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Słowo od  
Redaktora Naczelnego

Szanowni Czytelnicy, Czcigodni Autorzy 
i Współpracownicy!

W październikowym numerze miesięcznika 
„U Nas” znajdą Państwo relacje z najważniejszych 
wydarzeń jubileuszowych, kulturalnych, 
sportowych, społecznych, które odbyły się w Gminie 
Gorzyce w miesiącu wrześniu 2021. Polecam 
czytelnikom relacje: z uroczystości 90 – lecia 
16 Drużyny Harcerskiej im. Żwirki i Wigury 
z Czyżowic; Pielgrzymki do Gidel i Jasnej Góry, 
Lata w Rytmie Art., Obozu Letniego w Sobieszewie, 
foto relacji z Dożynek 2021. Ponadto w dziale 
Śladami Historii przedstawiamy ciąg dalszy 
historii rodziny Powstańca Śląskiego Karola 
Kolebacza; w dziale Zdrowie i Dietetyka między 
innymi można przeczytać o zalecanych badaniach 
profilaktycznych, które położna dedykuje kobietom 
w każdym wieku oraz możemy poznać zasady 
pielęgnacji twarzy, które opisuje nasza kosmetyczka.  
W tym wydaniu na uwagę zasługują również 
nowiki i wydarzenia sportowe tj. sparingi piłkarskie  
i maratony. Dziękuję wszystkim redaktorom 
i fotoreporterom, którzy przyczynili się do powstania 
tego wydania oraz za przepiękne i profesjonale 
zdjęcia. Mam nadzieję, że październikowe 
wydanie, będzie dla Państwa ciekawą lekturą. 
Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.

Małgorzata Król
Redaktor Naczelna
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Gmina Gorzyce przystąpiła do opracowania nowej Strategii 
Zrównoważonego Rozwoju Gminy, najważniejszego strategicznego 
dokumentu, który będzie obowiązywać aż do roku 2030. 
Strategia będzie uwzględniać oczekiwania i pomysły naszej 
społeczności. Dlatego, prace nad dokumentem będą prowadzone 
w ścisłej współpracy z mieszkańcami, a wyniki prac będą poddawane 
konsultacjom społecznym.

Zapraszamy do wypełnienia ankiet, znajdujących się na stronie inter-
netowej Gminy Gorzyce

https://www.gorzyce.pl/

NGO: https://www.interankiety.pl/f/RA9lDB3E

Mieszkańcy: https://www.interankiety.pl/f/7vAJ0R96

Przedsiębiorcy: https://www.interankiety.pl/f/KJrnvXNJ

Młodzież:  https://www.interankiety.pl/f/60Qgw6NA

INFORMACJA O ZMIANACH KADROWYCH W GMINIE 
GORZYCE

Z dniem 30.11.2021 Pani dr inż. Sylwia Czarnecka przestanie pełnić 
funkcję Zastępcy Wójta Gminy Gorzyce.

Odwołanie z zajmowanego stanowiska nastąpi z uwagi na złożony 
wniosek mojej Zastępczyni w miesiącu sierpniu i rozpocznie bieg 
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

W tym czasie Pani Sylwia Czarnecka zachowa część kompetencji 
Zastępcy Wójta. Do końca bieżącego roku kierowanie Referatem 
Oświaty Urzędu Gminy planuję powierzyć Pani Izabeli Sanecznik, 
która w części będzie pełnić funkcje Dyrektora Gminnego Zespołu 
Obsługi Finansowej w Gorzycach, a częściowo funkcję Kierownika 
Referatu Oświaty w Urzędzie Gminy w Gorzycach.

Na chwilę obecną nie podjąłem decyzji o powołaniu nowego Zastępcy 
Wójta.

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej wypowiedziami 
informuję, że złożenie wypowiedzenia przez moją Zastępczynię nie 
ma związku z kontrolami PIP w jednostkach oświatowych, tylko 
z wyborem innej drogi zawodowej. Tego typu kontrole miały miejsce 
również w innych jednostkach organizacyjnych Gminy.

Nadmieniam, że w związku z połączeniem Szkoły Podstawowej nr 
1 w Gorzycach i Przedszkola Publicznego w Gorzycach oraz Szkoły 
Podstawowej w Turzy Śląskiej i Przedszkola Publicznego w Turzy 
Śląskiej w Zespoły Szkolno - Przedszklone odwołani ze stanowisk 
zostali ich dotychczasowi Dyrektorzy, którzy w dalszym ciągu będą 
pracownikami nowo utworzonych zespołów.

Podjąłem decyzję o powierzeniu stanowiska:

- Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gorzycach Pani 
Aleksandrze Frączek,

- Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Turzy Śląskiej Pani 
Klaudii Tatarczyk.

Z dniem 30 listopada br. na emeryturę przechodzi także Dyrektor 
Przedszkola Publicznego w Rogowie Pani Maria Karczewska.

 

Wójt Gminy Gorzyce
Daniel Jakubczyk

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Nie czekaj, spełnij swój obowiązek jak najszybciej!

Wejdź na stronę https://spis.gov.pl/ i wypełnij formularz spisowy. 
Jeżeli nie masz dostępu do komputera/Internetu zadzwoń na infolinię: 
22 279 99 99 i spisz się przez telefon lub odwiedź najbliższy urząd 
gminy.
Tylko w wyjątkowych przypadkach skontaktuje się z Tobą rachmistrz 
telefonicznie dzwoniąc z numeru 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. 
Rachmistrz może też odwiedzić Cię w domu.
Tożsamość rachmistrza spisowego możesz potwierdzić, dzwoniąc 
na infolinię spisową 22 279 99 99 lub sprawdzając na stronie https://
rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/.

Pamiętaj, że udział w spisie jest obowiązkowy.
Spis powszechny trwa tylko do 30 września 2021 r.
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Zapomniani w historii Powstań Śląskich - część druga
KAROL KOLEBACZ

Karol Kolebacz, gdy tylko osiadł na 
Kraskowcu, od razu rozpoczął ożywioną 
działalność społeczną i patriotyczną. 
W jego domu miały miejsce spotkania 
samokształceniowe dotyczące 
gospodarowania na roli, sposobu upraw, 
hodowli. U niego odbywała się także 
nauka pisowni języka polskiego, jako że 
miejscowa ludność mówiła w większości 
po polsku, lecz w śląskim dialekcie 
i trudno jej było poprawnie pisać. Ponadto 
wypożyczał polskie gazety oraz książki 
w ramach biblioteki Towarzystwa Czytelni 
Ludowych, którą to bibliotekę prowadził 
jego przyjaciel i niedaleki sąsiad – Jan 
Kniszka. Współpracując, przypominali 
mieszkańcom o polskich korzeniach tej 
ziemi i uświadamiali im, jaka jest ich 
narodowa tożsamość. 

Ponadto Kolebacz należał do Rady 
Nadzorczej Banku Ludowego w Raciborzu 

i figurował jako członek Polskiego Komitetu 
Wyborczego na wiejski i miejski powiat 
raciborski. Obok prezesa Józefa Rostka, 
sekretarzy: Karola Ratajskiego i Ludwika 
Raczka, Antoniego Betika z Tworkowa, 
Tomasza Ćwika z Bieńkowic, Roberta 
Ligacza z Raciborskiej Kuźni, Józefa 
Palędzki z Raciborza, Teofila Pardygoła ze 
Starej Wsi pod Raciborzem, Jana Pasingera 
z Wojnowic, Jana Psoty z raciborskich Płoni 
wraz z Franciszkiem Szczerbą mieszkającym 
w Uchylsku, przekonywał do głosowania 
na ubiegających się o mandat polskich 
kandydatów do pruskich instancji, w tym 
na Pawła Gatzkę, prezesa Banku Ludowego 
w Raciborzu czy ks. Jana Banasia, polskiego 
kandydata do berlińskiego parlamentu 
z powiatu raciborskiego.

Wspomniany wcześniej Ludwik Okrent 
pisze w notatce, że działalność ta nie 
uszła uwadze fanatycznych miejscowych 
Niemców. W 1909 roku podpalono 
Kolebaczowi zabudowania gospodarcze. 

Jak wspomina rodzina, Kolebacz podczas 
I wojny światowej, był na froncie w Rumunii.

Czas pierwszej wojny był tragiczny 
w skutkach dla Europy, tym samym dla 
ziem odradzającej się Polski, gdzie panował 
głód i choroby. Straty w ludności, spalone 
wsie, zniszczone miasta, zdewastowana 
ziemia, zrujnowana gospodarka, wszystko 
w wyniku przechodzących tam i z powrotem 
przez kraj wrogich armii. Europą zaczęły 
wstrząsać konflikty narodowe i społeczne. 
Nie ominęło to i Górnego Śląska, na którym 
kiełkowały, rzucone pod koniec XIX i na 
początku XX wieku przez znanych działaczy 
narodowych, ziarna polskiej świadomości 

narodowej.

W połowie listopada 1918 roku, Karol 
Kolebacz (pomyłkowo podaje się jego 
imię jako Paweł), został – obok Józefa 
Grzybka, Mateusza Kłóski, Karola Kocura, 
Józefa Kwaśnego i Nikodema Kwaśnego – 
delegatem ziemi raciborskiej z Gorzyc, do 
zwołanego w Poznaniu Polskiego Sejmu 
Dzielnicowego. Jego obrady odbyły się 
w dniach od 3 do 5 grudnia 1918 roku 
w kinie Apollo przy ul. Piekary 18. To tam 
wraz z innymi uczestnikami wyznaczył on 
drogę polskiemu ruchowi na najbliższą 
przyszłość. Wybrał z nimi Naczelną Radę 
Ludową, jako zwierzchnią władzę Polaków 
w Niemczech do momentu objęcia ziem 
Wielkopolski, Pomorza i Górnego Śląska 
przez polski rząd. Wraz z innymi określił 
zasady sprawowania rządów tymczasowych, 
zatwierdzał żądania terytorialne. Był 
naocznym świadkiem koncentrowania 
się myśli politycznej, skupionej wokół 
odbudowy niepodległego państwa polskiego, 
jego terytorialnego kształtu, rewindykacji 
polskich ziem zachodnich i północnych, 
dostępu Polski do morza i innych wydarzeń 
w kraju oraz za granicą, w tym rewolucji 
w Rosji i Niemczech. Uczestniczył 
w dyskusjach, o przyszłym kształcie i ustroju 
państwa polskiego, stosunku do kwestii 
praw robotników i chłopów, wychowania 
dzieci i młodzieży, mniejszości narodowych, 
równouprawnienia kobiet, roli religii, 
wyznań, w tym Kościoła katolickiego 
w życiu narodu i państwa.

W Poznaniu nawiązał szereg kontaktów, 
między innymi z Wojciechem Korfantym. 
Wspominała o tym moja rodzina oraz 
krewni Wilhelma Jarego z Gorzyc, który 
był kolporterem książek w Towarzystwie 
Czytelni Ludowych.

W marcu lub kwietniu 1919 roku, Karol 
Kolebacz założył Polską Organizację 
Wojskową Górnego Śląska w Gorzycach. 
Na jego ręce peowiacy i przyszli Powstańcy 
Śląscy, z reguły w pomieszczeniach jego 
gospodarstwa, składali przysięgę. Taką złożył 
w dniu 1 kwietnia 1919 roku Jan Kniszka, 
co jest zgodne z materiałem przesłanym 
przez Centralne Archiwum Wojskowe 
w Warszawie.

Niemcy w sprawie Górnego Śląska nie 
dawali za wygraną. Doświadczeni wynikiem 
Powstania Wielkopolskiego i utratą tej 
ziemi, wszelkimi środkami przeciwdziałali 
dążeniom polskich Ślązaków do połączenia 
tej ziemi z Polską. Sytuacja stawała się 

Karol Kolebacz

Dom rodzinny Karola Kolebacza - stan jak w 1920 roku. Budynek znajduje się na Kraskowcu 
(Gorzyce) Fot.:  arch. B. Kniszka

Fot.:  arch. B. Kniszka

NA SZLAKU HISTORII



październik 2021 U NAS 5

NA SZLAKU HISTORII
napięta, narastała wzajemna agresja. 
Wzmagały się w stosunku do krzewiących 
ducha polskiego represje i szykany. Miały 
miejsce częste rewizje i aresztowania. 
W tej sytuacji część miejscowych peowiaków 
i działaczy narodowych uszła do Piotrowic 
k. Karwiny (obecnie czeska część Górnego 
Śląska; Petrovice u Karvine), gdzie założono 
powstańczy obóz. Kwaterowali w gospodzie 
u Emila Krótkiego (obecnie znajduje się tu 
Dom Kultury, a w 2019 roku odsłonięto 
przy nim pamiątkowy obelisk poświęcony 
stuleciu rozpoczęcia pierwszego powstania), 
gdzie czekali na rozkaz, by móc rozpocząć 
powstanie, a wśród nich i bohater naszych 
wspomnień.

Wiadomości dotyczących udziału Karola 
Kolebacza w pierwszym powstaniu jest 
niewiele. Z informacji, jakie udzieliła 
jego rodzina, w pierwszym powstaniu 
w „piotrowickiej kwaterze” był skarbnikiem. 
Jak przekazali mi potomkowie powstańców, 
z zasłyszanych wieści, pełnił tam też funkcję 
kwatermistrza. Na tej podstawie jak i paru 
zaledwie  zdań, znajdujących się w niżej 
przytoczonych materiałach widać, że był 
nietuzinkową postacią, która wniosła duży 
wkład w przygotowanie powstania, które 
mimo że przegrane, przyczyniło się do 

odzyskania części Górnego Śląska przez 
Polskę. W opracowaniu Józefa Grzegorzka 
pn.:„Pierwsze Powstanie Śląskie 1919 
r. w zarysie” czytamy: „Po otrzymaniu 
pierwszego rozkazu do rozpoczęcia akcji 
zbrojnej, wyruszył on ze swoją kompanią 
i poległ na polu walki. Drugi rozkaz, 
nakazujący wstrzymanie wybuchu 
powstania – Michalskiego nie dosięgnął 
(…) Następcą Michalskiego był Kolebacz”. 

W dziele autorstwa Ryszarda Kaczmarka, 
„Powstania Śląskie 1919-1920-1921” 
umieszczono wzmiankę: „(...)na 
komendanta sztabu wybrano Michalskiego. 
Wybrano również delegatów do głównego 
sztabu w Strumieniu w osobach 
Kolebacza i Szczepańskiego. Ci ostatni 
po porozumieniu się z Witczakiem 
Mikołajem, zakomunikowali uchodźcom 
w Piotrowicach, że Witczak zgadza 
się na objęcie stanowiska szefa sztabu 
w Piotrowicach”.

Powyższa wzmianka jest potwierdzeniem 
tego, co przeczytałem wcześniej 
w książce Jarosława Mrożkiewicza 
o Mikołaju Witczaku z Jastrzębia-Zdroju 
(współwłaścicielu „jastrzębskiego zdroju”), 
której treść autor opiera na wspomnieniach 

Witczaka. W „Zapomnianym życiorysie 
śląskiego powstańca” czytamy: „(…) 
w osobach Janka Szczepańskiego (jeszcze 
żyje), i Kolebacza, którym bez ogródek 
wyjaśniłem sytuację zapewniając ich, że 
i ci, co są przeciwni powstaniu, w razie 
jego wybuchu, się do niego przyłączą, jeśli 
pragną zachować imię Polska”.

Zaś w innym miejscu: „Na komendanta 
tegoż sztabu wybrano Michalskiego. 
Wybrano również delegatów do Głównej 
Komendy w Strumieniu, w osobach 
Kolebacza i Szczepańskiego. Ci ostatni 
po porozumieniu się z Witczakiem 
Mikołajem, zakomunikowali uchodźcom 
w Piotrowicach, że Witczak zgadza 
się na objęcie stanowiska szefa sztabu 
w Piotrowicach”.

... Ciąg dalszy artykułu w następnym 
numerze

B. Kniszka

Z ARCHIWUM POWSTAŃCZYCH RODZIN

Fot.:  arch. A. Hyła-Ignacek

Fotografia z serii „Z archiwum powstańczych rodzin”
Przedstawiamy fotografię z archiwum pani Agaty Hyłek-Ignacek. Fotografia przedstawia przemarsz wojsk powstańczych. Pradziadek 
pani Agaty Bruno Szołtysek był powsatńcem, mieszkał w Gliwicach i został pochowany w Rybniku.
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Wszyscy uczestnicy projektu „Lato w rytmie ART”
Fot.:  M. Albin

LATO W RYTMIE ART

Zastanawialiście się kiedyś, w jakim rytmie mija lato? I co 
latem gra w duszy Artysty? Na te pytania odpowiedź znaleźliśmy 
podczas realizacji bezpłatnych warsztatów wokalnych, tanecznych 
i plastycznych w ramach projektu „Lato w rytmie ART.” Warsztaty 
odbyły się w dniach od 26 do 28 lipca br. w Ośrodku Kultury  
w Czyżowicach. Spotkaliśmy tam wiele wspaniałych, fantastycznych 
ludzi, którzy podczas zajęć Amatorskiej Pracowni Plastycznej 
Mozaika oraz przy udziale zespołu wokalnego Dolce Canto 
realizowali swoje pasje. Zaproszone dzieci, młodzież oraz osoby 
dorosłe, wspólnie z instruktorami poszukiwali inspiracji w śpiewie, 
tańcu i sztuce plastycznej. Uczestnicy warsztatów pracowali pod 
okiem profesjonalistów takich jak pan Jarosław Hanik, który 
był trenerem wokalnym, zaś warsztaty malowania na szkle były 
realizowane pod czujnym okiem pani Hanny Władarz. Trzy 
dni wspólnych spotkań były dynamiczne, intensywne, pełne 
różnych zadań, dały uczestnikom wiele doświadczenia, natomiast 
finałowy  występ przed publicznością budził w uczestnikach wiele 
pozytywnych emocji. Na jednej scenie dzieci, młodzież, dorośli 
przypomnieli o tym byśmy się nie bali, bo marzenia są w nas, nie 
trzeba nic - tylko chcieć! Marzyliśmy o takich działaniach i stały się 
one realne dzięki Działaj Lokalnie i Centrum Rozwoju Inicjatyw 
Społecznych CRIS. Niesamowita, pozytywna energia wszystkich 
uczestników warsztatów dodawała nam pewności, że warto takie 
rzeczy robić dla lokalnej społeczności. Nawet kłębiące się na niebie 
czarne chmury i nadciągająca w dzień finałowego koncertu burza nie 
wystraszyły nas. Musieliśmy tylko przenieść wydarzenie z pleneru do 
sali widowiskowej. Prace uczestników na szkle malowane można było 
podziwiać do końca września w Ośrodku Kultury w Czyżowicach.  
W ramach projektu zakupiliśmy również przenośny zestaw 
nagłaśniający, który będzie służył naszym zespołom oraz lokalnej 
społeczności podczas muzycznych wydarzeń.

Dziękujemy uczestnikom warsztatów za zaangażowanie, bo nic 
byśmy nie zdziałali bez was! Dziękujemy naszym wolontariuszkom 
z zespołu Dolce Canto i instruktorom: pani Barbarze Grobelny, 
panu Jarosławowi Hanikowi, pani Hannie Władarz, pani Ewelinie 
Poloczek oraz pani Magdalenie Miśków, która była koordynatorką 
projektu.

E. Poloczek

Finałowy występ międzypokoleniowych warsztatów - grupa starsza, występ wokalny
Fot.:  M. Albin

Finałowy występ międzypokoleniowych warsztatów - grupa młodsza, występ taneczny
Fot.:  M. Albin

Wystawa prac plastycznych
Fot.:  M. Albin

Oliwia Hudek z zespołu Dolce Canto
Fot.:  M. Albin

Uczestnicy podczas finałowego występu
Fot.:  M. Albin

WYDARZENIA KULTURALNE I LITERACKIE
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WYDARZENIA KULTURALNE I LITERACKIE
ŚPIEW TO RADOŚĆ - TO NASZ SKARB

28 lipca odbył się koncert inaugurujący obchody 100-lecia 
istnienia chóru im. Stanisława Moniuszki z Czyżowic. Piękny wieczór 
z  cudowną muzyką oraz wielopokoleniowym śpiewem. Mogliśmy 
usłyszeć rewelacyjną Orkiestrę Gminy Gorzyce pod batutą Henryka 
Krótkiego. Następnie niezwykłe wykonania chóralne w wykonaniu 
chóru Echo z Syrynii pod kierunkiem Beaty Bugli, chóru Moniuszko 
z Czyżowic pod kierunkiem Barbary Grobelny z akompaniamentem 
Ksenii Więcek - Łuczak oraz fantastycznie brzmiącego zespołu Dolce 
Canto. To muzyczne spotkanie było również okazją do wypromowania 
folderu, który powstał z okazji 100-lecia chóru, a który już niebawem 
będzie można zobaczyć w naszym centrum kultury. 
Koncert realizowano w ramach zadania pn. Śpiew to radość - to nasz 
skarb dofinansowanego w ramach projektu grantowego Nasze Skarby 
- popularyzacja materialnego i niematerialnego dziedzictwa obszaru 
Morawszkich Wrót. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszrów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

E. Poloczek

Wszyscy uczestnicy projektu Śpiew to radość - to nasz skarb
Fot.:  M. Albin

Występ chóru Echo z Syryni
Fot.:  M. Albin

Henryk Krótki i jego Gminna Orkiestra Dęta
Fot.:  M. Albin

Członkinie chóru Moniuszko
Fot.:  M. Albin

Występ zespołu Dolce Canto
Fot.:  M. Albin

Fot.:  M. Albin
Występ chóru Moniuszko
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PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM PROFILAKTYCZNYCH BADAŃ

Witam Czytelniczki i Czytelników 
miesięcznika ,,U nas” - zostałam zaproszona 
przez Redaktor Naczelną do współpracy przy 
redagowaniu kącika poświęconego zdrowiu 
- więc może zacznę od przedstawienia 
się. Jestem czynną zawodowo położną 
z wieloletnim stażem zawodowym. 
Chciałabym skupić się szczególnie na 
promowaniu szeroko rozumianej profilaktyki 
zdrowotnej, a także poświęcić dużo uwagi 
zagadnieniom, które bezpośrednio dotyczą 
kompetencji położnej. Mam nadzieję, że 
zarówno Czytelniczki jak i Czytelnicy znajdą 
tutaj interesujące ich treści.

Na początek wybrałam zagadnienia 
dotyczące bezpośrednio tego, z czym stykam 
się na co dzień w mojej pracy.  Od kilku lat 
w placówkach świadczących usługi w ramach 
umowy z NFZ, realizowane są różne 
programy profilaktyczne. Dziś przybliżę 
jeden z nich. Jako że zbliża się październik 
- miesiąc poświęcony promowaniu 
badań profilaktycznych mających na celu 
zapobieganie nowotworom piersi- zapraszam 
wszystkie Czytelniczki i Czytelników do 
zapoznania się z Populacyjnym Programem 
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.  
Program skierowany jest do kobiet w wieku 
50-69 lat (rocznikowo) które: nie miały 
wykonywanej mammografii w ciągu 
ostatnich dwóch lat, lub są w posiadaniu 
pisemnego wskazania do wykonania 
ponownej mammografii po 12 miesiącach 
od poprzedniego badania. Takie wskazanie 
otrzymują kobiety u których stwierdzono 
zwiększone ryzyko zachorowania. Zwiększone 
czynniki ryzyka to nowotwory piersi 
wśród członków rodziny (matka, siostra, 
córka) i badania potwierdzające mutacje 
genowe. Mammografia RTG to proste 
i w pełni bezpieczne badanie polegające na 
badaniu rentgenowskim piersi. Ma niewiele 
przeciwskazań i nie wiąże się z problemami 
takimi jak ograniczona dostępność czy 
dyskomfort podczas badania, oraz nie 

wymaga specjalnego przygotowania. Podczas 
badania poleca się mieć jedynie odzież łatwą 
do zdjęcia oraz przygotowanie się na lekki 
ucisk piersi. Ucisk jest niezbędny - zwiększa 
wykrywalność  zmian chorobowych. Nie 
jest to jednak badanie, którego powinnyśmy 
się bać. Badania wykonują kompetentne 
osoby, wyjaśniające na czym badanie polega 
i dokładnie informujące nas o jego przebiegu. 
Zachęcam więc wszystkie panie w wyżej 
wspomnianym przedziale wiekowym, by 
się zainteresowały tym programem. Jest 
powszechny, ale zainteresowanie nim jest 
wciąż niewystarczające. Badanie nie wymaga 
skierowania, jeżeli dotyczy osoby objętej 
tym programem i można je łatwo wykonać 
w wybranych placówkach. W październiku 
z pewnością pojawią się mammobusy- czyli 
specjalne, w pełni wyposażone pojazdy, 
których niewątpliwą zaletą jest możliwość 
przemieszczania się, a więc zwiększającą 
dostępność bliżej miejsca zamieszkania.

Jeżeli wciąż jesteście niezdecydowane 
lub brak wam wystarczających informacji, 
prosiłabym o kontakt z położną lub lekarzem. 
Warto skorzystać z badania, nie trzeba chyba 
przypominać, jak ważne jest wczesne wykrycie 
zmian chorobowych, a mammografia 
zapewnia zobrazowanie bardzo małej 
zmiany, niewyczuwalnej jeszcze np. podczas 
badania palpacyjnego przeprowadzanego 
przez położną lub lekarza, lub samobadania 
piersi. Jeżeli chodzi o naukę samobadania 
piersi- polecam położną, która jest tu 
w pełni kompetentną osobą by takie badanie 
wykonać, i nauczyć jego samodzielnego 
wykonywania. Ostatnio pojawiła się nowa 
bezbolesna metoda, z wykorzystaniem 
urządzenia Braster, w zasadzie nie wiążąca 
się z żadnym dyskomfortem. Braster 
wykorzystuje zalety termowizji. Może bardzo 
pomóc we wczesnej diagnostyce wszelkich 
zmian chorobowych, a to daje szybsze 
skierowanie pacjentki do dalszej diagnostyki, 
przeprowadzonej po konsultacji z lekarzem, 

który zadecyduje o formie dalszego 
postępowania. Zachęcałam do zapoznania się 
z zaletami Programu Populacyjnego zarówno 
panie jak i panów- bo choć Program jest 
skierowany bezpośrednio do kobiet, rola jej 
partnera, męża, czy innego członka rodziny 
jest wprost nie do przecenienia. W związku 
czy w rodzinie winniśmy się wzajemnie 
wspierać, dbać o siebie i bliskie nam osoby. 
W mojej pracy często osobą, która była 
bezpośrednio zainteresowania by partnerka 
zgłosiła się na badanie, jest właśnie mąż, 
partner, lub inny członek rodziny. Często 
również słyszę od kobiet, że miały wiele obaw 
dotyczących przebiegu badań, odczuwały 
lęk przed wykonaniem badania, że osobą, 
która bezpośrednio ją zmotywowała do 
konkretnych działań, był właśnie mąż, 
partner, córka lub syn, czy inny bliski członek 
rodziny.

Dbajmy o siebie drogie panie, 
korzystajmy z zalet omówionego Programu 
Populacyjnego. Wykonajmy bezpłatnie 
mammografię, lub jeżeli nie jesteśmy 
jeszcze objęte Programem, warto najbliższy 
czas wykorzystać na naukę samobadania 
piersi, skorzystać z badania palpacyjnego, 
przeprowadzanego przez położną lub lekarza. 
Nauka samobadania i badanie palpacyjne 
jest zawsze dostępne w gabinecie położnej. 
Przeprowadzamy różnego rodzaju akcje 
mające na celu jak najszerszą edukację 
w tym zakresie. Edukacja nakierowana jest 
na kobiety w każdym przedziale wiekowym, 
a więc jest adresowana zarówno do dziewcząt, 
a także kobiet dojrzałych, w każdym tak 
naprawdę wieku. Jesteśmy obecne na Dniach 
Promocji Zdrowia organizowanych przez 
samorządy lub inne organy. Położne uczą, 
służą radą, pomogą na pewno przezwyciężyć 
lęk przed badaniem, czy po prostu czasem 
pojawiający się wstyd. Warto się badać, 
warto w razie jakichkolwiek wątpliwości lub 
podejrzeń zgłosić się do położnej lub lekarza. 
Mammografia nie jest jedyną metodą służącą 
do diagnostyki i wykrywania wszelkich 
zmian chorobowych piersi. Wykorzystuje się 
również zalety USG-które jest już bardziej 
powszechne. Ogólnie można sobie pozwolić 
na sformułowanie, że badanie USG piersi jest 
częściej adresowane do kobiet młodszych- 
ponieważ sama budowa gruczołu piersiowego 
narzuca wręcz konieczność przeprowadzenia 
takiego badania. U młodszych kobiet bowiem 
tkanka gruczołowa dominuje nad tłuszczową. 
Taka tkanka nie tylko słabiej przepuszcza 
promieniowanie RTG, ale jest też bardziej 
zwarta. Tkanka gruczołowa dominuje nad 
tkanką tłuszczową do mniej więcej 35 
roku życia. Później proporcje zaczynają 

zródło: pixabay

ZDROWIE I DIETETYKA
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PRAWIDŁOWA PIELĘGNACJA SKÓRY TWARZY ORAZ PRZYGOTOWANIE JEJ DO ZIMY

Pierwszą podstawową, a zarazem bardzo 
ważną rzeczą jest demakijaż. Bardzo często 
zadając pytanie, czym pani myje twarz, słyszę 
- wodą, tonikiem lub żelem pod prysznic. 
To nie jest dobra droga. Środek do mycia 
twarzy musi być delikatny i skuteczny, nie 
koniecznie drogi. Wybieramy mleczko, płyn 
micelarny lub żel do mycia twarzy. Następnie 
przemywamy wodą oraz tonizujemy tonikiem. 

Tonik nie zmywa naszej twarzy, tonik tonizuje, 
przywraca odpowiednie ph. Mimo tego, że 
wygląda podobnie jak płyn micelarny, to dwa 
różne kosmetyki. 

Na tak przygotowaną skórę nakładamy 
krem na noc. Krem nocny zazwyczaj jest 
gęstszy, bardziej tłusty i cięższy. Jest w tym cel, 
nocą nie jesteśmy narażeni na stres, czynniki 
atmosferyczne, możemy też się błyszczeć, 
a nasza skóra może „odżywiać” się do woli.

Po przebudzeniu nie myjemy skóry 
żadnym środkiem, ponieważ została 
oczyszczona wieczorem. Przemywamy wodą 
i tonizujemy tonikiem. Następnie nakładamy 
krem na dzień, który powinien być lekki, 
nawilżający i oczywiście z filtrem. Na tak 
przygotowaną cerę nakładamy makijaż, 

Warzywem, którego wartości odżywcze 
i właściwości zdrowotne były doceniane już 
w starożytności jest jarmuż. Ubolewam, że 
w naszym kraju stanowi on raczej element 
ozdabiania półmisków. Nie spotyka się 
z uznaniem jako potrawa, a to szkoda, gdyż 
zapobiega wielu groźnym chorobom, takim jak 
nowotwory i choroby serca.
Jarmuż to prawdziwa skarbnica sulforafanu 
- przeciwutleniacza, który ma silne 
działanie antynowotworowe. To warzywo 

ZDROWIE I DIETETYKA

zródło: pixabay

niskokaloryczne. Jest bogaty w białko oraz 
błonnik. Zawiera bardzo duże ilości minerałów: 
potasu, wapnia, magnezu i żelaza. Dostarcza 
bardzo dużej ilości witaminy A, folianów, 
witaminy K oraz witaminy C.  Jarmuż jest 
najbardziej odżywczym warzywem. Doskonale 
odżywia i oczyszcza organizm. 
Uwaga! Aby jarmuż zachował jak najwięcej 
swoich przeciwnowotworowych właściwości, 
powinien być gotowany na parze przez 
maksimum 3-4 minuty. W przeciwnym razie 
straci swoje prozdrowotne działanie. 
Ciekawostka! Kiełki jarmużu to produkt 
dostępny na naszym rynku przez cały rok. 
Można je wykorzystywać zarówno jako dodatek 
do kanapek jak i sałatek. Jarmuż spożywać 
można również jako składnik zielonych 
soków albo koktajli przygotowywanych 
w wyciskarce wolnoobrotowej czy blenderze. 
Rozdrobniony można także wrzucić do zupy, 
podsmażyć z czosnkiem (jak szpinak), użyć do 

który z pewnością będzie dobrze się trzymał 
i świetnie wyglądał.

W momencie, gdy za oknem temperatura 
spada poniżej 0°C możemy zamienić kremy 
nocny z dziennym lub dodatkowo wprowadzić 
krem ochronny. 

Ciekawostka dla zapracowanych 
i zapominalskich, jeżeli chcemy jeszcze 
bardziej zadbać o naszą skórę, albo 
podstawowa pielęgnacja jest niewystarczająca, 
wprowadzamy serum. Serum nakładamy na 
oczyszczoną i przemytą tonikiem skórę, przed 
kremem. Wtedy spokojnie możemy iść spać, 
a robota robi się sama.

Anna Berger-Piecowska

przygotowania sosu do makaronu. Palce lizać!
Pamiętajmy, by przed użyciem, wyciąć zgrubiałe 
środkowe części liści, ponieważ są twarde i przez 
to niesmaczne. 
Przeciwwskazania! Podobno, z uwagi na 
wysoką zawartością witaminy K, jarmużu 
nie powinny spożywać osoby z chorobami 
związanymi z krzepliwością krwi. 
Oto przepis dla miłośników wyrafinowanych 
dań: Koktajl z jarmużem. Potrzebujemy: 3 duże 
liście jarmużu lub 3 garści już potarganego, 1 
mango, 1 kiwi, 1 łodyga selera naciowego
2 szklanki wody mineralnej, szczypta chilli
Wykonanie: Liście jarmużu pozbaw grubych 
i zdrewniałych łodyg oraz ich odnóg. 
Mango oraz selera obierz, a następnie pokrój 
w grubą kostkę. Wszystkie składniki umieść 
w pojemniku blendera i zmiksuj na gładko. 

Podajemy schłodzony 
Smacznego !

się zmieniać, zaczyna przeważać obecność 
tkanki tłuszczowej, by po menopauzie 
już zasadniczo tylko tkanka tłuszczowa 
była obecna w gruczołach piersiowych. 
Jeżeli kobieta stosuje hormonalną terapię 
zastępczą, oczywiście proporcje tkanki 
gruczołowej i tłuszczowej ulegają zmianie.  
Lekarz podejmuje decyzję, jakie badanie 
wykonać u swojej pacjentki niezależnie 
od wieku. Może to być USG piersi, 
mammografia czy inne badanie bardziej 
precyzyjne np. rezonans magnetyczny piersi, 
a czasem są stosowane dwie lub więcej metod 
jednocześnie. Wykorzystajmy każdą okazję 
by się badać, a jeżeli nie zrobiłyście tego 
jeszcze, to wykorzystajmy szeroko zakrojoną 
akcję promocji Programu Populacyjnego 

w październiku, miesiącu skoncentrowanym 
na właśnie tym, by różnymi metodami 
się kontrolować, aby wcześnie wykryć 
jakiekolwiek zmiany chorobowe w piersiach. 
Podjąć leczenie, które wcześniej podjęte jest 
bardziej skuteczne. Uczmy się przeprowadzać 
samobadanie piersi, korzystajmy z badania 
przeprowadzanego przez położną lub 
lekarza, które to osoby pokierują nas do 
dalszej diagnostyki. Korzystajmy z zalet 
USG. A jeżeli mamy 50 lat a jeszcze nie 
ukończyłyśmy 69 lat, warto bez skierowania 
zgłosić się na bezpłatną mammografię, 
do placówki która taką usługę wykonuje 
w ramach umowy z NFZ. Zdrowie jest 
bowiem najważniejsze. Nie każda zmiana 
wykryta w piersi jest nowotworem, ale 

każda wymaga precyzyjnej diagnostyki 
-zróbmy to dla siebie, zróbmy to dla osób 
nam najbliższych. Powiedzmy o badaniach 
najbliższym kobietom, zmobilizujmy się by 
przeprowadzić samobadanie, korzystajmy 
z dostępnych programów zdrowotnych. 
Każdy taki dobry uczynek nakierowany na 
nas samych, do najbliżej osoby -jest bezcenny. 
Zawsze bowiem procentuje zdrowiem, 
a także wiedzą, np. jak korzystać z różnych 
metod, by to zdrowie nam dopisywało. 
Zdrowie bowiem jest wartością nadrzędną. 
Czasy pandemii nam to czasem uzmysławiały 
wręcz naocznie. 

Lidia
Wasza położna

JARMUŻ

ANNA PIOTROWSKA
Zielone remedium
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SPORT I REKREACJA
BS GORZYCE CUP 2021

Do IV edycji turnieju BS GORZYCE CUP 2021 zgłosiło 
się 40 drużyn, na boiskach pojawiło się około 500 zawodników 
i zawodniczek z roczników 2008 do 2017. Zmagania trwały 3 dni.

Pierwszy dzień turnieju BS GORZYCE CUP 2021 
Piątkowe popołudnie upłyneło na rywalizacji drużyny z rocznika 
2010. Najlepszą drużyną została Akademia GKS Jastrzębie, która 
rywalizowała z  UKS LISEK Milówka , Odra Centrum , Szkółka 
Piłkarska Winners , LKS Orzeł Jankowice, WSP Wodzisław Śląski, KS 
25 Kokoszyce . Ponadto Nasze Piłkarskie Przedszkole oraz Akademia 
Piłkarska Rymer Rybnik, chłopcy i dziewczynki z rocznika 2016/17 
zagrali wspólny mecz, odbyli  pokazowy trening oraz zabawiali się 
z maskotką turnieju Zabrzańskim Jorgusiem.

Sobota – drugi dzień turnieju BS GORZYCE CUP 2021
Od samego rana dużo się działo. Do turnieju przystąpili piłkarze 
rocznika 2008/09. Cały turniej stał na bardzo wysokim poziomie,  
dopiero ostatni mecz wyłonił sobotniego zwycięzcę czyli Szkółke 
Piłkarską Górnik Radlin. W sobotnim turnieju udział brały zespoły 
z WSP Wodzisław Śląski, Górnik Boguszowice, Szkółka Piłkarska 
Winners, Szkółka Piłkarska Zebrzydowice, LKS Studzienna, Naprzód 
Czyżowice. 

Sobotnie popołudnie to zmagania drużyn rocznika 2011.
Ogromne gratulacje dla Odra Centrum za zasłużone zgarnięcie 
pucharu za 1 miejsce. Pięknie grały również pozostałe takie ekipy jak: 
Akademia Młodych Mistrzów RAPID, Młodzieżowy Klub Sportowy 
Gmina Lubomia, Unia Racibórz, K.S. Płomień Połomia. Gratulacje 
za świetny turniej należą się każdej z drużyn.

Niedziela – trzecim dniem turnieju
Niedzielny poranek należał do najmłodszej grupy grającej na BS 
GORZYCE CUP. Dzieci z roczników 2014/15 dzielnie walczyły 

na boisku, przy szerokich uśmiechach na twarzy. Bezkonkurencyjna 
okazała się w ten dzień Szkółka Piłkarska Zebrzydowice, która 
rywalizowała z :Szkółką Piłkarską Winners, Rozwój Bełsznica, KS 
Unia Turza Śląska, LKS Tworków, LKS Górki Śląskie. Brawa dla 
wszystkich drużyn oraz rodziców, którzy tak licznie zgromadzili się 
przy ulicy Bogumińskiej 1.

Orliki młodsze na zakończenie IV edycji turnieju piłkarskiego BS 
GORZYCE CUP 2021 
Na ostatnią sesję turnieju wybiegli chłopcy z roczników 2012/13 Po 
bardzo wyrównanym i stojącym na dobrym poziomie turnieju wygrała 
drużyna GKS „Naprzód-23” Rydułtowy - drużyny młodzieżowe. 
Brawa również dla wszystkich pozostałych, którzy pokazali się z jak 
najlepszej strony: Szkółka Piłkarska Górnik Radlin, Szkółka Piłkarska 
Zebrzydowice, KS 25 Kokoszyce, Naprzód Czyżowice, LKS Tworków, 
Akademia Młodych Mistrzów RAPID.
To było dobre zakończenie Naszego Gorzyckiego turnieju.

B. Jordan

Zdjęcie z maskotką turnieju
Fot.:  B. Jordan

Uczestnicy turnieju na wspólnym zdjeciu
Fot.:  B. Jordan

Wspólne zdjecie zawodników turnieju
Fot.:  B. Jordan

Zwycięska drużyna po ogłoszeniu wyniku
Fot.:  B. Jordan

Uczestnicy turnieju
Fot.:  B. Jordan
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MARSZ PO ZDROWIE

SPORT I REKREACJA

Moment startu 
Fot.:  M. Hojka

Grupowe ćwiczenia cieszyły się wielkim zainteresowaniem
Fot.:  M. Hojka

W piątkowe popołudnie na terenie koło basenu Nautica w Gorzy-
cach odbył się marsz po zdrowie zorganizowany dla osób 50+. Marsz 
został zorganizowany w ramach akcji #Szczepimy się. Piękna 
piątkowa pogoda była dodatkowym dopingiem aby spędzić ten dzień 
aktywnie. Aktywność ruchowa jest jak dobrze wszyscy wiemy na-
jlepszym lekarstwem dla organizmu. Zgodnei z hasłem dzisiejszego 
dnia MARSZ PO ZDROWIE, odbył się marsz z udziałem seniorów 
z naszej gminy, były ćwiczenia, które prowadziła instruktorka fitnesu 
Grażyna Blutko. Do dyzpozycji uczestników marszu była również 
siłownia plenerowa, z której bardzo chętnie wszyscy korzystali. Po ak-
tywnie spędzonym popołudniu szyscy zasłużyli na biesiadowanie przy 
wspólnym ognisku.

Pamiętajmy wszycy aby dbać o siebie w tym okresie.
Red.

Seniorzy podczas ćwiczeń na siłowni plenerowej
Fot.:  M. Hojka

KLUB SZACHOWY “GAMBIT GORZYCE” Z KOLEJNYMI GRANTAMI 

Członkowie klubu szachowego podczas plenerowych rozgrywek
Fot.: M. Albin

Jest nam neizmiernie miło poinformować, 
że z początkiem września młodzi szachiści 
z Klubu Szachowego „Gambit Gorzyce”, 
działającego przy Gminnym Centrum 
Kultury w Gorzycach szlifują swoje 
umiejętności także w soboty!

Cieszymy się również, że udało się pozyskać 
środki na rozwój dyscypliny szachowej 
w Gminie Gorzyce z LGD Morawskie Wrota 
w kwocie 14 000,00 oraz FIO w kwocie 5 
000,00. Pozwoli to na jeszcze wprowadzenei 
dodatkowych zajęć już od października br.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z in-
struktorem Szymonem Kołodziejem pod 
nr telefonu: 889 992 38

W dniach 4 i 5 września reprezentanciz 
Klubu Szachowego „Gambit Gorzyce” ucz-
estniczyli w dwóch turniejach szachowych do 
lat 14 organizowanych przez Stowarzyszenie 
Szachowe Gminy Pawłowice, które rozegrane 
były na dysnansie 6 (o IV kat. szachową) i 7 
rund (o III kat.).
Klub Szachowy „Gambit Gorzyce” z dumą 
reprezentowali: Julia Folwarczny, Piotr 

Członkowie klubu szachowego podczas 
zajęć w GCKG Fot.: Bib

Zielonka oraz Antoni Kołodziej

Mimo, że tym razem nie udało się zdobyć 
kategorii szachowych to była to doskonała 
okazja, aby wraz z trenerem Szymon 
Kołodziej poszlifować swoje umijętności 
przed nadchodzącym sezonem.
Serdecznie gratulujemy

Red.
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LECA ABO IDA
Mordercze 10 km biegu w Czyżowicach

Dokładnie o godzinie 11: 00 z Rancza 
w Czyżowicach wystartowali zawodnicy 
biegu crossowego na 10 km po okolicznym 
lesie.
Dwie minuty później po biegaczach na trasę 
o połowę krótszą wyszli zawodnicy nordik 
walking. Impreza lub raczej trasa została 
zorganizowana i przygotowana przez klub 
sportowy „META”. Pomimo upału na star-
cie pojawiło się stu zawodników. Trasa była 
bardzo ciężka, wręcz mordercza. Zawodnicy 
często uzupełniali płyny w wyznaczonych 
punktach i każdy korzystał ze zraszania 
zimną wodą, jaką przygotowali im strażacy 
z czyżowickiego OSP.

Wyniki w Nordic Walking:
5 km mężczyzn:
1. Kłyś Ryszard /Gliwice /00:39:02

2. Małka Marian /
Gliwice /00:39:30
3. T r z a s k a l i k 
Franek /Rogów 
/00:43:02
5 km kobiet:
1. L i b a r d i - K ł y ś 
Sylwia /Gliwice 
/00:45:33
2. Kościelny Kami-
la /Gorzyce /00:46:42
3. Niestrój Sylwia /
Lubomia /00:47:31

Wyniki w biegu na 
10 km:

10 km mężczyźni:
1. Wieczorek Tomasz /Rogów /00:47:23
2. Polnik Rafał /Wodzisław Śl. /00:50:06
3. Maroszek Szymon /Rybnik /00:51:00
10 km kobiet
1. Lewicka Elżbieta /Knurów /00:59:28
2. Teleucka Sandra /Jankowice Rudzkie 

/01:00:05
3. Rataj Barbara /Jejkowice 

/01:02:42

Na mecie zawodnicy powiedzieli:
Tomasz Wieczorek – zwycięzca biegu 
na 10 km – trasa w skali 1 do 10 
oceniam trudność na 8 i w dodatku 
trasa bardzo mi się podoba, jest las 
i podbiegi. Czy pojawi się za rok? Tak, 
oczywiście - odpowiedział zwycięzca 
z Rogowa.

Jak pani ocenia tą trasę w skali od 1 do 10? 
- zapytaliśmy zwyciężczynie biegu kobiet na 
10km – 10, to była najtrudniejsza trasa jaką 
biegłam, ja jestem biegaczką z ulicy, jestem 
wykończona – mówiła triumfatorka biegu 
Elżbieta Lewicka z Knurowa. Zapytana 
czy pojawi się w Czyżowicach w przyszłym 
roku odpowiada – na dzień dzisiejszy nie, ale 
zapewne później zmienię zdanie – dodała.

B. Jordan

Moment startu uczesników biegu na 10 km
Fot.:  B. Jordan

Pierwsza trójka w biegu na 10 km mężczyzn
Fot.:  B. Jordan

Start uczestników Nordic Walking na dystansie 5 km
Fot.:  B. Jordan

SPORT I REKREACJA

I TURNIEJ PIŁKARSKI NA KOLONII FRYDERYK „FAMILOKI CUP”

Wiele trudu i wysiłku włożyli mieszkańcy 
w przygotowanie i zorganizowanie pierwszego 
turnieju piłkarskiego na Kolonii Fryderyk 
„Familoki CUP”.
Tydzień pracy przy przygotowaniu boiska, siatki 
do bramek wykonane z odzysku po starych 
siatkach z boisk piłki siatkowej, wysypanie 

linii, puchar z odzysku, ogłoszenia na portalach 
społecznościowych, szukanie sponsorów i to 
wszystko po pracy – sprawiło, że turniej mógł 
wystartować –mówi Rafał Szymik jeden 
z organizatorów.
Odzew był bardzo szybki, bo w krótkim czasie do 
turnieju zgłosiło się 5 sześcioosobowych „dzikich 

drużyn”. Mecze rozgrywano każdy z każdym i nie 
było ważne, kto uczestniczy i jak się nazywa, kto 
komu kibicował, liczyła się tylko dobra zabawa 
– mówi drugi z organizatorów, a zarazem 
inicjator tego turnieju Marcin Hudek.
Mecz finałowy zakończył się wynikiem 6 do 4, 
po zakończeniu rozgrywki, każdy z uczestników 
został poczęstowany słodkościami. Dużą 
atrakcją było również wspólne pieczenie 
kiełbasek. Organizatorzy z wielką dumą 
zapowiadają zorganizowanie kolejnego II 
turnieju, jeszcze w tym roku, o ile będzie to 
możliwie organizacyjnie.
W imieniu organizatorów dziękujemy 
sponsorom: pani Alicji Lenczyk, panu 
Andrzejowi Klonowi, panu Mateuszowi 
Wójcikowi, panu Kamilowi Oślizlokowi, 
panu Grzegorzowi Koziołowi, panu 
Wojtkowi Wierzbickiemu i panu Darkowi 
Krupińskiemu.

B. Jordan

Mecz dzikich drużyn podczas I. turnieju na Kolonii Fryderyk Fot.:  B. Jordan
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IV LIGA - PIERWSZE TAKIE „DERBY” W GMINIE GORZYCE

Jeszcze rok temu nikt nie sądził, że kiedykolwiek dojdzie do derbów 
piłkarskich w naszej gminie na tak wysokim szczeblu rozgrywek. Taki 
mecz miał miejsce 28 września 2021 roku, gdzie debiutant KS Czarni 
Gorzyce podejmował u siebie Unię Turza Śląska.
Tylu kibiców nie pamięta chyba nawet najstarszy gorzyczanin. Na 
boisku przy ulicy Bogumińskiej zadebiutowała drużyna KS Czarni 
Gorzyce w rozgrywkach IV ligi. Przeciwnikiem był zespól zza miedzy, 
doświadczony na tym szczeblu rozgrywek, faworyt meczu Unia Turza 
Śląska. Lecz jak to w piłce nożnej bywa nie zawsze wygrywa faworyt 
i tak było tym razem. Czarni pokonali rywala zza miedzy Unię 3:1.

Po meczu kierownik drużyny z Turzy Śl. powiedział:
Piłkarsko wyglądaliśmy lepiej, ponad 20 strzałów na bramkę i jeden 
gol, Czarni prawie 100% skuteczność i 3 bramki – mówi kierownik 
drużyny z Turzy Śląskiej Zbigniew Adamczyk. 

Natomiast trener Czarnych tak skomentował mecz:
Nerwowo się zrobiło, nerwowo z różnych to powodów. Wydaje mi się, że 
pierwsze 20 minut meczu drużyna z Turzy Śl. lekko nas zdominowała, 
ale po 20 minutach odwróciliśmy losy meczu i wydaje mi się, że do końca 
meczu kontrolowaliśmy, szczególnie po bramce na dwa jeden, na trzy 
jeden, wycofaliśmy się. Graliśmy w dziesięciu i kontrolowaliśmy do końca 
mecz, bo w zasadzie sytuacji 100% Unia już nie miała.
Trzy mecze dwa zwycięstwa, co dalej?·Brakuje tylko jednego zwycięstwa. 
A co dalej? Od meczu do meczu i tyle – powiedział po meczu trener 
Czarnych Piotr Hauder

KS Czarni Gorzyce – KS Unia Turza Śląska 3:1.
Bramki	Czarni:	•	Tomasz	Kukla•	Kamil	Benauer•	Dawid	Bober
Unia: Sławomir Musiolik

Skład drużyny Czarni Gorzyce:
M.Łagoda, M.Krzyżok, D.Buczek, D.Waś, T.Kukla, G.Łukasiak, 
M.Szuścik, K.Benauer(C), K.Kucharski, R.Żbikowski, D.Bober
Rezerwowi: M.Warzeszka, M.Widenka, D.Zychma, J.Muraszczyk, 
J.Bażan, K.Warłao, A.Nagórka
Trener PIOTR HAUDER

Skład drużyny Unia Turza Śl.
P. Cieśla, W. Orzeł, P. Staniczek, K. Kuczok(C), S. Musiolik, M. 
Mazur, Sz. Jary, Sz. Kalisz, P. Glenc, P. Kulczyk, M. Rycka.

Rezerwowi: M. Musioł, M. Gaszka, K. Sikora, B. Łyczko, M. 
Wanglorz, A. Barteczko, A. Woś
Trener MAREK HANZEL.

Przypomnijmy, że zespól z Gorzyc jest trzecią drużyną z gminy 
Gorzyce, która awansowała do tej fazy rozgrywek IV Ligi. Wiadomo, 
że turzanie i rogowianie zaliczyli epizody szczebel wyżej w trzeciej 
lidze, lecz można z pełną świadomością stwierdzić, że piłka nożna 
w naszej gminie ma się dobrze.

B. Jordan

Kapitan drużyny Czarnych, Kamil Benauer z pucharem za awans z ligi okręgowej do IV ligi

Zwycięska drużyna po ogłoszeniu wyniku

Drużyny podczas meczu na boisku

Losowanie przed rozpoczęciem meczu
Fot.:  B. JordanFot.:  B. Jordan

Fot.:  B. Jordan

Fot.:  B. Jordan

SPORT I REKREACJA
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SPOŁECZEŃSTWO

We wrześniu br. w  Międzynarodowym 
Centrum Kongresowym w Katowicach 
odbyła się gala plebiscytu Osobowość 
Roku edycji 2019 i 2020 województwa 
śląskiego. Wręczono statuetki i dyplomy 
osobom, które nasi czytelnicy i internauci 
obdarzyli zaufaniem, poprzez oddane 
głosy. Gala ta była okazją by podsumować 
plebiscyt Osobowość Roku edycji 20219 
i 2020 woj. Śląskiego.
Chciano w ten sposób docenić ludzi 
nietuzinkowych, pomysłowych 
i ciekawych. Osoby, które pociągają 
za sobą innych, mają na swoim koncie 
sukcesy lub potencjał, aby odnieść 
sukces w przyszłości. Statuetkami 
uhonorowani zostali ci, którzy zdobyli 
najwięcej głosów, oddanych przez 
czytelników i internautów. Najpierw 
wybrali oni zwycięzców w etapie 
miejsko-powiatowym, następnie w finale 
wojewódzkim. W plebiscycie zgłoszonych 
zostało 

Szczególnie miło jest nam 
poinformować, iż tytułem Osobowość 
Roku 2019 za działalność społeczną 
i charytatywną otrzymała Małgorzata 
Król z Czyżowic.

Serdecznie gratulujemy
Red.

MAŁGORZATA KRÓL
Z TYTUŁEM
OSOBOWOŚĆ ROKU 2019

Małgorzata Król z tytłem Osobowość Roku 2019 za 
działalność społeczną i charytatywną Fot.:  arch.Dz.Zach.

90.LECIE 16 DH IM „ŻWIRKI I WIGURY” Z CZYŻOWIC

Od jubileuszowego ogniska, które odbyło 
się 10 września br. rozpoczęły się trzydniowe 
obchody 90.lecia 16 DH z Czyżowic. 
Uroczyste ognisko, było okazją aby wśród 
członków drużyny mogły zagościć  najstarsze 
harcerki: Dh Melania Madejska i Dh Małgosia 
Klon, które pamiętają jeszcze Dh Konrada 
Chroboka założyciela naszej Drużyny. Oprócz 
druhen byli obecni również Dh Alfred 
Szczęsny i Dh Andrzej Gola. Zaszczycili to 
wydarzenie swoją obecnością czyżowiccy 
Radni naszej Gminy - Pani Izabela Borecka 
oraz Pan Daniel Kurasz - jednocześnie Sołtys 
naszej pięknej miejscowości. Wraz z nami przy 
ognisku usiadły zuchy z 16 GZ Leśni Ludzie 
oraz z 17 GZ Czyżyki. Ale to nie koniec 
atrakcji jubileuszowych. Drugi dzień wcale nie 
odbiegał od piątkowego wieczora. W sobotę 16 
DH zapewnił również wiele atrakcji. Pierwszą 
z nich był wyjazd do Cierlicka w Czechach aby 
uczcić Franciszka Żwirko i Stanisława Wigura, 
którzy zginęli tam właśnie 11 września 1932 
roku w katastrofie samolotu. Drużyna zabrała 
ze sobą dokładne repliki desek z napisem 
„Żwirki Wigury start do wieczności”. 
Dokładnie takie deski Polacy zamontowali 
na przedwojennej bramie w wejściu na 
Żwirkowisko - miejsce katastrofy. Po powrocie 
rozpoczęto przygotowania do sobotniego 
koncertu. To był piękny, fenomenalny 
koncert w wykonaniu Zespołu Artystycznego 
Chorągwi Śląskiej ZHP „Słoneczni”. Na 
Koncert Jubileuszowy przybyło wielu 
wspaniałych przyjaciół drużyny. Swoją 
obecnością zaszczyciła harcerzy Komendantka 
Chorągwi Śląskiej Dh Hm Anna Peterko, oraz 
Dh Hm Andrzej Lichota. Byli obecni również 
Radni naszej Gminy Gorzyce oraz goście 
z Hufca Będzin oraz Dh Komendanta Hufca 
Ziemi Raciborskiej. Ale najważniejszymi gości 
byli seniorzy,  rodzice i dziadkowie harcerek 
I harcerzy. 
Trzeci dzień obchodów Jubileuszu 90-lecia 
16 Drużyny Harcerskiej im. Żwirki I Wigury 
w Czyżowicach rozpoczęto uroczystą Mszą 

Św. Mszę w intencji 
wszystkich obecnych  
i zmarłych członków, 
założycieli Drużyny 
celebrował Kapelan 
Chorągwi Śląskiej Ks 
Hm Piotr Larysz. Ks 
Piotr specjalnie na 
tą Mszę sprowadził 
z Piekar Śl. relikwie 
Bł Ks Wincentego 
Frelichowskiego - 
Patrona Harcerzy 
Polskich. Wygłosił 
również piękną 
i poruszającą homilię 

wspominając w niej służbę harcerską.  
Na koniec wszyscy obecni otrzymali 
błogosławieństwo Relikwiami Patrona. Było 
wielu, bardzo wielu znamienitych gości. Były 
wszystkie poczty sztandarowe. Były obie 
licznie przybyłe Gromady Zuchowe. 
Trzeci dzień obchodów Jubileuszu 90-lecia to 
także Uroczysty Apel, na którym odczytany 
został Rozkaz Drużynowego w którym 
zawarto podziękowanie dla wszystkich 
którzy wspierają 16 DH. W rozkazie podano 
również informację Komendantki Chorągwi 
o przyznaniu Srebrnej Odznaki Ruchu 
Przyjaciół Harcerstwa. Zaraz potem nastąpiła 
ceremonia odznaczenia naszych przyjaciół 
Pani Bibianny Dawid, Ks Adama Żemły i Pana 
Daniela Kurasza. Potem na ręce Drużynowego 
spłynęły laudacje i listy gratulacje od wielu 
osób między innymi takie wyróżnienia 
przekazała Komendantka Chorągwi Śląskiej 
Hm Anna Peterko, Przewodniczący Rady 
Gminy Gorzyce Pan Piotr Wawrzczny, 
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Pani 
Bibianna Dawid, Skarbnik Hufca Ziemi 
Wodzisławskiej Dh Hm Maria Kmiecik. 
Drużyna otrzymała również gratulacje od 
społeczeństwa Czyżowic, które przekazali Pan 
Daniel Kurasz i Pani Anita Syrek, kolejne 
gratulacje przekazali członkowie Chóru 
Moniuszko w Czyżowicach. Gratulacje złożył  
również Ks Piotr Larysz i proboszcz Ks Adam 
Żemła. Uroczystość uświetniła Orkiestra 
Gminy Gorzyce, pod batutą Pana Henryka 
Krótkiego. Na koniec odbył się przemarsz 
z orkiestrą ulicami Czyżowic do Domu 
Kultury gdzie wszyscy mogliśmy usiąść 
i poczęstować gości kołaczem. Piękne chwile 
już za nami a uroczysty Jubileusz 90-lecia 16 
Drużyny Harcerskiej im. Żwirki I Wigury 
w Czyżowicach przeszedł do historii.

M.
Fotorelacja z uroczystości znajduje się na 
okładce naszej gazety.

Znak 16 DH im. Żwirki i Wigury w Czyżowicach
Fot.:  16 DH
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MSZE ŻNIWNE 2021

Plon niesiemy, niesiemy plon 
W gospodarza, w gospodarza dom 

Żeby dobrze plonowało, Po sto korcy z kopy 
dało 

Otwierajcie szeroko wrota, otwierajcie szeroko 
wrota

Bo już skończona, Bo już skończona w polu 
robota...

Słowa tej piosenki ludowej doskonale wpisują 
się w uroczyste zakończenie żniw. Jak podają 
media, tradycyjne zakończenie żniw na Śląsku 
nazywa się żniwniokiem lub żniwnym. Nie tak 
dawno nasze babcie używały tej nazwy. Obecnie 
w kulturze ludowej uroczyste zakończenie żniw 
nazywamy dożynkami, które są podziękowaniem 
za łaskę plonów. Odbywają się one na przełomie 
sierpnia i września. Dawnej żniwnioki odbywały 
się według ściśle ustalonego kalendarza tj. tydzień 
po zwiezieniu plonów z pola. Obfite plony 
zawdzięczamy rolnikom, a przede wszystkim 
błogosławieństwu Bożemu, które towarzyszy 
im nieustannie podczas ciężkich prac polowych. 
Dlatego tak ważna jest Msza Święta, podczas 
której rolnicy dziękują Bogu i ofiarują na ołtarzu 
swoje zbiory. Mają też nadzieję, że w następnym 
roku znów będą mieli możliwość zebrania obfitych 
płodów rolnych. Koła Gospodyń Wiejskich oraz 
rolnicy z okolicznych sołectw w gminie Gorzyce 
przygotowali z tej okazji wspaniałe korony 
i ofiarowali tegoroczne plony, kwiaty i zioła na 
ołtarzu podczas uroczystych Mszy Świętych. 

Małgorzata Król

Uroczystości dożynkowe w rogowskim kościeleKorona wykonana przez KGW w OlzieKorona wykonana przez KGW w Czyżowicach

Korona wykonana przez KGW w Turzy Śl.

Korona wykonana przez KGW w Osinach

Korona wykonana przez KGW w Rogowie

Korona wykonana przez KGW w Gorzyczkach

Fot.: M. Albin Fot.: M. Hojka

Fot.: KGW Turza

Fot.: U. Wachtarczyk

Fot.: U. Wachtarczyk

Korona wykonana przez KGW w Gorzycach
Fot.: U. Wachtarczyk

Fot.: A. Błędowski

Fot.: A. Błędowski
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SPOŁECZEŃSTWO
LETNI OBÓZ W SOBIESZEWIE Z GCKG

23 sierpnia 2021 roku późnym popołudniem grupa 37 dzieci razem 
z opiekunami wyruszyła z dworca kolejowego w Wodzisławiu Śląskim 
na letni obóz do Sobieszewa. Humory dopisywały uczestnikom, więc 
wszyscy z pozytywnym nastawieniem wyruszyliśmy w podróż na drugi 
koniec Polski. Po całonocnej podróży pociągiem, wczesnym rankiem 
na dworcu Głównym w Gdańsku czekał już na nas pan Leszek 
Lewiński, który oprowadził nas po całym Gdańsku oraz opowiedział 

nam o bardzo wielu 
c i e k a w o s t k a c h , 
których nie można 
znaleźć nawet 
w najnowszych 
p r z e w o d n i k a c h . 
N i e w ą t p l i w i e 
spacer po Gdańsku 
o godzinie 6 rano, 
na długo zostanie 
w naszej pamięci. 
Dzięki tak wczesnej 
porze mogliśmy bez 
tłumów oglądać 
wszystkie zabytki, 
spacerować gdańskimi 
uliczkami i podziwiać 
architekturę, a nawet 
mieliśmy okazję bez 
tłumów ludzi zrobić 
sobie pamiątkowe 
zdjęcie przy pomniku 
Neptuna, co w ciągu 
dnia jest niebywałe 
trudne ze względu 
na liczbę turystów 
p r z e b y w a j ą c y c h 
w Gdańsku. Po 
owocnym poranku 
przyszedł czas 

na zabranie swoich bagaży i udanie się autobusem na miejsce 
zakwaterowania. W Sobieszewie na ulicy Przegalińskiej czekała na 
nasze przybycie siostra Hiacynta, która oprowadziła nas po całym 
ośrodku. Pokazała nam sad, z którego mogliśmy zrywać owoce, a z placu 
zabaw również mogliśmy korzystać do woli. Jeszcze tego samego dnia 
wieczorem udaliśmy się nad morze. Dla niektórych obozowiczów był 
to pierwszy wyjazd nad morze Bałtyckie, dlatego też w deszczowej 
i wietrznej aurze, tradycyjnie zamoczyliśmy nogi w bałtyckiej wodzie 
i pełni wrażeń dnia pierwszego wróciliśmy odpocząć na miejsce 
naszego pobytu. W kolejnych dniach pobytu zwiedzaliśmy okolice, 
wychodziliśmy na plażę, korzystaliśmy z uroków ośrodka, zawieraliśmy 
nowe przyjaźnie i znajomości oraz czynnie odpoczywaliśmy. Podczas 
naszego pobytu w Sobieszewie, wybraliśmy się również na wycieczkę 
autokarową na Kaszuby do miejscowości Szymbark do Centrum 
Edukacji i Promocji Regionu, gdzie z przewodnikiem wzięliśmy udział 
w warsztatach wypieku chleba, uczyliśmy się piosenki po Kaszubsku, 
zobaczyliśmy i poznaliśmy historię najdłuższej deski świata oraz 
niektórzy z nas mieli okazję zagrać na największym fortepianie świata. 
Zwiedziliśmy również zbudowany dom do góry nogami, poznaliśmy 
historię Sybiraków. Na kolejną całodniową wycieczkę udaliśmy się 
do Trójmiasta, gdzie w Gdyni zwiedzaliśmy oceanarium, a w nim 
prawdziwe „perełki” prosto z dna oceanu. Natomiast w Sopocie 
udaliśmy się na molo oraz uczestniczyliśmy w innych atrakcjach, 
które oferuje nam miasto. W pozostałych dniach pobytu również 
aktywnie uczestniczyliśmy w różnych grach i zabawach. Wszyscy 
bawili się doskonale i nie było czasu na nudę: wyłoniliśmy zwycięzców 
w konkursie rzeźby w piasku, braliśmy udział w nocnych podchodach 
połączonych z szukaniem bursztynów. Ważnym elementem każdego 
nadmorskiego obozu jest chrzest na prawdziwego wilka morskiego 
przez samego Neptuna. Nasi obozowicze również mogli dostąpić 
tej obozowej tradycji. Neptun – „władca mórz i oceanów” pasował 

Zwiedzanie Gdańska z panem Leszkiem Lewińskim

Najlepiej smakuje chleb upieczony własnymi rękami

Podróż pociągiem do Gdańska

Zwiedzanei muzeum 

Członkowie klubu szachowego podczas plenerowych 
rozgrywek

Fot.:  B. Dawid 

Fot.:  B. Dawid Fot.:  B. Dawid 

Fot.:  B. Dawid Fot.:  B. Dawid 
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każdego obozowicza na 
osobę godną pozostania 
nad Bałtykiem.  Jak 
widać na obozie nikt 
się nie nudził, każdy 
uczestniczył w grach 
i zabawach, tańczył na 
dyskotece, uczestniczył 
w zajęciach 
i n t e g r a c y j n y c h , 
jeździł kolejką na 
terenie ośrodka 
a także uczestniczył 
w warsztatach 
p l a s t y c z n y c h 
w Sobieszewskiej 

wyspie Skarbów. Przed wyjazdem ponownie mieliśmy okazję 
zwiedzać Gdańsk, lecz tym razem piękną, ciepłą wieczorową porą. 
Oglądaliśmy widoki z wieży Bazyliki Mariackiej, zwiedziliśmy 
nowo otwarte Muzeum Bursztynu, zjedliśmy obiad w Neptunie, 
wysłuchaliśmy dwóch znakomitych koncertów ulicznych - pierwszy 
na handpanie, drugi w wykonaniu znakomitego tria wokalnego Street 
Boys. Zwiedzanie zakończyliśmy wieczornym spacerem przez urocze, 
tętniące życiem uliczki Głównego Miasta Gdańsk. Po zaskakującym 
tygodniu, pełnym emocji, z bagażem nowych wspomnień i przeżyć 
wróciliśmy do domu, gdzie na dworcu kolejowym w Wodzisławiu 
Śląskim czekali na nas stęsknieni rodzice. Zachęcam wszystkich do 
wyjazdu na obóz letni w Sobieszewie. 
Kochani do zobaczenia za rok!

Monika Jokel
Na zabawę na plaży zawsze była ochota

CZY TO GRECJA? 
NIE, TO GORZYCE!

Start uczestników Nordic Walking na dystansie 5 km
Fot.:  Bib.

Coraz więcej naszych mieszkańców 
pasjonuje się amatorsko uprawą winorośli. 
Z popularnych u nas szczepów Solaris, 
Regent, czy Rondo powstają wspaniałe 
trunki. W naszej gminie znanymi 
winiarzami są Janusz Węgrzyk z Olzy 
i Andrzej Nowak z Gorzyc. 
Obaj wytwarzają znakomite wina, 
a nazwy również zachęcają do degustacji - 
wino pana Janusza i Uśmiech Piaskowej. To 
pierwsze rośnie na żyznych glebach Olzy, 
to drugie na gorzyckich piaskach. Owoce 
deserowe - wyśmienite!

W listopadzie, po ostatecznych 
zbiorach odbędzie się tradycjne spotkanie 
z winiarzami w Ośrodku Kultury w 
Czyżowicach. Informacje pod nr telefonu: 
32 4513288. 

Bib.

INFORMACJA Z SAL PERSPEKTYWA

2 września 2021r odbyło się Walne 
Zgromadzenie członków SAL Perspektywy.
Cieszymy się, że są wśród nas przedstawiciele 
lokalnych władz i czyżowickich organizacji, 
a zwłaszcza mieszkańcy Czyżowic z sołtysem 

Danielem Kuraszem i radnymi na czele. 
Wierni zostali nam również byli włodarze 
naszej wsi. Podsumowaliśmy naszą 
działalność i wybraliśmy Zarząd na nową 
kadencję. W skład Zarządu weszły: Iwona 
Boniakowska, Wioletta Langrzyk, Urszula 
Pochopień, Anna Jurczyk, Danuta Motyczka, 
Stefania Rodak. Komisję Rewizyjną tworzą: 
Barbara Kuźnik, Marian Jureczka i Jerzy 
Rebeś. Jak dobrze było się spotkać... Plany 
są...

S. Rodak

Uczestnicy zebrania podczas głosowania

Członkowie SAL Perspektywa na wspólnym zdjęciu

Zebranie SAL Perspektywa

Uczestnicy zebrania
Fot.:  arch. S. Rodak

Fot.:  arch. S. Rodak Fot.:  arch. S. Rodak

Fot.:  arch. S. Rodak

Fot.:  B. Dawid 
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PIELGRZYMKA Z KGW W CZYŻOWICACH DO GIDEL I CZĘSTOCHOWY

W dniu 18 września 2021 odbyła się pielgrzymka zorganizowana 
przez Koło Gospodyń Wiejskich w Czyżowicach do Gidel i na Jasną 
Górę w Częstochowie w celu zawierzenia Naszych rodzin Matce Bożej 
oraz złożenia darów wdzięczności za opiekę i uzdrowienia chorych.  
Pielgrzymi z Czyżowic mogli kolejny raz pojechać do Matki Bożej 
Uzdrowienia Chorych w Gidlach, tym razem autokarem (pierwsza 
pielgrzymka była zorganizowana przez Gminne Centrum Kultury 
w Gorzycach w dniu 1 czerwca 2019 Pociągiem Papieskim – przyp. 
autora).

Przed wyjazdem proboszcz z parafii Chrystusa Króla w Czyżowicach 
ks. Adam Żemła błogosławił pielgrzymów i życzył udanej pielgrzymki. 
Przewodnikiem duchowym był ks. senior Jerzy Korduła. Po przybyciu na 
miejsce, na pielgrzymów czekał już brat dominikanin, który opowiedział 
pielgrzymom historie znalezienia cudownej figury Matki Bożej 
z dzieciątkiem Jezus w Gidlach, cudów uzdrowienia za wstawiennictwem 
Matki Bożej oraz powstania bazyliki. Następnie odbyła się uroczysta 
Msza Święta w kaplicy przed cudowną figurką, którą prowadził ks. senior 
Jerzy Korduła. Podczas mszy pielgrzymi dziękowali Matce Bożej za jej 
wstawiennictwo i otrzymane uzdrowienia oraz za miłość i miłosierdzie. 
Na kolanach obchodzili ołtarz i prosili o dalsze uzdrowienia, pokój na 
świecie, o chleb dla Naszych dzieci, o godne życie i inne intencje Matce 
Bożej wiadome. Po Mszy świętej uczestnicy pielgrzymki mogli zaopatrzyć 
się w cudowne wino z „kąpiółki”, liczne dewocjonalia i pamiątki. 
Kolejnym etapem pielgrzymki była Jasna Góra w Częstochowie. 
Największym skarbem Jasnej Góry jest cudowny wizerunek Matki Bożej. 

IV ŚWIETO RADOŚCI W CZYŻOWICACH

IV „Święto Radości” w parafii 
Chrystusa Króla w Czyżowicach odbyło 
się w dniu 12.09.2021 o godz. 16:00. 
Proboszcz parafii ks. Adam Żemła 
przy współpracy Rady Parafialnej 
i ofiarności parafian zorganizowali na 
placu kościelnym rodzinny piknik.  
Na pikniku mieszkańcy mogli 
uczestniczyć z rodzinami w licznych 
konkursach i zawodach oraz mogli 
delektować się domowymi wypiekami 
oraz smaczną grochówką. Dla dzieci 
i rodziców nie brakowało atrakcji. Mogli 
między innymi brać udział w malowaniu 
twarzy, tańcach, zabawach ruchowych, 
skakać na dmuchańcu, śpiewać karaoke 
oraz rozegrać krótkie mecze piłki nożnej. 
Nagrody książkowe i czekolady za udział 
w karaoke były wspaniałą atrakcją dla 
wszystkich uczestników pikniku. 

Małgorzata Król

Na całym świecie znana jest 
historia cudownego obrazu. 
Tutaj pielgrzymi mogli 
indywidualnie modlić się 
w kaplicy. Następnie o godz. 
15: 00 uczestnicy wyruszyli 
na Drogę Krzyżową. Stacje 
Drogi Krzyżowej to pomniki, 
które znajdują się w parku 
klasztornym i są umieszczone 
w dawnych fosach klasztoru, 
gdzie jednocześnie znajduje 
się ogród klasztorny. Same 
pomniki to 14 stacji Drogi 
Krzyżowej, które powstały 
w latach 1900-1913 
z inicjatywy Euzebiusza 
Rejmana - ówczesnego przeora 
klasztoru. Wykonaniem 
rzeźb z brązu zajęli się sławni 
rzeźbiarze Pius Wieloński, 
Konstanty Laszczka, Hipolit 
Marszewski i Leonard 
Wasilkowski. Pielgrzymi 
w czasie podróży powrotnej 
radośnie śpiewali i dziękowali 
Bogu i Matce Bożej za 
otrzymane łaski oraz składali 
dziękowania organizatorkom 
za zorganizowanie tej 
pielgrzymki: pani Anicie 
Syrek i pani Katarzynie 
Prokopczuk oraz ks. seniorowi 
Jerzemu Korduła za opiekę 
i udział w pielgrzymce. 

Małgorzata Król

Uczestnicy pielgrzymki
Fot.:  A. Syrek

Kaplica MB Jasna Góra Fot.:  A. Syrek

Ołtarz w Gidlach
Fot.:  A. Syrek

Było wiele atrakcji dla najmłodszych

Zabawę zapewniała Myszka Mickey

Można było się poczęstować smaczną grochówką

Można było również rozegrać krótkie mecze piłki nożnej

Fot.:  E. SpleśniałyFot.:  E. Spleśniały

Fot.:  E. Spleśniały Fot.:  E. Spleśniały
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Często się słyszy, że we współczesnej 
szkole brakuje nauczycieli z powołania, 
którzy wykonują swój zawód 
z prawdziwą pasją. Nauczyciele, którzy 
zachwycają swoją osobowością nie 
tylko wzorowych uczniów, ale i tych 
bardzo odpornych na wiedzę, powoli 
odchodzą do lamusa. Coś w tym jest, 
ale nie do końca. Nadal można spotkać 
nauczyciela, który potrafi zaciekawić 
uczniów nie tyle wiedzą, co sposobem 
przeprowadzania zajęć lekcyjnych. 

O tym, jaki powinien być współczesny nauczyciel można przeczytać 
mnóstwo artykułów. Czy oczekiwania dzisiejszych uczniów spotykają 
się z ich spełnieniem? Zapytałam dwie młode osoby, jaki według 
nich powinien być nauczyciel? Ich zdaniem w polskich szkołach 
brakuje prawdziwego dialogu pomiędzy uczniem a nauczycielem. 
Konwersacja przypomina raczej polecenia, zakazy i monolog. Nie ma 
miejsca na prawdziwe rozmowy uczniów z nauczycielami. Uczniom 
brakuje lekcji, podczas których mogliby zostać wysłuchani, mogliby 
wyrazić swoje zdanie, pogląd, bez obaw, że zostaną ukarani uwagą. 
Komunikacja interpersonalna między nauczycielem a uczniem 
z pewnością wpływa na proces kształcenia i wychowania. 

Czy we współczesnej szkole możliwy jest zatem dialog uczeń 
– nauczyciel ? Moim zdaniem do właściwego funkcjonowania 
szkoły, umożliwiającego realizację stojących przed nią zadań 
konieczne jest efektywne komunikowanie. Mam tutaj 
na myśli porozumienie się nauczycieli i uczniów, które 
respektuje zasadę podmiotowego i partnerskiego traktowania 
siebie nawzajem. Jestem zdania, że konstruktywny dialog 
polega na wzajemnym otwarciu się, przekazywaniu szczerych 
informacji dotyczących przeżyć, odczuć i myśli dotyczących 
innych osób i samego siebie.  Dobra relacja uczeń-nauczyciel 
to niezastąpiony element skutecznej edukacji. 

SPOŁECZEŃSTWO
VI JARMARK STAROCI NA KOLONII FRYDERYK

Około 30 wystawców, sprzedawców i pasjonatów starych rzeczy 
wystawiło swoje antyki i nie tylko na VI Jarmarku Staroci, który 
odbył się na Kolonii Fryderyk (Familoki) w dniu 15.08.2021 roku. 
Liczyliśmy na więcej wystawców – mówi sołtys „familoków” Bolesław 
Lenczyk - niestety po rocznej przerwie spowodowanej pandemią 
wystawców jest mniej. Na jarmarku oprócz możliwości zakupu 
i podziwiania wystawianych przedmiotów, można było także zaspokoić 

„Starocie” wystawione na jarmarku Fot.:  B. Jordan

głód i pragnienie na stoisku ze słodyczami i gorącymi potrawami. 
Dla zainteresowanych można była spisać się w Narodowym Spisie 
Powszechnym.

B. Jorda

Licznie przybyli na jarmark wystawcy Fot.:  B. Jordan

ROZMAWIAJMY Z UCZNIEM

ANNA PIOTROWSKA
Świat Nastolatków

Rozmowa, która dla nauczyciela jest jedną z wielu, dla ucznia może 
być czymś bardzo znaczącym. Zadbajmy więc o czas i miejsce, abyśmy 
mogli rozmawiać spokojnie i bez pośpiechu.  Nie sprowadzajmy 
komunikacji z uczniem jedynie do spełniania swoich obowiązków 
zawodowych. Dobry nauczyciel powinien wiedzieć, że rozmowa 
powinna być nie tylko narzędziem do przekazywania spostrzeżeń 
i informacji, dotyczących osiągnięć i tego, co jeszcze należy zrobić. 
Nie zapominajmy, że rola nauczyciela obejmuje zarówno sytuacje 
edukacyjne, jak i wychowawcze. Znajdźmy więc czas na rozmowy 
wychowawcze. Zacznijmy bardziej korzystać z rozmowy z uczniem, 
która stanie się dla Was narzędziem budującym wartościową i znaczącą 
relację. Dobra komunikacja jest podstawą uczenia dzieci samooceny, 
rozwiązywania problemów i współpracy z innymi. Sprzyja ona 
dobrym relacjom między ludźmi.

Drodzy Nauczyciele, popatrzmy na świat oczami ucznia, poznajmy 
jego potrzeby, pragnienia, szanujmy jego poglądy, szczególnie te inne 
od naszych. Dajmy mu szansę na prawdziwy dialog!

Życzę Wam Drodzy Nastolatkowie owocnych rozmów ze swoim 
nauczycielami. Nie bójcie się zachęcać Ich do dialogu, nie bójcie się 
asertywności. 

zródłło: pixabay
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OGŁOSZENIA I REKLAMY

DO K AŻDEGO 
PRZEGLĄDU

 MYJNIA 
GRATIS!

SPOŁECZEŃSTWO
DZIEŃ ZIEMNAIKA W PARKU SOŁECKIM W OLZIE

To już dziewiąte spotkanie z okazji „Dnia Ziemniaka” organizowane 
przez Ośrodek Kultury i Panie z KGW Olza. Jak co roku było 
smacznie, miło i wesoło. W tegorocznym menu znalazły się placuszki 
ze śmietaną( tzw. golasy), sałatka jarzynowa, zupa ziemniaczana, 
pieczone ziemniaki z ogniska oraz ziemniaczki z okrasą. Słodkości 
zastąpiły paczki ziemniaczane. Każdy kto przybył mógł posmakować 
potraw ziemniaczanych, czy też dowiedzieć się więcej o ziemniakach. 
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Olzy na czele z Maria Kuczera jak 
zawsze zaskoczyły nas wspaniałym smakiem wcześniej przygotowanych 
potraw. Atrakcją tego święta, oprócz degustacji regionalnych potraw 
z ziemniaka, był program artystyczny. Dziewczyny z formacji tanecznej 
„Miraż” dynamicznym tańcem , z wdziękiem i gracją wprowadziły 
radosny klimat. Następnie na scenie zaprezentowały się zespoły 
działające w Ośrodku 
Kultury w Olzie ( zespół 
„Olzanki” oraz zespół 
„Ale to już było”) pod 
kierunkiem Urszuli 
Wachtarczyk. Nie 
zabrakło konkurencji 
z ziemniakami 
w roli głównej. 
Były rzuty do celu, 
sadzenie, wykopywanie 
ziemniaków, slalom 
z ziemniakiem na 
łyżce. Dzieci, które 
zjeżdżały na dmuchanej 

zjeżdżalni i bawiły wśród baniek mydlanych świetnie poradziły sobie  
z konkurencjami, które przygotowała instruktorka Ośrodka Kultury 
w Olzie Marzena Hojka. Dla starszych również odbył się konkurs, 
na najdłuższą obierkę z ziemniaka. W tym konkursie zdecydowanie 
wygrał z paniami pan Antoni Pieczka z zespołu „Olzanki”.  

Na zakończenie spotkania dla wszystkich gości akapella zaśpiewała 
Pani Helana Łatka z KGW Gorzyce, z którą wszyscy goście chętnie 
śpiewali. 
Ruch i wspólna zabawa to główne cele spotkania, które tradycyjnie 
udało się znakomicie osiągnąć. Dzień ziemniaka stał się dla wszystkich 
źródłem wielkiej radości i wspaniałej zabawy.

Marzena Hojka, 
OK Olza

Zawody w obieraniu ziemniaka Fot.:  M Hojka

Goście podczas wspólnej biesiady Fot.:  M Hojka

Występ zespołu Miraż Fot.:  M Hojka

Wspólna zabawa dzieci Fot.:  M Hojka
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ZAJĘCIA PLASTYCZNE 1600-1730 OK Gorzyce 32/ 4511 687 OK GORZYCE

BABY DANCE (3-6 lat), koszt: 1h/10,00 1 wejście 1515-1600 Michalina Michalik-Newe 514 838 818 OK CZYŻOWICE

MINI DANCE (7-8 lat), koszt:50,00/miesiac 1730-1830 Michalina Michalik-Newe 514 838 818 OK CZYŻOWICE

ORBITA, kurs prawa jazdy 1800-1900 Szymon Cygan 691 506 149 OK CZYŻOWICE

MONIUSZKO, próba chóru 1800-2000 Barbara Grobelny OK CZYŻOWICE

KURS J. ANGIELSKIEGO, koszt:125,00/miesiac 1330-1530 Karolina Wydra 603 075 079 OK CZYŻOWICE

ŚWIETLICOWE USZYTKI
nauka szycia na maszynie, koszt 20,00/osoba

1500-1800 Monika Jokel 665 481 612 ŚW ROGÓW

ROGOWIANKI, próba zespołu 1800 Ewelina Poloczek 603 491 845 ŚW ROGÓW

GRY I ZABAWY ŚWIETLICOWE 1330-1600 Wiesława Parma 691 352 777 ŚW ODRA

ZAJĘCIA PLASTYCZNE z Markiem Grzebykiem, 
koszt 10,00/zajęcia

1600-1800 Marek Grzebyk 604 265 155 ŚW ODRA

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE 1230-1700 Grażyna Blutko 514 317 581 ŚW GORZYCZKI

ZAJĘCIA SENSOPLASTYCZNE, 
dla dzieci w wieku 1-3 lat, koszt: 15,00/zajęcia

1600-1730 Michalina Maks 691 282 118 OK OLZA
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ŚWIETLICOWE USZYTKI
nauka szycia na maszynie, koszt 20,00/osoba

1800-1900

1930-2030
Monika Jokel 665 481 612 ŚW ROGÓW

LEKCJE GRY NA PIANINIE, koszt 35,00/zajęcia Bożena Marcol 796 157 287 OK CZYŻOWICE

AEROBIK, wejściówka 10,00 / karnet 30,00/4 wejścia 1900-2000 Grażyna Blutko 514 317 581 OK CZYŻOWICE

KURS J. ANGIELSKIEGO, koszt:125,00/miesiac 1800-2000 Karolina Wydra 603 075 079 OK CZYŻOWICE

KURS J. ANGIELSKIEGO, koszt:125,00/miesiac 1500-1700 Karolina Wydra 603 075 079 ŚW ROGÓW

MAŁE PODDASZE, próba zespołu 1700 Ewelina Poloczek 603 491 845 ŚW ROGÓW

ZABAWY RYCHOWE W PLENERZE 1300-1600 Wiesława Parma 691 352 777 ŚW ODRA

WIDZĘ, MYŚLĘ, RYSUJĘ 1600-1900 Wiesława Parma 691 352 777 ŚW ODRA

ZAJECIA ŚWIETLICOWE 1130-1700 Grażyna Blutko 514 317 581 ŚW GORZYCZKI

OLZANKI, próba zespołu 1000 Urszula Wachtarczyk 605 031 893 OK OLZA

ZAJĘCIA PLASTYCZNE z Markiem Grzebykiem
koszt 10,00/zajęcia

1130-1700 Marek Grzebyk 604 265 155 OK OLZA

ALE TO JUŻ BYŁO, próba zespołu 1800 Urszula Wachtarczyk 605 031 893 OK OLZA
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O
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NAUKA GRY NA GITARZE 1400-1900 Sławomir Tatera 502 299 286 OK GORZYCE

GORZYCZANIE, próba zespołu 1800-1930 Urszula Wachtarczyk 605 031 893 OK GORZYCE

VOCALSI, próba zespołu 1930-2100 Urszula Wachtarczyk 605 031 893 OK GORZYCE

3XK kobiety, kawa, klachy 1800 Monika Jokel 665 481 612 ŚW UCHYLSKO

LEKCJE GRY NA PIANINIE, koszt 35,00/zajęcia Bożena Marcol 796 157 287 OK CZYŻOWICE

MAGIC DANCE (9-14 lat), koszt: 50,00/miesiąc 1530-1730 Dagmara Marcol 667 022 280 OK CZYŻOWICE

ORBITA, kurs prawa jazdy 1800-1900 Szymon Cygan 691 506 149 OK CZYŻOWICE

SZKOŁA RYSUNKU z Markiem Grzebykiem 1700-1900 Marek Grzebyk 604 265 155 OK CZYŻOWICE

CZYŻOWIANKI, próba zespołu 1600-1800 Henryk Sosna OK CZYŻOWICE

ZAJĘCIA PLASTYCZNO-RĘKODZIELNICZE 1600-1800 Ewelina Poloczek 603 491 845 ŚW ROGÓW

KÓŁKO GITAROWE DLA DZIECI 1800-2000 Ewelina Poloczek 603 491 845 ŚW ROGÓW

ZAJĘCIA TANECZNE, dla dzieci i dorosłych 1700-1900 Maja Lorenc ŚW ODRA

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE 700-1000 Grażyna Blutko 514 317 581 ŚW GORZYCZKI

KREATYWNA AKADEMIA MALUCHA, 
dla dzieci w wieku 4-7 lat, koszt: 5,00/zajęcia

1630-1730 Marzena Hojka 511 104 229 OK OLZA

SZKOŁA RODZENIA 1700 zapisy telefonicznie 726 065 322 OK OLZA
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K PORADY PRAWNE 1000-1400 w celu umówienia wizyty tel.32 4120951 OK GORZYCE

MAŻORETKI 1500-2000 Michalina Michalik-Newe 514 838 818 OK GORZYCE

RODZINA GORZYCKICH, próba 1900-2000 Izabela Granieczny 604 565 099 OK GORZYCE

CHÓR CANTEMUS, próba 1800-1900 Urszula Wachtarczyk 605 031 893 OK GORZYCE

AEROBIK, wejściówka 10,00 / karnet 30,00/4 wejścia 1900-2000 Grażyna Blutko 514 317 581 OK CZYŻOWICE

INFORMATOR GCK 
ZAJĘCIA STAŁE NA PAŹDZIERNIK 2021 R.,

PROWADZONE W OŚRODKACH I ŚWIETLICACH GMINNEGO CENTRUM KULTURY W GORZYCACH
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WARSZTATY CERAMICZNE 1700-1900 Joanna Kotula 601 572 425 OK CZYŻOWICE

KLUB PODRÓŻNIKA, ostatni czwartek miesiąca 1800 OKC 32 451 32 88 OK CZYŻOWICE

SZKRABUSIOWE PORANKI
zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku od 18 m - 3l., koszt 

10,00/wejście

1030-1130 Ewelina Poloczek 603 491 845 ŚW ROGÓW

LEKCJE GRY NA KLAWISZACH 1800-2000 Ewelina Poloczek 603 491 845 ŚW ROGÓW

ZAJĘCIA KULINARNE, dla dzieci i młodzieży 1400-1700 Wiesława Parma 691 352 777 ŚW BEŁSZNICA

TENIS STOŁOWY, nauka gry 1700-1900 Krystian Maciończyk ŚW BEŁSZNICA

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE 750-1800 Grażyna Blutko 514 317 581 ŚW GORZYCZKI

ZAJĘCIA OTWARTE
tenis stołowy i piłkarzyki

1530 Marzena Hojka 511 104 229 OK OLZA
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PORADY PRAWNE 1400-1800 w celu umówienia wizyty
tel.32 4120951

OK GORZYCE

STOWARZYSZENIE SENIOR
spotkanie w każdy I piątek miesiąca

900 Magdalena Gawęda 784 472 333 OK GORZYCE

MUZ. AKADEMIA MALUCHA 1545-1630 Urszula Wachtarczyk 605 031 893
Natalia Mańka-Mularczyk 604 944 994 

OK GORZYCE

RIKI TIKI 1630-1800 Marzena Błaszczok OK GORZYCE

KLUB SZACHOWY GAMBIT 1500-1900 Szymon Kołodziej 889 992 381 OK GORZYCE

PLASTYKA DLA SMYKA
zajęcia rozwijające dla dzieci w wieku 1-3 lat z elementami plastyki 
sensorycznej. Każdy I i III piątek miesiąca. Koszt: 20,00/spotkanie

1700 Monika Jokel 665 481 612 OK CZYŻOWICE

MONTESORI
zajęcia rozwijające dla dzieci w wieku 1-4 lat z elementami pedagogiki 

Montesori. Każdy II i IV piątek miesiąca. Koszt: 20,00/spotkanie

1700 Monika Jokel 665 481 612 OK CZYŻOWICE

PRÓBA ZESPOŁU ROCKOWEGO 1900 OK CZYŻOWICE

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
 koszt:125,00/miesiac

1515-1615 Karolina Wydra 603 075 079 ŚW ROGÓW

LEKCJE GRY NA KLAWISZACH/GITARZE Ewelina Poloczek 603 491 845 ŚW ROGÓW

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE 700-800, 1400-1700 Grażyna Blutko 514 317 581 ŚW GORZYCZKI

PIĄTKOWE WIECZORY, raz w miesiącu Marzena Hojka 511 104 229 OK OLZA
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KLUB SZACHOWY GAMBIT 1500-1900 Szymon Kołodziej 888 992 381 OK GORZYCE

FASTRYGA
Dziecięca Pracownia Krawiecka, koszt15,00/osoba

1900-1000

1030-1130
Monika Jokel 665 481 612 ŚW UCHYLSKO

WARSZTATY PLASTYCZNE
4-6 lat, koszt 20,00/miesiąc

7- 11 lat,  koszt 20,,00/miesiąc
12- 15 lat, koszt 20,00/miesiąc

930-1015

1030-1200

1215-1400

Hanna Władarz 725 115 406 OK CZYŻOWICE

ZBIÓRKA 16 DM IM. ŻWIRKI I WIGURY 1100-1300 Bronisław Kwiatoń 664 786 168 OK CZYŻOWICE

ZBIÓRKA PRÓBNEJ 16 GZ „LEŚNI LUDZIE” 1230-1430 Edyta Sitko 532 877 672 OK CZYŻOWICE

ZBIÓRKA 17 GZ „CZYŻYKI” 1000-1200 Maria Kmiecik 691 366 691 OK CZYŻOWICE

ORKIESTRA GMINY GORZYCE, próba 1100-1300 Henryk Krótki 783 200 203 OK CZYŻOWICE

DZIECI MARYI, spotkania 1000 Ewelina Poloczek 603 491 845 ŚW ROGÓW

WIDZĘ, MYŚLĘ, RYSUJĘ 900-1500 Wiesława Parma 691 352 777 ŚW BEŁSZNICA

KURS JEZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI 1140-1500 Klaudia Malinowska 32 4511 112 OK OLZA

NAUKA JAZDY „EXPERT” Piotr Dróżdz 884 383 755 OK OLZA

INFORMATOR GCK 

Kalendarz imprez i wydarzeń w GCKG - październik 2021
01.10 Wernisaż fotograficzny - OK Olza 28.10 Klub podróżnika

05.10 Wycieczka do fabryki porcelany Bogucice, Nikiszowca 
i Muzeum Śląskiego, koszt 110/osoba, zapisy OK Gorzyce

29.10 Jesienne obrazy, jesienne ludki - OK Czyżowice

09.10 Jubileusz Orkiestry Gminy Gorzyce - OK Czyżowice 29.10 Uroczysta gala Złote Serca 2021
23-24.10 Jubileusz chóru Moniuszko - OK Czyżowice 30.10 Festiwal zespołów garażowych - OK Olza

22.10 Wieczór babskich pasji, godz 1800 - OK Gorzyce 30.10 QUEEN Symfonicznie w Zabrzu, koszt: 155,00/osoba - OK Gorzyce

23.10 OFFO - OK Olza 31.10 Koncert Maryjny w gorzyckim kościele - OK Gorzyce



LETNI OBÓZ W SOBIESZOWIE

Obozowicze zwiedzili całe Trójmiasto i całą Wyspę Sobieszewską

Pierwsze obozowe spotkanie z morzem

Na wieży kościoła Mariackiego

Choć pogoda nie sprzyjała, bawiliśmy się świetnie!

Gdynia, w tle Dar Młodzieży

Warsztaty w sobieszewskim domu kulturyNa gdańskiej starówce

Fot.:  B. Dawid Fot.:  B. Dawid 

Fot.:  B. Dawid 

Fot.:  B. Dawid 

Fot.:  B. Dawid 

Fot.:  B. Dawid Fot.:  B. Dawid 



90.LECIE 16 DH IM. ŻWIRKI I WIGURY Z CZYŻOWIC

Uroczysta msza jubileuszowa

Piątkowe inauguracyjne ognisko

Wspólne zdjecie podczas wizyty w Czechach Uczestnicy niedzielnego uroczystego apelu

Wspólne śpiewanie podczas sobotniej uroczystości

Odznaczenia dla przyjaciół 16 DHBronisław Kwiatoń odbiera 
gratulacje

Uczestnicy piątkowego ogniska

Występ zespołu Słoneczni

17 GZ Czyżyki podczas uroczystego apelu

Uroczystośći piątkowego ogniska Dh Melania Madejska i Dh Małgosia Klon rozpalają piątkowe ognisko

Występ zespołu Słoneczni 

Pomnik Żwirki i Wigury

Fot.:  16 DH Fot.:  16 DHFot.:  16 DH

Fot.:  16 DH Fot.:  16 DH Fot.:  16 DH

Fot.:  16 DH

Fot.:  16 DH

Fot.:  16 DHFot.:  16 DH

Fot.:  16 DH

Fot.:  16 DH

Fot.:  16 DH Fot.:  16 DH


