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URZĄD GMINY W GORZYCACH INFORMUJE

“CZYSTE POWIETRZE” - strzałem w “10”
W Gorzycach pierwszy w powiecie wodzisławskim autoryzowany 

punkt przyjmowania wniosków. W pierwszym dniu – 58 osób

Mieszkańcy gminy Gorzyce – dzięki wspólnym staraniom wójta, 
pracowników UG oraz senator Ewy Gawędy mają już, jako pierwsi 
w powiecie wodzisławskim, możliwość złożenia w naszej gminie wniosku 
w ramach programu Czyste Powietrze. Wójt gminy Daniel Jakubczyk 
podkreśla, że wspólne działania są odpowiedzią na zgłaszane przez 
mieszkańców potrzeby. Działania mają się przyczynić do poprawy stanu 
środowiska oraz zmniejszenia określonych frakcji odpadów (popiołów).

12 lutego 2020 r. wójt gminy Gorzyce Daniel Jakubczyk w imieniu 
naszej gminy podpisał porozumienie z Adamem Lewandowskim - zastępcą 
Prezesa Zarządu WFOŚ w Katowicach. W uroczystości podpisania 
porozumienia uczestniczyli senator Ewa Gawęda, dyrektor biura ministra 
Adama Gawędy - Roman Kapciak oraz przedstawiciele lokalnych 
i regionalnych mediów.

Porozumienie ustala zasady wspólnej realizacji Programu „Czyste 
Powietrze” na terenie Gminy Gorzyce w celu obsługi mieszkańców 
w procesie składania wniosków i uzyskiwania rządowego dofinansowania. 
Gmina Gorzyce jest pierwszą gminą z powiatu wodzisławskiego i 32 gminą 
w województwie śląskim, która podpisała porozumienie, w wyniku którego 
powstał Punkt Przyjmowania wniosków w ramach Programu „Czyste 
Powietrze”. 

Wyznaczeni i przeszkoleni wcześniej pracownicy Urzędu Gminy będą 
pełnić dyżury w każdy poniedziałek w godz. 14:00-17:00 w sali narad 
przy ul. Kościelnej 15. Każdy Mieszkaniec uzyska tu fachową poradę 
i pomoc w wypełnieniu skomplikowanego wniosku. Warto podkreślić, że 
w związku z realizacją programu nie nastąpiło zwiększenie zatrudnienia. 
Obsługę wykonują pracownicy naszego urzędu. Informację telefoniczną 
można uzyskać wyłącznie w godzinach dyżuru.  

W ramach programu można ubiegać się 
o dofinansowanie w formie dotacji lub pożyczki na: 
- wymianę źródeł ciepła,
- docieplenie przegród budynku;
- zakup i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
- montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej;
- instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji 
fotowoltaicznej);
- zakup i montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, dofinansowanie 
wynosi od 15% do 90 % kosztów kwalifikowanych. W pierwszym dniu 
funkcjonowania punktu pojawiło się w nim aż 58 osób!

KOLEJNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE 
POZYSKANE PRZEZ GMINĘ 

INSTALACJE OZE z dofinansowaniem 
 

Projekt partnerski gmin Gorzyce, Kornowac, Lubomia i Piekary 
Śląskie - „Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach 
mieszkalnych” - znajdował się na liście projektów oczekujących na 
dofinansowanie w momencie pojawienia się dodatkowych środków 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
2014-2020. Dzięki usilnym staraniom władz współpracujących gmin 
oraz senator Ewy Gawęda partnerskie gminy uzyskały oczekiwane 
dofinansowanie.

W ramach projektu planowany jest montaż odnawialnych źródeł 
energii tj. instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp 
ciepła oraz kotłów na biomasę. Zastosowanie Odnawialnych Zródeł 
Energii przełoży się na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych związanych 
z zaopatrzeniem obiektów w energię elektryczną oraz cieplną na terenie 
4 gmin biorących udział w projekcie. Łączna liczba instalacji dla Gminy 
Gorzyce: 244, w tym fotowoltaicznych o mocy: 3 kWp - 67 szt., 5 kWp - 
161 szt. (łącznie 228 instalacji); pomp ciepła - 16 instalacji. 

Planowane wydatki w Gminie Gorzyce wyniosą 5.091.228 zł., w tym: 
kwalifikowane – 4.714.100 zł. Planowane dofinansowanie – 4.006.985 zł. 
Zadanie dotyczy mieszkańców którzy złożyli deklaracje przystąpienia do 
projektu w 2017 r. 

Bardzo wysoko oceniony projekt jest jednym z trzech projektów 
wybranych do dofinansowania w formule niegrantowej na 93 ocenione 
wnioski o dofinansowanie w województwie śląskim. Pozostałe projekty nie 
uzyskały wsparcia w ramach RPO WŚL- 2014-2020. 

21.02.2020 r. włodarze współpracujących gmin spotkali się 
w Kornowacu na roboczym spotkaniu. Gminę Gorzyce reprezentował 
wójt Daniel Jakubczyk.

RUSZA DALSZA KANALIZACJA OLZY
W sołectwie powstanie również sieć gazowa

20.01.2020 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
w Wodzisławiu Śl. podpisało umowę z wykonawcą zadania “Budowa 
kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce, miejscowość Olza - etap III”.

MieSięczNik „U NAS”, nr 3/325/2020, e-mail: unasredakcja@gmail.com | WydAWcA: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach | RedAkTOR NAczeLNA: Anna Bierska | WSpółpRAcA: Władysława Bańczyk, Anna Piotrowska, 
Irena Sauer, Angela Skupień, Alicja Borecka, Justyna Lazar, Małgorzata Król, Monika Mrozek, Andrzej Nowak, Czesław Czaika, Bogusław Jordan, ks. dr hab. Henryk Olszar | biURO RedAkcji: Marta Albin, tel. 32 4511687 wew.12
SkłAd kOMpUTeROWy: Marta Albin NAkłAd: 550  egz. | kORekTA:   Maria Kopsztejn | AdReS RedAkcji: 44-350 Gorzyce, ul. M. Kopernika 8 | dRUk: Laser-Graf, tel. 249668882. Wydawca zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów.
Za treść zamieszczonych ogłoszeń, wkładek i reklam wydawca nie odpowiada. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Podpisanie artykułów pseudonimami lub inicjałami oznacza, iż imię i nazwisko autora pozostaje 
do wiadomości redakcji i wydawcy.



4 U NAS  Marzec 2020

Tradycyjne zebranie sołeckie w dniu 13.02.2020 r. zostało w związku 
z tym połaczone ze spotkaniem przedstawicieli PWiK, wykonawcy 
i podywkonawcy kanalizacji oraz Polskiej Spółki Gazowniczej Oddział 
w Zabrzu z mieszkańcami. PSG opracowała zatwierdzoną już przez zarząd 

 W ramach inwestycji powstanie około 8,6 km sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z 3 przepompowniami ścieków, przebudowana zostanie 
sieć wodociągowa o długości ok. 7,3 km wraz z przyłączami o długości 
ok. 2,5 km (160 budynków) oraz wyremontowany zostanie odcinek ok. 
0,5 km kanalizacji deszczowej. Do kanalizacji sanitarnej przyłaczonych 
zostanie ponad 200 budynków. Kontraktowa wartość robót wynosi 15 506 
884, 27 zł brutto. Po zakończeniu prac zostaną odtworzone nawierzchnie 
na całych szerokościach jezdni. 

Prace w Olzie będą realizowane w rejonie następujących ulic: 
Bogumińskiej, Dworcowej, Kościelnej, Słonecznej, Stawowej, Szkolnej, 
Wiejskiej, Wierzbowej, Zwycięstwa. Wykonawcą Kontraktu jest AWT 
Rekultivace A.S. z siedzibą: Dělnická 884/41, Havířov - Prostřední 
Suchá, PSČ 735 64. Długość trwania kontraktu - 24 m-ce od podpisania 
umowy. Zadanie jest współfinansowane przez gminę Gorzyce. Z tego 
tytułu gmina przekazuje do MZWiK co roku dotacje na podwyższenie 
kapitału zakładowego PWiK z przeznaczeniem na zadania kanalizacyjne 
w Rogowie (inwestycja zakończona)  Olzie. Realizacja zadania jest możliwa 
dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym w ramach Funduszu Spójności. 
Projekt “Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji 
Wodzisław Śląski” znalazł się na 5 miejscu na 105 złożonych wniosków. 
Jednocześnie gmina przystępuje do dalszych prac projektowych kanalizacji 
sanitarnej w Olzie – ciąg ul. Bogumińskiej.
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koncepcję gazyfikacji sołectwa. To efekt działań i spotkań wójta gminy 
oraz kierownika referatu inwestycji Urzędu Gminy. Tym samym po Turzy 
Śląskiej, Rogowie i Czyżowicach kolejne fragmenty sieci gazowej powstaną 
w Olzie.

KONTYNUUJEMY NAUKĘ PŁYWANIA 
uczniów naszych szkół. Kolejne dofinansowanie!

Wspólny międzygminny projekt LGD Morawskie Wrota 
w partnerstwie z gminami - „Umiem pływać” - uzyskał dofinansowanie 
z Ministerstwa Sportu. 965 uczniów szkół z terenu gmin Godów, 
Gorzyce, Lubomia i Marklowice będzie uczyło się pływać na naszym 
basenie Nautica. Duży projekt to wyzwanie organizacyjne i logistyczne, 
szczególnie, że rozpoczęcie zajęć jest zaplanowane na 24.02.2020 r.

Realizacja projektu będzie się w całości odbywała na pływalni 
GOTSiR „Nautica” w Gorzycach; nauką pływania zostały objęte 
dzieci z klas I-III. Liczba obowiązkowych lekcji dla każdego dziecka – 
wynosi 20. Projekt będzie realizowany: klasy I-II od 24.02.2020 r. do 
10.11.2020 r.; klasy III od 24.02.2020 r. do 30.06.2020 r. Na poziomie 
każdej gminy za realizację odpowiada koordynator projektu, którego 
zadaniem będzie stały nadzór nad realizacją projektu, w szczególności 
w zakresie współpracy z dyrektorami szkół w swojej gminie. Robocze 
spotkanie koordynatorów z dyrektorami szkół odbyło się 11.02.2020 
r. Grafik zajęć poszczególnych grup jest dostosowany do planów 
lekcyjnych. Gmina Gorzyce współfinansuje realizację zadania.

Do skorzystania z propozycji gminy i nauki pływania zachęca 
dyrektor SP w Czyżowicach Aleksander Kucza – sportowiec i zawodowy 
wf-ista: Zachęcam wszystkich do udziału. Po pierwsze każde dziecko 
nauczy sie pływać, a to umiejętność niezbędna w dzisiejszym czasie. 
Z własnego doświadczenia wiem, że rodzicowi trudno nauczyć dziecko 
pływać, a pływanie w grupie z instruktorem motywuje i zachęca. Na 
koniec kursu odbędzie się możliwość uzyskania jakiegoś certyfikatu 
itp. Oczywiście każdy na miarę swoich możliwości. Bardzo byśmy 
chcieli, wzorem szkół zagranicznych, by wszyscy uczniowie skorzystali 
z tej możliwości. Mieliśmy przypadki w poprzednich projektach, że 
uczniowie początkowo bali się nawet patrzeć na basen a na koniec 
odebrali karty pływackie. 

REKORDOWE ŚRODKI DLA OSP

Kończy się ważny etap wymiany najstarszych kilkudziesięcioletnich 
wozów bojowych naszych OSP! W niespełnia 2,5 roku, tj. w latach 
2017-2020, gmina Gorzyce oraz jednostki OSP pozyskały dzięki 
zgodnej współpracy ponad 3 mln 569 tys. zł dofinansowań 
pozwalajacych zakupić nowe średnie wozy 
bojowe dla OSP Rogów, Olza, Gorzyce, 
Turza Śl, Gorzyczki oraz sprzęt niezbędny 
do ratowania życia i mienia. Gmina 
Gorzyce jest największą gminą w powiecie 
wodzisławskim, przewyższa liczbą 
mieszkańców również Pszów, Radlin 
i Rydułtowy. Dbałość o bezpieczeństwo 
mieszkańców jest jednym z priorytetów 
naszego samorządu. Osobom, które 
włączyły się w te działania serdecznie 
dziękujemy.

Gorzyce, nowy wóz

Turza, nowy wóz

Gorzyczki, stary wóz Gorzyczki, nowy wóz

lp Jednostka OSP Wart. całkowita Poz. 
dofinansowanie

Źrodło Śr. Gminy Rok

1 Rogów wóz bojowy 878.530,10 zł. 150.000,00 zł.
150.000,00 zł.
300.000,00 zł.
278.050,43 zł.

WFOŚiGW Katowice
Środki Marszałka Województwa Śl.
Fundusz Komendanta Głównego PSP
RPO WŚL 2014-2020

479,67 zł. 2017

2 Olza wóz bojowy 822.014,91 zł. 680.000,00 zł. RPO WŚL 2014-2020 142.014,91 zł. 2018

3 Gorzyce wóz bojowy 869.610,00 zł. 635.695,21 zł. Ministerstwo Sprawiedliwości 233.914,79 zł. 2018

4 Turza Śl. wóz bojowy 776.253,00 zł. 380.000,00 zł
80.000,00 zł

WFOŚiGW Katowice
Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji

316.253,00 zł. 2019

5 Gorzyczki wóz bojowy 809.825,00 zł. 749.500,00 zł. Ministerstwo Sprawiedliwości 60.325,00 zł. 2019

6 Gorzyczki agregat 46.181,50 zł 5.000,00 zł
10.000,00 zł

WFOŚIGW Katowice
MSWiA

31.181,5 0 zł. 2019

7 Wszystkie jednostki 
Sprzęt do ratowania 

życia

95.663,00 zł. 94.706,00 zł. Ministerstwo Sprawiedliwości 957,00 zł. 2018

8 Olza system Woda-
Lód RSKTM-15

47.724,00 zł 30.000,00 zł.
8.5000,00 zł.

0,96 zł.

KSRG
WFOŚiGW Katowice
odsetki

9.223,04 zł. 2018

9 Turza, Gorzyczki, 
Rogów, Czyżowice

Kamery termowizyjne 
i pompy pływające

35.669,99 zł. 17.834,99 zł. WFOŚiGW Katowice 17.835,00 zł. 2018

SUMA: 4.381.471,50 3.569.287,59 812.183,91

Fot.: arch. UG

Rogów, stary wóz Rogów, nowy wóz

Olza, stary wóz Olza, nowy wóz

Gorzyce, stary wóz

Turza, stary wóz
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W beTLejeM LUdzkich SeRc

Chór Moniuszko z Czyżowic

Dolce Canto

Fot.: M. Albin

W kolędach kryje się wszystko − Bóg, 
człowiek, wiara, kultura... W naszej polskiej 
tradycji styczeń to czas spotkań w instytucjach 
kultury, w kościołach, w domach; czas 
wspólnego kolędowania, refleksji nad 
tajemnicą życia objawioną w Misterium 
Bożego Narodzenia.
„W Nim było życie, a Życie było Światłością 
ludzi, a Światłość w ciemności świeci i ciemność 
Jej nie ogarnęła. … A Słowo ciałem się stało 
i zamieszkało wśród nas”. J 1,4,14. Pan 
Wielkiego Majestatu opuścił śliczne niebo, 
obrał barłogi. Stajenny żłób zastąpił Mu 
kołyskę. Narodzony Boży Syn przyniósł 
całemu światu, odkupienie win. Karol 
Wojtyła − ksiądz, poeta, przyszły papież 
zastanawiał się nad tajemnicą uniżenia 
i ukrycia Boga w poemacie „Pieśń o Bogu 
ukrytym”: „Aż dotąd doszedł Bóg i zatrzymał 
się krok od nicości, tak blisko naszych oczu. 

Zdawało się sercom otwartym, zdawało się 
sercom prostym, że zniknął w cieniu kłosów. 
A kiedy uczniowie łaknący łuskali ziarna 
pszenicy, jeszcze głębiej zanurzył się w łan. - 
Uczcie się, proszę, najmilsi, ode Mnie tego 
ukrycia. Ja, gdzie ukryłem się, trwam.” (Karol 
Wojtyła: Pieśń o Bogu ukrytym-fr.). Cicha 
noc, święta noc. W Betlejem Dziecina Święta 
− Bóg Wcielony- wznosi w górę swe rączęta, 
błogosławi lud.

W nowym roku liturgicznym poświęconym 
Wielkiej Tajemnicy Wiary- Eucharystii, 
która daje życie, i w roku 100. 
rocznicy urodzin św. Jana Pawła II − 
w dniu 19 stycznia o godz.16:00 wierni wraz 
z zespołami pracującymi w Ośrodku Kultury 
w Czyżowicach kolędowali Dzieciątku Jezus 
w kościele Chrystusa Króla w Czyżowicach. 
Przywitał ich proboszcz parafii ks. Adam 
Żemła, który zaproponował także wspólne 
zaśpiewanie wzruszającej Kolędy dla 
nieobecnych (pod koniec kolędowania), aby 
w ten sposób wzbudzić pamięć o tych, którzy 
już od nas odeszli do wieczności, a także 
nadzieję, że Jezus swoją obecnością może 
wypełnić każdą pustkę i wyrównać rachunki 
strat. Kolędy i pastorałki śpiewane przez chór 
„ Moniuszko” i zespół młodzieżowy „ Dolce 
Canto” oraz jego solistki Oliwię Hudek 
(Ta Święta Noc) i Zuzannę Maciejczyk ( 
Kolęda Maryi),prowadzone przez wspaniałą 
dyrygentkę i aranżerkę utworów Barbarę 
Grobelny, przeplatane były instrumentalnymi 
interpretacjami kolęd, wydobytymi z głębi 
wrażliwych serc, przez niezwykłe siostry: 
wiolonczelistkę Elżbietę i skrzypaczkę 
Weronikę Szczyrba, oraz komentarzami 
− refleksjami, których inspiracją dla 
prowadzącej były myśli zaczerpnięte z kolęd 
i poematu ks. Karola Wojtyły: „ Pieśń o Bogu 
ukrytym”. 

W tę świętą noc blask z mroku się 
wyłania. Pędzący świat na chwilę się 
zatrzymał. W milionach serc nadzieja 
się rodzi, odżywa w ludziach miłość.   
Jeśli miłość największa w prostocie, 
a pragnienie najprostsze w tęsknocie, 
więc nie dziw, że pragnął Bóg, aby 
najprostsi Go przyjęli, ci, którzy dusze 
mają z bieli, a dla miłości swej nie znaj 
ą słów. Sam, gdy nas umiłował, prostotą 
nas oczarował, biedą, biedą i siankiem 
– Wtedy Matka Dziecinę brała, na 
rękach Go kołysała i otulała Mu stopy 
w sukmankę. (K. Wojtyła: Pieśń o Bogu 
ukrytym- fr.)   Dziecino słodka, czemu 
drżysz?... I tak cudownie patrzysz się... 
Czy już przed sobą widzisz krzyż?...
Na purpurowym nieba tle... Jeszcze nie 
czas, Jezuniu nasz, jeszcze nie czas! − 

wydaje się, że te słowa kolędy śpiewanej przez 
wiernych z akompaniamentem organisty 
Krzysztofa Sarniaka oddają niepokój 
najczystszego Serca Matki − Niepokalanej, 
która czuwa przy Bożym Synu i zna Jego 
zbawczą misję, którą wypełni na krzyżu. 
Ale teraz jeszcze trwa tajemnica radosna: 
Zbawiciel przyszedł na ziemię i stał się jednym 
z nas. Jak każde nowonarodzone dziecko 
wzrusza swoją bezbronnością i zależnością 
od opieki człowieka.  Zebrani dziś przy Jego 
żłóbku chcą Mu dać w darze swoje serca 
i proszą: Dziecino Święta, pobłogosław nas!  
Wcielenie Syna Bożego i tajemnica żłobka 
została przez prowadzącą kolędowanie 
zanurzona w Wielkiej Tajemnicy Wiary, 
jaką jest Eucharystia, która daje Życie. Choć 
przyszedł ogień miłości zapalić i przez swą 
mękę najdroższą świat od zagłady ocalić, 
nie było dla Niego miejsca w niejednej 
człowieczej duszy.  Maryja z Józefem musieli 
szukać dla Bożego Syna - żłóbeczka. (…)Tak 
jest nieustannie przez wieki.  Zaiste ludzkie 
serca to nie są pałace, ale ubogie stajenki 
z żłóbkiem- domy Chleba, który z nieba 
zstąpił. Ten Chleb (Jezus) karmi nasze dusze 
w drodze do wieczności, kiedy przyjmujemy 
Go z wiarą do Betlejem naszych serc. Wtedy 
te serca stają się piękne, pełne światła z nieba, 
pełne Boga, który przynosi pokój. Kolędujący 
złożyli w darze Dzieciątku Jezus pokorne 
dziękczynienie, że stał się jednym z nas, 
dając nam swoje Ciało jako pokarm- jako 
Chleb Życia. Uczcili swego Pana śpiewem 
kolęd, trwaniem przed Nim w postawie 
adoracji, zadumy i głębokiej wdzięczności 
za cud Wcielenia. „Te biedne moje oczy, 
gdy stwarzałeś, czerpiąc z toni w otwartą 
dłoń, o tym wiecznym spojrzeniu myślałeś, 
zachwyconym w niezmierną toń i mówiłeś: 
uniżę się, bracie, uniżę, nie osamotnię nigdy 
twoich oczu, naprzód ukryję się w krzyżu, 

NASZe KOLędOWANIe dZIeCIątKu JeZuS W KOśCIeLe CHryStuSA KróLA W CZyżOWICACH
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Elżbieta i Weronika Szczyrba Barbara Grobelny

Klaudia Wachtarczyk

potem chlebem w dojrzałym zbożu. Więc 
myślę: dlatego tak się uniżasz, by nie osamotnić 
w kosmosie moich ramion dalekich od krzyża 
i mych oczu oddanych tęsknocie.” (K. Wojtyła 
– Pieśń o Bogu ukrytym- fr.) 

Władysława Bańczyk

„Ciemnej nocy nie pojęta…” − śpiewała 
wielce utalentowana i bardzo młoda 
wokalistka zespołu Dolce Canto. Tak 
zapewne zatytułowałabym swój tekst, gdybyś 
wcześniej − tak pięknie i dojrzale − nie 
skreśliła powyższych słów droga autorko. 
Władziu, dziękuję Ci. Nie mogę jednak nie 
dodać od siebie kilku słów, ponieważ także 
pozostaję pod silnym wrażeniem niedawnych 
przeżyć. 
Jak można adekwatnie oddać atmosferę 
wzruszającego do głębi spektaklu? Na 
usta cisną się górnolotne słowa, ale czy 
po „takim” spektaklu można być zbyt 
patetycznym? Moim zdaniem nie. I nieco 
rozglądając się wokół zauważyłam, że na 
innych uczestnikach treści widowiska także 
wywarły spore wrażenie. Rosły mężczyzna 
siedzący obok mnie wycierał po kryjomu 
łzę… Pozostawiam sobie prawo do własnego 
zdania, ale hołdując pisarskiej rzetelności 
przytoczę słowa pani Danusi wypowiedziane 
zaraz po zakończeniu niedzielnego koncertu 

w kościele: „Byłam na koncercie i był świetny!!!” 
oraz: „Śpiewający i grający Artyści − wspaniali! 
Takie piękne doznania dzięki „miejscowym” 
talentom, dzięki ich pasji i chęci podzielenia 
się darem, w naszym parafialnym wspólnym 
Domu Bożym − no po prostu przedsionek 
Nieba...”. Jak widać jest to recenzja płynąca 
prosto w wnętrza. Nic dodać nic ująć.
Narratorami koncertu kolędowego byli 
Władysława Bańczyk i ks. proboszcz 
Adam Żemła, którzy z wielką wrażliwością 
i zaangażowaniem przeprowadzili przez 
kolędowy spektakl licznie zgromadzoną 
publiczność, która jak zwykle nie zawiodła 
pełnym zadumy odbiorem i frekwencją.  
Oklaskami doceniła pracę i zaangażowanie 
naszych artystów. Ks. proboszcz Adam 
Żemła skierował słowa podziękowania 
dla wszystkich wykonawców, którzy 
przewodzili wspólnemu kolędowaniu: 
Chórowi Moniuszko z Czyżowic, zespołowi 
wokalnemu Dolce Canto pracującego 
pod kierunkiem dyrygentki i aranżerki 
utworów Barbary Grobelny. Splendoru 
spektaklowi kolędowemu dodały wspaniałe 
instrumentalistki: siostry Elżbieta i Weronika 
Szczyrba oraz akompaniatorka Beata 
Stabla-Kosubek. Miłym akcentem było 
pogratulowanie zespołowi Dolce Canto 
przez ks. Adama Żemłę kolejnego, wielce 
zasłużonego sukcesu oraz wręczenie przez p. 

Dolce Canto - zdobywczynie nagrody Grand Prix 

Krystynę Dawid − prezes chóru Moniuszko 
zespołowi Dolce Canto statuetki GRAND 
PRIX XI Międzygminnego Konkursu 
Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda”. 
Młody i utalentowany zespół Dolce Canto 
koncertuje w składzie: Zofia Wierzgoń, 
Kamila Klimek, Oliwia Hudek, Zuzanna 
Maciejczyk, Antonina Krótki.

I takie to było „Nasze kolędowanie 
Dzieciątku Jezus w kościele Chrystusa Króla 
w Czyżowicach”. 

Anna Bierska

Chór Moniuszko
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W MAłej OdRze - WieLkie WydARzeNie MUzyczNe

Artyści Operetki krakowskiej od lewej: akompaniament - Krisina Kutnik, Natalia Mańka-Mularczyk i Jan Migała

Zaśpiewali najbatdziej znane utwory operetkowe

Fot.: J. Dubas

Na rozległym terenie gminy Gorzyce 
w ramach Gminnego Centrum Kultury, 
funkcjonuje kilka placówek kulturalnych. 
Prócz trzech Ośrodków Kultury istnieją 
biblioteki i świetlice wiejskie, w których 
obok zajęć stałych, co jakiś czas organizuje się 
większe wydarzenie kulturalne. Przykładem 
może być świetlica wiejska w Odrze, gdzie 
z inicjatywą zorganizowania imprezy 
artystycznej, czyli koncertu operetkowego 
wystąpiła dyrektor GCK w Gorzycach 
Bibianna Dawid. Z tą propozycją zwróciła 
się do sołtysa i Rady Sołeckiej w Odrze. 
Miejscem koncertu miała być sala świetlicy 
wiejskiej, która znajduje się w byłej szkole 
podstawowej w Odrze.

Sala świetlicy wówczas, delikatnie mówiąc 
nie błyszczała i aby przyjąć artystów sceny 
operetkowej, i uniknąć złego wizerunku 
sołectwa i gminy należało, chociaż częściowo 

odnowić salę i scenę. Propozycja ta wywołała 
poruszenie w środowisku Odry z sołtysem 
Andrzejem Szewieczkiem na czele.

Dzięki prawdziwej „mobilizacji 
sił” sołectwa, sołtysa, Rady Sołeckiej, 
mieszkańców i pracowników olzańskiego 
Ośrodka Kultury, odnowiono scenę, 
pomalowano ściany wokół niej i część 
sali widowiskowej. Zmodernizowano też 
oświetlenie sceny.

Jak mi powiedział sołtys Szewieczek 
– wszystkie prace wykonano własnym 
sumptem. Przy realizacji tej wiejskiej 
inicjatywy pomoc okazał też wójt Gminy 
Gorzyce Daniel Jakubczyk, przekazując na 
ten cel niezbędne środki finansowe. Swoje 
wsparcie dla tej inicjatywy okazał  też 
samorządowiec i społecznik z Bluszczowa 
Marek Rybarz. W ten sposób sala świetlicy 
w Odrze gotowa była przyjąć artystów 
operetkowych z Krakowa. Historyczny 
koncert w Odrze zatytułowany „Pardon 
Madame” odbył się w sobotę 25. stycznia, 
przy pełnej Sali wypełnionej przez wielbicieli 
muzyki operetkowej, także spoza terenu 
gminy Gorzyce.

Artystów, wykonawców koncertu 
oraz publiczność z wielką gracją powitała 
w imieniu organizatorów i GCKG Wiesława 
Parma. Korzystając z okazji w paru zdaniach 
podziękowała sołtysowi oraz mieszkańcom 
Odry, za ich zaangażowanie przy odnowieniu 
Sali, w której tego wieczoru mogli wystąpić 
artyści krakowskiej sceny operetkowej. 

Zanim na scenie zabrzmiały tony 
najpiękniejszych utworów operetkowych 
świata, pani Wiesia w elokwentnym tonie 
przedstawiła wykonawców tego koncertu, 
mezosopran - Natalia Mańka-Mularczyk, 
akompaniament - Kristina Kutnik 
oraz baryton Jan Migała. Pozwolę sobie 
w tym miejscu dodać, że pani Natalia 

Mańka-Mularczyk od niedawna jest 
mieszkanką gminy Gorzyce.

Koncert prowadził Jan Migała, 
który na wstępie przywitał w imieniu 
artystów widownię i w sympatycznym 
tonie użył słów: w małej Odrze dziś 
jest Wielkie wydarzenie muzyczne. 
Kontynuując mowę, w niezwykle 
barwny sposób omówił genezę 
powstania poszczególnych utworów, 
przytaczając jednocześnie wiele 
anegdot z życia autorów tych dzieł, 
wprowadzając tym samym wesołą, 
luźną atmosferę koncertu.

Artyści zaprezentowali widowni 
znane, najpiękniejsze pieśni 
operetkowe: Imre Kalmanna,  
Franciszka Lehara, Bernarda Schaw 
oraz  innych światowych twórców 
tej muzyki. Koncert zakończył się 

wiązanką pieśni zatytuowaną „Wędrówki 
muzyczne po Europie”. Zanim artyści 
opuścili scenę Sali w Odrze, gorący aplauz 
widowni zmusił artystów do wielokrotnego 
„bisowania”.

Gestem podziękowania artystom były 
piękne bukiety kwiatów od organizatorów tej 
imprezy.

Nad sprawnym nagłośnieniem koncertu 
czuwała niezawodna Urszula Wachtarczyk 
z GCKG. Jej starania zostały docenione także 
przez prowadzącego koncert – Jana Migałę, 
który w sympatycznym geście wręczył swój 
bukiet kwiatów Uli.

To wydarzenie muzyczne w małej, 
ale ładnej Odrze było bardzo odważnym 
przedsięwzięciem GCK w Gorzycach. Jak 
się okazało dzięki staraniom pracowników 
Ośrodka Kultury w Olzie i społeczności 
Odry, finał był sukcesem, za co organizatorom 
należy się uznanie.

Andrzej Nowak

Kristina Kutnik  odbiera  kwiaty za koncert
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TWóRczOść gORzyckiegO ARTySTy dOczekAłA Się kOLejNej 
pRezeNTAcji. TyM RAzeM zAgOściłA NA pOdbeSkidziU

„Obraz musi odznaczać się wybitnymi walorami malarskimi, w tym 
także estetycznymi, po to, by umożliwić widzowi poczucie i przeżycie 
tajemnicy”. 

Słowa te zapisane przez artystę na piecu kaflowym w swojej 
pracowni stanowią swoiste credo jego twórczości. W twórczości 
swojej konsekwentnie bowiem szukał obszarów wspólnych pomiędzy 
tradycją wielkiego europejskiego malarstwa a dorobkiem sztuki 
współczesnej. Nie stronił od sięgnięcia po eksperyment formalny, 
wzbogacając fakturę swoich prac doklejaniem kamieni, tkanin czy 
kawałków drewna (tworząc formy plastyczne nieodległe kolażowi), 
ale nigdy owe poszukiwania nie zdominowały całości kompozycji. Ta 
poddana była zawsze rygorom wywiedzionym z atencji do malarstwa 
realistycznego. Nie bez powodu wszak artysta przywoływał jako 
swoich ulubionych twórców El Greca, Albrechta Durera, czy Pierra 
Della Franceskę. Udało mu się w ten sposób stworzyć własny styl, 
który pomimo ponad dwóch dekad od śmierci artysty( Józef Sowada 
opuścił nas w 1997 r.) wciąż wymyka się próbom jednoznacznego 
zakwalifikowania stylistycznego. Przypisuje mu się pokrewieństwo 
z abstrakcjonizmem, taszystami, informelem, symbolizmem. Zapewne 
jakieś wątki wszystkich tych kierunków można w sztuce Józefa Sowady 
odnaleźć, ale czy o to tak naprawdę chodzi w sztuce?. Owa próba 
definicyjnej poprawności może w istocie rzeczy okazać się dla artysty 
krzywdząca. Nie sposób bowiem nie zauważyć, że artysta tworzył swój 
własny, nieco metafizyczny styl malarstwa. Konsekwentnie zestawiając 
precyzyjne formy geometryczne z amorficznym tłem, zanurzając 
swoje kompozycje w przemyślanej palecie ulubionych barw (fiolet, 

Prezentacja albumu o artyście

Przemowa Michała Sowady

Prace Józefa Sowady

indygo, grafit, złamany róż) budował przestrzeń zmuszającą widza do 
refleksji i do medytacji. Wszak, jak sam zwykł był mawiać „sztuka 
nie ma na celu dawania odpowiedzi, lecz przez stworzenie pytań ma 
rodzić w nas refleksje”. 
Do snucia owych refleksji, do próby własnej interpretacji malarstwa 
gorzyckiego artysty zachęcała otwierająca wernisaż Agata Smalcerz,  
dyrektor Galerii Bielskiej BWA. Sylwetkę artysty przybliżyli 
publiczności członkowie jego najbliższej rodziny, brat Michał, siostra, 
oraz kurator wystawy Peter Ligocky, który przypomniał iż Józef  
Sowada tworzył również piórem i przedstawił kilka jego wierszy.
W trakcie wernisażu promowany był album pt. „Talenty i Pasje – 
publikacja twórczości artysty Józefa Sowady”. Wydawnictwo to 
sfinansowane zostało ze środków Unii Europejskiej.
Wystawa w Bielsku – Białej potrwa do 1 marca 2020 roku.

Marek Grzebyk

Michał Sowada i Peter Ligocky

Długie dyskusje i rozmowy podczas wernisażu z rodziną artysty

Józef Sowada Za zasłoną świata rzeczy
Klubokawiarnia Aquarium Galerii Bielskiej BWA

05 lutego 2020 r.

Fot.: K. Morcinek
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Czy można odegrać spektakl jasełkowy 
tak, aby jego przesłanie było uniwersalne 
i głębokie, zapadające w pamięć widza 
i trwające w niej przez cały rok? Zadanie 
to jest bardzo trudne, bowiem poza 
wartościowym tekstem i pomysłem na 
spektakl reżyser musi zebrać uzdolniony, 
pracowity, a zarazem zgrany zespół 
artystów. Taką grupą jest bez wątpienia 
młodzież z Zespołu Teatralnego 
„Cudowisko”, która 4 lutego 2020 roku 
odegrała spektakl teatralny pt. „Betlejem 
polskie”. Praca z taką grupą to prawdziwa 
przyjemność!

Skąd zaczerpnięto inspirację?

Widowiska jasełkowe mają bardzo 
bogatą tradycję. Za ich twórcę uznaje się 
świętego Franciszka z Asyżu, który 1223 
roku zbudował pierwszą scenę mającą służyć 
jako miejsce tajemniczej wizji misterium 
bożonarodzeniowego. 

Zwyczaj odgrywania jasełek 
przywędrował zatem do Polski z Włoch na 
przełomie XIV/XV wieku i co ciekawe uznaje 
się go za najstarszą formę polskiej twórczości 
literackiej. Zainteresowanie jasełkami 
zawsze było ogromne – nic dziwnego wszak 
wprowadzały one  radość i fascynację nadzieją 
zbawienia, które przeplatały się z trwogą, 
strachem oraz tajemnicą wielkich znaków. 
Można nawet pokusić się o stwierdzenie, 
że tradycyjne widowiska jasełkowe 
stanowią kwintesencję polskiej kultury – 

zbiór kontrastowych elementów takich, 
jak: skupienie duchowe, bujny, sarmacki 
temperament, zaduma, tęsknota, rzewność, 
czułość, melancholia, ale i wesołość, werwa, 
także zamaszystość polskiego szlachcica. 

Jednym spośród najbardziej znanych 
tekstów jasełkowych jest dramat Lucjana 
Rydla pt. ,,Betlejem polskie” napisany w 1904 
roku, który po raz pierwszy przeniesiony 
został na deski teatru 28 grudnia 1905 roku we 
Lwowie. Fabuła tego bożonarodzeniowego, 
jasełkowego spektaklu dzieje się w Polsce, 
a Jezus według autora urodził się w mroźną 
zimę w szopie z widokiem na Wawel. 
W spektaklu pojawiają się postaci ważne 
dla polskiej historii. Herodem jest dla Rydla 
car Rosji, a trzej królowie to władcy Polski: 
Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło i Jan 
III Sobieski. 

Opisywany tekst stał się inspiracją dla 
pani Zuzanny Fijałkowskiej – autorki 
scenariusza spektaklu wystawionego 4 
lutego 2020 roku w Szkole Podstawowej 
w Turzy Śląskiej. Nauczycielka dostosowała, 
a zarazem rozwinęła fabułę przedstawienia 
Lucjana Rydla tak, aby sztuka była aktualna, 
a zarazem zrozumiała dla Polaka żyjącego 
w połowie XXI wieku.
 

Fabuła spektaklu

Podstawową treścią jasełek, komórką, 
z której się one rozwinęły, były dwa ustępy 
w dwóch ewangeliach: rozdział II Ewangelii 
Świętego Mateusza dotyczący adoracji 

trzech króli, prześladowania Herodowego 
i ucieczki do Egiptu oraz rozdział drugi 
Ewangelii Świętego Łukasza opowiadający 
o edykcie Augusta, o podróży do Betlejem, 
o noclegu w szopie, narodzinach dzieciątka 
Jezus, o aniołach śpiewających „Gloria” 
i o pastuszkach składających hołd Bożej 
Dziecinie.

W wielu kwestiach spektakl nie odbiegał 
od tradycyjnego kanonu jasełkowego. 
Widzowie byli świadkami takich scen, jak: 
nawiedzenie pasterzy przez aniołów, pokłon 
trzech króli czy śmierć Heroda. Jednak chyba 
nikt nie spodziewał się tego, że na scenie ujrzy 
mistrza Twardowskiego, wysłucha szczerej 
rozmowy osła z wołem czy będzie świadkiem 
pokłonu takich postaci, jak: Emilia Plater, 
Borowiczowa z lektury pt. ,,Syzyfowe prace” 
czy Jan Bytnar („Rudy”). 

Ponadto autorce scenariusza zależało na 
tym, aby przekazać radosną nowinę o Bożym 
Narodzeniu z perspektywy zdumionego 
Józefa (jakież to wyzwanie dla śmiertelnika 
i co za próba pokory dla… mężczyzny) oraz 
Maryi, która od chwili narodzin Syna cierpi 
niewyobrażalne rozdarcie – matka Boga 
jest przede wszystkim matką dziecka. Wie, 
że Dzieciątko przyszło na świat po to, aby 
ponieść męczeńską śmierć za dobro i prawdę. 
Nad misterium narodzin Pana unosi się więc 
przeczucie Krzyża, a sama postać Jezusa staje 
się dla poszczególnych bohaterów jasełek 
nadzieją, a zarazem wyrzutem sumienia.

Młodzi aktorzy ze SP w Turzy Śl.

kOłySANkA dzieciąTkA W cieNiU kRzyżA
CZyLI PArę SłóW O SPeKtAKLu „BetLeJeM POLSKIe” W WyKONANIu ZeSPOłu 
teAtrALNeGO „CudOWISKO” Ze SZKOły POdStAWOWeJ W turZy śLąSKIeJ

Fot.: M. Albin
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Ogromne brawa dla aktoró

Zdaniem widzów spektakl „Betlejem 
polskie” był naprawdę zjawiskowy. 
Nauczycielki  reżyserujące imprezę (p. 
Zuzanna Fijałkowska, Jolanta Szurman, 
Danuta Niziołek, Joanna Zaufal) 
wyciągnęły z tekstu chyba wszystkie jego 
walory, umiejętnie lawirując między estetyką 
zadumy, melancholii, grozy, a nawet groteski. 

Najszczersze jednak słowa uznania 
należą się młodym aktorom. Zespół 
Teatralny ,,Cudowisko” liczący 
w tym roku 80 osób spisał się po prostu 
na medal. Wszystkie kreacje aktorskie 
były niezwykle przekonujące i prawdziwe. 
Od pierwszych sekund przedstawienia 
odgrywane postaci czarowały widzów swoim 
nieodpartym wdziękiem, wyrafinowanym, 
nieprzerysowanym dowcipem, który nieraz 
korespondował z nienachalną melancholią. 
Jowialni pastuszkowie, zawadiacki mistrz 
Twardowski, wyniosły Herod czy pełna 
zadumy święta rodzina – to tylko niektóre 
spośród zagranych wręcz po mistrzowsku ról. 
Nawet aktorzy drugoplanowi oraz statyści 
z klasy trzeciej, którzy gościnnie zaszczycili 
nas swoją obecnością, mieli w sobie to „coś”.

Oprawa muzyczna spektaklu również 
była wyjątkowym zjawiskiem: piosenki 
wykonywane na żywo przez zespół 
czwartoklasistów pod opieką pani Katarzyny 
Kuczy i pani Józefy Musioł-Górskiej oraz 
solistów przygotowanych przez panią Anetę 
Sikorę same w sobie stanowiły oddzielne 
widowisko koncertowe. Wyciągnięte z tej 
opowieści mogłyby stanowić odrębną, spójną 
całość koncepcyjnego albumu muzycznego.

Absolutnie urzekający był także ruch 
sceniczny (autorstwa pani Danuty Niziołek 
i pani Joanny Zaufal). Deski teatru cały czas 
żyły, ciągle coś się na nich działo – raz był 
to ulotny ruch kilku postaci, innym razem 
każdy bohater był czymś zajęty albo wszyscy 
poruszali się w sposób synchroniczny. 
Niezwykle zaskakująca okazała się 
choreografia poloneza odtańczona w rytm 
popularnej kolędy „Przystąpmy do szopy”.

Idealnym dopełnieniem całego 

przedsięwzięcia była niezwykle malownicza 
scenografia zaprojektowana i wykonana 
przez panią Alinę Zalewską-Adamczyk. 
Na pierwszym planie umieszczona została 
stajenka zrobiona przez pana Adama 
Korzucha, natomiast drugi plan stanowił 
pastelowy obraz o rozmytych, zatartych 
granicach ilustrujący Jerozolimę.

Znaczenie spektaklu

Od początku pojawienia się pomysłu 
dotyczącego wystawienia jasełek członkowie 
Zespołu Teatralnego „Cudowisko” byli 
zgodni, wiedzieli, że trzeba odwołać się do 
tradycji, a jednocześnie znaleźć współczesne 
brzmienia. Bardzo zależało im na tym, aby 
w tym projekcie zredukować upływ czasu 
między narodzinami a śmiercią Chrystusa. 
Żeby kołyska Dzieciątka spoczywała w cieniu 
krzyża. W opinii widzów udało im się to.

Zuzanna Fijałkowska

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
osobom, które w jakikolwiek sposób włączyły 
się w przygotowanie spektaklu pt. „Betlejem 
polskie”, przede wszystkim:
•	 Uczniom (młodym aktorom i muzykom), 

którzy perfekcyjnie odegrali swoje role 
i byli obecni na wszystkich próbach – 
praca z Wami to prawdziwa przyjemność,

•	 Rodzicom, którzy przygotowali młodych 
aktorów, uszyli dla nich stroje oraz 
cierpliwie dowozili na wszystkie próby,

•	 Rodzicom, którzy upiekli przepyszne 
muffinki,

•	 panu Adamowi Korzuchowi za 
zbudowanie stajenki,

•	 Olivierowi Walczakowi za profesjonalną 
obsługę nagłośnienia,

•	 Pani Klaudii Magdzińskiej za 
własnoręczne przygotowanie zaproszeń 
i plakatów, 

•	 pani Józefie Musioł-Górskiej za pomoc 
w przygotowaniu oprawy muzycznej,

•	 państwu Aleksandrze i Grzegorzowi 

Knesz oraz pani Marcie Albin za zrobienie 
profesjonalnej sesji zdjęciowej,

•	 księdzu Kazimierzowi Czempielowi za 
wypożyczenie tronu biskupiego,

•	 panu Kazimierzowi Radeckiemu 
za pomoc w najszerszym tego słowa 
znaczeniu.

Organizatorzy

Najmłodsi aktorzy z turskiego przedszkola Młodzi tańcerze 

Matylda Albin śpiewa Kolędę dla nieobecnych

Walka króla ze śmiercią
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OSieM TygOdNi kARNegO kOpciUchA. czAS NA „dRUgi kROk”

Ks. Henryk Olszar, wutor książki

Mija 8 tygodni od rozpoczęcia akcji społecznej Karny Kopiuch. W tym 
czasie obywatele z całego kraju nadesłali 400 zgłoszeń kopciuchów, którzy 
zatruwają im życie. Zaczynają się już pojawiać ponowne zgłoszenia trucicieli. 
A to oznacza, że czas na „2 krok”, czyli kontrole służb w kopcących budynkach.

Truciciele i smog nie tylko na Śląsku
Przypomnijmy, ogólnopolska akcja społeczna Karny Kopciuch ma 

na celu pomoc obywatelom zatruwanym przez sąsiadów, którzy używają 
starych, nieekologicznych kotłów lub spalają śmieci. Organizatorzy w „trzech 
krokach” mobilizują trucicieli do zmiany postępowania i wymiany źródła 
ciepła. Dodatkowo, rozdawane są nieodpłatnie naklejki „Karny Kopciuch 
za trucie sąsiada”. W ciągu pierwszych 8 tygodni trwania akcji, na skrzynkę 
mailową Karnego Kopciucha wpłynęło 400 zgłoszeń kopcących budynków 
z całej Polski. Najwięcej zgłoszeń zostało nadesłanych z tonącego w smogu 
Śląska (m.in. Gliwice, Katowice, Mysłowice, Pszczyna, Rybnik, Wodzisław 
Śląski). Na liście miejscowości, z których pochodzą truciciele są jednak 
też inne miasta: Bydgoszcz, Kraków, Nowy Sącz, Opole, Poznań, Toruń, 
Suwałki, Warszawa czy Wrocław

Reakcje trucicieli? Najczęściej agresja
W ramach akcji organizatorzy poprzez kancelarią adwokacką wysyłają 

zgłoszonym trucicielom listy. Stanowczo żądają w nich zaprzestania 
zanieczyszczenia środowiska przez uciążliwe kopcenie z komina. Ale 
przede wszystkim edukują. W wysyłanych listach tłumaczymy dlaczego smog 
jest szkodliwy, jakie są jego skutki na stan naszego zdrowia, zwłaszcza dzieci. 
Trucicielom wskazujemy też możliwości uzyskania dofinansowania na wymianę 
źródła ciepła – tłumaczy Wacław Wrana z grupy medialnej tuPolska, która 
zainicjowała Karnego Kopciucha.
Reakcje trucicieli na listy od Karnego Kopciucha są skrajne. 

Jest wiele osób, które rozumieją problem i deklaruje szybką wymianę kotła, 
inne są już w trakcie inwestycji. Większość jednak reaguje agresywnie, posługując 
się argumentem, że na Śląsku do końca 2021 roku można palić w starych piecach. 
Wielu właścicieli budynków nie ukrywa, że korzysta z górniczego deputatu 
i z węgla nie zamierza rezygnować – przyznaje Wacław Wrana.

Kopcą nawet na Google Street
Każde zgłoszenie nadesłane na skrzynkę Karnego Kopciucha musi być 

udokumentowane zdjęciem lub filmikiem. Dodatkowo, organizatorzy 
wskazywane adresy weryfikują na mapach Google Street. I tu ciekawostka. 
W kilku przypadkach zgłaszani truciciele kopcą nawet na zdjęciach 
publikowanych na mapach amerykańskiego giganta!

Pojawiają się recydywiści, czas na 2. krok
Gdy po 30 dniach od pierwszego zgłoszenia truciciela pojawi się kolejne, 

wtedy organizatorzy Karnego Kopciucha przechodzą do 2. kroku, czyli 
kierowania do trucicieli kontroli upoważnionych organów. Takie powtórne 
zgłoszenia mają już miejsce. Strażnicy miejscy i urzędnicy zostaną poproszeni 
o przeprowadzenie kontroli w Rybniku, Opolu, Jastrzębiu-Zdroju i Łaziskach 
Rybnickich. Jeśli przeprowadzone kontrole nie przyniosą skutku, wtedy 
przyjdzie czas na krok trzeci, czyli rozpoczęcie administracyjnej procedury 
przymuszenia kopciucha do wymiany starego kotła.

Czytaj więcej o akcji Karny Kopciuch: www.karnykopciuch.pl

WARSzTAT RefLekSyjNy W Lgd

Co roku w siedzibie Lokalnej Grupy Działania odbywa się 
„Warsztat refleksyjny” w zakresie monitoringu i ewaluacji Strategii 
Rozwoju Lokalnego, kierowanego przez społeczność w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Uczestnikami spotkania byli członkowie Zarządu i Rady LGD, 
przedstawiciele ośrodków kultury oraz pracownicy biura LGD. 
Moderatorem spotkania była kierownik biura - Lucyna Gajda. 
W trakcie warsztatu dyskutowano nad danymi zgromadzonymi 
przez biuro LGD a pochodziły one m.in.: z monitoringu realizacji 
strategii, informacji pozyskanych od samorządu województwa, Uczestnicy “Warsztatu refleksyjnego”

Uczestnicy “Warsztatu refleksyjnego”

z wywiadów z beneficjentami, z opinii ekspertów i informacji z gmin 
na temat sytuacji społeczno-gospodarczej oraz ankiet internetowych. 
Zastanawiano się m.in, czy : realizacja finansowa i rzeczowa LSR 
przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą? 
Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkich 
potrzebnych informacji? Czy jakość projektów wybie  ranych we 
wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca? Zaś wyniki 
z internetowej ankiety, która została przeprowadzona wśród 
mieszkańców obszaru LGD, pozwoliły odpowiedzieć na poniższe 
pytania: jaka jest ocena mieszkańców dotycząca warunków życia 
w gminie i jak to się zmienia na przestrzeni ostatnich lat? Jaka jest 
skuteczność działania biura LGD  w obszarze działań animacyjnych, 
informacyjno-promocyjnych i doradczych?

Dzięki owocnej dyskusji i zebranym informacjom, wysunięte 
zostały wnioski na temat zmian jakie należy wprowadzić w działaniach 
LGD, by skuteczniej realizowała cele Lokalnej Strategii Rozwoju.

M. Sieńko

Fot.: arch. M. Sieńko
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Malowanie na tkaninie w ramach projektu “Tak nas widzą”

AkTyWNA OLzA
PrACOWIty I SAtySfAKCJONuJACy rOK W StOWArZySZeNIu

Kur opieki nad osobami starszymi i chorymi w domu w ramach projektu “Tak nas widzą”

Mocne wejście w nowy 2019 rok to nasz udział w Kuligu 
i Biesiadzie. Pierwszą imprezę organizowała Marzena Hojka, drugą 
Zarząd Stowarzyszenia, za każdym razem współpracowaliśmy 
z Ośrodkiem Kultury w Olzie. W międzyczasie zarejestrowano nasze 
zmiany w Zarządzie, dołączyła do nas Kasia Semik.

Marzec zapamiętamy, ze względu na konieczność złożenia rocznego 
sprawozdania NGO w formie elektronicznej. Niestety w tym terminie 
nam się to nie powiodło, gdyż cały system się zablokował.

Kolejne miesiące to czas pisania projektów, z których 
dofinansowanie otrzymał Piknik Powstańczy z dużym rozmachem 
zorganizowany 12 maja. Realizacja całego przedsięwzięcia była 
po stronie Gminnego Centrum Kultury, nam udało się pozyskać 
środki na rekonstrukcję, medale w biegach Mały i Duży Powstaniec 
oraz nagrody w konkursie dla młodzieży o powstaniach śląskich. 
W krótkim czasie udało się projekt zrealizować i prawidłowo rozliczyć. 
Członkom stowarzyszenia największą frajdę sprawiła budowa domku 
do rekonstrukcji Bitwy Olzańskiej. Włożyliśmy tyle serca w budowę, 
że ostatecznie nie udało się go spalić, choć taki był pierwotny plan. 
Pod koniec maja przyjmowaliśmy uczestników Spływu Powstańczego 
i byliśmy na wycieczce do Muzeum Powstań Śląskich.

Latem jak zawsze zorganizowaliśmy Spływ Meandrami Odry,  
w tym roku był bardzo udany. W dniu wybuchu I Powstania, 
w sierpniu, wzięliśmy udział w Nocnym Rajdzie Powstańczym 
z Petrovic do Godowa.

24 sierpnia odbył się Festiwal Zespołów Garażowych, który 
zorganizowali Łukasz Kretek i Maciej Czyż. Spotkał się z bardzo 
przychylnymi opiniami uczestników i Jurorów. Był dofinansowany 
z projektu grantowego LGD Morawskie Wrota.
Od sierpnia do grudnia realizowaliśmy wielki projekt „Tak NAS 
widzą” z programu „Działaj Lokalnie”. Wartość projektu nie za duża, 
ale na pewno był wielki, ze względu na ilość i różnorodność  działań. 
Pierwszym zadaniem był Kurs Fotograficzny, który był w sumie jedną 
wielką przygodą i zabawą dla prowadzących i uczestników. Formuła 
Spotkania z Mistrzem, sprawdziła się doskonale. Zrobiliśmy bardzo 
wiele zdjęć, które częściowo wykorzystaliśmy  w folderze, mamy też 
dobrą bazę na przyszłość. Kilku uczestników złożyło swoje prace na 
konkurs. Na wyróżnienie spośród uczestników zasłużyła  Dominka 
Kotmus, której 3 zdjęcia zostały nagrodzone. Fantastyczną podróżą 
do Flagowej Krainy, do zakładu zajmującego się reklamą oraz 
na warsztaty malowania na tkaninie, rozpoczęliśmy drugą część 
projektu, polegającą na promocji naszej maskotki Łolzanki. W tej 
części malowaliśmy na torbach zakupowych, bluzkach dla zespołu 
w Artpompowni w Godowie i na kubkach-w Pszczynie. Uszyliśmy 
też duże maskotki i naszyliśmy haftowaną Łolzankę na plecaczki.  
W ramach projektu przygotowaliśmy folder „ Magia Olzy”, który 
będzie przeznaczony dla turystów, gości i mieszkańców. „Olzański 

Bazarek” na naszej corocznej imprezie „Światło z Olzy do nieba” był 
wielkim jarmarkiem bożonarodzeniowym organizowanym wspólnie 
z GCKG. Mamy nadzieję, że tak już pozostanie. Nasza działka do 
przygotowania, to jak zawsze oprócz Stajenki, zielone stroiki, grzaniec 
i …”koksioki”

Na przełomie listopada i grudnia zorganizowaliśmy kurs „Opieki 
nad starszymi i chorymi w domu”, w którym 16 uczestników poznało 
teoretyczną i praktyczną stronę tej trudnej funkcji, często spełnianej 
w naszych rodzinach. Kurs spotkał się z bardzo życzliwym odbiorem 
uczestników, polecamy film na kanale Youtube, Aktywnej Olzy. 

Dziękujemy za ten ROK, wszystkim wolontariuszom i aktywnym 
z Olzy.

Lucyna Gajda

Fot.: arh. L. Gajda

Wyjazd do Pszczyny w ramach projektu “Tak nas widzą”

Warsztaty fotograficzne w ramach projektu “Tak nas widzą”
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vi SpOTkANie kOLędOWe zeSpOłóW fOLkLORySTyczNych

Uczestnicy spotkania kolędowego

Fot.: M. Albin

Olzanki

 Ośrodek Kultury w Czyżowicach już od 6 lat gości 
w swoich murach zespoły folklorystyczne naszego regionu 
na spotkaniu kolędowym. Rok w rok sala wypełniona jest po 
brzegi, a ze sceny rozbrzmiewają kolędy, pastorałki oraz piosenki 
świąteczne. Spotkanie to cieszy się tak wielkim powodzeniem, 
ponieważ jego klimat tworzą sami uczestnicy. Oni po prostu 
lubią spotkać się w styczniu, u schyłku świątecznego sezonu 
artystycznego, by podsumować swoje muzyczne programy. 
Wymieniają doświadczenia, wspólnie cieszą się tym czasem. 
Radośnie i klimatycznie jest na scenie, ale również poza nią. Nie 
ma miejsca na rywalizację. Zespoły wzajemnie doceniają swoje 
postępy oraz pasję do śpiewania.

    Tegoroczna edycja odbyła się 24 stycznia. Udział wzięło 
19 zespołów: Kokoszyczanki, Czyżowianki, Rogowianki, 
Rzuchowianki, Syryniczki, Pszowiki, Mszanianka, Ballada, 

Turzanki, Bełszniczanki, 
Olzanki, Klika Machnika, 
Melodia, Bluszcz, 
Gospodynki, Marklowianki, 
Podbuczanki, Dzimierzanki, 
Połomianka. Każdy zespół 
wyjątkowy i niepowtarzalny. 
Bardzo miłym akcentem 
tegorocznego spotkania było 
wykonanie wspólnie kolędy 
“Wśród nocnej ciszy”. 
Przeszło dwustu osobowy 
chór w sali widowiskowej 
OK w Czyżowicach zdarza 
się tylko raz w roku!

E. Poloczek

Uczestnicy spotkania kolędowego 

Klina Machnika podczas występu

Uczestnicy wspólnego kolędowania

Ewelina Poloczek i Henryk Sosna

Zespół wokalny z Wodzisławia Śl.
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kWiATek dO kOżUchA, czyLi kiLkA UWAg O pOLSkiej SzkOLe pLAkATU

Kiedy w 1948 roku jury Międzynarodowej 
Wystawy Plakatu Filmowego w Wiedniu 
ogłaszało swój werdykt nikt nie spodziewał 
się, iż pięć pierwszych nagród powędruje 
w ręce jednego twórcy. A tak właśnie się 
stało. Twórcą tym był Henryk Tomaszewski, 
absolwent przedwojennej warszawskiej ASP, 
a później jej wieloletni wykładowca. Warto może 
przypomnieć, iż nagrodzone zostały plakaty 
do filmów : Baryłeczka, Ludzie bez skrzydeł, 
Obywatel Kane, Niepotrzebni mogą odejść, 
Symfonia Pastoralna.
Od tej daty świat graficzny nie tylko 
dostrzegł polski plakat, ale zaczął go śledzić 
z uwagą i komentować. Artykuły analizujące 
ten temat regularnie pojawiały się w najbardziej 
prestiżowych periodykach. O polskim 
plakacie pisał „New York Times”, niemiecki 
„Gebrauchsgraphik”, belgijska „Gazette 
des Beaux – Arts” i wiele innych. Również 
od tej daty począwszy rozpoczyna się ciągła 
i bardzo znacząca obecność polskiego plakatu 
na forum światowym. Praktycznie nie ma 
roku, czy znaczącej międzynarodowej imprezy 
poświęconej tej dziedzinie grafiki bez prezentacji 
dorobku rodzimych twórców.
Rodzi się oczywiście pytanie, jak to było 
możliwe, aby w kraju okrutnie spustoszonym 
wojną i poddanemu władzy opresyjnego reżimu 
zaistniało tak wyjątkowe, wręcz unikalne 
zjawisko. Aby spróbować to zrozumieć należy 
odrobinę cofnąć się w czasie.
Historycy sztuki datują narodziny polskiego 
plakatu artystycznego na końcówkę wieku 
dziewiętnastego. Konkretnie na rok 1899, kiedy 
to powstała praca „Wnętrze” powiadamiająca 
o przedstawieniu sztuki Maurycego Maeterlincka 
i towarzyszącym mu odczycie Stanisława 
Przybyszewskiego. Autorem owego „afisza” 
był Stanisław Wyspiański. Twórca  poprzez 
charakterystyczną formę plastyczną i nieco 
neurasteniczną kreskę nadał mu charakter daleko 
wychodzący poza wymiar czysto informacyjny. 
Cóż, skoro przyjmiemy Wyspiańskiego za „ojca 
chrzestnego” tej formy graficznej, zrozumiałym 
stanie się, iż od tej pory towarzyszyć jej będzie 
wymóg pewnego wyrafinowania plastycznego. 
Plakat w Polsce późnorozbiorowej idąc 

wyznaczonym przez Wyspiańskiego szlakiem 
starał się łączyć treści społecznie ważkie z finezyjną 
formą plastyczną. Sięgał po karykaturę, groteskę 
czy niedopowiedzenie ale nie wyrzekał się 
wysmakowanej szaty graficznej.
Po odzyskaniu niepodległości wielu wybitnych 
plastyków i pedagogów zwróciło szczególna 
uwagę na konieczność właściwej w tym 
obszarze edukacji. Pracownie grafiki użytkowej 
powstawały zarówno na uczelniach artystycznych 
jak i na politechnikach, chcąc przybliżyć 
młodym adeptom architektury podstawy 
projektowania również plakatu. Szczególny 
nacisk kładziono na poprawność kompozycyjną, 
typografię, projektowanie graficzne i umiejętność 
rysowania. Ten bardzo ciekawie rozwijający się 
„segment” sztuk plastycznych przerwała wojna, 
zaś po jej zakończeniu artystów czekały bardzo 
trudne czasy. W 1949 roku decydenci partyjni 
narzucają wiodący i jedynie słuszny kierunek 
sztuk plastycznych – realizm socjalistyczny 
tzw. socrealizm. Partia tworzy tym samym 
oficjalny, obowiązujący styl w sztuce. Dla 
plastyków oznaczało to drastyczne ograniczenie 
tematyki. Zadaniem artysty jest wykonywanie 
wizerunków  przodowników pracy, przywódców 
partyjnych i scen batalistycznych. Dopuszczalne 
jeszcze były obrazki z życia ludu. Zaistniała 
sytuacja doprowadziła do tego, iż wielu 
wybitnych artystów zwróciło się w stronę sztuki 
użytkowej, nie chcąc uczestniczyć w sztuce tak 
dalece zorientowanej ideologicznie. A sztukę 
użytkową stanowiły wtedy początki wzornictwa 
przemysłowego, ilustratorstwo i właśnie plakat. 
Władze oczywiście zdawały sobie sprawę 
z doniosłości i siły oddziaływania plakatu, ale 
również wiedziały jak niebezpieczną bronią może 
być, jeżeli „wymknie się spod kontroli”. Stąd 
bardzo silny nadzór cenzorski nad projektami 
trwający praktycznie aż do 1989 roku. Przez cały 
ten czas trwał swoisty „kontredans” pomiędzy 
twórcami a rozlicznymi urzędami cenzorskimi. 
Artyści starali się wykorzystać każdy, z pozoru 
nawet najbardziej błahy temat, do powiedzenia 
czegoś krytycznego o sytuacji w kraju, partyjni 
cenzorzy starali się temu zapobiec. Ale w „ogniu” 
owej ideologicznej batalii, jeden obszar  pozostał 
nienaruszona. Szukając aluzji, akcentów 

krytycznych wobec władzy, sojuszników itp. 
komunistyczni funkcjonariusze zupełnie nie 
zwracali uwagi na formę plastyczną. To było 
jedyne pole na którym twórcy cieszyli się 
dużą swobodą. Fakt ten przełożył się na jedną 
z najbardziej charakterystycznych cech Polskiej 
Szkoły Plakatu. Jest nią olbrzymie zróżnicowanie 
stylistyczne, odzwierciedlające indywidualności 
twórców zaliczanych do tego… No właśnie, do 
czego ? Do stylu , nurtu, kierunku?
Bardzo wielu piszących na ten temat historyków 
sztuki jest zgodnych, co do tego iż nie jest możliwe 
stworzenie obiektywnej, rzetelnej definicji 
Polskiej Szkoły Plakatu. Skłonni są raczej aby 
traktować ją jako pewien zespół zjawisk, którego 
mianownikiem wspólnym jest wspomniana 
aluzyjność i skłonność do ironii.  Na pewno 
można jeszcze dodać do tych wyróżników 
zwięzłość formy, eksperymenty typograficzne 
i olbrzymie bogactwo odniesień. Wielość 
stosowanych przez twórców metafor i skojarzeń 
powodowało, iż ich dzieła miały olbrzymi walor 
inspirowania aktywności intelektualnej widza. 
Bowiem to właśnie widz, zwykły przechodzień 
był głównym adresatem tej sztuki. Nierzadkim 
zjawiskiem było również swoiste przesunięcie 
„środka ciężkości” plakatu ze strony użytkowo- 
informacyjnej na stronę aluzyjno- artystyczną. 
Wydarzeniami do których powstawało bardzo 
dużo plakatów były filmy, spektakle teatralne, 
wystawy, koncerty, czy przedstawienia cyrkowe. 
Plakaty tworzone do tych wydarzeń przez 
wybitnych artystów zyskiwały nierzadko pełną 
autonomiczność artystyczną . To właśnie te 
dzieła Jan Lenica określił mianem tytułowego 
„kwiatka do kożucha”, bowiem właściwie nie 
reklamowały filmów do których je zamawiano, 
ale mogły istnieć zupełnie samoistnie. Do 
dziś wiele z nich pamiętam bardzo dokładnie, 
gorzej z filmami które miały reklamować…
(Wspomniany Jan Lenica uważany również 
jest za „ojca” terminu „Polska Szkoła Plakatu”. 
Miał go użyć w wywiadzie do szwajcarskiego 
”Graphisa” w wywiadzie z roku 1960.)

Waldemar Świerzy, BULWAR ZACHODZĄCEGO SŁOŃCA

Franciszek Starowiejski
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Wspomniana różnorodność stylistyczna 
wynikała z głębokiej indywidualizacji prac. 
Autorzy reprezentowali style bardzo różne. Jak 
to ujął jeden z piszących na ten temat krytyków 
„ możliwość demonstrowania własnego 
odczuwania i intelektu stała się zasadą i właściwie 
pozostała cechą rozpoznawczą polskiej szkoły, 
a równocześnie jednym z nielicznych punktów 
wspólnych łączących plakaty wykonane 
w rozmaitych stylach i technikach”. Trudno 
nie zgodzić się z autorem tej wypowiedzi. Jak 
bowiem inaczej „pogodzić” w obrębie jednego 
zjawiska artystycznego twórców tak odległych 
stylistycznie jak „lapidarny” Lex Drewiński, 
„malarski” Waldemar Świerzy i barokowo 
„rozbuchany” Franciszek  Starowieyski ze swoją 
skłonnością do teratologii i makabry.
Należy tu jeszcze dodać, iż sztuka owa miała 
potężny odbiór społeczny. Nie zapominajmy, 
że salonem wystawowym dla plakatu była ulica, 
witryny i gabloty teatralne i kinowe, słupy 
ogłoszeniowe, dworce komunikacji publicznej. 
Paradoksalnie, w szarawo – smutnych czasach 
PRL-u, spacer po mieście oznaczał kontakt 
ze sztuką z najwyższej półki. Wrażliwość 
estetyczna kilku pokoleń była poddawana 
codziennej edukacji plastycznej nawet w tak 
prozaicznych sytuacjach jak droga do pracy czy 
do szkoły. Czas więc choć w skrócie przypomnieć 
najważniejszych „edukatorów”…
Na warszawskiej ASP katedrę plakatu prowadzili 
Henryk Tomaszewski i Józef Mroszczak. Kolejne 
wielkie nazwiska to Eryk Lipiński, Roman 
Cieślewicz, Jan Lenica, Jan Młodożeniec, 
Waldemar Świerzy, Rosław Szaybo, Tadeusz 
Trepkowski, Wojciech Fangor, Wiktor Górka, 
Maciej Urbaniec, Franciszek Starowieyski, 
Walerian Borowczyk, Julian Pałka, Maciej 
Hibner, Wojciech Zamecznik.
W latach siedemdziesiątych na arenę weszła 
młodsza generacja plastyków (często studenci 
i wychowankowie wymienionych wyżej 
artystów). Najbardziej znani to Andrzej 
Pągowski, Rafał Olbiński, Roman Kalarus, Jan 
Sawka, Stasys Eidrigevicius, Lex Drewiński, 

Lech Majewski, Eugeniusz Get- Stankiewicz, 
Eugeniusz Skorwider.
Sukcesy międzynarodowe i rozgłos towarzyszący 
polskim artystom zmusił władze do wyrażenia 
zgody na organizację w Polsce Międzynarodowego 
Biennale Plakatu. Była to pierwsza na świcie 
impreza poświęcona sztuce plakatu, która miała 
mieć (i ma) charakter cykliczny. Pierwsza edycja 
odbyła się w 1966 roku w Warszawie z inicjatywy 
Józefa Mroszczaka. Otwierając ją powiedział „ to 
wielki egzamin, jak życie przegląda się w plakacie 
i czy odbicie życiowych potrzeb jest w nim 
prawdziwe. Wielka manifestacja wszystkiego, 
co w tej dziedzinie grafiki najlepsze jest na 
świecie – przegląd twórczej myśli, poszukiwań 
artystycznych i wynalazczości – oto, czym może 
i powinno stać się warszawskie Biennale”
Złoty medal pierwszego Biennale przypadł 
Janowi Lenicy za plakat do opery  Albana Berga 
„Wozzeck”. „New York Times” określił dzieło 
polskiego artysty mianem „międzynarodowej 
ikony lat sześćdziesiątych”. Dzięki warszawskiej 
imprezie co dwa lata polska publiczność miała 
okazję zobaczyć dorobek najwybitniejszych 
światowych artystów. Gośćmi Biennale byli 
między innymi Andy Warhol, Roy Lichtenstein, 
Alberto Giacometti czy Marc Chagall.
Zgnębione sukcesem imprezy władze 
niechętnie i z bólem wyraziły zgodę na otwarcie 
w Wilanowie pierwszego na świecie Muzeum 
Plakatu (1968 r.)
„Złoty okres” Polskiej Szkoły Plakatu przypadł 
na okres od wczesnych lat pięćdziesiątych do 
drugiej połowy lat sześćdziesiątych. Szerokie 
kontakty naszych twórców za granicą, owocujące 
często wykładami na renomowanych zachodnich 
uczelniach przyczyniły się do podtrzymania jego 
prestiżu również w latach późniejszych. Jan 
Lenica wykładał na Harvardzie, Uniwersytecie 
w Kassel i w Hochschule der Kunste w Berlinie. 
W tej samej berlińskiej uczelni pracował 
Waldemar Świerzy, a oprócz tego wykładał na 
Uniwersytecie w Meksyku. Wiktor Górka był 
wieloletnim profesorem Escuela National de 
Artes Plasticas – Trejo Osorio i Universidad 
Nacional de Mexico, Rafał Olbiński w School of 
Visual Arts w Nowym Jorku. Wojciech Fangor 
wykładał na wyższych uczelniach w Anglii 
i w USA. Lex Drewiński uczy w Fachhochschule 
w Poczdamie. Jan Sawka pracował i mieszkał 
w USA, tworząc między innymi scenografię 
do trasy koncertowej legendarnej formacji 
Grateful Dead. Rosław Szaybo był dyrektorem 
artystycznym europejskiego oddziału koncernu 
Columbia Records, projektując okładki płyt 
światowej czołówki jazzu i rocka.
Datą istotną dla omawianego tu zjawiska był rok 
1989. Zmiana ustroju politycznego i związane 
z nią pojawienie się reguł gospodarki rynkowej 
zmieniło istotę funkcjonowania plakatu. 
Rosnące koszty druku, koniec mecenatu 
państwa i wymogi reklamy znacząco odbiły się 
na poziomie artystycznym plakatu na początku 
lat dziewięćdziesiątych. Pojawiło się wręcz 

pytanie czy jest jeszcze miejsce na tradycyjny, 
artystyczny plakat. Czy wytrzyma konkurencję 
zmieniających się błyskawicznie billboardów 
i nachalnej reklamy?
Oddajmy głos Lexowi Drewińskiemu : „mój 
plakat jest również plakatem reklamowym – 
tylko, że ja reklamuję inny towar. Ktoś reklamuje 
białą pastę do zębów, a ja reklamuję pokój, 
którego symbolem jest biały gołąbek. Panująca 
w tej chwili na świecie tendencja powoduje, że 
twórcy plakatów są coraz bardziej izolowani, a ich 
prace są pokazywane w bardziej kameralnych 
kregach, z drugiej jednak strony urządza się 
coraz więcej wystaw plakatów, jakichś biennale, 
triennale, przeglądów, plakatów roku (…) plakat 
nie musi już wisieć na ulicy.” Artysta zresztą 
„oswaja” już nowe media i prace jego często są 
wyświetlane na tablicach świetlnych.
Również w stronę takiej prezentacji prac idą 
organizatorzy gliwickiego przeglądu Jazz Posters, 
udostępniając widowni nadesłane z całego świata 
prace nie tylko w klasycznej,  „analogowej” 
formie wystawy, ale również wyświetlając je na 
ekranie i udostępniając w Internecie. 
Polska Szkoła Plakatu to piękny fragment 
naszego dziedzictwa kulturowego, ale co 
szczególnie istotne ma swoich kontynuatorów. 
Artystów, którzy czerpiąc z jej bogatego dorobku 
nie wahają się wzbogacać go o nowe pomysły 
i najnowsze techniki projektowania graficznego, 
zachowując tak dla niej charakterystyczny rys 
publicystyczno – polemiczny. Należą do nich 
Piotr Młodożeniec, Ryszard Kaja, Sebastian 
Kubica, Monika Starowicz, Maks Bereski, 
Tomasz Kipka, Stefan Lechwar, Michał Batory, 
Leszek Żebrowski. Myślę, że znakomitą okazją 
aby nieco „roztrząsnąć” temat przyszłości 
plakatu będzie wystawa prof. Stefana Lechwara 
która odbędzie się w najbliższym terminie. 
Obserwujcie  naszego facebooka i stronę GCKG: 
https://gck.gorzyce.pl, tam będą zamieszczone 
wszystkie informacje.

Marek Grzebyk

Plakat autorstwa Romana Kalarusa

Henryk Tomaszewski, LUDZIE BEZ SKRZYDEŁ
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kOLędOWANie SeNiORóW W Okc

Uczestnicy uroczystego otwarcia

Czyżowianki

22 stycznia br., W Ośrodku Kultury w Gorzycach odbyło się 
tradycyjne noworoczne kolędowanie seniorów z Czyżowic. To 
wyjątkowy dzień dla czyżowickich seniorów, ponieważ mogą spotkać 
się przy wspólnym stole i podzielić się swoimi radościami i troskami. 
Na zaproszenie seniorów odpowiedzieli: przewodniczący Rady 
Gminy Piotr Wawrzyczny, wójt gminy Gorzyce Daniel Jakubczyk, 
sołtys Czyżowic Daniel Kurasz oraz radne Magdalena Sieńko oraz 
Izabela Borecka. Aby ten dzień uczynić wyjątkowym instruktorki 
z Ośrodka Kultury w Czyżowicach przygotowały dla seniorów bardzo 
ciekawy program artystyczny z udziałem grup muzycznych, które 
od lat działają przy czyżowickim ośrodku. Podczas tego wieczoru 
mogliśmy wysłuchać kolęd w wykonaniu zespołu, którym kieruje 
Barbara Grobelny Dolce Canto, – który zdobył w grudniu nagrodę 
Grand Prix na XI Międzygminnym Konkursie Kolęd i Pastorałek 
„Hej kolęda, kolęda…” w Gorzycach, Kolejna atrakcją był występ 
Czyżowianek pod kierunkiem Henryka Sosny. Na zakończenie 
występów artystycznych mieliśmy możliwość wysłuchać cudownego 
występu Żeńskiej Orkiestry Kameralnej, która pod czujnym okiem 
maestro Henryka Krótkiego działa przy Raciborskim Centrum 
Kultury. Usłyszeliśmy wiązankę utworów karnawałowych.

Wieczór zakończył się wspólnym biesiadowaniem, śpiewaniem 
i czasem spędzonym na długich rozmowach. 

Dziękujemy uczestnikom za przybycie na wspólne kolędowanie 
i wszystkich zapraszamy za rok. 

Red.

Żeńska orkiestra kameralna

Fot.: M. Albin

Fot.: M. Albin

Fot.: M. Albin

WygRANA W kONkURSie SkO dLA 
Szkół

Uczestnicy konkursku SKO

Pod koniec ubiegłego roku kalendarzowego w placówce banku PKO 
w Wodzisławiu Śląskim odbyło się wręczenie nagród dla szkół   biorących 
udział w Ogólnopolskim Konkursie Szkolnych Kas Oszczędności. 
Za krzewienie wśród uczniów ducha oszczędzania i koordynację 
działalności SKO w Szkole Podstawowej im. Wincentego Woźniaka 
w Czyżowicach Brązową Odznakę - wyróżnienie przyznawane przez 
Bank PKO - otrzymały p. Iwona Sypień i Anna Karkoszka. Na ręce 
Pana Dyrektora Aleksandra Kuczy została przekazana nagroda dla 
szkoły w wysokości 1000 zł.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku szkolnym Szkoła Podstawowa 
w Czyżowicach jako jedyna placówka z terenu Gminy Gorzyce 
przystąpiła do programu edukacji finansowej Banku Polskiego. 
Oznacza to, że do szkoły powróciła Szkolna Kasy Oszczędności. 

W ramach tej inicjatywy do wspólnego przedsięwzięcia  
przyłączyło się 80 uczniów z klas I-VI. SKO zachęca najmłodszych 
do oszczędzania,  zdobywania wiedzy z zakresu finansów, ucząc 
tym samym gospodarności, wytrwałości i zaradności. Rozwija 
również kompetencje informatyczne uczniów, tak istotne w dobie 
wszechobecnej cyfryzacji. 

Za pośrednictwem specjalnej platformy już najmłodsi mogą 
logować się na swoje indywidualne konta, co umożliwia im zarządzanie 
własnymi zasobami finansowymi. 

To ważna lekcja na przyszłość, przygotowuje bowiem dzieci 
do swobodnego poruszania się w sferze internetowej bankowości 
w dorosłym życiu. 

Iwona Sypień

Fot.: I. Sypień
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TO były zUchOWe feRie

Zuchy rozpoczęły tegoroczne ferie zimowe od mocnego akcentu. 
Już w sobotę rozpoczynającą ferie 17 Gromada Zuchowa z Czyżowic 
„Czyżyki” złożyła bardzo udaną wizytę w Domu Seniora „CZYŻYK” 
w Czyżowicach. W następnym tygodniu w czwartek 13 lutego b.r. 
czyżowickie zuchy pojechały na całodniową wycieczkę pociągiem 
i tramwajem do Katowic i Chorzowa.  Wycieczkę zorganizowała 
harcmistrz Maria Kmiecik, która na co dzień opiekuje się małymi 
zuchami. Wraz z całą zuchową ekipą pojechały jej pomocnice harcerki 
Karolina i Anna Bierska. 
Wyjazd naprzeciw przygodom nastąpił wcześnie rano, ale wszyscy 
stawili się bardzo punktualnie i humory dopisywały wszystkim. 
Atrakcją dla dzieci była podróż tramwajem do Chorzowa, gdzie 
odwiedziliśmy Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego, następnie 
udaliśmy się na zwiedzanie wraz z przewodniczką Stadionu Śląskiego. 
Zwiedzanie trwało prawie dwie godziny i zleciało w mgnieniu oka, 
i kto by  przypuszczał, że może być takie interesujące. 
Następnym etapem wyprawy zuchowej było zwiedzanie Śląskiego 
Ogrodu Zoologicznego. Tutaj także czekał na nas przewodnik, 
który zapoznawał dzieci z ciekawostkami na temat zwierząt. Dzieci 
najbardziej interesowały te największe: słonie, nosorożce, żyrafy 
i tygrysy. Ciekawostką okazało się karmienie pand. Nie były to 
wprawdzie czarno-białe pandy chińskie, ale przesympatyczne pandy 
małe o brązowym kolorze futerka, które i tak pobudziły naszą 
wyobraźnię. 
W drodze powrotnej czyżowickie zuchy zaliczyły rzecz jasna posiłek 
w MC Donaldzie i powróciły całe i szczęśliwe do Czyżowic. Zuchy 
były tak zadowolone z wyprawy, że już następne dzieci myślą 
o dołączeniu do 17 Gromady Zuchowej „Czyżyki”. Najpiękniejszym 
podziękowaniem dla organizatorów, opiekunów jest zawsze uśmiech 
zadowolonych dzieci. 
Następne przygody zapewne nastąpią wkrótce.

Anna Bierska

Czyżyki w szatni piłkarzy Fot.: arch. H. Tomala

Drużyna Zuchów na Stadionie Śląskim

Fot.: A. Bierska życzLiWOść - SłOWO kLUcz

Nie ulega wątpliwości, 
że stosunki międzyludzkie 
powinna cechować życzliwość. 
W rzeczywistości ludzie 
w zależności od światopoglądu 
różnie kształtują swoje postawy 
i priorytety. Słowo życzliwość 
posiada aż 324 synonimy 
w słowniku synonimów 
i jest kluczem do prawidłowych 
relacji międzyludzkich w każdej 
konfiguracji. Konferencja 
naukowa pt. „Pozytywna 

dydaktyka w relacji nauczyciel − uczeń”, która odbyła się w 6 lutego 
b.r. i została zorganizowana w I LO przy ul. Szkolnej 1 w Wodzisławiu 
Śl. przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wodzisławiu Śl. 
we współpracy z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli 
i podejmowała spektrum zagadnień związanych z różnymi odcieniami 
życzliwości na płaszczyźnie dydaktyki w pracy szkolnej.
Uczestnicy konferencji rekrutowali się z pedagogów, nauczycieli, 
specjalistów, psychologów, terapeutów, pracowników PPP i innych 
zainteresowanych z obszaru całego powiatu. Otwarcia konferencji 
dokonała Teresa Jakubiak dyrektor Poradni Pychologiczno-
Pedagogicznej w Wodzisławiu Śl. i przekazała głos najważniejszemu 
gościowi, prowadzącej wykład i panel dyskusyjny oraz ćwiczenia 
praktyczne p. Joannie Wieczorek. Pani Joanna Wieczorek znana z marki 
autorskich programów edukacyjnych School of European Education 
kontynuowanych w Fundacji Edukacyjnej „SEE”. Jest wykładowcą 
nie tylko wszechstronnie wykształconym, ale i praktykiem. Podczas 
kilkugodzinnej konferencji wykazała, że jest osobą o wysokiej kulturze 
naukowej i osobistej. Zajęcia prowadziła z charyzmą i profesjonalizmem 
godnym szacunku i naśladowania. 
Warto było poznać najważniejsze teorie neurodydaktyki, przeanalizować 
znaczenie postrzegania i jego ograniczenia, podyskutować o etapach 
restrukturyzacyjnych, konsolidacji neuronów, zapisywaniu informacji 
przez ludzki umysł czy też o efekcie zapamiętywania i emocjach 
generowanych w naszym mózgu. Całość tematyki poruszanej na 
konferencji pozostawała w orbicie pozytywnej dydaktyki. 
Nie ulega wątpliwości, iż Pani Joanna Wieczorek na trwałe zapisała się 
w umyśle nie tylko osób związanych ze szkolnictwem i pokrewnymi 
dziedzinami. Dała się poznać jako osoba miła w obcowaniu, doskonale 
przygotowana i niezwykle skromna. A cecha ta − jak wiadomo − jest 
elementem pożądanym w relacjach i pozytywnie wyróżniającym. 
Zgromadzone na sali I LO audytorium jasno wyraziło zainteresowanie 
udziałem w kolejnej konferencji z udziałem p. Joanny Wieczorek.  

Anna Bierska 
(uczestnik konferencji)

Joanna Wieczorek

Uczestnicy konferencji

Fot.: A. Bierska
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WARSzTATy dLA NAjMłOdSzych pRzy pARAfii W czyżOWicAch

Już po raz trzeci podczas zimowych ferii w salkach przy Parafii pw. 
Chrystusa Króla w Czyżowicach zorganizowano warsztaty plastyczne 
dla dzieci. W poprzednich latach były to warsztaty typowo malarskie 
zatytułowane „Malowanie z aniołami” i „Maryja Medjugorska”. 
Zajęcia, co warto zaznaczyć, są bezpłatne. W tegorocznej edycji 
w dniach 21-24 stycznia dwudziestka dzieci w wieku szkolnym 
z wielkim zaangażowaniem tworzyła, malowała, lepiła i budowała 
makiety kościołów, świątyń, bazylik, i różne elementy wchodzące 
w skład infrastruktury obiektów sakralnych. 
W ferworze pracy nie zapomniano o detalach i eleganckim 
wykończeniu projektów. W okolicy kościołów młodzi artyści 
pieczołowicie zaprojektowali krzyże, cmentarze, alejki, skwery, lampy 
uliczne, ogrodzenia, drzewa i trawniki a nawet ławki i kosze na śmieci. 
Każdy wkomponowany w kościół i okolicę detal był przemyślany 
i starannie wykończony. Ciekawym akcentem było nadanie tytułu 

Fot.: A. Bierska

(wezwania) każdemu kościołowi, co nadało pracy każdego młodego 
artysty jeszcze bardziej zindywidualizowany charakter zgodny 
z przesłaniem zajęć. Ks. proboszcz z uśmiechem zaakceptował 
wszystkie nazwy kościołów. Fantazja i zamiłowanie dzieci jak zawsze 
miło zaskoczyła organizatorów i realizatorów: ks. proboszcza Adama 
Żemłę, Katarzynę Prokopczuk i Ewę Jarocką, którzy z radością 
służą swoimi siłami, czasem, środkami finansowymi i pomocą przy 
realizacji zajęć. 
Było SUPER – mówili podopieczni warsztatów. Zadowolone ze 
swoich dzieł dzieci dopytują co będzie się działo na następnych 
zajęciach plastyczno-technicznych za rok. Możemy wspomnieć, że już 
powstały plany w tej kwestii, których oczywiście nie można jeszcze 
zdradzić. Jak widać powstała nowa czyżowicko-parafialna tradycja, 
która bardzo się naszym dzieciom spodobała (i nie tylko dzieciom). 
A zatem, do zobaczenia w następne ferie. 

Anna Bierska

Uczestnicy czyżowickich warsztatów ze swoimi pracami

Uczestnicy czyżowickich warsztatów ze swoimi pracami

WALNe zebRANie pOdSUMOWAłO 2019 ROk

Zebranie członków Stowarzyszenia Senior Fot.: R. Płaczek

Kolejny 2019 rok w działalności Stowarzyszenia Emerytów 
i Rencistów „SENIOR” został podsumowany na Walnym Zebraniu 
Sprawozdawczym, które odbyło się w dniu 28 stycznia 2020 r. 
Tradycyjnie gościliśmy w Sali Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Gorzyczkach.

W zebraniu uczestniczyło 146 członków ora goście zaproszeni 
w osobach: Krzysztofa Małek Zastępcy Przewodniczącego Rady 
Gminy oraz Bibianny Dawid- Dyrektur Gminnego Centrum Kultury 
w Gorzycach. Na początku zebrania z wiązanką kolęd wystąpił 
Zespół „Ale TO JUŻ BYŁO” działający przy OK w Olzie.  W części 
sprawozdawczej zostały przedstawione sprawozdania: merytoryczne, 
finansowe i Komisji Rewizyjnej. Walne Zebranie podjęło uchwały 
o przyjęciu sprawozdań z działalności w 2019 roku, udzieliło 
absolutorium Zarządowi oraz przyjęło plan pracy na 2020 rok.

R. Płaczek

dANe z dziAłALNOści zARządU W 2019 ROkU

Walne zebranie sprawozdawcze za 
2018 rok

15.01.2019 r.

Dzień Kobiet w DP „Anna” 90 osób

Wczasy krajowe 234 
osoby

Krynica Zdrój, Rowy, 
Jarosławiec i 2x Zakopane

Wczasy zagraniczne 56 osób Włochy, Grecja, Tunezja

Wycieczki wielodniowe 161 osób Mazury-Wilno, 
Sandomierz, Kaszuby, 
Licheń

Wyceiczki 1. dniowe 98 osób Palmiarnia Gliwice, 
Knurów

Gminna Biesiada Seniorów 
w Rogowie

28 osób

Plenerowe spotkania Seniorów 218 osób Przy GCK w Gorzycach

Dzień Seniora 72 osoby

Zebrania członków 
Stowarzyszenia

174 osoby  GCK w Gorzycach

Przyjęcie nowych członków 46 osób

Skreślenie członków (w tym 
zgonów)

26 osób

Stan członków na dzień 31.12.2019 r. 298 osób

Wysokość pozyskanych środków 
finansowych w ramach projektu 
grantowego z LGD Morawskie 
Wrota przez Zarząd

9 280,00 Zakup namiotu plenerowego 
oraz 12 kompletów 
biesiadnych

Odwiedziny chorych i starszych 
członków

10 osób

Odwiedziny jubilatów 7 osób
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Takiego początku roku, jakim jest 
rok 2020 jeszcze w gminie Gorzyce nie 
było. Trwa okres świąteczny, dzieciątko 
się narodziło, wszyscy powinniśmy się 
cieszyć, lecz nic z tego - Nowy rok 2020 
niesie nam ogrom podwyżek - za prąd, 
alkohol, podatek od nieruchomości   no 
i za śmieci. I tu trochę się zatrzymamy 
albo cofniemy o parę miesięcy. Weźmy 
np sierpień i wrzesień 2019 roku, Gale 
„Gorzycka Perła”, „Złote Serca’, „Dożynki 
Gminne” i wiele innych imprez, gdzie 
by nie spojrzeć, gdzie by nie odwrócić 
głowy, pełno posłów, posłanek, senatorów, 
senatorek i wszyscy jak jeden mąż mówili- 
jak oni to kochają i lubią odwiedzać naszą 
gminę, że pomogą w tym i owym, że 
zrobili lub zrobią wszystko by wspomóc 
nasza lokalność, zrobią wszystko by 
rozwiązać nasze problemy - naprawdę 
pięknie się słuchało w szczególności słowa 
sołtysa Kol. Fryderyk na dożynkach 2020 
o rozwiązaniu sprawy PIROLIZY, ( lecz 
czy na pewno?), cóż aż w sercu ściskało. 
Kampania wyborcza się skończyła, 
przyszła szara rzeczywistość, ani posła 
ani senatora z problemami rada i wójt się 
upora. No i stało się, przyszedł listopad 
potem grudzień, rada gminy musiała 
podjąć decyzję, chyba tą z najtrudniejszą, 
jak co roku o tej porze, ustalić lub raczej 
przyjąć stawkę, opłatę za wywóz odpadów, 
śmieci z gminy Gorzyce.
Jak już wszyscy wiemy stawka ta jest 
bardzo wysoka, najwyższa w powiecie 
28,50 zł od mieszkańca. Przyczyn takiej 
ceny jest wiele, monopol na rynku- jedna 
firma startuje do przetargu, wysoka opłata 
środowiskowa, rosnące wynagrodzenia 
dla pracowników firm - bo chyba każdy 
z nas chce zarabiać dobrze nie tylko za 
biurkiem, lecz nawet w firmie śmieciowej.
Pytanie czy radni, czy wójt zrobili 
wszystko by cena nie podskoczyła za 
wysoko?

Wydaje się 
ze zrobiono 
w s z y s t k o 
by cena nie 
p r z e k r o c z y ł a 
30 zł od osoby, 
bo jeśli by 
pozostawiono 
system odbioru 
taki jak w roku 
2019 to ta 
cena zapewne 
była by ponad 
30 zł. Zmiany 
te ważniejsze, 
które miały 
wpływ na tą 

cenę to: 5 worków BIO na posesję, jeden 
raz w miesiącu odbiór popiołu no i co 
najistotniejsze to 2 zł zniżki dla tych, co 
w nowej deklaracji zgłoszą, że kompostują 
bio-odpady.

Obecna ustawa o odbiorze odpadów ma 
wiele wad np. brak możliwości ulgi dla 
tych, co ogrzewają domy gazem, olejem 
czy prądem, - no i tu w tym miejscu rada 
gminy mogła zrobić ukłon, dla tych, co 
ogrzewają ECO nie poprzez obniżenie 
stawki za śmieci, bo tego ustawodawca 
zabrania, ale np. przez obniżenie podatku 
od nieruchomości - tego nie zrobiono 
a szkoda.
Do momentu, gdy w listopadzie rada 
głosowała nad stawka nie wpłynął do 
UG Gorzyce żaden sprzeciw, protest 
czy skarga w formie pisemnej, więc rada 
stawkę przegłosowała, nie jednogłośnie, 
ale przeszła. Nastał grudzień ostatnia sesja 
miała być tylko formalnością, lecz na ręce 
wójta i przewodniczącego wpłynęła petycja 
złożona przez mieszkańca Czyżowic 
podpisana przez ponad 800 mieszkańców 
gminy, że nie zgadzają się z ustaloną stawką 
za wywóz odpadów. Rada uznała petycje 
za bezzasadną i odrzuciła ją. Skutkiem, 
czego była pikieta zorganizowana przez 
składającego petycje 3 stycznia 2020 roku 
pod UG Gorzyce. Na pikiecie pojawiło się 
około 75 osób bardzo niezadowolonych 
z podwyżki ceny. Gdy do mieszkańców 
zeszli wójt, radni, pracownicy emocje 
wśród zgromadzonych wzięły górę, padały 
różne epitety w kierunku wójta, radnych 
i pracowników gminy. Na nic były 
tłumaczenia wójta czy radnych, dlaczego 
jest tak a nie inaczej ( w oddali było słychać 
ZŁODZIEJE). Chyba sam organizator się 
pogubił i nie mógł uspokoić tych, których 
zaprosił  na tą pikietę.
Jedno z tej pikiety jest dobre, że 
usłyszano to w szerszym gronie (powiat, 

województwo), ponieważ na miejscu były 
lokalne media: Nowiny.pl, TuWodzisław, 
NaszWodzisław TVP Katowice, 
e-gorzyce.pl, które wszystko rejestrowały 
i fotografowały. Protest ten zapewne będzie 
miał odzwierciedlenie w przyszłości, 
ponieważ radni być może bardziej będą się 
przykładać do tego, co robią i nad czym 
głosują. Kolejną dobrą stroną pikiety jest 
to, że echo poszło w eter. 12 Stycznia 2020r. 
TVP3 Katowice emitowało na całą Polskę 
program „Głos Regionów” transmitowany 
na żywo z pod budynku GCK Gorzyce. Tu 
już program miał bardziej merytoryczny 
oddźwięk, głos zabrali wójtowie Gorzyc, 
Godowa, mieszkańcy, przedstawiciele 
mediów lokalnych, łączono się z Opolem, 
Białymstokiem, Warszawą. Jedno z tego 
można wywnioskować - obecna ustawa jest 
zła i z tym się chyba wszyscy zgadzają. Brak 
recyklingu, brak miejsc skupu: butelek, 
plastiku czy makulatury powoduje to, że 
ludzie produkują coraz więcej odpadów, 
brak w ustawie możliwości ulgi dla 
tych, co ogrzewają domy ekologicznie 
i wiele innych aspektów, monopolistyczne 
układy firm śmieciowych powodują 
to wszystko, że cena jest taka nie inna 
a zapewne w następnym roku też urośnie. 
Czy obecny rząd z tym coś zrobi, coś 
zmieni, bo cierpią na tym wszyscy polacy 
- zobaczymy.
I tu po raz kolej można ubolewać, że nikt 
z obecnych posłów i senatorów z naszego 
regionu nie pojawił się i nie skorzystał 
z zaproszenia TVP a na to ludzie liczyli 
nie tylko ci zgromadzeni w Gorzycach, 
lecz w całej Polsce przed telewizorami. 
Z pośród tłumu było słychać, dlaczego brak 
naszej rodzimej posłanki z Gorzyczek?- 
Jak mówiono w kuluarach cyt.: zapadła 
się pod ziemię i nie odbiera telefonów 
cóż zapewne pani poseł miała ważniejsze 
sprawy w sejmie niż te w gminie Gorzyce. 
Dziwi też to, że głosu nie chcieli zabrać 
organizatorzy pikiety, dlaczego tego to nie 
wiemy - czyżby Ci, co przyszli pod UG 
3 stycznia zostali „zdradzeni” nie wiem. 
Jedno jest pewne, Gorzyce pozostaną ze 
stawką 28,50zł jedną z najwyższych w woj. 
Śląskim i nic tego w tym roku nie zmieni. 
Jaki efekt przyniesie program „Głos 
Regionów” zobaczymy w późniejszym 
czasie, teraz piłeczka leży po stronie 
rządzących. Może już w końcu przyszedł 
czas na „dobra zmianę” albo zostaniemy 
przy słowach pana Prezydenta RP - ‚jest 
drogo, bo co raz lepiej zarabiamy”. Czyli 
reasumując -  polaku płacz i płać.

Bogusław Jordan

bURzLiWy pOcząTek ROkU W gMiNie gORzyce

Drużyna Zuchów na Stadionie Śląskim Fot.: B. Jordan
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W bełSzNicy MARzą O „WieLkiM ROzWOjU” - Nie TyLkO SpORTOWyM

LKS „Rozwój” Bełsznica jest najmłodszym klubem piłkarskim 
w gminie Gorzyce,  powstał w 2002 r.. Na razie klub posiada 1 drużynę 
seniorów, która zajmuje wysokie 5 miejsce w tabeli, tracąc tylko 4 pkt do 
vice lidera w klasie rozgrywkowej „B”. 

 Lecz to nie dokonania sportowe są tematem tego artykułu, a podejście 
zarządu do inwestycji w infrastrukturę. 

Ostatnie dwa lata to szereg różnych prac na terenie obiektu sportowego 
w Bełsznicy:

- 2018 - Inwestycja w Piłko chwyty za bramkami ( sfinansowana w 2/3 
z funduszu sołeckiego, reszta środki pozyskane od sponsorów)
- 2018 – zmodernizowanie i dostosowanie placu zabaw do obowiązujących 
„nowych wytycznych” oraz wymiana wszystkich drewnianych elementów 
na ławkach dla kibiców.
- 2018/2019 - Ogrodzenie murawy boiska płotem (w ¾ już inwestycja 
ukończona i częściowo dofinansowana ze środków sołeckich, reszta środki 
pochodzące od sponsorów)
- 2019 – rozpoczęcie prac nad boiskiem treningowym (przygotowanie 
gruntu oraz zasianie trawy plus nawożenie) 
- 2019 - wykonanie odwiertu na studnię głębinową oraz stworzenie 
kompletnej infrastruktury do podlewania boiska głównego oraz 
treningowego (środki pochodziły od sponsorów)
-2020 – Pomalowanie szatni dla gości, gospodarzy pokoju sędziowskiego 
wraz z całym sanitariatem. 

Obecny zarząd klubu nie zamierza usiąść na laurach i już planuje 
kolejne inwestycje na lata 2020/21Natomiast planowane inwestycje na 
2020 i 2021r.

W 2020 roku planowane jest dokończenie ogrodzenia boiska, które 
ma na celu zapobieganie wjazdom na teren murawy wszelakich pojazdów 
mechanicznych i  rowerów oraz wejścia dzikiej zwierzyny po których 
w latach poprzednich takie wtargnięcia były przyczyną wielkich zniszczeń 
i strat.

Kolejnym ważnym przedsięwzięciem będzie inwestycja w instalację 
fotowoltaiczną, która ma być odpowiedzią na rosnące ceny energii 
elektrycznej (opłaty za energię elektryczną wynoszą prawie 1/3 środków 
jakie klub otrzymuje z dotacji Gminy Gorzyce). 
Nawiązując umowę partnerską z firmą „SmartEkoDom” z siedzibą 
w Mszanie, a oddziałem w Turzy Śląskiej chcemy tę instalację zrealizować 
jeszcze w tym roku. Wyprodukowany prąd elektryczny znacznie obniży 
koszty pracy (energii elektrycznej) pompy głębinowej  do podlewania 
boiska.
Inwestycja na starcie wydaje się duża (przekracza znacznie dotację jaką  klub 
z Bełsznicy otrzymuje z UG), ale nikt  nie wie o ile ceny energii będą rosły 
co roku, bo niestety opieramy się na energii pozyskiwanej z elektrowni 
węglowych więc jest sporo zmiennych, które mają znaczenie w ustalaniu 
ceny, ale raczej taniej nie będzie!.
Całość inwestycji - budowy fotowoltaiki będzie pochodzić ze środków 
pochodzących od sponsorów.

Kolejnym przedsięwzięciem jakie jest planowane na rok 2021 to częściowe 
oświetlenie murawy boiska aby można było organizować treningi w okresie 
jesiennym i zimowym.
W planach jest także wymienienie ogrzewania na ekologiczne oraz 
termomodernizacja obiektu.

Jesteśmy małym klubem z niewielkim zapleczem finansowym o dużych 
możliwościach i perspektywach realizowanych przy wsparciu wielu 
wspaniałych osób, które nas wspierają finansowo (sponsorzy) jak również 
fizycznie przy wykonywanych pracach, także Rada Sołecka ma spory wkład 
w rozwój klubu – mówi prezes Rozwoju. 
Obiekt LKS „Rozwój” Bełsznica to nie tylko piłka nożna, to prze wszystkim 
miejsce gdzie znajduje się świetlica wiejska w budynku Klubu, to nowa 
siłownia plenerowa (inwestycja zrealizowana przez Radę Sołecką), to jeden 
z najnowszych placów zabaw dla dzieci w gminie, boisko do siatkówki oraz 
miejsce gdzie odbywają się imprezy plenerowe. Mamy nadzieje, że będzie 
możliwe nawiązanie współpracy z innymi jednostkami publicznymi w celu 
rozwijania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. 

Z Prezesem LKS „Rozwoju” Bełsznica 
panem Mariuszem Bolikiem 
rozmawiał Bogusław Jordan.

 

Czarni Gorzyce - nabór młodych adeptów piłki nożnej.

Rusza nabór młodych zawodników do nowej grupy w Naszym klubie!
Zapraszamy na treningi wszystkie dzieci z roczników:

2014, 2013 oraz 2012.
Informacje na temat naboru: 

Wojciech Chłapek, tel.: +48/ 693 607 762 
Tomasz Lamczyk, tel.: +48/ 793 783  463

Mariusz Bolik - prezes LKS Rozwój Bełsznica Fot.: B. Jordan
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miejsce Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota

OK Gorzyce 1530

komisje Rady Gminy
(raz w miesiacu zgodnie 

z harm.)

1340 - 1900

Kurs komputerowy 65+
Śląska Akademia 

Senior@
tel.: 577 888 627

1230 - 1800

Kurs komputerowy 65+
Śląska Akademia 

Senior@
tel.: 577 888 627

1530

sesje Rady Gminy
(raz w miesiacu zgodnie 

z harm.)

900 dyżur	zarządu	
Stowarzyszenia	

SENIOR
każdy	I	piątek	miesiąca

1800- 2000 próba zespołu 
Gorzyczanie

Urszula Wachtarczyk

1700-1800 dyżur radnego 
sołectwa Gorzyce

(każdy ostatni wtorek miesiąca)

1400 - 2000

nauka gry na gitarze
Sławomir Tatera

1630-1730

Muz. Akademia Malucha
Urszula Wachtarczyk

1700-1930

RikiTiki
próby zespołu tanecznego

1800 - 2000

język angielski
1515- 1645 

Nauka śpiewu
Natalia Mańka-Mularczyk

1930- 2100 

Vocalsi
Urszula Wachtarczyk

1800 - 2000

język niemiecki

ŚW w  Gorzyczkach 1200- 1600 Zajęcia 
sportowe

oraz pomoc w odrabi-
aniu zadań domowych

1330- 1700  Zajęcia 
plastyczne

oraz pomoc 
w odrabianiu

zadań domowych

1130- 1600  Fitnes
 oraz pomoc w odrabi-
aniu zadań domowych

1300- 1600Gry i zabawy
oraz pomoc 

w odrabianiu 
zadań domowych

700- 900  i 1230- 1600 

Dzień aktywności 
fizycznej

ŚW w Uchylsku 1700 Mali artyśli
 zajęcia plastyczne

1600- 1700 klub 
miođników gier 

planszowzch

1600-2000 
zajęcia sportowe

1600-2000

Kółko tenisa stołowego
1630- 1930 Zajęcia 

czytelnicze 
i multimedialne

1830

zajęcia kulinarne / 
teatralne

1700- 1900 

Szyciowo-recyklingowy 
zawrót głowy

ŚW w Osinach 1500- 1900 

zajęcia świetlicowe
1500- 1900

 zajęcia świetlicowe
1500- 1900 

zajęcia świetlicowe
Sensoplastyka dla smyka

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

600- 1800 Mażoretki 
Michalina Michalik-Newe

1700- 1900 Szyciowo - 
recyklingowy zawrót 

głowy

1000/1730  Próby chóru 
Melodia,	Małgorzata	

Blutko

OK Czyżowice 1545- 1715 

CRAZY DANCE 
DagmaraMarcol

1300- 1745 

lekcje gry na pianinie 
Bożena Marcol

1200- 1500
 lekcje gry na pianinie 

Bożena Marcol

1900- 2000 Aerobic 
Grażyna Blutko

1700- 1915 

kurs j. angielskiego 
Karina Wydra

900-1100 próba zespołu 
Dolce Canto

Barbara Grobelny

1800- 1900 

Orbita - kurs prawa 
jazdy Szymon Cygan

1700- 1900 próby zespołu 
Czyżowianki 

Renata Rzeczkowska

1500- 1700 

Spotkanie emerytów
(ostatnia	środa	
miesiąca)

2000- 2200 

próby	Orkiestry 
Gminy Gorzyce
Henryk	Krótki

1000-1230  

Warsztaty plastyczne
Hania Władarz

(podział na dwie grupy)

1715- 1845 

MAGIC DANCE 
Dagmara Marcol

1900- 2000 Aerobic
 Grażyna Blutko

1630-1730 

MINI MINI DANCE
Anna 

Buban-Wojcierowska

1100-1300  

16 DH im.Żwirki 
i Wigury

Bronisław Kwiatoń

1830- 2000 

kurs j. angielskiego 
Andrzej Ptak

1800- 1900 

Orbita - kurs prawa 
jazdy

Szymon Cygan

1100-1300  

17 GZ Czyżyki 
Maria Kmiecik

1700- 1800 

kurs j. angielskiego 
Karina Wydra

`

1730- 1900 

MINI DANCE  
Anna 

Buban-Wojcierowska

1900/2100 

Próby chóru 
Moniuszko

Barbara	Grobelny

ŚW w Bełsznicy 1200-2000 

Zajęcia świetlicowe
800- 1600 

Zajęcia świetlicowe

ŚW w Rogowie 1700 - 1900

próba zespołu
“Rogowianki”

1630 i 1730

zajęcia z j. angielskiego
1700 kółko gitarowe 

grupy 1
dzieci młodsze

1530 - 1800 zajęcia 
plastyczne

1900

kółko biblijne

1800 

próba dziecięcego zespołu 
wokalnego 

(salka na probostwie) 
Małe Poddasze

1800 kółko gitarowe 
grupy 2

dzieci starsze

1800 Klub Miłośników 
Gier Planszowych

1000

spotkania Dzieci Maryi

1800 

próby scholi dziecięcej
1200

próba świetlicowej grupy 
tanecznej

OK Olza 1600-1730

Mali geniusze, 
zajęcia dla dzieci 6-9 lat

koszt 10,00/zajęcia

1630- 1800 

Warsztaty z igłą i nitką
Alina Glenc,

koszt 5,00/zajęcia

1600- 1730 

Kreatywna Kraina 
Malucha

Marzena Hojka, koszt 
5,00/zajęcia

1600 - 1800 

Tenis stołowy 
i piłkarzyki 

Marzena	Hojka

1800 

Piatkowe wieczory
Marzena	Hojka

1000-1200 

Mali odkrywcy, 
Michalina Maks

koszt 10,00/osoba

1830 próby zespołu
Ale to już było, 

Urszula Wachtarczyk

1600 - 1730 

próby chóru
 Słowiki nad Olza
Tymoteusz Kubica

1800 

Wernisaż 
Marek	Grzebyk

1230 

Nauka jazdy Szofer
Argyrios Gkeros

1800 Szkoła rodzenia
Centrum Medyczne 

PERFEKT

1700 

Zespół Olzanki, 
Urszula	Wachtarczyk

ŚW w Odrze 1700--1900

Zajęcia Taneczne, 
70,00/osoba na miesiąc

Maja Lorenc

1630- 1800

Zajęcia plastyczne
Marek Grzebyk

1200- 1600

Zajęcia świetlicowe
Wiesława Parma

GMINNe CeNtruM KuLtury W GOrZyCACH 
ZAPrASZA W MArCu 2020 NA ZAJęCIA W SWOICH PLACóWKACH


