
ludzie o złotych sercach
pięciu mieszkańców gminy gorzyce otrzymało w tym roku 

honorowe tutuły “człowieka o złotym sercu” str. 7-9

lekka przesada na nautice str. 20

Laureaci tegorocznej edycji “Człowieka o Złotym Sercu”: (od lewej) Henryk Wysłucha z Gorzyczek, Felicjan Krótki z Gorzyczek, Janina i Antoni Makosz z Gorzyc oraz Teresa Parzych z Gorzyczek Fot.: M. Albin

Fot.: arch. Nautica

Fot.: arch. OSP Gorzyce

Uczestnicy “lekkiej przesady”

“Świetlicowe uszytki”
warsztaty szycia dla mam w rogowie str. 10-11

Uczestniczki warsztatów szycia w Rogowie

obóz integracyjny młodzieży strażackiej  
osp z gorzyc i sdh kopytov, str. 13

Uczestnicy obozu integracyjnego

Fot.:arch. KŁ Rogów

Fot.: M. Albin

Zespół olzanki zdobywa 1. miejsce 
a gorzyczanie wyróżnienie 

na jura senior festival 2020 w porębie str. 11

cena 3,00 zł (w tym 5 % VAT)

Bełsznica . Bluszczów . Czyżowice . Gorzyce . Gorzyczki . Kolonia Fryderyk . Odra . Olza . Osiny . Rogów . Turza Śl. . Uchylsko
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ZWIĄZKOWE WSPOMNIENIA...

Parafrazując słowa ks. J. Twardowskiego :
...odszedłeś cicho, bez słów pożegnania, 

tak jakbyś nie chciał swym odejściem smucić, 
tak jakbyś wierzył w godzinę rozstania, 

że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić. 

Kolega Tadeusz Pukowiec (ur.26.01.1939-
zm.20.08.2020) – świetny nauczyciel, dyrektor szkoły, 
długoletni Prezes Oddziału  Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Gorzycach, przyjaciel, uczynny, wspaniały 
i dobry człowiek

Takim Cię wszyscy Tadeuszu pamiętamy

Całe życie byłeś związany z gorzycką oświatą, a poprzez 
działalność związkową właściwie z każdym pracującym 
w naszych  szkołach, przedszkolach i Domu Dziecka. Za 
swoją pracę zawodową i związkową byłeś licznie nagradzany 
i odznaczany. Troska i ogromne zaangażowanie o każdego 
pracownika i emeryta są powszechnie znane, zaowocowały 
tym, że reprezentowałeś nas też na szczeblu Zarządu Okręgu 
ZNP w Katowicach. Każdy z nas mógł się od Ciebie bardzo 
dużo nauczyć. Cel Twojej ziemskiej wędrówki dobiegł 
końca, my jeszcze idziemy.  Dlatego nie mówię żegnaj, ale 
do zobaczenia.

Są przecież chwile i ludzie, których się nie zapomina, do tych 
ludzi należy Kolega Tadek, bo „można odejść na zawsze, by 
stale być blisko” … 

Ty zawsze będziesz z nami !

W imieniu Oddziału Związku  Nauczycielstwa Polskiego 
w Gorzycach

Prezes Zyta Czyż 
Gorzyce 24.08.2020

Fot.: arch. ZNPTadeusz Pukowiec

W imieniu

śp. Aurelii Krypczyk
(z d. Kałuża)

Wszystkim tym, którzy towarzyszyli Jej w cierpieniu i chorobie, 
szczególnie w ostatnich dniach Jej życia.

Posłudze duszpasterskiej, służbie medycznej z Gorzyc 
i Szpitala Wojewódzkiego w Jastrzębiu Zdroju.

Serdeczne podziękowania składa:
Pogrążona w smutku rodzina

PODZIĘKOWANIA 

Wszystkim, którzy 
wzięli udział w modlitwach przedpogrzebowych

oraz w ceremonii pogrzebowej

śp. Aurelii Krypczyk
(z d. Kałuża)

księżom, pocztom sztandarowym, członkom Róży Różańcowej, 
mieszkańcom Uchylska i pozostałym uczestnikom pogrzebu.

Serdeczne podziękowania składa:
Pogrążona w smutku rodzina

KONDOLENCJE

Umiera się nie dlatego, by przestać żyć, 
lecz po to, by żyć inaczej.

                                                                                   Paulo Coelho

Wyrazy najszczerszego żalu, 
głębokiego współczucia oraz słowa otuchy

żonie Barbarze, 
oraz dzieciom z rodzinami

z powodu śmierci

Tadeusza Pukowca
męża, ojca, dziadka

nauczyciela, wieloletniego dyrektora szkół w gminie Gorzyce

składa
Bibianna Dawid 

dyrektor GCK w Gorzycach wraz z pracownikami
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BEZPIECZEŃSTWO

WAŁ 
PRZECIWPOWODZIOWY 
W OLZIE REMONTOWANY!

Od kilku lat, wspólnie z sołtysem 
Olzy Józefem Sosneckim, wójt gminy 
prowadzi działania mające na celu 
poprawę bezpieczeństwa Mieszkańców 
Olzy i naszej gminy. Ponieważ w 2015 
r. podjął informację o niedostatecznym 
stanie technicznym odcinków wałów na 
rzekach Olza i Odra wystąpił z wnioskiem 
do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Katowicach (WINB) 
o przeprowadzenie kontroli tych 
odcinków. W efekcie przeprowadzonego 
postępowania WINB wydał decyzję 
nakazującą PGW Wody Polskie usunięcie 
nieprawidłowości poprzez naprawę 
prawych odcinków wałów w Olzie 
i Uchylsku.

Wody Polskie zleciły opracowanie 
stosownej dokumentacji, uzyskały 
wszystkie wymagane prawem pozwolenia 
i decyzje. Następnie wyłoniły wykonawcę 
zadania i bardzo ważna dla naszej gminy 
inwestycja ruszyła. Zadanie wykonywała 
firma Melioracje Wodne Stanisław 
Kachel z Rybnika. Wartość robót opiewa 
na ponad 476 tys. zł. Remont wałów 
był prowadzony po ich dotychczasowej 
trasie. Zakres robót obejmował m. in.: 
prace pomiarowe, wykoszenie roślinności, 
usunięcie zakrzaczeń z międzywala 
i z korpusu wału, zdjęcie warstwy ziemi 
urodzajnej grubości 20 cm i zdeponowanie 
jej poza terenem robót, wykonanie 
uszczelnienia walów (zostały umocnione/
uszczelnione bentomatą i zagęszczone), 
ukształtowanie przekroju poprzecznego 
wałów, remont zastawki na przepuście 
wałowym, uporządkowanie terenu 
przyległego po zakończeniu inwestycji.

Dodajmy, że to pierwsza tak duża 
inwestycja w nasze bezpieczeństwo od 
czasu naprawy wałów po pamiętnej 
powodzi 1997 r., czyli od ponad 20 
lat. Odbyła się również ocena stanu 
technicznego wałów, którą wykonuje 
firma GeoGlobal z Jaworzna.

GMINA FINANSOWAŁA 
KOSZTY POBRANIA 
WYMAZÓW

Z powodu długiego oczekiwania przez 
Mieszańców naszej gminy na pobranie 
wymazów wójt gminy podjął w kwietnią 
decyzję o finansowaniu kosztów pobrania 
wymazów oraz ich transportu do 
laboratorium. Na podstawie trójstronnego 
porozumienia załoga wymazobusa na 
zlecenie gminy pobierała wymazy od osób 
wskazanych przez wodzisławski Sanepid 
– do 31.08.2020 r. Wypada nadmienić, 
że zadanie nie 
stanowi zadania 
gminy. Decyzja 
została podjęta 
w trosce o naszych 
M i e s z k a ń c ó w 
p o z o s t a j ą c y c h 
w kwarantannie 
i oczekujących na 
badania. Gmina 
s f i n a n s o w a ł a 
w okresie od 18.04. 
do 31.07. koszty 
pobrania i transportu 
do laboratorium 285 
wymazów, na łączną 
kwotę 19  144,50

OSP UCHYLSKO 
Z WOLKSWAGENEM

Staraniem gminy Gorzyce z Państwowej 
Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. został 
pozyskany lekki wóz bojowy Volkswagen. 
Zastąpił starszego o rok Żuka. Wysłużony 
Żuk znalazł już nowego właściciela. Jako 
zbędny składnik 
mienia został 
wystawiony do 
sprzedaży. Chęć 
zakupu wyraziło 6 
osób. Najwyższa 
oferta opiewała na 
kwotę 6 676 zł. 
Przypomnijmy, że 
FS Lublin - Żuk 
(rok produkcji 
1992) rozpoczynał 
służbę w OSP 
w Gorzyczkach. Po 
pozyskaniu przez 
OSP Gorzyczki wozu 

z Czyżowic trafił do Uchylska. Pozyskanie 
w jego miejsce Volkswagena jest efektem 
bardzo dobrej współpracy na linii gmina – 
Państwowa Straż Pożarna.

DROGI

BEŁSZNICA/ROGÓW 
- przebudowa ul. 
Wiejskiej/ odnogi ul. 
Raciborskiej

Wykonawcą zakończonej inwestycji 
była firma Drogród z Ćwiklic. Wartość 
zadania opiewała na kwotę 625 tys. zł, 
dofinansowanie z FDS wynosi 50% 
kosztów kwalifikowalnych. Zakres zadania 
obejmował kompleksową modernizację 
ulicy (korytowanie, wykonanie podbudowy 
i asfaltu, przebudowa zjazdów, zabudowa 
krawężników, przebudowa odwodnienia) 

URZĄD GMINY W GORZYCACH INFORMUJE

Czyżowice, modernizacja ul. Bełsznickiej

Bełsznica-Rogów, ul. Wiejska - odnoga Raciborskiej po modernizacji

Fot.: arch. UG
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drogi oraz skrzyżowań z innymi drogami. 
Inwestycja planowana do ukończona do 
października 2020 r. zakończyła się zgodnie 
z założeniami, w dniach 30.09.-1.10.2020 
r. odbyły się odbiory. W dniu 1.10.2020 r. 
odbył się odbiór z udziałem starosty Leszka 
Bizonia, wicestarosty Tadeusza Skatuły, 
przewodniczącego komisji infrastruktury 
Józefa Sosneckiego, dyrektora PZD 
w Wodzisławiu Śl. Tomasza Wójcika oraz 
wójta Daniela Jakubczyka. Spotkanie 
było okazją do rozmów o modernizacji 
kolejnych odcinków drogi.

OSINY
- zjazd na ul. Kolejową

Przy okazji modernizacji ul. Raciborskiej 
gmina Gorzyce przebudowała zjazd na ul. 
Kolejową. Projekt zjazdu – opracowany 
zgodnie z przepisami - był podany do 
akceptacji m.in. sołtysowi Osin. Zadanie 
zostało zakończone, gmina dokonała 
odbioru. Wartość zadania wynosiła około 
72 tys. zł

GORZYCE/KOL. FRYDERYK
- ul. Mickiewicza

10.08. do Funduszu Dróg 
Samorządowych został złożony wniosek 
na zadanie “Przebudowa drogi gminnej ul. 
Mickiewicza w Gorzycach”. W przypadku 
uzyskania dofinansowania długość odcinka 
przewidzianego do modernizacji wyniesie 
926 m (planujemy utwardzenie 1852 m 
poboczy i budowę 747 m odwodnienia). 
Wydatki kwalifikowalne obejmują całą 
wartość zadania i wynoszą 3 978 534 zł. 
W przypadku uzyskania dofinansowania 
planujemy realizację tego zadania w 2021 r.

BEŁSZNICA/ROGÓW
- ul. Raciborska 
(powiatowa) - dalszy etap 
modernizacji

Kontynuacja modernizacji kolejnego 
odcinka ul. Raciborskiej (od Bełsznicy do 
Rogowa) to  inwestycja drogowa, którą 
władze powiatu w porozumieniu i we 
współpracy z gminą Gorzyce zgłosiły do 
tegorocznego naboru wniosków o dotacje z 
środków Funduszu Dróg Samorządowych. 
W przypadku uzyskania dofinansowania 
zadanie będzie współfinansowane przez 

gminę Gorzyce 
do wysokości 
50% wkładu 
własnego. Wójt 
gminy wystosował 
już do władz 
powiatu stosowną 
ko re spondenc j ę 
– oświadczenie 
o gotowości 
z a p e w n i e n i a 
wkładu własnego.

P r z e b u d o w a 
kolejnego odcinka 
ul. Raciborskiej 
ze względu na 
zakres i koszt 

planowana jest w cyklu dwuletnim 
(2021-2022). Modernizacja obejmie 
prawie dwukilometrowy fragment od 
miejsca zakończenia tegorocznego etapu 
inwestycji w Bełsznicy (skrzyżowanie 
z ul. Czyżowicką) aż do skrzyżowania 
z ul. Sportową w Rogowie. W ramach 
zadania przewidziano obok kompleksowej 
przebudowy drogi również budowę 
i przebudowę chodników, wykonanie 
nowej kanalizacji deszczowej, renowację 
i przebudowę murów oporowych, 
przebudowę sieci elektroenergetycznej oraz 
wykonanie zatoki autobusowej. Szacowany 
koszt to 13,5 mln zł. Zadanie zostanie 
zrealizowane w przypadku uzyskania przez 
powiat wspomnianego dofinansowania.

SOŁECTWA
- brygada UG remontuje 
kolejne drogi; dla brygady 
nowy walec

Siłami naszej brygady UG Gorzyce 
realizujemy wiele mniejszych remontów 
dróg. W 2020 r. nasi pracownicy naprawili 
poza remontami cząstkowymi nawierzchnie 
dróg w: Gorzyczkach - ul. Wiejska (za 
RSP Plon), 260 m; Czyżowicach - odnoga 

na długości około 340 m (odpowiednio 223 
m ul. Wiejskiej / 114 m ul. Raciborskiej). 
Inwestycja została zakończona w sierpniu 
w 2020 r. Gmina dokonała odbioru 
2.09.2020 r.

CZYŻOWICE 
- przebudowa ul. 
Bełsznickiej

Inwestycja jest w trakcie realizacji. 
Wykonawcą jest firma Trans-Wiert 
Duda. Gmina Gorzyce realizuje zadanie 
w porozumieniu z Przedsiębiorstwem 
Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu 
Śl. (w zakresie budowy kanalizacji 
sanitarnej). Wartość inwestycji wynosi 
ponad 2,8 mln zł, dofinansowanie z FDS 
– 50 % kosztów kwalifikowalnych. Zakres 
zadania realizowanego na 935 m obejmuje 
m.in. wykonanie nowej konstrukcji drogi 
(podbudowa i nawierzchnia), budowę 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej, 
przebudowę zjazdów oraz dodatkowo 
gazyfikację ulicy. Planowane ukończenie 
inwestycji to listopad 2020r.

GORZYCE 
– droga wewnętrzna koło 
GOTSiR Nautica, budowa 
zjazdu

Zakończyła się budowa zjazdu 
publicznego komunikującego tereny 
inwestycyjne w sąsiedztwie GOTSiR 
Nautica z drogą krajową. Wykonawcą 
zadania była firma Marbud Mariusza 
Ogrodowskiego. Planowano zakończenie 
inwestycji w październiku 2020 r., 
ostatecznie odbiór odbył się w dniu 
28.09.2020 r. Wartość zadania wynosi 
niespełna 352 995, 48 zł.   

GORZYCE/OSINY – 
BEŁSZNICA 
– ul. Raciborska 
(powiatowa), modernizacja

Wykonawcą zadania była firma 
Marbud Mariusza Ogrodowskiego. 
Wartość inwestycji wynosi 5,4 mln zł, 
dofinansowanie z FDS – 50% kosztów 
kwalifikowalnych. Pozostałe koszty 
ponoszą wspólnie w porozumieniu powiat 
i nasza gmina (po 50%). Zakres inwestycji 
realizowanej na odcinku 1,4 km obejmuje 
m.in. wykonanie nowej konstrukcji 
i nawierzchni drogi, przebudowę 
chodników, budowę ścieżki rowerowej 
(do PKP), przebudowę odwodnienia 

URZĄD GMINY W GORZYCACH INFORMUJE

Osiny - Bełsznica, kolejny odcinek ul. Raciborskiej oddany do użytku
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INICJATYWA LOKALNA

22.06.2020 r. Sejmik Województwa 
Śląskiego podjął uchwałę o udzieleniu 
pomocy finansowej m.in. naszej gminie 
w ramach konkursu „Inicjatywa sołecka 
w 2020 r.”. Kolejny, złożony przez naszą 
gminę wniosek uzyskał dofinansowanie – 
tym razem na kwotę 60 tys. zł. 21 lipca 
wójt gminy Daniel Jakubczyk podpisał 
umowę o dofinansowaniu zgłoszonego do 
realizacji przedsięwzięcia.

Uzyskane dofinansowanie pozwoli 
zastąpić przestarzałe betonowe wiaty 
przystankowe nowymi. Wymienione 
zostaną – w porozumieniu z sołectwami 
- wiaty przystankowe w: Bełsznicy 
(ul. Raciborska -2), Bluszczowie (ul. 
Powstańców), Gorzyczkach (ul. Raciborska 
– 2), Odrze (ul. Główna), Uchylsku (ul. 
Wiejska) oraz Rogowie (ul. Wyzwolenia). 
Zgodnie z umową nowe wiaty powstaną 
w terminie do 14.09.2020 r.

GAZYFIKACJA

Choć gazyfikacja gminy nie jest zadaniem 
samorządu, nasza gmina na przestrzeni 
ostatnich kilku lat podjęła działania mające 
na celu rozbudowę sieci oraz jej budowę 
w sołectwach, które dotychczas nie miały 
dostępu do gazu. W większych sołectwach 
odbyły się spotkania przedstawicieli gazowni 
z mieszkańcami gminy. Ich organizatorem 
był urząd gminy. Temat gazyfikacji był 
również wielokrotnie poruszany w trakcie 
zebrań sołeckich. Zakrojone na szeroką skalę 
działania zaczynają przynosić wymierne 
efekty. Zgodnie z planami wójta postępuje 
dalszy rozwój sieci. Aktualnie trwa jej 
rozbudowa w kilku sołectwach. Polska 
Spółka Gazownictwa prowadzi również 
prace koncepcyjne i projektowe pod kolejne 
inwestycje. W chwili obecnej trwają prace 
w:

> Czyżowicach – na ul. Bełsznickiej. 
Gazyfikacja przebudowywanej ul. 
Bełsznickiej umożliwi w przyszłości 
pójście z siecią na całe centrum Czyżowic. 
To niezmiernie ważne, ponieważ gmina 
przymierza się do opracowywania projektu 
kompleksowej modernizacji ul. Polnej.

> Rogowie – już od września przedszkole 
publiczne będzie korzystało wyłącznie z gazu 
i energii słonecznej. W czasie modernizacji 
obiektu rozebrano kopcący komin. Do 
sieci przyłączy się również GS Samopomoc 
Chłopska, zakładane jest w przyszłości 

podłączenie szkoły oraz obiektów biblioteki 
i straży pożarnej po ich termomodernizacji.

> Turzy Śl. - okolice ul. Mszańskiej 
(zakończone). Spółka planuje już kolejną 
inwestycję na ul. Kościuszki.

Trwają prace nad dokumentacją 
projektową dla sołectwa Olza. 
Zgazyfikowana zostanie w pierwszej 
kolejności ta część wsi, w której budowana 
jest kanalizacja. W czasie jednego ze 
spotkań organizowanych z inicjatywy 
wójta w Urzędzie Gminy gotowość 
przyłączenia wyrazili również miejscowi 
przedsiębiorcy. Sieć będzie budowana od 
strony Domu Pomocy Społecznej. Gmina 
planuje przyłączyć do sieci zespół szkolno-
przedszkolny oraz budynek ośrodka kultury. 
Zgazyfikowanie Olzy (które nie było 
w planach gazowni) umożliwi rozwój sieci 
w kierunku Odry. Mieszkańcy Olzy złożyli 
w Urzędzie Gminy ponad 300 wniosków 
przyłączeniowych.

Dalsza gazyfikacja naszej gminy to 
efekt starań wójta i pracowników urzędu, 
znakomitej współpracy z Polską Spółką 
Gazownictwa (w tym temacie odbyło 
się wiele roboczych spotkań w ciągu 
ostatnich kilku lat - ostatnie 27.07.) oraz 
poszczególnymi sołectwami. Tam gdzie 
akcja ruszyła zaangażowali się w nią 
w szczególności sołtysi oraz część radnych. 
Wspólne działania zaczynają przynosić 
widoczne efekty.

Zachęcamy do składania wniosków 
przyłączeniowych!!! Tylko od nas - 
Mieszkańców zależy czy proces będzie 
trwał dalej i czy powietrze będzie czystsze, 
a  działki będą uzbrojone w maksymalnym 
zakresie. Modernizacji czy budowie 
drogi musi towarzyszyć przyłączenie do 
sieci gazowej mieszkańców. To warunek 
konieczny by w przyszłości nie ingerować 
w przebudowywane drogi. Przyłącze gazowe 
podwyższa również wartość nieruchomości. 
Dlatego prosimy o składanie wniosków 
przyłączeniowych.

KANALIZACJE / 

WODOCIĄGI

GORZYCE
- budowa kanalizacji 
sanitarnej

Wykonawcą zadania jest firma Technical 
Solutions, a inwestorem Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji. Wartość 

ul. Dworcowej, 210 m; Osinach - ul. 
7 kwietnia i Kolejowa, 70 m; Turzy Śl. - 
fragment ul. Piaski i odnogi ul. Mszańskiej; 
Rogowie - utwardzenie ul. Dębowej, 700 m 
oraz Leśnej, 153 m; Bluszczowie – odnoga 
ul. Powstańców, 70 m i ul. Dworcowej, 
90 m; Olzie – ul. Polna, 106 m; Odrze 
– ul. Główna, 75 m oraz Turzy Śl. - ul. 
Piaski, około 360 m. Siłami naszych 
pracowników zamierzamy jeszcze w tym 
roku remontować kolejne ulice. Gmina 
nabyła na potrzeby brygady nowy walec. 
Dzięki temu będziemy mogli wykonywać 
jeszcze więcej remontów.

URZĄD GMINY W GORZYCACH INFORMUJE

Rogów, ul. Dębowa

Bluszczów, odnoga ul. Powstańców
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URZĄD GMINY W GORZYCACH INFORMUJE
inwestycji wynosi 12,5 mln zł. Zadanie 
uzyskało dofinansowanie z Funduszu 
Spójności. Zakres inwestycji obejmuje 
budowę 9,02 km sieci kanalizacji sanitarnej, 
podłączenie około 250 budynków, 
modernizację 3,3 km sieci wodociągowej, 
odtworzenie nawierzchni (ul. Akacjowa, 
Bogumińska, Jesionowa, Kasztanowa, 
Klonowa, Kopernika, Kościelna, Kozielska, 
Ogrodowa, Piaskowa, Raciborska, 
Rybnicka, Strażacka, Stawowa, Wiejska, 
Wierzbowa, Zamkowa). Zakończenie 
zadania planowane jest na 2021 r.

OLZA
- budowa kanalizacji 
sanitarnej

Wy k o n a w c ą 
jest firma AWT 
R e k u l t i v a c e 
A.S. Havířov - 
Prostřední Suchá, 
inwestorem PWiK. 
Wartość zadania 
wynosi 15,5 mln 
zł, współfinansuje 
je gmina Gorzyce. 
Zadanie jest 
d o f i n a n s ow a n e 
z Funduszu 
Spójności. Jego 
zakres obejmuje 
budowę 8,6 km 
sieci kanalizacji 
sanitarnej, 3 przepompowni, podłączenie 
ponad 200 budynków, przebudowę 
sieci wodociągowej o długości 7,3 km 
i przyłączy o długości 2,5 km, remont 
0,5 km kanalizacji deszczowej (rejon ul.: 
Bogumińskiej, Dworcowej, Kościelnej, 
Słonecznej, Stawowej, Szkolnej, Wiejskiej, 
Wierzbowej, Zwycięstwa). Okres realizacji 
inwestycji wynosi 24 m-ce od podpisania 
umowy. Dodatkowo przy współpracy gminy 
z gazownią planowana jest gazyfikacja tej 
części sołectwa.

TURZA ŚLĄSKA

Trwa również kolejna tegoroczna 
inwestycja – rozbudowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w Turzy Śląskiej w okolicach 
ul. 27 marca, Powstańców i Tysiąclecia. 
Do sieci na odcinku ponad 2 km zostanie 
przyłączonych ponad 30 gospodarstw. 
Wartość zadania przeznaczonego do 
realizacji na lata 2020-2021 wynosi ponad 
1,2 mln zł. Wykonawca, firma Trans-Wiert 
Duda z Gołkowic ma zakończyć realizację 
inwestycji do kwietnia 2021 r.  

Po zakończeniu robót kanalizacyjnych 
odtwarzamy również nawierzchnie jezdni – 
najczęściej na całej szerokości.

ROGÓW

Pozyskane przez gminę w 2020 r. 
dofinansowanie w kwocie 375 500 zł. 
umożliwi rozbudowę istniejącej (poprzednie 
zadanie zakończono w 2019 r.) sieci 
kanalizacji sanitarnej. Zadanie w okolicach 
ul. Rogowiec zostanie zrealizowane do 
listopada 2021 r. Jego całkowita wartość 
kosztorysowa wynosi ponad 751 tys. zł. 
Powstanie 620 m kanalizacji, przyłącza do 
sieci uzyska 16 gospodarstw domowych 
(budynków).  

OŚWIATA

ROGÓW
- rozbudowa, remont 
i termomodernizacja 
przedszkola publicznego

Zakończyła się inwestycja w przedszkolu 
w Rogowie. Wykonawca - firma ZPRB 
Artur Marcinek z Wodzisławia Śl. - 
zakończył prace w terminie i to, co 
wielu wydawało się nierealnym, stało się 
faktem: 14 sierpnia dokonaliśmy odbioru 
końcowego robót! Wartość zadania 
zrealizowanego w ekspresowym tempie 
w okresie od 1 lipca 2019 ok. 5,5 mln zł, 
dofinansowanie z WFOŚ – 0,3 mln zł  
zakres: rozbudowa o dwa skrzydła, wymiana 
stolarki drzwiowej i okiennej; ocieplenie 
ścian; przebudowa wejść do budynku; 
wymiana pokrycia dachowego; remont 
pomieszczeń kuchennych; modernizacja 
instalacji c.o., wymiana kotła węglowego na 
gazowy; zagospodarowanie terenu.

KOLONIA FRYDERYK

Nad kolejnym projektem oświatowym – 
modernizacji budynku i przekształcenia 
szkoły w Kol. Fryderyk w przedszkole/
żłobek pracuje zastępca wójta – zgodnie 
z wcześniejszymi zapowiedziami włodarza 
gminy. Temat był sygnalizowany na 
zebraniach sołeckich w Kol. Fryderyk, 
został przez wójta przedyskutowany 
z przedstawicielami poszczególnych 
środowisk sołectwa i zyskał pełną akceptację.

Szkoła w Kol. Fryderyk posiada niepełną 
strukturę i nie była od wielu lat remontowana. 
Tymczasem budynek (była willa dyrektora 
kopalni) stanowi perełkę architektoniczną. 
To również jedna z piękniejszych lokalizacji 
placówki oświatowej w naszej gminie. 
Z uwagi na potrzeby Rodziców oraz 
postępującą zabudowę okolic Kol. Fryderyk 
wójt zakłada przekształcenie malutkiej 
szkoły w przedszkole/żłobek (możliwe - 4 
oddziały)

Przed przystąpieniem do prac 
projektowych wójt i jego zastępca przedstawili 
koncepcję w urzędzie ochrony zabytków, 
konsultowali też pomysły z fachowcami 
poszczególnych branż: ochrony pożarowej 
i sanitarnej. Obiekt jest chroniony zapisami 
planu zagospodarowania przestrzennego, 
znajduje się w gminnej ewidencji zabytków. 
Włodarze gminy zamierzają jednocześnie 
akcentować walory obiektu i dać mu 
funkcjonalność na miarę XXI w.

ROWY

Rogów-Bluszczów
- rów na Rogowcu

Potężny rów na Rogowcu stwarzał od lat 
zagrożenie dla mieszkańców i ich mienia. 
Gmina zleciła opracowanie dokumentacji 
modernizacji rowu i uzyskała po miesiącach 
starań wszystkie wymagane przepisami 
pozwolenia, w tym wodnoprawne od 
Wód Polskich. Po zakończeniu procedury 
przetargowej mającej na celu wyłonienie 
wykonawcy, zadania wójt podpisał stosowną 
umowę. Zakres zadania przeznaczonego do 
realizacji obejmie przebudowę fragmentu 
rowu na odcinku 240 m o szerokości 
w dnie 1 m i szerokości umocnienia skarp 
1,5 m (umocnienie koryta elementami 
betonowymi) i modernizację przepustu 
o średnicy 1500 mm i długości 7,6 m pod 
ul. Rogowiec. Zadanie powinno zostać 
wykonane do 10 grudnia 2020 r.

Gorzyce, budowa kanalizacji sanitarnej
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LUDZIE O ZŁOTYCH SERCACH
PIĘCIU MIESZKAŃCÓW GMINY GORZYCE Z HONOROWYMI TYTUŁAMI

Muzyką, śpiewem, 
życzliwością i pielęgnowaniem 
tradycji oraz zwyczajów 
trafiają do ludzkich sercc.

Opisując dokonania 
kandydata do tytułu „Człowiek 
o złotym sercu”, użyłem 
w tytule liczby mnogiej, 
ponieważ w tym wypadku 
na to honorowe wyróżnienie 
zasługują małżonkowie 
– Antoni i Janina.

Antoni – muzykant i śpiewak, 
tradycjonalista, człowiek 
o niezwykłym poczuciu 
humoru i ogromnym zasobie 
znajomości śląskiej tradycji 
i obyczajów. Potrafi rozbawić 
ludzi i pogodzić. Jest osobą, 
która chętnie korzysta 
z niewyczerpalnego źródła 
anegdot i dzieli się nimi 
z innymi, prowokując do 
myślenia i śmiechu. Przymioty 

te, którymi „łobdarzył mnie Ponbuczek”- 
jak mówi Antek- potrafi wykorzystywać 
w codziennym życiu.  Zaletą Antka 
jest też umiejętność łagodzenia napięć 
międzyludzkich oraz chęć pomocy w każdej 
sytuacji. Każdy, kto ma styczność z nim, na 
pewno usłyszał jego słynne powiedzenie: 
„My se muszymy pszoć”. Ta prosta krótka 
maksyma życiowa Antka przyczyniła się 
niejednokrotnie do pogodzenia ludzi.
Jak każdy z nas, Antek ma swoje „słabości” 
i przywary, do których potrafi się przyznać. 
Najlepiej swojego męża potrafi zrozumieć 
żona- Janina, której niezwykły pokój, takt, 
wola wybaczania i serdeczność pozwalają 
Antkowi kontynuować jego życiową pasję 
muzykowania, kultywowania tradycji 
i zwyczajów ludowych ziemi śląskiej.
Gdyby nie wielkie serce żony- Janki 
i zrozumienie dla specyficznego charakteru 
działalności społecznej Antka, nie istniałby 
niejeden ludowy zespół śpiewaczy 
czy artystyczny na terenie gminy Gorzyce. 
To Janka pod nieobecność męża zajmowała 
się domem, dziećmi i wnukami, które 
„nota bene” tez zostały muzykami. Dzieci 

Fot.: M. Albin

Janina i Antoni Makoszowie z Gorzyc

Laureaci tegorocznej edycji “Człowieka o Złotym Sercu”: (od lewej) Henryk Wysłucha z Gorzyczek, Felicjan Krótki z Gorzyczek, Janina i Antoni Makosz z Gorzyc oraz Teresa Parzych z Gorzyczek

i mogliśmy obserwować piękne Państwa czyny przez ostatnie 20 lat.
Każdego roku Kapituła staje przed odpowiedzialnym wyborem 

najzacniejszych laureatów. Staramy się mieć oczy szeroko otwarte 
i odczytać to, co jest zawarte pomiędzy wierszami. I za każdym razem 
otrzymujemy odpowiedź o wiele bardziej hojną niż możemy oczekiwać.

Wy Drodzy Laureaci krzewicie dobro, życzliwość, pomoc 
i uwagę, czyli najważniejsze, fundamentalne wartości dla każdego 
z nas osobno, i dla każdego z nas jako wspólnej społeczności.

Za to wszystko Wam DZIĘKUJEMY!
red. nacz. Anna Bierska

W tym roku obchodzimy okrągły 20 jubileusz 
powołania inicjatywy nadawania wybitnym osobowościom 
wyróżniającym się szeroko rozumianą działalnością społeczną 
tytułu honorowego „CZŁOWIEK O ZŁOTYM SERCU.

Ludzie o Złotym Sercu to osoby, które wyróżniają się z pośród 
innych tym, że ich życie to działanie i pasja. To znaczy, że wielcy ludzie 
tworzą aktywnie swoje życie, żyją w pełni i doskonale wiedzą, że jedyną 
naszą pociechą i wsparciem w godzinie próby jest drugi człowiek. 

Dzięki takim ludziom, jak Państwo uczymy się, że ciepło 
i życzliwość to najważniejsze, co może nam ofiarować drugi człowiek 
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i wnuki Antoniego i Janki, wykorzystując 
swoje talenty muzyczne, są skutecznymi 
kontynuatorami tradycji muzykowania 
i śpiewu, promując tym samym gminę 
Gorzyce.
Antek – muzykant, akordeonista, społecznik 
i dobry organizator pracuje dla społeczności 
naszej gminy już ponad 40 lat.
Już w latach 80. Ubiegłego wieku, zasłynął 
jako organizator „Antkówek” – corocznej 
imprezy integrującej mieszkańców Gorzyc 
i nie tylko.
Jako niezwykły organizator, zatroszczył się 
o przyozdobienie ulicy Piaskowej i dojścia do 
kościoła z okazji uroczystości prymicyjnej ks. 
Henryka Olszara.
Antek, jako folklorysta, wspomagał 
muzycznie zespoły śpiewacze „Gorzyczanki” 
i „Rogowianki”, z którymi zdobył wiele 
wyróżnień na przeglądach i konkursach. Był 
tez współzałożycielem zespołu „Gorzyczanie”, 
przyczyniając się do kultywowania pieśni 
śląskiej i narodowej. Zawsze też aktywnie 
uczestniczy w organizowaniu dożynkowej 
przyczepy z Gorzyc. Przygrywając na 
swoim akordeonie, budzi podziw i uśmiech 
na twarzach obserwatorów korowodu 
dożynkowego.
Jest też kontynuatorem zanikającego już 
na Śląsku zwyczaju „paradnego kołocza” 
oraz „zastawiania młodej pary” na trasie do 
kościoła. Z tych akcji Antek słynie daleko 
poza granicami Gorzyc, będąc bohaterem 
wielu zabawnych sytuacji. Antek zawsze 
chętnie, bezinteresownie wspomaga Zespoły 
śpiewacze, szkoły i przedszkola podczas 
różnych konkursów i przeglądów oraz świąt 
okolicznościowych. 
Swoją grą na akordeonie i śpiewem oraz 
anegdotami umila wiele spotkać, imprez 
organizowanych przez organizacje społeczne 
działające na terenie gminy. Pamiętają 
go także uczestnicy słynnych „Gwarków 
Rogowskich”.
Na swojej słynnej „Cyji” koncertował 
przed wieloma ważnymi osobistościami, 
jak chociażby przed ks. bp. Herbertem 
Bednorzem i ks. abp. Damianem Zimoniem 
w czasie wizytacji parafii na terenie gminy.
Dla młodych pokoleń Antek może być 
przykładem pielęgnowania obrzędów 
i zwyczajów związanych ze świętami, porami 
roku i tradycji w rodzinie, z których warto 
wymienić między innymi: robienie palm 
wielkanocnych, organizowanie tradycyjnego 
„świniobicio”, czy rodzinnego kolędowania.
Zagra też sąsiadowi i znajomym na 
urodzinach- ludzie pamiętają te miłe 
chwile i są wdzięczni Antkowi za obecność 
i muzyczną oprawę imprez i uroczystości 
rodzinnych.
Wielką zaletą Janki i Antka jest gotowość do 
bezinteresownej pomocy każdemu, kto takiej 
pomocy potrzebuje.

Teresa Parzych z Gorzyczek

Pani Teresa Parzych - mieszkanka 
wsi Gorzyczki - przez 10 lat piastowała funkcję 
przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich 
w Gorzycach, a obecnie jest zastępczynią.
Jest matką czwórki dzieci. Razem 
z mężem prowadzi gospodarstwo rolne.
Jest osobą przebojową, 
zawsze chętną do pomocy.
To za Jej kadencji KGW zapoczątkowało 
coroczne wyjazdy naszych mieszkańców na 
zakończenie Dni Kultury Beskidzkiej do Wisły. 
Jest inicjatorką organizacji Wigilii 
i Dnia Kobiet dla mieszkańców.

Regularnie organizowała wycieczki 
krajoznawcze dla mieszkańców 
Gorzyczek i innych chętnych.
W karnawale organizowała zabawy taneczne, 
które są już tradycją wsi Gorzyczki.
Zawsze bierze czynny udział w robieniu 
korony dożynkowej, palm wielkanocnych, 
wianków świętojańskich, organizacji 
dożynek kościelnych i wszelkich jubileuszy.
Była główną organizatorką gminnych 
dożynek w Gorzyczkach, które uatrakcyjnił 
Zespół „Śląsk”, co przyciągnęło tłumy osób.
Członkowie Koła Gospodyń Wiejskich 
w Gorzyczkach wnioskują o przyznanie 
naszej Koleżance zaszczytnego tytułu 
„CZŁOWIEKA O ZŁOTYM SERCU”

O nadanie tytułu wniskuje:
Koło Gospodyń Wiejskich w Gorzyczkach

Wniosek popierają:
GCK w Gorzycach - Bibianna Dawid

Ich styl życia, czyny i serce okazywane 
człowiekowi pozostawiają trwały ślad 
w świadomości ludzi, z którymi spotykali się 
i spotykają się w codziennym życiu.

O nadanie tytułu wniskuje:
Rada Sołecka z sołtysem Ewaldem 
Błaszczokiem na czele.

Wniosek popierają:
KGW Gorzyce - Agnieszka Adamczyk
OSP Gorzyce – Piotr Tatarczyk
Sołtys sołectwa Rogów – Henryk Matuszek
Parafia w Gorzycach pw. „Anioła Stróża” – 
Stefan Stebel
PP Gorzyce „Kraina Uśmiechu” – Joanna 
Tomala-Gądek
SP1 w Gorzycach im. Adama Mickiewicza – 
Aleksandra Frączek
Gminne Centrum Kultury w Gorzycach – 
Bibianna Dawid

Pan Felicjan Krótki, 
od urodzenia mieszkaniec 
Gorzyczek, od 30 lat związany jest 
z sołectwem Kolonia Fryderyk. 
Swoim zaangażowaniem 
w działalność KG i GW w sołectwie, 
a obecnie także w działalność 
stowarzyszenia „Z NAMI 
WARTO” stał się osobą dobrze 
znaną nie tylko w naszym 
sołectwie, ale także w gminie 
Gorzyce i poza jej granicami.

Od tego czasu,do dziś jest aktywnym 
działaczem w miejscowym 
Kole Gospodyń i Gospodarzy 
Wiejskich w sołectwie Kolonia 
Fryderyk, a od 2015 r. jest również 
aktywnym członkiem działającego 
w naszym sołectwie stowarzyszenia 
„Z NAMI WARTO”. Pan Felicjan 
włącza się także w działania 
Rady Sołeckiej w sołectwie. 

Pan Felicjan dał się poznać, 
jako człowiek zaangażowany 
w pracę społeczną. Z ogromnym 

zaangażowaniem udzielał się i nadal udziela 
się na rzecz społeczności lokalnej. Pan Felek 
jest osobą ambitną i utalentowaną, wykazuje 
się dużą pomysłowością i pracowitością. 
Najważniejsze zadanie, jakie corocznie 
zostaje mu powierzone, to przygotowanie 
palmy wielkanocnej, a następnie udział 
w procesji Niedzieli Palmowej. Dzięki jego 
ofiarnej pracy i życzliwej pomocy nasze 
sołectwo jest godnie zaprezentowane ma 
różnych imprezach środowiskowych, a także 
na uroczystościach gminnych. Pan Felicjan 
chętnie też zakłada swój strój regionalny, 
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w którym reprezentuje nasze sołectwo na 
tych uroczystościach. Również corocznie 
uczestniczy w dożynkach gminnych 
i angażuje się w przygotowanie wystroju 
przyczepy dożynkowej, a następnie aktywnie 
bierze udział w korowodzie dożynkowym.
W 2005 i 2013 roku bezinteresownie 
włączył się w organizację dożynek 
gminnych w naszym sołectwie.
Pan Felicjan jest osobą pracowitą i dbającą 
o wizerunek nie tylko własnego domu, ale 
również o wizerunek obiektu, w którym 
znajduje się siedziba KG i GW Kol. 
Fryderyk. Chętnie służy pomocą innym.
Rownież w sposób bezinteresowny 
i ofiarny, wspólnie z innymi członkami 
KG i GW oraz członkami stowarzyszenia, 
dba o ten obiekt jak o własny dom.
Wieloletnie zaangażowanie na rzecz 
społeczności lokalnej jest postawą 
do nominowania Pana Felicjana 
i nadania mu honorowego tytułu 
„CZŁOWIEKA O ZŁOTYM SERCU”

O nadanie tytułu wniskuje:
Alicja Lenczyk, w imieniu Koła Gospodyń 
i Gospodarzy Wiejskich w sołectwie Kol. 
Fryderyk

Wniosek popierają:
Stowarzyszenie „Z NAMI WARTO” soł. 
Kol. Fryderyk
Sołtys i Rada Sołecka Kolonii Fryderyk
Dyrektor i Rada Pedagogiczna Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Gorzycach
Elżbieta Kołek – Gminna Przewodnicząca 
KGW Gminy Gorzyce

Pan Henryk 
Wysłucha zawodowo 
pracował w górnictwie 
w latach 1959 – 1990 r.
W tym czasie rozpoczął 
swoją aktywną działalność 
na rzecz społeczności 
lokalnej Gorzyczek i Gorzyc, 
szczególnie dla parafii Św. 
Anioła Stróża oraz zakonu 
„Sióstr Elżbietanek”.
Działalność jego polegała 
na bezinteresownej 
pomocy przy realizacji 
wszelkich przedsięwzięć 
o charakterze kulturalnym, 
religijnym i charytatywnym, 
realizowanych przez gminę lub 
parafię, takich jak festyny lub 
procesje „Bożego Ciała” oraz 
inne inicjatywy społeczne.
Na przestrzeni lat w swojej 
działalności współpracował 
z księżmi proboszczami 
naszej parafii: prałatem 
Janem Rzepką, dziekanem 

Ginterem Lenertem oraz obecnym 
proboszczem Stefanem Steblem.

W swoim czasie wykonywał także 
wszelkie prace porządkowe i remontowe 
przy klasztorze „Sióstr Elżbietanek”. Zawsze 
im służył wszelką pomocą oraz radą.
Do ważnych przedsięwzięć w jego działalności 
trzeba zaliczyć: zaangażowanie przy 
pracach związanych z budową nowej 
zakrystii przy kościele parafialnym, 
a także przy wymianie dzwonków 
na wieży kościelnej, czy też przy 
wycince drzew na cmentarzu.
We współpracy z Księdzem 
Proboszczem mobilizował chętnych 
do pracy parafian, jednocześnie 
dbając o właściwy dobór fachowców. 
Brał czynny udział wraz z śp. 
Henrykiem Dudkiem oraz innymi 
parafianami przy przebudowie 
ogrodzenia wzdłuż cmentarza oraz 
sadzeniu na nim nowych drzew.
Jedną z ważniejszych prac 
w Jego bogatej działalności na 
rzecz parafii była organizacja 
i pomoc przy rozbiórce starych 
salek katechetycznych oraz 
przygotowanie terenu pod 
budowę domu parafialnego 
i probostwa, a następnie przy 
wyburzeniu starego probostwa.
Wtedy prawie codziennie brał 
udział przy wszelkich pracach 
porządkowych, organizacyjnych 
oraz innych związanych z budowami.
Niedawnym ważnych 
przedsięwzięciem była przebudowa 
i modernizacja chodnika na starym Henryk Wysłucha z Gorzyczek

cmentarzu – tam wraz z innymi Rycerzami 
i parafianami brał udział w tych pracach.

Jest aktywnym członkiem 
wspólnoty Zakonu Rycerzy Kolumba, 
gdzie angażuje się m.in. w corocznej 
charytatywnej akcji zbiórki żywności dla 
potrzebujących oraz akcjach krwiodawstwa.
Od 40 lat jest czynnym członkiem chóru 
parafialnego „Cantemnus Domino”, 
a od 5 lat także chóru „Gorzyczanie”.

Jest zawsze chętny do pomocy przy 
pracach wykonywanych na rzecz swojego 
sołectwa, gminy i parafii.  Najaktywniejszą 
część swojego życia poświęcił na 
wsparcie i pomoc potrzebującym oraz 
służbę społeczeństwu. Dlatego wielu 
dobrze go wspomina. Jest rzetelnym, 
dobrym i prawym człowiekiem. Wielu 
„zaraził” swoim entuzjazmem działania. 

Jest wzorem godnym do naśladowania, 
niekwestionowanym autorytetem.

O nadanie tytułu wniskuje:
Zakon Rycerzy Kolumba Gorzyce 

Wniosek popierają:
Sołtys Gorzyczek: Henryk Grzegoszczyk
Sołtys Gorzyc: Ewald Błaszczok
Chór parafialny „Cantemus Dominum” 
z Gorzyc

Felicjan Krótki z Gorzyczek
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„ŚWIETLICOWE USZYTKI” 
 Warsztaty szycia dla mam” w Rogowie

Efekty pracy powstałe na warsztatach

Warsztatowy fartuszek

Uczestniczki warsztaów szycia

Warsztatowa torba

Fot.: M. Albin

i rękawice kuchenne, 
maskotki, wieszaki na 
różne drobiazgi, opaski dla 
dzieci, okładki na książeczki 
zdrowia i wiele innych 
krawieckich projektów.

Realizacja warsztatów 
była dobrym czasem 
spędzonym w cudownym kobiecym gronie z maszynami do szycia, 
nićmi, igłami, materiałami i haftem w tle. Przygodą, która każdą 
mamę biorącą udział w warsztatach uskrzydliła. 

Same uczestniczki o projekcie i warsztatach napisały: „Zajęcia 
były inspiracją w życiu codziennym. Natchnęły nas do przeróbek, uszycia 
własnych projektów. Warsztaty były wspaniałą okazją poznania ludzi 
z pasją”; „Udział w projekcie przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. 
Nauczyłyśmy się podstaw szycia, dzięki czemu możemy zacząć tworzyć 
swoje proste „uszytki” w domowym zaciszu. Rozwinęło się w nas twórcze 
myślenie, kreatywność, a przede wszystkim chęć do rozwijania swoich 
pasji i robienia czegoś dla innych”, „Dzięki projektowi poznałam wiele 
ambitnych mam, które dążą do spełnienia swoich marzeń”. 

Okazało się, że 9. spotkań to dla zawiązanej grupy zdecydowanie 
za mało. Dobry projekt to taki, który nie kończy się wraz 
z podsumowaniem przy kawie i ciastku. „Kółko krawieckie” już 
się zorganizowało i obiecało dalsze wspólne spotkania. Planujemy 
rozpocząć także 2 nowe grupy kursu szycia dla początkujących. Niech 
ta dobra energia zostanie w mamach na zawsze! 

Trzy miesiące szyciowej przygody. 36 godzin warsztatów. 20 
fantastycznych uczestniczek - młodych, ambitnych, kreatywnych 
mam. 

Dziesiątki metrów nici, materiałów, tasiemek, wstążek. 4 maszyny 
do szycia. Hafciarka. Świetna 
instruktorka - Monika 
Jokel. Niezliczona ilość 
rozmów, dobrych spostrzeżeń, 
wymiany doświadczeń. 
100 % zaangażowania. Tak 
w liczbach przedstawia się 
projekt, który w ostatnim 
czasie był realizowany 
w Świetlicy Wiejskiej 
w Rogowie. Projekt, który 
już kolejny raz potwierdził, 
iż Rogowska świetlica nie 
jest jedynie przestrzenią dla 
dzieci oraz młodzieży. To 
miejsce, gdzie własne talenty 
odkrywają również dorośli. 
Tym razem oferta była 
skierowana bardzo konkretnie: 
USKRZYDLAMY MAMY! 
Celem projektu było 
stworzenie warunków do 
społecznego zaangażowania 
mam nieaktywnych 
zawodowo, ich osobisty 
rozwój oraz nabycie 
umiejętności szycia. Czy to 
się udało? Nie tylko udało, ale 
przede wszystkim (u)szyło się 
fantastycznie. 

Powstały m.in.: torby 
na zakupy, girlandy do 
pokoju dziecięcego, fartuchy Uczestniczka warsztaów ze swoimi pracami

Uczestniczki warsztaów szycia
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Nam zaś na pamiątkę ŚWIETLICOWYCH USZYTEK na 
ścianie świetlicy Hanna Władarz (plastyk i grafik GCK w Gorzycach) 
namalowała piękne kolorowe skrzydła. Po projekcie zostawiamy sobie 
również nową myśl przewodnią w działaniu świetlicy: Uskrzydlamy! 
Rozwijamy Skrzydła! Wpadajcie do nas - warto.

Trzeba również podkreślić, iż stworzenie pracowni krawieckiej 
w Świetlicy Wiejskiej w Rogowie było nie lada wyzwaniem, ale efekt 
spełnił nasze oczekiwania. Dzięki środkom finansowym z programu 
mogliśmy zakupić 4 maszyny oraz hafciarkę. Mogliśmy również 
skompletować całą bazę materiałową do przeprowadzenia warsztatów. 
Baza ta daje szansę na kontynuację działania, co niezmiernie nas 
cieszy. Nawiązanie współpracy z KGW w Czyżowicach i możliwość 
wypożyczenia od koła dodatkowych maszyn do szycia, sprawiła, 

że na świetlicowym poddaszu ustawiłyśmy 10 stanowisk do szycia. 
Rewelacja! Dziękujemy bardzo za wsparcie naszej inicjatywy w tym 
zakresie.

Jakość życia mieszkańców zależy od nich samych. Cieszę się, 
że dane jest mi pracować i animować w środowisku, które co jakiś 
czas samo daje mi znak, w którą stronę ta działalność powinna być 
skierowana. Móc odpowiadać realnie na Wasze potrzeby również mi 
dodają skrzydeł.

Ewelina Poloczek
koordynator projektu

Projekt dofinansowany przez Fundację BGK 
w programie „Skrzydła dla mamy”

RADOŚĆ Z POWROTU!!!

Nikomu z nas jeszcze rok temu nie 
przemknęłaby nawet myśl, że będziemy żyć 
w tak dziwnych czasach, jakie obecnie mamy 
w związku z epidemią Covid 19. Wydarzenia 
związane z pandemią   koronawirusa na świecie 
mocno ograniczyły nasze życie tak prywatne 
jak i zawodowe. Obostrzenia związane 
z zamknięciem placówek przedszkolnych 
dla dzieci a w związku z tym brak spotkań 
ze swoimi kolegami i koleżankami przez 
półroczny okres 
uświadomiło nam 
dorosłym, że to nie 
tylko my zmagamy 
się z poczuciem 
o s a m o t n i e n i a 
i izolacji, ale 
w szczególności 
dotknęło to nasze 
dzieci. Mimo to 
każdy z nas starał się 
w miarę możliwości 
a k t y w n i e 
f u n k c j o n ow a ć . 
I z takim właśnie 
n a s t a w i e n i e m 
„ n o r m a l n o ś c i ” 
w r ó c i l i ś m y 
we wrześniu 

do naszego 
p r z e d s z k o l a . 
Nawet wytyczne 
sanepidu nie 
były w stanie 
zaburzyć radość 
w y c h o w a n k ó w 
z powrotu do 
p r z e d s z k o l a 
i możliwością 
z a b a w 
z rówieśnikami.

W tak radosnej 
atmosferze dzieci 
z przedszkola 
„ K r a i n a 
O d k r y w c ó w ” 

w Turzy Śląskiej obchodziły w swoich 
grupach we wrześniu Dzień Przedszkolaka, 
i Dzień Chłopca. Laurki, pamiątkowe zdjęcia 
i radość ze wspólnego świętowania udzielały 
się wszystkim wokół. Przy codziennej 
obserwacji pełnych zapału i energii dzieci, 
my dorośli wierzymy, że „jutro będzie lepiej” 
i tego wszystkim wokół życzymy.

Nauczyciele

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

KUPON

Dzień Chłopaka

Dzień Przedszkolaka 
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Nasze przedszkole 
„Kraina Uśmiechu” 
w Gorzycach 
bierze udział 
w Międzynarodowym 
projekcie „Emocja”. 
W związku z tym dnia 
15 września 2020 
roku przedszkolaki 
o b c h o d z i ł y 
M i ę d z y n a r o d o w y 
Dzień Kropki. Dzieci 
w tym dniu miały na 
sobie ubranie w kropki. 
W trakcie dnia 
p r z e d s z k o l a k i 
z zainteresowaniem 
obejrzały bajkę pt:The 
Dot, dzięki której 
poznały historię małej 
Vashti. Następnie 
czynnie uczestniczyły 

24 września towarzyszyliśmy w Rybniku Oliwii Krajczy 
podczas konkursu piosenki Wygraj szansę organizowanego przez 
TV Media Agencja Telewizyjno - Estradowa. Oliwii gratulujemy 
wyróżnienia, musimy zaznaczyć, że poziom konkursu był bardzo 
wysoki, a konkurencja duża. Oliwia podjęła się interpretacji piosenki 
z repertuaru Edyty Górniak To nie ja. Wszyscy znają tę piosenkę 
i wiemy z jakim trudnym utworem poradziła sobie świetnie osiągając 
wyróżnienie Oliwia. Oliwię do występu przygotowała Natalia 
Mańka-Mularczyk. Oliwii gratulujemy osiągnięcia, a Natalii Mańce-
Mularczyk zdolnej uczennicy. Życzymy dalszych sukcesów.

Red.

OLIWIA KRAJCZY WALCZY O MARZENIA

Zdobywcy wyróżnień oraz nagród rzeczowych 

Oliwia Krajczy podczas występu Oliwia Krajczy odbiera dyplom

Fot.: M. Albin

DZIEŃ KROPKI W KRAINIE UŚMIECHU

w rozmowie o swoich mocnych i słabych stronach oraz potrzebie 
wiary we własne siły. 
Dzieci zwróciły także uwagę na fakt , że każdy z nas jest inny co 
nie znaczy, że gorszy. Dzień kropki dzieci świętowały przy zabawie 
z chustą animacyjną i piłkami a także brały udział w różnych 
konkursach i zabawach. Ten dzień był pełen wrażeń. Wywołał dużo 
radości u naszych przedszkolaków. To był naprawdę „kropkowy” 
zawrót głowy.

E. Loga
Nauczycielka PP Gorzyce

Przedszkolaki podczas „kropkowania”

Przedszkolaki podczas wspólnej zabawy

ZESPÓŁ „OLZANKI” ZDOBYWA 
PIERWSZE MIEJSCE NA „JURA SENIOR 
FESTIVAL” W PORĘBIE

18 września br. w Porębie odbył się finał Wojewódzkiego Festiwalu 
Piosenki dla Seniorów - Jura Senior Festiwal Poręba 2020. W tym 
roku konkurs ten obdbył się w systemie online - tylko finał i wręczanie 
nagród miało miejsce w Porębie. Z naszej gminy w tym konkursie 
wystratowały dwa zespoły: Olzanki oraz Gorzyczanie. Oba zespoły 
prowadzone są przez Urszulę Wachtarczyk i działąją przy GCK 
w Gorzycach. Do konkursu przystąpiło 46 zespołów/solistów/duetów 
z całego województwa. Zespół Olzanki wrócił z Poręby z pierwszym 
miejscem, zaś zespół Gorzyczanie otrzymał wyróżnie. Obu zespołom 
serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Red.

Olzanki

Gorzyczanie

Fot.: M. Albin

Fot.: M. Gulec
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OBÓZ INTEGRACYJNY MŁODZIEŻY STRAŻACKIEJ OSP GORZYCE I SDH 
KOPYTOV

Prawie 15 lat trwa współpraca 
ochotniczych jednostek strażackich 
z Gorzyc i Kopytova w Republice Czeskiej. 
W tym okresie strażacy z Kopytova i Gorzyc 
zrealizowali wiele wspólnych działań 
w zakresie organizacji szkoleń, profilaktyki 
p.poż, zapoznania się z nowoczesnym 
sprzętem ratowniczo-gaśniczym, a także 
wspólnie pomagają sobie w „dozbrajaniu” 
jednostek.
Obie jednostki OSP Gorzyce i SDH Kopytov 
działają też w zakresie integracji środowisk 
strażaków ochotników po obu stronach Olzy.
W tym roku, pomimo wielu obostrzeń 
związanych z pandemią koronawirusa, 
obie zaprzyjaźnione jednostki wspólnie 
zorganizowały dla najmłodszych adeptów 
ochotniczej służby strażackiej, tygodniowy 
obóz wypoczynkowo-szkoleniowy.
Strażacka młodzież reprezentowana przez 
dziewczęcą Młodzieżową Drużynę Pożarniczą 
z OSP Gorzyce oraz Dziecięcą Drużynę 
Pożarniczą z Kopytova, najpierw przez 3 dni 
przebywały w gościnnym Kopytovie, skąd po 
trzech dniach wszyscy uczestnicy obozu wraz 
z opiekunami „przenieśli” się do Gorzyc, aby 
na terenie Polski spędzić kolejne trzy dni.
Dzięki staraniom organizatorów obozu 
w osobach prezesa OSP Gorzyce Piotra 
Tatarczyka i komendanta Mateusza Wójcika, 
Jakuba Piechy, skarbnika oraz prezesa SDH 
Kopytova Michała Mlynkeca i komendanta 
Františka Mlynkeca, młodzież strażacka 
spędziła bardzo ciekawy, intensywny 
w przeżyciach tydzień wakacji.
Młodsi uczestnicy obozu, będąc w gościnie 
u Czechów, w ramach zajęć rekreacyjnych, 
zwiedziła ZOO w Ostrawie oraz zażywała 
wypoczynku nad uroczym zalewem 
„Kaliszok” w Boguminie.
Wielką atrakcją dla uczestników 
obozu była możliwość zapoznania się 

z najnowocześniejszą karetką ratownictwa 
medycznego, będącą w użytku czeskich 
strażaków. W ramach zajęć szkoleniowych 
młodzi strażacy wzięli udział w szkoleniu 
antywirusowego ratownictwa medycznego.
Po trzech dniach uczestnicy obozu „przenieśli” 
się do gościnnych Gorzyc, gdzie zostali 
gorąco przywitani przez organizatorów oraz 
zarząd tutejszej OSP z Piotrem Tatarczykiem 
na czele.

Organizatorzy pobytu w Gorzycach 
przygotowali uczestnikom nie mniej 
atrakcyjne trzy dni.
W Gorzycach, jako lokum do zakwaterowania 
całej grupy wraz z opiekunami, 
przygotowanoremizę 
strażacką.
Młodzi strażacy spędzali 
tu czas na zabawach, 
grach i szkoleniach. Brali 
między innymi, udział 
w pokazie używania 
w akcji ratowniczej 
nowoczesnego sprzętu 
ratowniczo-gaśniczego.
Jeden dzień pobytu 
na ziemi gorzyckiej, 
poświęcono na wycieczkę 
do Mysłowic, gdzie 
zwiedzili unikatowe 
w skali kraju Muzeum 
Pożarnictwa. 
Zwiedzanie tego 
muzeum stanowiło na 
pewno wielką atrakcję 
dla strażackiej młodzieży. 
Można było obejrzeć 
dawny sprzęt gaśniczy 
i poznać sposoby walki 
z żywiołem pożaru 
w dawnych czasach.
Wesołą atmosferę, ciepłe 

przyjęcie oraz nietypowe warunki bytowania, 
sprawiły, że młodzież tę przygodę będzie miło 
i długo wspominała.
Na uwagę zasługuje też wątek kulinarny 
tego tygodniowego strażackiego obozu. 
Wiadomo, że na dobry humor i samopoczucie 
wpływ ma dobra kuchnia. Zaznaczyć tu 
muszę, że większość posiłków i deserów to 
efekt pracy i poświęcenia organizatorów, 
oraz całego środowiska strażackiego. Jak 
już wspomniałem, pomysłodawcą obozu 
były zarządy obu ochotniczych jednostek 
strażackich. Organizatorzy z Kopytova 
skorzystali ze środków Europejskiego 
Projektu „MladÍ Hasiči”. OSP Gorzyce 
koszty organizacyjne pokryli ze środków 
własnych oraz ze sponsoringu działaczy 
gorzyckiej OSP.
Wymienić tu należy firmę P.Tatarczyk 
„ARTDOM”, która zapewniła w większości 
transport oraz duży wkład Mateusza 
Wójcika i Andrzeja Klona i Jakuba Piechy 
w organizację całości imprezy.
Jak mi powiedział prezes OSP Gorzyce 
P. Tatarczyk ogrom pracy i trudności 
organizacyjne tego obozu, w przyszłości 
zaowocują młodymi druhami strażakami 
OSP,oddanymi w ochotniczej służbie 
p.pożarniczej 

Andrzej Nowak

Uczestnicy obozu integracyjnego

Uczestnicy podczas przeglądu sprzętu w jednostce OSP Gorzyce

Wspólnei przygotowany posiłek smakuje najlepiej

Fot.: arch. OSP Gorzyce
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OKRES DOJRZEWANIA TO NIE TYLKO NAUKA
Nastolatki o sobie

Okres dojrzewania to czas pierwszych razów. Zarówno tych 
emocjonalnych jak i fizycznych. To czas przełamywania barier. To 
czas, kiedy ustalamy swoje granice, kształtujemy swój charakter. 
Poznajemy siebie od wielu różnych stron – tych gorszych 
i lepszych. A ostatecznym testem nas samych jest liceum.

Wyobrażając sobie szkołę średnią zawsze mamy przed oczami 
tabuny ludzi, którzy kiedyś staną się naszymi znajomymi lub 
przyjaciółmi. W głowie mamy nauczycieli, którzy w końcu 
traktują nas jak dorosłych. Jednak rzeczywistość, jak zawsze, 
sprowadza nas na ziemię. I okazuje się, że te idealne wyobrażenia 
to tylko mrzonki.

Gdy przestępujemy próg szkoły wszystko wydaje się inne. 
Nowe twarze, nowe otoczenie. I w tym wszystkim my, zagubieni 
nastolatkowie. I wtedy nasze oczekiwania zderzają się z szarą 
rzeczywistością. Te ciekawskie, oceniające spojrzenia sunące po 
naszym ciele. Setki ramion zderzających się ze sobą. Roześmiani, 
zdenerwowani lub speszeni ludzie przeciskają się obok nas. A my, 
w starannie dobranych ubraniach, stoimy szukając jakiegoś 
punktu zaczepienia. I wtedy robimy pierwszy krok w ten tabun 
ludzi, wtapiając się w niego. I stajemy się nic nieznaczącymi 
uczniami, którzy wędrują do swoich klas. Trzęsą nam się 
ręce. W głowie mamy tysiące obrazów nowej klasy. I w końcu 
dostrzegamy klasę, w której rozpocznie się nasza licealna 
historia, a pod nią tłumek ludzi. I po raz kolejny orientujemy 
się, że zbyt wysoko ustawiliśmy oczekiwania. Spodziewaliśmy 
się… no właśnie, kogo? Widzimy dziewczyny w spódnicach, 
jedne w krótszych, drugie w dłuższych. Jedna ma większy dekolt 
i głośniejszy śmiech. Druga ubrała się skromnie i stoi w kącie. 
Jakiś chłopak już zagaduje do dziewczyn, inny patrzy w telefon. 
Są... normalni. Niczym się nie wyróżniają. Dochodzi do nas, że 
liceum wcale nie jest takie inne. Ludzie są ci sami, nie ważne 
czy w Warszawie, na Śląsku, w podstawówce, czy w liceum. 
Tutaj to my jesteśmy nowi. Nikt nas nie zna, nie wie czego się 
boimy, nie zna naszej sytuacji w rodzinie, nie zna naszych pasji, 
marzeń. Mamy czystą kartkę, która powoli będzie się zapełniać. 
I to może okazać się zbawienne lub wręcz przeciwnie, może 

okazać się dla nas katastrofą. W podstawówce pracowaliśmy na 
opinię o sobie osiem lat. Od najmłodszych lat podejmowaliśmy 
decyzje, które w jakimś stopniu wpływały na postrzeganie nas 
przez innych. I w liceum to wszystko się zresetowało. Tutaj nie 
wystarczy, że powiemy: „Byłam szanowaną prymuską”. Nikogo 
to nie interesuje. Póki tego nie pokażemy, nikt nie uwierzy nam 
na słowo. Będziemy potrzebować wielu miesięcy, a nawet lat, 
aby ludzie nas takimi postrzegali. I nie zawsze można odzyskać 
to co wypracowało się w podstawówce. Może teraz staniemy się 
przeciętną, sumienną, uczennicą. A z drugiej strony możemy 
pokazać się innym jako całkowicie inna osoba. Przy odrobinie 
pracy i samozaparcia, możemy wykreować swój nowy wizerunek. 
Mamy czystą kartkę. I to my rozdajemy kredki.

Jednak ta sytuacja może być przytłaczająca. Ciągłe spojrzenia. 
Szepty. Wiemy, że jesteśmy obserwowani i analizowani. Nasi 
znajomi, a również i nieznajomi, starają się zapełnić tą białą 
kartkę. I nie zawsze znajduje się na niej sama prawda.   Ale my 
również obserwujemy. Widzimy tylko zarysy ludzi, a środek 
musimy stworzyć sami.   Ta dziewczyna w ślicznej spódnicy. 
Wydała fortunę, czy uszyła? Jest rozrzutna, czy ceni sobie dobry 
gust?
Czasami czujemy zazdrość w stosunku do innych, czasami 
satysfakcję z własnego wyglądu. I powoli się gubimy. Już sami 
nie wiemy, czy chcemy być w centrum zainteresowania, czy 
może mamy ochotę stać się niewidzialnym.

Ale to wszystko mija. Po jakimś czasie nasza kartka 
została w większości zapisana. Mamy przyjaciół. Znaleźliśmy 
sprzymierzeńców i wrogów. Znów dociera do nas ta monotonia, 
z której tak bardzo chcieliśmy się wyrwać w szkole podstawowej.   
Ale odrobina szaleństwa co jakiś czas wślizgnie się do naszego 
szablonowego planu dnia. W końcu okres dojrzewania to nie 
tylko nauka.

Wiktoria Pośpiech

źródło pixaby
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Nieco zapominamy już o jednym z najzdrowszych owoców 
zawierającym mnóstwo dobrodziejstw, jakim jest agrest. 
A tymczasem obfituje on w witaminę C, która jest niezbędna 
w prawidłowym funkcjonowaniu naszego układu odpornościowego.  
Agrest przyspiesza metabolizm, jest dobry dla serca oraz wspomaga 
funkcjonowanie układu pokarmowego. Warto tutaj wspomnieć, że 
owoc ten wyśmienicie odkwasza organizm.
Objawami wskazującym na zakwaszenie organizmu, są częste 
wzdęcia, zmęczenie i bóle głowy. Jeśli więc zmagasz się ze zbytnim 
zakwaszeniem organizmu, wprowadź do swego jadłospisu właśnie 
agrest. Owoc łagodzi objawy stresu, zapobiega nowotworom. 
To doskonała przekąska dla podjadaczy, gdyż dwie garści agrestu 
dostarczą nam zaledwie 42 kalorii.
Warto więc wykorzystać w pełni sezon na agrest. 

Owoc ten doskonale odnajduje się również w kuchni. Najbardziej 
znanym sposobem na spożytkowanie agrestu jest wykonanie z niego 
kompotu, który w upalny dzień może być znacznie zdrowszą 
alternatywą dla popularnych napojów gazowanych. Z racji tego, że 
agrest ma bardzo wysoką zawartości pektyn, to wykazuje naturalne 
właściwości żelujące. Świetnie więc nadaje się do przygotowywania 
orzeźwiających galaretek, dżemów czy konfitur. Przyrządzimy 
z niego również pyszne powidła. 
Jak widać, agrest niesłusznie odchodzi do lamusa, gdyż przy 
bliższym poznaniu zyskuje wiele na atrakcyjności. Zachęcam 
więc do jego smakowania. 

Przepis na przepyszne placuszki agrestowe:
składniki: 
agrest 50 dag, cukier 15 dag, 2 jajka, mąka pszenna 30 dag
sposób wykonania: 
Agrest należy wypłukać, oderwać ogonki i szypułki, rozgnieść. 
Następnie przełożyć do garnka, wlać nie całą szklankę wody 
i gotować na wolnym ogniu przez około 5 minut. Wsypać cukier 
i gotować kolejne 5 minut, stale mieszając. Następnie ostudzić. Po 
ostudzeniu dodać 2 jajka, mąkę i łyżeczkę proszku do pieczenia. 
Smażyć na tłuszczu na złocisty kolor. Po usmażeniu można posypać 
cukrem pudrem.

Smacznego

źródło: pixabay

BEZPIECZNA SZKOŁA

Rok szkolny zawitał już na całego. 
Z całą pewnością będzie niezwykle 
trudny dla naszych uczniów. 
Dzieci spędzają w szkole ogromną część 
swojego życia, dlatego powinniśmy 
zadbać o ich bezpieczeństwo. 

Nie jest owiane tajemnicą, że 
kwestie bezpieczeństwa w szkole 
reguluje szereg aktów prawnych,  m. 
in. ustawy o prawie oświatowym, 
o działaniach antyterrorystycznych, 

Karta Nauczyciela, o postępowaniu w sprawach nieletnich. To tylko 
kilka wymienionych, które określają sposób zachowania i reagowania 
w sytuacjach kryzysowych. 
Nie zapominajmy jednak,  że w szkole większość wypadków 
i niebezpieczeństw wynika  z pozornie błahych zaniedbań, dlatego 
warto porozmawiać na temat bezpieczeństwa w szkole ze swoim 
dzieckiem. 
Sprawa tym bardziej jest poważna, gdyż przyszło nam żyć w nieco 
odmiennej codzienności. Mam na myśli oczywiście zagrożenie 
epidemiologiczne. Jak przygotować dziecko do tej jakże trudnej 
rzeczywistości? 
Jeśli jesteśmy w posiadaniu informacji, że któryś z uczniów, bądź 
kadry pracowniczej ma objawy świadczące do możliwości zakażenia 
koronawirusem, należy od razu reagować. Informacja taka podlega 
niezwłocznej weryfikacji i ocenie ryzyka przez państwowego 
powiatowego inspektora sanitarnego, który ma w obowiązku 
przeprowadzić dochodzenie epidemiologiczne, a następnie, w razie 

potrzeby, podjąć czynności mające na celu zapobieganie szerzeniu się 
zakażeń i zachorowań. 
Często zadajemy sobie pytania, jak odróżnić zwyczajne przeziębienie 
od koronawirusa? 
Objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną to przede wszystkim 
kaszel, temperatura wskazująca na stan podgorączkowy lub gorączkę, 
duszności. W takim wypadku dyrektor szkoły, bądź nauczyciel powinni 
odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym 
miejscu, zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób. Na 
co uczniowie powinni zwracać uwagę? 
Każdy z nas wie, że życie szkolne toczy się we wspólnych częściach 
obiektu – na korytarzach, w szatniach i toaletach. Dotyczy to zwłaszcza 
przerw między lekcjami, kiedy to pozwalamy sobie na liczne skupiska. 
W miarę możliwości powinno się więc zorganizować pracę szkoły i jej 
koordynację w sposób  umożliwiający zachowanie dystansu między 
osobami przebywającymi na terenie szkoły, a tym samym ograniczyć 
gromadzenie się uczniów. Warto również pamiętać o ogólnie 
obowiązujących zasadach higieny, a więc myciu rąk, ochronie podczas 
kichania czy kaszlu oraz unikaniu dotykania ust, nosa i oczu.
Drodzy Rodzice! My również powinniśmy trzymać rękę na pulsie 
i obserwować swoją pociechę. 
Nie wolno nam zapominać, że do szkoły może uczęszczać wyłącznie 
uczeń zdrowy, bez objawów infekcji dróg oddechowych, którego 
domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji 
w warunkach domowych! Jeżeli zaobserwujemy u dziecka objawy, 
które mogą sugerować chorobę zakaźną, powinniśmy pozostawić 
dziecko w domu, obserwować je i skorzystać z teleporady lekarza 
pediatry. 
Zapewnienie bezpieczeństwa w szkole to niewątpliwie wspólna 
praca całej szkolnej społeczności – nie tylko dyrekcji, nauczycieli czy 
obsługi, ale także uczniów i  rodziców! 

Nie zapominajmy o tym ! 

ANNA PIOTROWSKA
Świat Nastolatków

PLEBEJSKI SMAK WAKACJI
CZYLI O AGREŚCIE SŁÓW KILKA...

ANNA PIOTROWSKA
Zielone remedium
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WIEŚCI Z KOŁA ŁOWIECKIEGO ROGÓW

W dniu 10 września 2020 r. myśliwi z KŁ „Róg” wpuścili w swoim 
obwodzie łowieckim 100 kuropatw w ramach programu reintrodukcji 
tego gatunku na teranie gmin Godów, Gorzyce i Wodzisławia 
Śląskiego. Kuropatwa (Perdix perdix) jest przedstawicielem rodziny 
kurowatych (bażantowatych) i rzędu grzebiących (kuraków). Jest 
naszym rodzimym gatunkiem, w przeciwieństwie do bażanta 
pochodzącego z Azji. Kuropatwy od wieków były nieodłącznym 
elementem krajobrazu rolniczego. 

Obecność tego coraz mniej licznego i niedocenianego, również 
pod względem estetycznym, przedstawiciela kuraków jest bardzo 
ważna w równowadze ekologicznej pół i łąk. Jest to już druga taka 
akcja KŁ Róg - pierwsze kuropatwy wypuszczono w 2019 r. Proces 
przywracania tego ginącego gatunku jest trudny i wymaga wytrwałości 
i cierpliwości, bo efekty są widoczne często po wielu latach. 

Kuropatwa zmniejszyła swoją liczebność w Polsce i na wielu 
obszarach Europy. Preferuje mozaikę pól, łąk, ściernisk i nieużytków 
z miedzami, jednak taka struktura upraw jest obecnie rzadko 
spotykana. Zmiany struktury upraw i intensyfikacja rolnictwa ze 
stosowaniem środków owadobójczych i herbicydów to obecnie 
największy czynnik obniżający liczebność, drugim jest drapieżnictwo 
zarówno naturalnych drapieżników takich jak: lis, jak i inwazyjnych, 
np. jenot oraz  wałęsające się psy i koty bez opieki właścicieli. 

Kuropatwa jest gatunkiem stadnym, żyjącym w grupach po 
kilka–kilkanaście osobników. Jedynie w porze lęgowej, od lutego do 
końca lipca, ptaki przebywają w parach i są terytorialne. Pożywienie 
dorosłych kuropatw stanowią nasiona i drobne rośliny łąkowe, młode 
źdźbła traw i zbóż. U piskląt ok. 50% pokarmu stanowią owady i ich 
larwy. W miejscach bytowania  ważne jest dla kuropatwy występowanie 
miejsc piaszczystych, które wykorzystuje jako kąpieliska i żwir, który 
połyka jako gastrolity ułatwiające jej trawienie pokarmu roślinnego

KŁ Róg

Członkowie KŁ w Rogowie wypuszczają kuropatwy

Wypuszczanie Kuropatw

Kuropatwa

Fot.: arch KŁ Rogów
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„ŚWIAT JEST O WŁOS OD MOJEGO DOTYKU I TO BYWA TRUDNE”
Czyli parę słów o Janku Gawrońskim

Tematem autyzmu zaczęłam się interesować kilka lat temu. Jestem 
ciocią autystycznego Ksawiera, który żyje w nieco odmiennym świecie. 
Bardzo pragnęłam w tym życiu zaistnieć, więc musiałam nauczyć 
się tej odmienności, a przede wszystkim komunikacji. Nic, więc 
dziwnego, że zagościłam na Zamku Piastowskim w Raciborzu, gdzie 
odbyła się konferencja szkoleniowo-naukowa pt. „Porozmawiajmy 
o autyzmie” zorganizowana przez Stowarzyszenie Na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych i Ich Otoczenia „Spektrum”. Gośćmi 
specjalnymi, a zarazem prowadzącymi konferencję, byli członkowie 
fundacji „Autism TEAM”. W tej oto fundacji działa mój bohater, 
niezwykły nastolatek, który zauroczył mnie niezwykłą elokwencją 
i charyzmą.  

Jan Gawroński, bo o Nim mowa to czternastolatek w spektrum 
autyzmu i z milionem innych zalet. Samorzecznik, społecznik, działa 
w Fundacji Autism Team, Inicjatywie Obywatelskiej „Chcemy całego 
życia!” Pomysłodawca i organizator Klubu Świadomej Młodzieży, 
który zrzesza dzieci i młodzież w spektrum autyzmu.  Aktor grupy 
teatralnej Autentyczni Artyści,. Ambasador akcji „Autyzm na 
koszulkach”. Jeden z bohaterów książki pt. Young Power 30 historii 
o tym jak młodzi zmieniają świat autorstwa Justyny Sucheckiej. 
Podczas wydarzeń strajkowych pod Sejmem w maju 2018 r. odczytał 
apel do władz o pomoc dla osób z niepełnosprawnościami. Autor „listu 
do minister”, który wzmocnił kampanię dot. środowiskowych domów 
samopomocy typu D dla osób z autyzmem i niepełnosprawnością 
sprzężoną.W październiku 2019 r. stanął na czerwonej kropce TEDX 
Kids pod czujnym okiem psycholożki Doroty Zawadzkiej, aby 
wygłosić mowę na temat potęgi różnorodności. 

Interweniuje wszędzie tam, gdzie łamane są prawa osób 
z niepełnosprawnościami. Inicjator i propagator akcji „Ciche brawa” 
oraz „Stop głośnym dzwonkom w szkołach!”
Pasjonat map, tras i pociągów. Lubi pisać „słowa prawdziwe o sobie 
i ludziach”. Obala mity na temat życia w spektrum autyzmu.
Kocha ludzi. Po swojemu. Jak mówi: „Świat jest o włos od mojego 
dotyku i to bywa trudne”.

Udało mi się porozmawiać z Jankiem na temat jego odmienności, za 
co serdecznie dziękuję.

Anna Piotrowska: Dzień dobry Janku, cieszę się, że mogę z Tobą 
porozmawiać i trochę lepiej Cię poznać
Jan Gawroński: Dzień Dobry ja również mam przyjemność 
w organizmie.

A.P. : Twoja mama wspominała, że dopiero w wieku 6 lat 
wypowiedziałeś pierwsze słowa. Czy pamiętasz ten moment? 
A może mama Ci opowiadała?
J.G.: Byłem wtedy małym dzieckiem, niestety nie pamiętałem tego 
momentu, kiedy zacząłem mówić.

A.P.: Z tego, co wiem to podejmujesz liczne działania na rzecz osób 
zależnych, niekomunikujących się samodzielnie. Jak zrodził się 
ten pomysł? Opowiedz proszę coś więcej o tych przedsięwzięciach. 
J.G.: Zaczęło się tak, że 2 lata temu przyjechał do mnie na 
weekend kolega z Warszawy, dorosła osoba w spektrum autyzmu 
i niepełnosprawnością sprzężoną. W dniu powrotu chciałem kupić 
mu przez Internet bilet ze zniżką dla osoby z niepełnosprawnością 
niewidoczną, ale jej nie było, więc musieliśmy pojechać na dworzec 
i stać w długiej kolejce i z tego powodu postanowiłem napisać pismo 
do PKP Intercity z prośbą by naprawiono tą usterkę i skończyło się 
szczęśliwie. I z tego powodu poczułem ochotę na dalsze pomaganie. 

A.P.:Wielokrotnie wypowiadałeś się podczas ubiegłorocznego 
protestu w sejmie – w mediach i osobiście przed gmachem 
parlamentu. Czego dotyczyły te wypowiedzi, skąd brałeś odwagę 
na taki występ? 
J.G.: Odwagę mam w sobie to taka moje Young Power. Jeśli 
będziemy robić dobro to dobro będzie wracać do nas. Pod Sejmem 
w maju 2018r. wygłosiłem prośbę do rządu o szacunek dla osób 
z niepełnosprawnościami. Lubię robić słowa, które mogą pomóc 
zmienić świat dla osób z niepełnosprawnościami. Często występuje 
na wydarzeniach i opowiadać o życiu w spektrum autyzmu i to daje 
mi poczucie siły i myśli, że tak zrobię lepszy świat dla siebie i moich 
przyjaciół w spektrum autyzmu. 

A.P.: W jednym z Twoich wywiadów powiedziałeś, że pilnujesz 
prawa. Jak ktoś popełnia błędy, to wtedy interweniujesz. Co miałeś 
na myśli? 
J.G.: Zawsze, gdy działam myślę o słabszych. O ludziach, którym 
trudno wykonywać życie. Nas bardzo łatwo skrzywdzić, dlatego 
warto interweniować, kiedy ktoś potrzebuje pomocy. Dorośli często 
popełniają błędy np. w definicji autyzmu czy też w samym podejściu 
bez szacunku do osób z niepełnosprawnościami. Kiedy widzę 
takie błędy to chcę działać, chce je wskazywać po to, aby one nie 
doprowadziły do katastrofy. Błędy trzeba naprawiać a wyrządzane 
krzywdy trzeba odbudować dobrem.  

A.P.: Czy to prawda, że zaangażowany byłeś w sprawę 
środowiskowych domów samopomocy? Możesz coś więcej na ten 
temat powiedzieć?
J.G.: Tak to bardzo ważna sprawa dla niesamodzielnych osób dorosłych 
ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi. 
Napisałem list do ówczesnej Minister Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej wzmacniający akcję o stworzenie Środowiskowych 
Domów Samopomocy ( ŚDS) typu D i E, które oferują dobre 
wsparcie dla tych potrzebujących. Potem ten list był pokazywany 
w wielu mediach. Pani minister odpowiedziała mi osobiście, że 

Janek Gawroński z mamą Sylwią Fot.: arch S. Gawrońska
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trwają prace nad przepisami uwzględniające te wspomniane domy. 
Zaraz potem, podczas obchodów 2 kwietnia 2019r. wraz z dorosłymi 
z niepełnosprawnościami przekazałem do Ministerstwa petycję pt. 
,,Nie zamykajmy dorosłych z niepełnosprawnościami w czterech 
ścianach.” Po przekazaniu petycji dnia 6 czerwca 2019r. Wspomniane 
domy zostały uwzględnione w przepisach.

A.P.: A teraz pytanie może z innej półki, Janku jesteś nastolatkiem, 
który ma autyzm, ale nie robisz z tego problemu. Na konferencji 
usłyszałam ważne słowa: autyzm to nie choroba to odmienność. 
Co Ty na to?
J.G.: Tak zgadzam się, autyzm to odmienna ścieżka rozwojowa. Ja 
rozwijam się w spektrum autyzmu i z tym wiążą się moje życiowe 
wyzwania, i moje zalety. Dużo rzeczy sprawia mi większą trudność 
niż Wam, ale mam w sobie cechy autyzmu, od których mam zalety. 
Moje pasje są wielką zaletą. I to, że jestem szczery wobec ludzi. Nie 
potrafię kłamać. 

A.P.:Słyszałam, że doskonale piszesz komputerowo. Czy to prawda, 
że uwielbiasz pisać, że wtedy czujesz się potrzebny? Powiem Ci, że 
mam to samo, w tym jesteśmy chyba podobni.
J.G.: To bardzo miłe pytanie, lubię pisać i tak działać, bo tak pokonuje 
moje bariery. Pisanie odręczne sprawia mi wielką trudność oprócz 
spektrum autyzmu żyję z optodysleksją i epilepsją. 

A.P.: Masz wspaniałą mamę, z którą wspólnie udzielasz się 
w fundacji, i nie tylko. Jaką jest dla Ciebie mamą? Co chciałbyś 
Jej powiedzieć? 
J.G.: Moja Mama Sylwia bardzo mi pomaga. Wierzy i nie wątpi 
we mnie. Najważniejsze dla mnie jest to, że zawsze znajdzie coś 
dobrego w każdej sytuacji, w każdym człowieku. Nauczyła mnie 
szacunku do innych osób nawet, kiedy te osoby nie są podłączone 
pod moje zainteresowania. Ufam mojej mamie, ma ona dobre serce 
i ciągle zajęty telefon, bo prowadzi na co dzień Społeczne Pogotowie 
Interwencyjne, ciągle komuś pomaga. Co chciałbym jej powiedzieć? 
Kocham Cie mamo! 

A.P.: Często się słyszy, że osoby autystyczne nie okazują uczuć. Nie 
zgadzam się z tym, gdyż wiem, że Ty przytulasz swoją mamę. 
J.G.: Osoby w spektrum autyzmu są pełne uczuć. To wielka krzywda, 
gdy ludzie myślą że nie mamy emocji, że nie czujemy. My czujemy, 
bardzo często za mocno. Tylko to wyrażamy w inny sposób nie 
gorszy, ale różnorodny. Drugi człowiek bywa dla mnie trudny, kiedy 
przekracza moje granice, ale ja lubię się przytulać tylko wtedy, kiedy 
jestem na to gotowy. Osoby w spektrum tak jak inni ludzie potrzebują 
miłości i przyjaźni ludzi, takiej prawdziwej, szczerej, żeby nie była na 
pokaz czy siłę.. 

A.P.: Każdy z nas ma złe dni, trudne chwile, mega doła- zwał 
jak zwał. Jak Ty radzisz sobie w takich chwilach? Podobno osoby 
autystyczne nieco odmiennie reagują na gorszy dzień. 
J.G.: To prawda tak jak wszyscy ludzie miewamy gorsze dni. Czujemy 
za mocno, słyszymy za bardzo, widzimy za ostro albo zwyczajnie 
mamy zły dzień, bo ludzie nie rozumieją złych potrzeb. W trudnym 
chwilach potrzebuję dużo czasu na samoregulację. Uciekam wtedy 
sobie w ciche miejsce i lubię chodzić po okręgu, szybkim tempem. 
W słabszym momencie nie lubię rozmów, dopiero jak miną mi 
emocje, mogą spokojnie porozmawiać o tym, co się stało. Ludzie 
często mówią do mnie, kiedy ja nie jestem gotowy przez emocje, aby 
ich wysłuchać i oni się wtedy złoszczą.

A.P.: Z pewnością masz wielu przyjaciół autystycznych, ale 
zdarzają się również znajomości z osobami, nie mającymi nic 
wspólnego z tym zaburzeniem. Czy spotkałeś się kiedyś z jakąś 

dyskryminacją z powodu swojej odmienności? Jak sobie z w takich 
sytuacjach radzisz?
J.G.: Tak spotkałem się wiele razy. W codziennym życiu spotkałem 
ludzi, którzy byli agresywni wobec mojej odmienności. Myślę, że to 
nie była ich zła wola, tylko brak świadomości i wiedzy. W szkole także 
się spotkałem z dyskryminacją zdrowych rówieśników. Ze względu na 
to, szkoła była łączona z likwidowanym gimnazjum gdzie neurotypowi 
rówieśnicy dyskryminowali mnie np. przeklinając. 

A.P.: Co chciałbyś powiedzieć swoim rówieśnikom, spoza świata 
autyzmu? 
J.G.: Kochani bądźcie otwarci na różnorodność ona jest potrzebna na 
świecie, integrujcie się z nami, jesteśmy w porządku, nie róbcie z nas 
żartów. 

A.P.: Każdy z nas ma jakieś marzenia. Jakie jest Twoje, jeśli możesz 
zdradzić? 
J.G.: Zostać lekarzem kardiologiem oraz Prezydentem RP, Premierem 
RP (Prezesem Rady Ministrów) moze Ministrem Edukacji i Nauki. 

A.P.: Życzę Ci dalszych sukcesów, dużo zdrowia no i spełnienia 
marzeń. Dziękuję za rozmowę.
Jesteś Wielki Janku. Z przyjemnością zagoszczę na kolejnej 
konferencji z Twoim udziałem. 

Mimo, iż nie jestem osobą autystyczną, mogę zaryzykować 
stwierdzając, że autyzm zmienił moje życie oraz sposób postrzegania 
świata, zaś poznanie Janka utwierdziło mnie w przekonaniu, że 
ludzie autystyczni są wyjątkowi. Mam ogromną nadzieję, że dzięki 
słowom, zawartym w rozmowie z Jankiem, społeczeństwo zacznie 
spoglądać na osoby autystyczne, nie jak na osoby chore. Pamiętajmy, 
że autyzm to nie choroba, ale zaburzenie ogólnorozwojowe o podłożu 
genetycznym, a osoby, które dotknęła ta odmienność, są wspaniałe. 
Janek jest tego najlepszym dowodem. 

Rozmawiała 
Anna Piotowska
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Tam, gdzieś pod lasem, koszą łan pszenicy,
cieszą się piekarze, pracują rolnicy.

Kombajn kłosy ścina, prasa słomę kładzie,
tyle się tu dzieje, ale to na razie.

Potem ziarna trafią, przed młynem do suszarni,
mąka z nich wszak będzie - potrzebna w piekarni.

Piekarz z mąką sieje i nocą pracuje,
wspaniałe wypieki nam wszystkim szykuje.

Rano z łóżka wstajesz - głód jakiś doskwiera,
no idziesz do piekarza - wyrób nocny wybierasz.

Kupisz sobie chleb, no i pewnie bułkę,
no i ten rogalik posypany puder cukrem.

Do domu przynosisz to całe pieczywo,
i wiesz już na pewno po co jest to żniwo.
Rolnik w polu sieje, rolnik w polu zbiera,

Ty jesteś konsument, Ty produkt wybierasz.

Każdy tak pracuje, każdy ma swe cele,
rolnik produkuje, młynarz ziarno miele.

Choć z nieba się żar ogromny leje,
rolnik wciąż pracuje no bo z tego żyje.

Jest czasem słotno, lub żar z nieba doskwiera,
rolnik wciąż pracuje - orze, sieje, zbiera.

Rolnikowi wdzięczność i brawa by się należały,
on ciągle nas żywi, pracując od świtu rok cały...

Wiersz dedykuję wszystkim rolnikom
na zbliżające się DOŻYNKI 2020

Stanisław Kania

A PO CO KOSZĄ
MSZA DOŻYNKOWA W CZYŻOWICACH

30 sierpnia w kościele pw. Chrystusa Króla w Czyżowicach odbyła się dziękczynna Msza 
św. dożynkowa. W tym specyficznym z wiadomych przyczyn roku trzeba było zrezygnować 
z kultywowania wielu tradycji lub organizować wydarzenia kulturalno-społeczne 
z ograniczeniami, ale to co najważniejsze udało się zrealizować. Spotkanie i podziękowanie 
Bogu za obfite plony ma dla społeczności związanej z uprawą ziemi: rolników, gospodarzy, 
ogrodników, sadowników, ale także dla pań zrzeszonych w Kole Gospodyń Wiejskich 
i mieszkańców wsi Czyżowice wielkie znaczenie. Dlatego ustalono, że w przyszłości, Msza 
dożynkowa będzie odbywała się właśnie w czyżowickiej parafii w ostatnią niedzielę sierpnia. 
Świątecznymi przygotowaniami zajęły się znacznie wcześniej panie z KGW wspólnie ze 
wspierającym je czyżowickim sołtysem Danielem Kuraszem. Wiele dni panie z wielkim 
zaangażowaniem plotły koronę dożynkową. Korona została ozdobiona insygniami 
papieskimi, a w sercu korony widniał wizerunek św. Jana Pawła II. Aby wszystko godnie 
przygotować, po posprzątaniu kościoła, niezastąpiona ekipa z KGW udekorowała 
w wiklinowych koszach naręcza warzyw, owoców, snopów i bukietów kłosów, kwiatów, 
ziół, którymi pięknie ozdobiono miejsca wokół ołtarza. W kulminacyjnym punkcie mszy 
na ręce ks. Adama Żemły został ofiarowany chleb wypieczony z mąki z ostatnich zbiorów. 
Chleb  jest symbolem pracy ludzkiej, życia, radości i szczęścia. Podkreśla to, co najważniejsze 
w życiu − dom rodziny, wspólnotę i gościnność. Na zakończenie uroczystej mszy wierni 
zaśpiewali „My chcemy Boga..” tak głośno, że życzyłabym sobie, aby zawsze dźwięki pieśni 
tak mocno wybrzmiewały w naszej świątyni. 
Cieszymy się, że Dożynki zwane także Świętem Plonów zostały zaznaczone w świadomości 
lokalnej i uświetnione piękną mszą św. prowadzoną przez księdza proboszcza Adama Żemłę.  

Anna Bierska

Członkinie KGW w Czyżowicach

Członkinie KGW w Czyżowicach w towarzystwie sołtysa Daniela Kurasza

źródło: pixabay

źródło: pixabay

źródło: pixabay
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„LEKKA PRZESADA” NA NAUTICE
Nowa wizytówka gminy Gorzyce?

Po bardzo udanej grudniowej imprezie 
charytatywnej na basenie „Nocne pływanie 
na Nautice” nasz GOTSiR zaproponował 
nową – bieg terenowy z przeszkodami dla 
dzieci i młodzieży.  
Jak wskazał dyrektor „Nauticy” Ryszard 
Markiewicz jest to jeden z elementów 
wdrażania nowej strategii ośrodka sportu 
– próby stworzenia nowej „marki” - 
wydarzenia rekreacyjno-sportowego, które 
mogłoby stać się w przyszłości wizytówką 
gminy. 

Podkreślenia wymaga fakt, 
że obie powyższe imprezy 
zrealizowane były we współpracy  
z mieszkańcami i organizacjami z terenu 
gminy, tym razem wolontariuszy i lokalnych 
firm sponsorów było około 30! Szczególnie 
chciałbym wyróżnić Panią Magdalenę 
Sieńko i Pana Janusza Skrzyszowskiego – 

dodaje dyrektor – bez 
których osobistego 
zaangażowania całość 
byłaby znacznie 
skromniejsza.
A co możemy 
powiedzieć o samym 
biegu?
Pierwszą konkurencją 
okazały się już 
zgłoszenia - covidowy 
limit zgłoszeń został 
osiągnięty już po 
3 dniach (chociaż 
niektórzy nie chcieli 

się poddać;-)! Sam bieg główny dla dzieci 
od 7 roku życia „Lekka przesada” zasłużył 
w pełni na swoją nazwę – nie słyszano 
opinii, że to piknik: prawie 800 metrów 
wymagającej trasy: opony, czołganie w błocie, 
pokonywanie sieci czy zwiedzanie rowów 
z wodą czyli było wszystko co można znaleźć 
w runmageddonach dla dorosłych.
Było trudno i brudno, były łzy radości, 
sportowa zawziętość i złość z przegranej – 
emocji nie brakowało. Każdy kto ukończył 
był zwycięzcą - otrzymał pamiątkowy 
ekologiczny medal i słodycze od sponsorów. 
Zdobywcami pucharów, którzy musieli 
pokonać trasę drugi raz! zostali:
Dziewczyny 7-9 lat: Nina Sobczyńska - 
zajeła 1. miejsce, Agata Kwiatoń - zajeła 2. 
miejsce, Nadia Rumpel - zajeła 3. miejsce
Dziewczyny 10-12: Martyna Pietroszek - 
zajeła 1. miejsce, Maja Nakoneczny - zajeła 
2. miejsce,Malwina Rumpel - zajeła 3. 
miejsce
Chłopaki 7-9: Oliwier Wądołowski - zajoł 
1. miejsce, Jakub Chrobok zajoł 2. miejsce, 
Oskar Cielemęcki zajoł 3. miejsce, 
Chłopaki 10-12: Samuel Zielonka zajoł 
1. miejsce, Robert Glenc zajoł 2. miejsce,  
Błażej Tekiela zajoł 3. miejsce, 
Grupa wiekowa 13-15 lat: Pierwsze meijsca 
zalęli: Paulina Grzegorzek i Grzegorz 
Nakoneczny.

Gratulacje!!!

Czy będzie druga 
edycja „Lekkiej 
przesady”? 
Jesteśmy jeszcze 
w trakcie analiz, ale 
oceniam imprezę 
jako dobre działanie 
z punktu widzenia 
bardzo dużej liczby 
chętnych dzieci oraz 
co jeszcze ważniejsze 
integracji lokalnej 
społeczności – 

odpowiada dyrektor i dodaje, że warto zacząć 
rozmawiać i pomyśleć nad stworzeniem 
gminnej „platformy”, która wspierałaby 
właśnie tych lokalnych animatorów sportu 
i kultury. 
Na dzisiaj zapraszam Państwa do odwiedzin 
basenu. 

Roman Koral

PS. link do zdjęć znajdziecie na profilu FB 
nauticagorzyce

Uczestnicy podczas biegu

Było błotniście

Było mokro

Rywalizowano do samego końca

Dzieciom niestraszne były przeszkody

Zmęczenie dopadało każdego

Fot.: arch. Nautica
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Po długiej przerwie spowodowanej COVID-19 DFK filia 
Rogów wznowiła swoją działalność. Z kilku ciekawych projektów 
na szczególną uwagę zasługują półkolonie zorganizowane dla dzieci, 
prowadzone w znakomity i bardzo ciekawy sposób przez Panią Edytę 
oraz Aleksandrę. Przez dwa tygodnie wszystkie uczestniczące w nich 
dzieci miały wiele atrakcji, przede wszystkim tak potrzebny kontakt 
z przyrodą, zwiedzanie obiektów na terenie Śląska i Opolszczyzny 
oraz zapomniane przez najmłodszych gry i zabawy zespołowe. 
W dobie siedzenia przy komputerach była to znakomita forma 
oderwania najmłodszych od komputera i umożliwienia naszym 
latoroślom integracji zespołowej. Ten wielki sukces osiągnięto dzięki 
n i e s a m o w i t y m 
z d o l n o ś c i o m 
pedagogicznym 
Pań prowadzących 
oraz ich 
w e w n ę t r z n e j 
emapatii. Za to 
im serdecznie 
dziękujemy.

Ciekawym projektem był również pokaz robienia mydełek. 
W miłym gronie Panie z DFK pod czujnym okiem profesjonalistki 
formowały mydełka według własnej inwencji i kreatywności. Była 
to znakomita nauka z zakresu zachodzących reakcji chemicznych 
oraz uświadomienia sobie tego, że z własnego wyboru można żyć 
ekologicznie i niekoniecznie drogo płacić w sklepie.

NOWINKI Z DKF ROGÓW
Na przełomie 

lipca i sierpnia DFK 
Wodzisław Śl. filia 
Rogów zorganizował dwie 
pielgrzymki do Bardo 
i Czorsztyna.
Bardo to niewielkie 
zabytkowe miasto leżące 
nad Nysą Kłodzką. 
Pielgrzymka rozpoczęła 
się uroczystą Mszą Świętą 
z udziałem mniejszości 
z całej Polski oraz Niemiec. 
Choć głównym celem 
było pielgrzymowanie to 
warto zaznaczyć, że na tle 
turystycznym ta okolica 
ma wiele do zaoferowania. 
Ciekawą atrakcją jest figura Matki Bożej wykonana w XII 
w. z drewna, co czyni ją najstarszym zabytkiem na Dolnym 
Śląsku. Interesująca jest również Droga Kalwaryjna, na 
Górze Bardzkiej, gdzie po raz pierwszy ukazała się Matka 
Boża. Te i wiele innych legend przyczyniło się do kultu 
Maryjnego w Bardo.

W dniu 12,13 
sierpnia 2020 
zorganizowana 
została wycieczka 
do Bolesławca, 
odbyło się 
tam podczas 
coroczne go 
Bolesławieckiego 
Święta Ceramiki. 
W programie 
było również 
z w i e d z a n i e 
M u z e u m 
Ceramiki. 

Ze względu 
na sytuację 
p a n d e m i c z n ą 
o g r a n i c z o n e 
zostały imprezy 
masowe, pomimo 
to wystawcy 
ceramiki mieli sporo do zaoferowania. Przepiękne naczynia 
użytkowe oparte na starych i nowoczesnych wzorach cieszyły 
oczy zwiedzających. 
Niespodzianką dla uczestników wycieczki był pobyt w pałacu 
Brunów. Jest to budowla z XV wieku kilkakrotnie zniszczona 
i przebudowana. 

Nowe tchnienie pałac odzyskał w 2004 roku, dzięki staraniom 
rodziny Edwarda Rzeźwickiego. 
Jest to przepiękne połączenie historii z nowoczesnością. Goście 
tam obecni czują atmosferę minionych lat, dzięki zaangażowaniu 
ludzi tam pracujących. Pałac godny polecenia.

Rywalizowano do samego końca

Uczestnicy półkolonii

Uczestnicy półkolonii na wspólnym zdjęciu

Produkcja ręcznie robionych mydełek

Wnętrza pałacowe

Wakacyjna wycieczka

Fot.: arch. DKF Rogów
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Obchodzącym swoje urodziny w pażdzierniku: Małgorzacie 
Danilczuk, Gertrudzie Sitek, Szarlotcie Moll, Emilii Nowrot 
z Gorzyc, Annie Kałuży, Helenie Kisiel-Przybylskiej, Jadwidze 
Lipce, Henrykowi Knopkowi z Turzy Śląskiej, Annie Grycman, 
Jadwidze Rek z Rogowa, Jadwidze Kwaśnicy z Odry, Stefanii 
Mitko, Józefowi Poloczek z Gorzyczek, składamy serdeczne 
gratulacje i życzenia stu lat życia w zdrowiu i pomyślności, a przede 
wszystkim ogromu energii i wigoru.

Piotr Wawrzyczny
przewodniczący Rady Gminy

CZCIGODNI JUBILACI

Kamienne gody  w naszej gminie obchodzili państwo
Wanda i Józef Poloczek. Pan Józef pochodzi z Gorzyczek, 
a pani Wanda z Wodzisławia Śl. Poznali się na zabawie i w 1950 
roku powiedzieli sobie sakramentalne „tak”. Wychowali dwie 
córki i jednego syna. Doczekali się czterech wnuków i trzech 
prawnuków. Pan Józef był górnikiem, a pani Anna zajmowała się 
domem i wychowaniem dzieci. 
Ze względu na sytuacje epidemiczną w kraju życzenia z okazji tak 
pięknego jubileuszu zostały przekazane jubilatom drogą pocztową.

„KAMIENNI” JUBILACI - 70, LAT RAZEM

Piotr Wawrzyczny
przewodniczący Rady Gminy

Daniel Jakubczyk
wójt Gminy Gorzyce

Daniel Jakubczyk
wójt Gminy Gorzyce

mini
RUBRYKA SATYRYKA 

 Czesław Czaika

Rewanż
Rewanżowi tak się nieraz w życiu zdarza:

on zaciągnął ją do łóżka, ona jego do ołtarza.

Gdy
Gdy pokonamy już tego wirusa

i żyć się będzie lżej niż do tej pory,
życie nowego sprawi nam psikusa,
dręczyć nas będą kolejne wybory.

Pandemiczne narodziny
Niebawem będzie do tego dochodzić, 
że dzieci nie w czepku, a z maseczką 

będą się rodzić.

Małżeńska harmonia
Wtedy małżeństwo zgodnie funkcjonuje,

gdy nikt nie gra pierwszych skrzypiec
i nikt nie dyryguje.

Podziękowanie dla Pani Barbary Kuźnik – wieloletniej 
Dyrektorki Przedszkola Publicznego „Chatka Małolatka” 
w Czyżowicach. Za wsparcie, cierpliwość, za uśmiech i troskę, 
za pozytywne nastawienie do swoich pracowników, za chęć 
współpracy na rzecz naszego przedszkola i lokalnej społeczności. 

składają pracownicy Przedszkola

PODZIĘKOWANIE

Wszystkie co piekne i wymarzone, 
niech w Waszym życiu będzie spełnione.

Niech życie płynie, a co złe niech szybko minie.

Dostojnym Jubilatom:

Krystynie i Henrykowi Tomalom 
z Osin

z okazji 50.lecia pożycia małżeńskiego 
oraz 70.lecia urodzin Krystyny Tomali

Błogosławieństwa Bożego 
oraz nieustającej ludzkiej życzliwości,

na dalsze lata życia.

składają:
Koleżanki z KGW Osiny

Chór Melodia z Osin
Rada Sołecka

a do życzeń dołącza się 
ks. proboszcz Grzegorz Gwóźdź

ŻYCZENIA



LUDZIE O ZŁOTYCH SERCACH 

Przybyli goście 

Marta Wachtarczyk podczas występu

Gratulacje złożył wójt gminy Gorzyce

Pamiątkowa kronika

Felicjan Krótki robi wspis do księgi Teresa Parzych w otoczeniu przybyłych na uroczystość gości

KGWiGW Kolonii Fryderyk Anna Bierska gratuluje laureatom
Janina Makosz z córką Urszulą i wnuczką 
Martą Natalia Mańka-Mularczyk podczas występu dla laureatów

Goście przybyli na uroczystość

Gratulacje składała również redaktor naczelna Anna Bierska

Natalia Mańka-Mularczyk podczas koncertu dla laureatów

Fot.: M. Albin


