki
lp nazwa M. Pkt. Z. R. P. +/-

1 UNIA RACIBÓRZSP. Z O.O. 0 0 0 0 0 0:0

2 LKS TWORKÓW 0 0 0 0 0 0:0

3 LKS KRZYŻANOWICE 0 0 0 0 0 0:0

4 LKS GRANICA RUPTAWA 0 0 0 0 0 0:0

5 LKS FORTECA ŚWIERKLANY 0 0 0 0 0 0:0

6 LKS CZARNI GORZYCE 0 0 0 0 0 0:0

7 KS PŁOMIEŃ POŁOMIA 0 0 0 0 0 0:0

8 GKS PIERWSZY CHWAŁOWICE 0 0 0 0 0 0:0

lp data godz rodzaj imprezy organizator odpłatność dla członka

1 9 lutego 2021 r. 1500 Walne zebranie członków
hala sportowa ZSP Gorzyczki

Zarząd Zgłoszenia udziału do 
29.01.2021 r.

2  marca 2020 r. 1600 Dzień Kobiet
Zarząd

3 20 kwietnia 
2021 r

1600 Zebranie członków
sala GCK w Gorzycach

Zarząd

4 6-18 maja 
2021 r.

Mrzeżyno
Turnus rehabilitacyjny

M. Gawenda 1.695,00/osoba
zal. 400,00 do 29/01/2021 r

5 20-28 maja
2021 r.

Busko Zdrój M. Gawenda 1.349,00/osoba
zal. 400,00 do 29/01/2021 r

6 2 czerwca 
2021 r. 

Wiosenne plenerowe spot-
kanie Seniorów

 plener przy GCKG Zarząd 10,00/członek

7 1-11 czerwca
2021 r.

Chorwacja
Makarska Hotel Palma

H. Nogły 1 790,00/osoba
zal. 400,00 do 26/02/2021 r.

8 3-5 czerwca
2021 r.

Wiedeń- Bratysława M. Pawlica 290,00/osoba
zal. 200,00 do 29/01/2021 r.

9 XXIV Gminna Biesiada 
Seniorów

Zarząd

10 24-25 czerwca 
2021 r.

Wrocław M. Pawlica 260,00/osoba
zal. 100,00 do 29/01/2021 r.

11 20 lipca
 2021 r. 

1500 Letnia biesiada seniorów
plener GCKG

Zarząd 10,00/członek

12 15 lipca
 2021 r. 

Opole M. Pawlica 110,00/osoba
zal. 50,00 do 26/02/2021 r.

13 28 sierpnia - 8 
września2021 r. 

Rewal T. Rupik 1.695,00/osoba
zal. 400,00 do 29/01/2021 r.

14 5-8 września
2021 r.

Jastarnia
DW “Duna” z basenem

H. Nogły 1.750,00/osoba
zal. 400,00 do 29/01/2021 r.

15 12 - 19 września 
2021 r.

Zakopane 
(pensjonat Pod Giewontem)

M. Pawlica 820,00/osoba
zal. 200,00 do 26/02/2021 r.

16 28  września
2021 r. 

Zakończenie Lata Zarząd

17 3-8 
października 

2021 r.

Bieszczady M. Gawenda 840,00 / osoba
zal. 200,00 do 29/01/2021 r.

18 12 października 
2021 r.

Spotkanie członków 
(przy kawie) sala GCK Gorzyce

Zarząd

19 21 listopada 
2021 r. 

1700 Dzień Seniora
Dom Przyjęć ANNA w Gorzyczkach

Zarząd

21 5 grudnia
2021 r.

930 Msza św. za zmarłych 
emerytów i rencistów 

Stowarzyszenia SENIOR
Gorzyce, Kościów św. Anioła Stróża

Zarząd

22 15 luty 2022 r. 1500 Walne zebranie członków
hala sportowa ZSP Gorzyczki

Zarząd

Biuro Zarządu Stowarzyszenia, mieści się:
w budynku Gminnego Centrum Kultury 

w Gorzycach 
przy ul. Kopernika 8 - I piętro

Składki członkowskie w wysokości 25 zł 
płatne do 31 marca 2021 r.

Uwaga !!!
Podane odpłatności wczasów i wycieczek dotyczą członków 

Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „SENIOR” w Gorzycach, dla 
pozostałych osób odpłatność jest  o 10 zł wyższa

Zebrania Zarządu Stowarzyszenia SENIOR
sala GCG w Gorzycach ( sala na I piętrze ) w godzinach: 900-1030

Styczeń Piątek 8, 22

Luty Piątek 5,19

Marzec Piątek 5,19

Kwiecień Piątek 9

Maj Piątek 7

Czerwiec Piątek 4

Lipiec Piątek 2

Sierpień Piątek 6

Wrzesień Piątek 3

Pażdziernik Piątek 1

Listopad Piątek 5

Grudzień Piątek 3

PLAN IMPREZ STOWARZYSZENIA EMERYTÓW 
I RENCISTÓW SENIOR W GORZYCACH NA ROK 2020

osoba stanowisko nr kontaktowy

Magdalena 
GAWENDA

Prezes 32 4511407
784 472 333

Teresa
RUPIK

Wiceprezes
796 252 066

Maria
PAWLICA

Skarbnik
603 188 346

Rafał
PŁACZEK

Sekretarz 32 4511298
691 814 999

Ryszard 
GRZEGOSZCZYK

Członek
782 613 119

Janusz
LENCZYK

Członek 32 4511177
667 084 943

Henryk
NOGŁY

Członek 32 4513203
667 226 460

Strona internetowa:  
https://gck.gorzyce.pl/dzialalnosc-kulturalna/stowarzyszenie-senior
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GAŃBA. KOPCIUCHY TRUJĄ NAS WSZYSTKICH.
Grafika przedstawiająca w prosty sposób harmonogram wymiany kotłów.

Grafika pochodzi z broszury „GAŃBA. Kopciuchy trują nas wszystkich” 
przygotowanej i zrealizowanej w 2020 roku przez Miasto Rybnik



mini
RUBRYKA SATYRYKA 

 Czesław Czaika

O BAŁWANIE
(wyprzedzająca historyjka)

Stoi bałwan na posesji,
wzrok wtopiony ma w smartfona,

też nabawił się obsesji,
tak jak wielu... niech ja skonam!

Ściągnął mnóstwo aplikacji,
teraz bez nich ani kroku,

wie czy wolne... w ubikacji,
kiedy śmieci biorą w PSZOK-u.

Stoi-patrzy, patrzy, patrzy,
nie wie co się wokół dzieje,

aż tu nagle na raz-dwa-trzy,
wpada wiosna-on topnieje.

Nie zaszczepił się od „słońca”,
życie przez to zmarnowane,
smutnego doczekał końca,

a dlaczego?
No, bo przecież był  b a ł w a n e m!

MŁODZIEŻY ZALEŻY NA NASZYM ŚRODOWISKU
KONKURS „ŚMIECIOTWÓRCZYCH” ROZSTRZYGNIĘTY

Pociąg Karoliny Jokel Zabawka zręcznościowa Szymona Goli

Robot Kacpra Jokla Wędka Oliwiera Wądołowskiego

Samolot Ireneusza Grudnia Pizza z pieca Błażeja Bobera

Piłkarzyki Antoniego ChromegoWąż Alicji Kwiatoń



ARTYSTYCZNE PASJE 
WEDŁUG MARKA GRZEBYKA

Prezentowane prace powstały podczas zajęć artystycznych prowadzonych przez 
Marka Grzebyka w naszych domach kultury. 

Red.


