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,,Aktorstwo niewydumane, niewymyślo-
ne, prawdziwe i uczciwe, aktor z krwi i kości” 
– tak wypowiada się o jednym z najlepszych 
współczesnych aktorów Marianie Dziędzie-
lu inny wybitny aktor, krajan, urodzony w są-
siednim Godowie Franciszek Pieczka.

Benefis Honorowego 
oBywatela gminy godów

Ks. Bernard wodecKi 

Zdjęcia Z festynu rZepKi

poKaZ Konia 
ŚląsKiego

wysZuKane 
w arcHiwum

emeryci Ze sKrZysZowa 
w wamBierZycacH

28 lipca 2012 r. na terenie Ośrodka Sportów i Rekreacji 
Konnej „Mustang” odbył się VI Pokaz Konia Śląskiego

Budowa Wiejskiego Ośrodka Kultury 
w Skrzyszowie

fo
t. 

F.
 B

rz
oz

a

fo
t. 

F.
 B

rz
oz

a

fo
t. 

F.
 B

rz
oz

a

fo
t. 

F.
 B

rz
oz

a

fo
t. 

F.
 B

rz
oz

a

19 sierpnia w gołkowickim ośrodku kultu-
ry odbył się benefis Honorowego Obywatela 
Gminy Godów, urodzonego w Gołkowicach , 
znanego aktora, laureata wielu nagród – Ma-
riana Dziędziela. Okazją do spotkania były 
urodziny aktora oraz okres 45 lat, jaki minął 
od jego debiutu aktorskiego w „Stawce więk-
szej niż życie”, a odcinek nosił tytuł „Akcja Liść 
dębu”. Uroczystość połączono z promocją 
książki Dariusza Domańskiego poświęconej 
aktorowi.

Były życzenia, kwiaty, wiele wzruszeń 
i wspomnienia. Do Krakowa wraz z aktorem 
pojedzie specjalnie wykonane na tę okazję, 
rzeźbione krzesło autorstwa Krzysztofa Po-
pka – także gołkowiczanina.

Dla licznie zgromadzonych gości aktor za-
grał na trąbce oraz zaśpiewał. 

Mimo wielu sukcesów wciąż pozostał oso-
bą skromną, dla wielu po prostu Marysiem. 
Zgodnie z tym, co powiedział na dożynkach, 
kiedy otrzymał tytuł Honorowego Obywatela 
Gminy Godów, nigdy nie zapomina o Gołko-
wicach, a wręcz przeciwnie – zawsze podkre-
śla szczególny związek z rodzinnymi strona-
mi.

Lata wczesnej młodości spędzonej w Goł-
kowicach, w rodzinnym domu, ukształtowały 
go jako aktora i człowieka. Franciszek Piecz-
ka, gratulując młodszemu po fachu koledze 
sukcesów, zwrócił uwagę na wyjątkowość 
i szczerość jego aktorskich kreacji, z dumą 
podkreślając przynależność ich obu do ,,fil-
mowej szkoły gołkowicko-godowskiej”.

Tatiana Stopyra
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sprawy samorządowe 3

W 27 DNIU LIPCA 
2012 R. ODBYŁA SIĘ 

NADZWYCZAJNA SESJA 
RADY GMINY GODóW, 

WEDŁUG OBOWIĄZUJĄCEJ 
NUMERACJI BYŁA TO XXII 

SESJA. 

Podjęto dwie uchwały w na-
stępujących sprawach:

• Zbycia nieruchomości poło-
żonych w Skrzyszowie;
Przedmiotowa uchwała umożliwia rozpoczęcie procedury prze-
targowej mającej na celu zbycie 41,4 hektara gruntów, z tego 5,2 
hektara gruntów własnych oraz 36,2 hektara gruntów Skarbu Pań-
stwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Godów. Powyższe grunty 
stanowiące zwałowisko skały płonnej po byłej KWK „1Maja” Gmina 
Godów w roku 2010 nabyła od Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. 
za zaległy podatek z lat poprzednich. Inwestor, który jest zaintere-
sowany nabyciem tego gruntu, oferuje przedsięwzięcie dające 50 
tys. m² pod dachem oraz 120 miejsc pracy. Ponadto zbycie zapew-
nia Gminie Godów wpływy do budżetu z podatków. Z uwagi na po-
wyższe, podjęcie tej uchwały było zasadne. Za podjęciem uchwały 
głosowało 12 radnych, przy jednym przeciwnym głosie spośród 13 
radnych obecnych na sesji.

• Zmiany w budżecie Gminy Godów na 2012 rok.

Szczegółowe treści uchwał oraz protokół sesji można znaleźć na 
stronie internetowej naszej gminy www.godow.bip.info.pl

sZanowni cZytelnicy! 
W sobotę, 18 sierpnia br., w sołectwie Łaziska odbyły się Gminne 

Dożynki 2012. 
W imieniu całej Rady Gminy pragnę podziękować wszystkim orga-

nizatorom tegorocznych dożynek za pracę i osobiste zaangażowanie 
się w ich przygotowanie . W sposób szczególny dziękuję mieszkań-
com Łazisk za barwny wystrój trasy przemarszu i przejazdu korowodu 
dożynkowego oraz wszystkim organizacjom i stowarzyszeniom z po-
szczególnych sołectw za przygotowanie i udział w korowodzie. Miesz-
kańcom Gminy Godów dziękuję za liczny udział i wspólną zabawę na 
festynie dożynkowym.

Antoni Tomas
Przewodniczący RG Godów

DroDZy
miesZkańcy!

Dożynki Gminne 2012 za nami. 
Chciałbym wszystkim zaangażo-
wanym Mieszkańcom podzięko-
wać za organizację tego święta. 
Uczestnikom wspaniałego koro-
wodu dożynkowego, wszystkim 
organizacjom z sołectwa Łaziska, 
komitetowi organizacyjnemu, 
pracownikom Urzędu Gminy, 
GCKSiT-u, służbom mundurowym 
oraz obsłudze medycznej dzięku-
ję za czas włożony w organizację 
tej wspaniałej uroczystości.  

Za nami również wakacje. 
W okresie tym zostały przepro-
wadzone drobne remonty we 
wszystkich szkołach i przedszko-
lach tak, aby nasi najmłodsi mogli uczyć się w jak najlepszych wa-
runkach. Największe zmiany nastąpiły w przedszkolu w Skrzyszowie, 
gdzie z 1 dniem września otworzyliśmy kolejny oddział oraz w Goł-
kowicach, gdzie powstały dodatkowe trzy oddziały, w tym w salkach 
katechetycznych dwa oddziały, za co składam podziękowania ks. Pro-
boszczowi z Gołkowic za wyrażoną zgodę na ich utworzenie. Z kolei 
Zespół Szkół w Skrzyszowie został wzbogacony dwoma boiskami 
sportowymi, tj. boiskiem wielofunkcyjnym z nawierzchnią tartanową 
oraz boiskiem ze sztuczną trawą.

Zakończyły się również dwie duże inwestycje drogowe realizo-
wane w naszej gminie. Pierwsza to przebudowa ul. Powstańców Śl. 
w Łaziskach i Godowie (od ronda przy autostradzie do ronda w Go-
dowie). Zbudowano ponad 4 km chodników, ponad 2 km kanalizacji 
deszczowej oraz ułożono ponad 4 km nowej nawierzchni. Koszt – to 
prawie 7 mln zł, z czego Powiat Wodzisławski uzyskał dofi nansowanie 
w wysokości 5,2 mln zł. Druga inwestycja to przebudowa ul. Dębowej 
w Skrzyszowie i ul. Olszyńskiej w Krostoszowicach – to ponad 2 km no-
wej drogi wraz z podbudową, kanalizacja deszczowa oraz odtworzone 
rowy. Koszt inwestycji to prawie 2 mln zł.

Wkroczyliśmy również w ostatni etap remontu Ośrodka Kultury 
w Skrzyszowie. Koszt remontu to ponad 1,5 mln zł. Jego otwarcie pla-
nujemy na październik. Ośrodek został dostosowany do nowych prze-
pisów. Mam nadzieję, iż obiekt ten będzie znowu miejscem częstych 
spotkań dla wszystkich mieszkańców.

Z pozdrowieniami

Mariusz Adamczyk
Wójt Gminy Godów

sZanowni miesZkańcy 
gminy goDów!
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PRZEWODNICZĄCEMU RADY GMINY

ANTONIEMU TOMASOWI

WYRAZY GŁĘBOKIEGO WSPÓŁCZUCIA
Z POWODU ZGONU MATKI 

SKŁADAJĄ
 

RADA I WÓJT GMINY GODÓW
wraz z Zespołem Redakcyjnym „Jesteśmy”

SERDECZNE PODZIĘKOWANIE WSZYSTKIM, KTÓRZY W TAK BOLESNYCH 
DLA NAS CHWILACH DZIELILI Z NAMI SMUTEK I ŻAL, OKAZYWALI WIELE 

SERCA I ŻYCZLIWOŚCI ORAZ UCZESTNICZYLI W POGRZEBIE

NASZEJ MATKI ŚP.

MARII THOMAS

KS.DZIEKANOWI WITOLDOWI TATARCZYKOWI, KS. PROBOSZCZOWI STA-
NISŁAWOWI MICHAŁOWSKIEMU, KS. PROBOSZCZOM PARAFII Z GMINY 

GODÓW ORAZ POZOSTAŁYM KAPŁANOM BIORĄCYM UDZIAŁ 
W KONCELEBRZE MSZY ŚW., WÓJTOWI, RADNYM ORAZ PRACOWNIKOM 

GMINY GODÓW, DYREKTOROM SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI, DELEGACJOM, 
RODZINIE, PRZYJACIOŁOM, SĄSIADOM ZA OKAZANĄ PAMIĘĆ,

ZA WYRAZY WSPÓŁCZUCIA, ZA MODLITWĘ, ZA ZŁOŻONE WIEŃCE 
I KWIATY SERDECZNE „BÓG ZAPŁAĆ” SKŁADAJĄ

SYN ANTONI Z RODZINĄ



z życia gminy4

Zamówienia publicZne
1. 09 lipca została podpisana umowa na roboty remontowo-na-

prawcze na wybranych odcinkach dróg gminnych z S.C. Henryk Halfar, 
Grzegorz Halfar z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju ul. Piaskowa 9, 44-338 
Jastrzębie-Zdrój, za cenę 197.125,19 zł.

2. 17 lipca podpisano umowę na budowę boisk sportowych przy 
Zespole Szkół w Skrzyszowie z Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną z sie-
dzibą w Rybniku ul. Majątkowa 42, 44-207 Rybnik, za cenę 434.146,95 
zł.

3. 19 lipca podpisano umowę na przebudowę budynku użytecz-
ności publicznej w Skrzyszowie – roboty wykończeniowe w garażu 
użytkowanym przez OSP z firmą Brzoza Grzegorz Usługi Malarsko-Ta-
peciarskie, Remontowo-Budowlane z siedzibą w Gołkowicach ul. Bo-
rowicka 18, 44-341 Gołkowice, za cenę 20.764,59 zł.

4. 19 lipca podpisano umowę na adaptację pomieszczeń na cele 
oddziałów przedszkolnych w Gołkowicach z firmą Brzoza Grzegorz 
Usługi Malarsko-Tapeciarskie, Remontowo-Budowlane z siedzibą 
w Gołkowicach ul. Borowicka 18, 44-341 Gołkowice, za cenę 84.582,45 
zł.

5. 08 sierpnia podpisano umowę na modernizację drogi dojazdo-
wej do gruntów rolnych – odgałęzienie ulicy J.III Sobieskiego w Gołko-
wicach z firmą Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie ul. gen. J. Zajączka 
9, 01-518 Warszawa, za cenę 159.208,27 zł.

Barbara Banko
Referat Funduszy Zewnętrznych 

i Zamówień Publicznych

nestorZy nasZej gminy

KLEMENTYNA SZEWCZYK Z ŁAZISK

Urodziła się 11 sierpnia 1912 roku w Bottrop (Westfalia – Niemcy) 
jako jedna z jedenaściorga rodzeństwa. Ojciec – Jan Kubiniok – pocho-
dził z Łazisk, zaś matka Alojzja – z Godowa. Po ślubie rodzice wyjechali 
do Niemiec, gdzie ojciec pracował w kopalni przez 20 lat.

W 1921 roku ojciec Jubilatki sam wrócił na Śląsk, aby brać udział 
w III Powstaniu Śląskim. W 1922 roku Pani Klementyna z matką i ro-
dzeństwem przyjechała za ojcem, gdzie miała mieć spokojne życie, co 
niestety – się nie spełniło. Tu dopiero zaczęła poznawać prawdziwe 
życie w biedzie. Już jako małoletnia pracowała u gospodarzy, aby po-
móc rodzicom, a później w majątku ziemskim na terenie Łazisk. W 1933 
roku Jubilatka wyszła za mąż za mieszkańca Turzy Śląskiej – Henryka 
Szewczyka. Życie wiedli bardzo skromne. Pani Klementyna pracowała 
u gospodarzy w polu, a mąż pracował jako kołodziej. W czasie wojny 
w pożarze stracili wszystko, mimo to nie stracili nadziei i nie poddali 
się. Wychowali 3 dzieci. Doczekali się 9 wnuków i 20 prawnuków. 

Z mężem Dostojna Jubilatka przeżyła 76 lat, z tego 50 lat we wła-
snym domu wraz z córką i zięciem. Doczekała też 101. rocznicy uro-
dzin męża, a teraz sama obchodzi 100. rocznicę swoich urodzin. Jest 
otoczona liczną, prawie 50-osobową, rodziną, która zawsze pamięta 
o swojej Babci i Prababci i często Ją odwiedza.

MARIA MARCOL ZE SKRZYSZOWA

Urodziła się 22 lipca 1922 roku w Skrzyszowie. Szkołę podstawową 
ukończyła w Mszanie. W wieku 18 lat wyszła za mąż, w czasie wojny 
owdowiała. Po wojnie pracowała w Czechach, potem w Parku Zdrojo-
wym w Jastrzębiu-Zdroju.

Z drugim mężem, Sylwestrem Marcolem, przeżyła 60 lat. Urodziło 
się im dwoje dzieci. Doczekali się 4 wnuków i 3 prawnuków.

Pani Maria nadal mieszka w rodzinnym Skrzyszowie i cieszy się 
z każdego kolejnego dnia.

ZOFIA TATARCZYK ZE SKRZYSZOWA

Urodziła się 19 sierpnia 1922 roku, a więc w tym roku obchodziła 
jubileusz 90 lat życia. 

 Jubilatkę odwiedziły Sekretarz Gminy i Kierownik Urzędu Stanu Cy-
wilnego w Godowie, składając Jej życzenia zdrowia oraz spokojnych 
dni w otoczeniu rodziny.Uzupełnieniem życzeń był bukiet herbacia-
nych róż. 

Spotkanie było doskonałą okazją do wysłuchania wspomnień Pani 
Zofii. Solenizantka wspominała czas, kiedy mogła uprawiać przydo-
mowy ogródek i hodować kwiaty.Były to dla niej najprzyjemniejsze 
chwile w życiu. Dziś Jubilatka spędza czas w swoim pokoju, ale też czę-
sto wychodzi w towarzystwie najbliższych na spacery. Nie narzeka na 
brak apetytu. 

Przy okazji warto zwrócić uwagę na fakt,który niewątpliwie cieszy, 
że my,młodsze pokolenie,możemy czerpać wiedzę z tej wielkiej skarb-
nicy, jaką mają ludzie doświadczeni.

Wszyscy życzymy jeszcze Jubilatce wielu lat życia w dobrym samo-
poczuciu i zdrowiu, a także pogody ducha, radości i wszelkiej pomyśl-
ności. 
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Urodził się 18 listopada 1922r. w Łaziskach 
Rybnickich jako syn Franciszka Karola Wodec-
kiego i Wiktorii zd.Koczwara.

Jego dalsi przodkowie, co jest historycznie 
udowodnione (przez E. Drobnego), pocho-
dzili z okolic Krakowa. Po upadku powstania 
krakowskiego i Rzeczpospolitej Krakowskiej 5 
braci Wodeckich – powstańców, aby uniknąć 
represji ze strony władz austriackich, w marcu 
1846r. zdecydowało się emigrować do Prus. 
Osiedlili się nad Olzą w Łaziskach, gdzie po-
tem mieli liczne rodziny i w II Rzeczpospolitej 
niemal co drugi dom w tej miejscowości nale-
żał do rodziny Wodeckich.

Ojciec Bernarda pochodził z wielodzietnej 
rodziny i sam miał dwanaścioro dzieci, spo-
śród których Bernard był 9. z kolei, a najmłod-
szym z 6 braci.

W łaziskim kościele był ochrzczony, tam 
przyjął I Komunię Świętą. W rodzinie Wodec-
kich panowała atmosfera żywej wiary i głębo-
kiej religijności i pracowitości. Często widział 
swoją matkę na klęczkach z rękami spraco-
wanymi, oplecionymi różańcem i słuchał ojca 
czytającego fragmenty Biblii.

W domu była prawdziwa biblioteka pełna cennych książek i cza-
sopism o treści religijnej i patriotycznej. Rodzice dbali o solidne wy-
kształcenie swoich dzieci i mieli do dyspozycji również instrumenty 
muzyczne. Bernard nauczył się gry na klarnecie i potem jako kleryk 
grał w orkiestrze. 

Po ukończeniu szkoły podstawowej (która powstała m.in.dzięki 
pracy jego ojca, stryja Antoniego Wodeckiego i wuja Franciszka Ko-
czwary) dostał zgodę rodziców na uczenie się na misjonarza. Jego 
marzeniem była praca misyjna na kontynencie afrykańskim w Nowej 
Gwinei lub azjatyckim - w Chinach. Jesienią 1936r. rozpoczął naukę 
w Niższym Seminarium Duchownym w Domu Misyjnym w Rybniku. 
Naukę przerwał wybuch II wojny światowej.

Po zakończeniu wojny rozpoczął dalszą naukę w Wyższym Semi-
narium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie i 08 lipca 1951r. 
otrzymał święcenia kapłańskie.

Ponieważ znał kilka języków (łacina, greka, niemiecki, angielski, 
francuski), dostał odmowę wyjazdu na misję z prośbą o uczenie przy-
szłych misjonarzy. Żeby zrozumiał przyczynę odmowy,usłyszał takie 
słowa: „Bernardzie, jeśli wyjedziesz, pracować będą twoje dwie ręce, 
jeśli zostaniesz tu, twoje ręce będą pracować na całym świecie”. Już od 
jesieni prowadził wykłady w Nysie, ucząc się dalej i zdobywając tytuły 
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społu tłumaczy Biblii Poznańskiej (Stary i Nowy Testament).
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w Warszawie (21 lat), Suwałkach, Olsztynie, Elblągu. Od 1971 roku za-
mieszkał w Domu Misyjnym w Pieniężnie, prowadząc wykłady tam 
i w kilku innych seminariach. Pisał wiele publikacji biografi cznych. 
Aby te artykuły zostały zapamiętane,w latach 2005-2006 zostały wy-
dane w dwóch tomach pt. „Na początku było słowo”. Ważne jest też 
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przekazany osobiście bł. Janowi Pawłowi II.
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z jego udziałem w międzynarodowych zjazdach i konferencjach. Pisał 
też przedmowy i wstępy do książek,a także wiersze – „Ku prawdzie 
i dobru”(zbiór liczący ponad 700 stron). 

Brał udział w licznych sympozjach misjologicznych i religioznaw-
czych. Pięciokrotnie przebywał w Ziemi Świętej, gdzie wygłaszał refe-
raty w Tel Awiwie, Hajfi e, Nazarecie, Jerozolimie. Dwukrotnie stanął na 
szczycie góry Synaj. Zapraszano go do ośrodków naukowych z wykła-
dami oraz na kongresy International Organization (IOST), Katholisches 
Bibelwerk i Colloquia Biblica do Paryża (Sorbona), Bazylei, Le Dorat, 
Cahors,Wiednia, Bonn, Getyngi, Kopenhagi, Madrytu, Salamanki, Fa-
timy, Louvain, Oslo, Tromso, Londynu, Liverpoolu, Cambridge, Shef-
fi elds, Vancouver, Chicago, Irkucka. Wielokrotnie docierał do kolebki 
swego zgromadzenia do Steyl w Holandii i Goch w Nadrenii (Niemcy). 
Kilkakrotnie przebywał w Rzymie, brał systematyczny udział w krajo-
wych Sympozjach Biblistów Polskich.

Ks. dr Bernard Wodecki został uhonorowany dwiema księgami pa-
miątkowymi „Żywe jest słowo Boże i skuteczne” prof. Chrostowskiego 
(Warszawa, 2001) i „Stałem się sługą Ewangelii” (Pieniężno, 2001).

Zmarł na zawał serca w Krynicy-Zdroju 13 lipca 2008 roku po odpra-
wieniu o godz. 9.00 mszy świętej. Pogrzeb odbył się 15 lipca w Pieniężnie.

Znany był w kraju i za granicą z zamiłowań biblijnych i misjologicz-
nych, cieszył się powszechnym uznaniem, z którego szczerze był dum-
ny.

Stanisława Wodecka – Lenczyk i Gerard Lenczyk

cZŁowiek Z nasZej Ziemi 
– ks. Dr bernarD woDecki sVD
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SERDECZNE PODZIĘKOWANIA ZA OKAZANĄ NAM POMOC 
 W CIĘŻKICH CHWILACH I ZŁOŻONE WYRAZY WSPÓŁCZUCIA,

 A TAKŻE WIEŃCE I KWIATY ORAZ LICZNY UDZIAŁ W POGRZEBIE
 

MĘŻA, OJCA I DZIADKA

 ŚP. ALOJZEGO POPKA 

RODZINIE, PRZYJACIOŁOM, SĄSIADOM, ZNAJOMYM, 
KOLEGOM Z PRACY, DELEGACJOM UG W GODOWIE

I KGW W GOŁKOWICACH, KAPŁANOM CELEBRUJĄCYM MSZĘ ŚW.,
CHÓROWI „ECHO” ORAZ WSZYSTKIM, 

KTÓRZY TOWARZYSZYLI MU W OSTATNIEJ DRODZE

SKŁADAJĄ ŻONA, SYN I CÓRKI Z RODZINAMI
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DZień rZepki w skrbeńsku

parafialny festyn w skrZysZowie

W pewne upalne lipcowe popołudnie Maryjka z Gustlikiem siedzie-
li w laubie. Cały ranek pracowali w ogrodzie i teraz przyszedł czas na 
odpoczynek. Leniwie spoglądali na drogę, na której pojawiało się co-
raz więcej samochodów, pieszych i rowerzystów. Dziwił ich niezmier-
nie taki ruch na ich spokojnej ulicy. 

Nagle zza zakrętu wyłonili się Ana z Achimem. 
– A kaj wy tak ciągniecie, jak kolonijoki do rzepki? – spytała z uśmie-

chem Maryjka. 
Znajomi popatrzyli na nią ze zdumieniem – Toż nie wiysz, że dzisio je 

festyn? 
– Czamu my o tym nie wiymy...? – spytał Gustlik swoją żonę. 
– No ja, jak sie nie czyto plakatów, co na słupie, sklepie, tablicy som 

powieszane, to potym tak je. Tam ni ma samych reklam, yno sie idzie do-
wiedzieć, co we wsi sie dzieje ciekawego – podsumowali Ana i Achim.

Ta krótka historyjka przedstawia znaczenie lokalnego powiedzon-
ka, które coś niecoś mówi o mieszkańcach Koloniji, czyli Skrbeńska. 
Sama nazwa Kolonijo pochodzi od kolonii na Górnych i Dolnych Goł-
kowicach założonej w tym miejscu w 1775 roku. Z kolei powiedzonko 
„ciągnie jak kolonijok do rzepki” (w znaczeniu „bardzo się spieszy”) 
nawiązuje do rolniczego charakteru tej miejscowości i ukazuje jej 
mieszkańców jako ludzi energicznych i nie stroniących od pracy. Jako 
element folkloru słownego stanowi ono element dziedzictwa kultu-
rowego.

Właśnie to charakterystyczne powiedzonko stało się impulsem do 
zorganizowania Dnia Rzepki, święta wszystkich mieszkańców Skrbeń-
ska, łączącego pokolenia. Z tej okazji Ośrodek Kultury w Skrbeńsku 
oraz miejscowy klub sportowy zaprosiły 7 lipca całe rodziny, nie tylko 
z tej miejscowości, na okolicznościowy festyn połączony z obchodami 
25-lecia LKS Skrbeńsko. Celem imprezy było przybliżenie mieszkań-
com historii ich małej ojczyzny, wywołanie poczucia odrębności kul-
turowej i integracja lokalnej społeczności. Festyn zorganizowano ze 
środków UE w ramach działania 413,czyli wdrażania lokalnych strategii 
rozwoju dla małych projektów.

Jako że impreza miała łączyć pokolenia dziadków, rodziców i dzie-
ci, nie mogło na niej zabraknąć atrakcji dla młodszych i starszych. Już 
od 14.00 można było zwiedzać wystawę staroci w sali ośrodka kultu-
ry. Dzieci i młodzież miały okazję zobaczyć dawne sprzęty codzien-
nego użytku, dobrze znane ich babciom i dziadkom, zaś starsze po-
kolenie mogło przypomnieć sobie dawne czasy, niejedną związaną 
z podobnymi przedmiotami historię, a także zadumać się nad ogrom-
nym postępem technicznym i cywilizacyjnym. Wśród staroci znala-
zły się sierp, moździerz, lemiesz, lampki naftowe, starodawne żelaz- 

ka z duszą, cep i wiele innych przedmiotów,które wyszły już z uży- 
cia. 

Kolejnym punktem zabawy tego upalnego dnia był występ zespo-
łu Duo-fix z programem pt. „Struś Pędziwiatr”. Artyści w radosnej at-
mosferze zaangażowali dzieci do wspólnej zabawy. W tym czasie na 
murawie boiska LKS Skrbeńsko dla wszystkich milusińskich dostępne 
były całkowicie bezpłatnie dmuchańce, karuzela i eurobungee. Sza-
leństwom nie było końca, a o zadowoleniu dzieci niezaprzeczalnie 
świadczyły ich uśmiechnięte, rumiane buzie. 

Po wesołej zabawie z Pędziwiatrem przyszedł czas na wybory Małej 
Miss i Małego Mistera Skrbeńska i okolic. Jury brało pod uwagę nie 
tylko dobrą prezencję, ale także umiejętność poradzenia sobie z odpo-
wiedziami na zaskakujące czasem pytania. Ostatecznie zwycięzcami 
zostali: Zuzanna Bystroń jako Mała Miss Skrbeńska i okolic , Kami-
la Pietrasz – I wicemiss, Maja Wuwer – II wicemiss; Arek Zmarzlik 
jako Mały Mister Skrbeńska i okolic, Franuś Solarek – I wicemister, ex 
aequo bracia Jakub i Kamil Kłosek – II wicemister. Wszyscy uczestni-
cy startujący w wyborach otrzymali upominki.

Teatr Naszej Wyobraźni działający przy Ośrodku Kultury w Goł-
kowicach rozbawił zgromadzoną publiczność przedstawieniami pt. 
„Rzepka” i „Gotowe na wszystko, czyli księżniczki XXI wieku”. Trzeba 
przyznać, że młodym aktorkom, szlifującym swe sceniczne umiejęt-
ności pod kierunkiem Dominiki Brzozy, talentu i poczucia humoru 
nie brakuje. Tego lipcowego popołudnia na scenie nie mogło zabrak-
nąć wizytówki Skrbeńska, czyli zespołu Melodia, zaś zabawa taneczna 
z zespołem X-Treme trwała do późnych godzin nocnych.

Pierwsze w historii Skrbeńska obchody Dnia Rzepki zaliczyć można 
do udanych. Dopisała pogoda, a zadowolone twarze dzieci, rodziców 
i dziadków oznaczały, że festyn spełnił swoje zadanie – połączył poko-
lenia, pomógł w integracji lokalnnej społeczności, a przede wszystkim 
pozwolił mieszkańcom Skrbeńska i okolic miło wejść w czas wakacji. 
Wspaniale byłoby, gdyby taka impreza została powtórzona i na stałe 
wpisała się w kalendarz wydarzeń kulturalnych w przygranicznej Kolo-
niji. Oby całe rodziny ciągnęły tam jak kolonijoki do rzepki.

Katarzyna Dobisz
Małgorzata Musińska

Podobnie jak w poprzednich latach, 15 sierpnia odbył się trzeci 
już festyn parafialny w Skrzyszowie pod hasłem „Rodzina cała u św. 
Michała”. Rozpoczął się od odegrania hejnału z wieży kościoła przez 
Kazimierza Szczypkę, który jest jego kompozytorem i przywitaniem 
zebranych przez proboszcza parafii, ks. Witolda Tatarczyka.

Program artystyczny imprezy był zróżnicowany, ale bardzo intere-
sujący. Rozpoczęła go młodzież szkolna z miejscowego zespołu szkół, 
dając pokaz swoich talentów, a takich w Skrzyszowie nie brakuje. Po 
niej wystąpił zespół śpiewaczy Podbuczanki pod kierownictwem Da-
niela Szkatuły. Z wielkim aplauzem została przyjęta kapela góralska 
Jetelinka ze Ślązakiem Roku 2010 Jankiem Macoszkiem, która bawiła 
tłumy widzów folklorem góralskim. Swój wielki kunszt muzyczny i wo-
kalny zaprezentowała również grupa artystów, która wraz z Piotrem 
Kupichą wygrała pierwszy telewizyjny program pt. ”Bitwa na głosy”, 
czyli zespół Feel. Kiedy zespół ze swoim liderem pojawił się na scenie 
emocje sięgnęły zenitu. Szczelnie wypełnione pole przed sceną przez 

fanów zespołu falowało w takt muzyki. Oni bawili się razem z wystę-
pującymi.

Przypuszcza się, że w tej imprezie parafialnej uczestniczyło około 
2 tys. ludzi. Ale festyn to nie tylko występy. To także dobrze zaopa-
trzone punkty gastronomiczne, loteria fantowa (sprzedano ok. 3 tys. 
pączków, w których umieszczono 100 numerów biorących udział w lo-
sowaniu nagród), a także sponsorzy, dzięki którym pokryto koszty fe-
stynu. Na szczególne podziękowanie zasługuje rzesza ludzi, która pod 
kierownictwem ks. Proboszcza ten festyn zorganizowała.

Tegoroczny festyn – podobnie jak poprzednie – prowadzili Danuta 
Szczypka i Paweł Sobik.

Kolejny raz okazało się też,że bez alkoholu można bawić się zna-
komicie. 

Festyn zakończył się wspólnym odśpiewaniem Apelu Jasnogór-
skiego. 

 B.O.
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Katarzyna Dobisz
Małgorzata Musińska
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fanów zespołu falowało w takt muzyki. Oni bawili się razem z wystę-
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 B.O.
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ręce rękom – ludziom ludzie
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18 sierpnia sołectwo Łaziska, starodawnym ojców obyczajem, go-
ściło wszystkich chętnych na gminnym dziękczynieniu za zebrane plo-
ny – na tradycyjnych dożynkach. 

Zgodnie z tym, co napisał Zygmunt Gloger: Kiedyż się rolnik ma we-
selić i Bogu dziękować, jeśli nie wtedy, gdy pod dach swój zgromadzi owo-
ce pracy mozolnej i zabiegów całorocznych? obchody Święta Plonów 
rozpoczęły się uroczystą Mszą św. dziękczynną za tegoroczne żniwa. 
W przepięknym, zabytkowym, drewnianym kościółku pw. Wszystkich 
Świętych w Łaziskach Mszę św. sprawowali proboszczowie z terenu 
naszej gminy pod przewodnictwem ks. Mariana Krzyżowskiego. 
Uczestniczyli w niej: Mariusz Adamczyk – wójt gminy a równocześnie 
gospodarz dożynek, Alicja i Krzysztof Salamonowie – tegoroczni 
starostowie, zaproszeni goście, przedstawiciele organizacji społecz-
nych, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy Łazisk.

Dalsze obchody dożynkowe rozpoczęły się barwnym korowodem, 
w którym z wielką pomysłowością zaprezentowały się poszczególne 
sołectwa. Korowód przeszedł ulicą Powstańców Śl., formując się wcze-
śniej na ul. Młyńskiej, następnie przemaszerował ulicą Skotnicką aż na 
boisko sportowe LKS Polonia Łaziska, gdzie odbywały się dalsze ob-
chody tej pięknej uroczystości. A czegóż to w tym barwnym pocho-
dzie nie było! Przed trybuną honorową, usytuowaną przy bramie bo-
iska, przejechali i przemaszerowali:

– jeździec z flagą Gminy Godów,
– korona dożynkowa KGW w Łaziskach,
– mażoretki z zespołu Juventus Karvina i Gminna Orkiestra Dęta 
 z Gołkowic pod batutą Ryszarda Wachtarczyka, 
– sztandary poszczególnych organizacji społecznych.
Za sztandarami podążały bryczki z gospodarzami dożynek, sołty-

sem Łazisk, ks. Proboszczem i zaproszonymi gośćmi: Franciszkiem 
Pieczką, Józefem Musiołem, ks. infułatem Pawłem Pyrchałą, Ma-
rianem Dziędzielem z małżonką, Zbigniewem Wodeckim i Krystia-
nem Tesarczykiem. Bryczki zaprzężone były w konie należące do Sto-
warzyszenia Hodowców i Miłośników Koni „Mustang” w Skrzyszowie.

W dalszej części prezentowali się Wójt wraz z pracownikami UG 
oraz inni goście.
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Kolejną nie lada atrakcją dla podziwiających korowód dożynkowy 
był przejazd pięknie przystrojonych przyczep, na których prezento-
wały się poszczególne instytucje i organizacje działające na terenie 
gminy. Byli więc mali marynarze i piraci z Zespołu Szkolno–Przed-
szkolnego w Łaziskach, sportowcy z łaziskiej Polonii, a także sekcje 
młodzieżowe straży pożarnej i górników ze Stowarzyszenia św. Bar-
bary w Łaziskach w strojach galowych, zaś Koła Gospodyń Wiejskich 
wystąpiły w regionalnych strojach śląskich. Można też było posłuchać 
ludowych przyśpiewek w wykonaniu naszych zespołów folklorystycz-
nych, zobaczyć nowoczesny sprzęt gaśniczy prezentowany przez po-
szczególne jednostki OSP, poznać historię i tradycję naszego regionu 
przedstawioną na wozach alegorycznych poszczególnych sołectw. 
Nie zabrakło także licznej grupy rowerzystów – członków Koła Tury-
styki Rowerowej oraz miłośników sportów motorowych na swoich 
stalowych rumakach. Swoje przyczepy przygotowały również firmy 
prężnie działające w naszej gminie: 

Gospodarstwo Rolne Marceliny i Bronisława Michniewiczów, 
Zakład Budowlany „ KLIMEX”,
OKTAN-SERWIS.
Korowód uatrakcyjniły także nowoczesne autokary należące do 

firm:
Usługi Transportowe – Roman Tomala,
Usługi Transportowe – Irena i Marek Pilch.
Przepiękna pogoda sprzyjała świętowaniu. Na całej, bardzo długiej, 

trasie korowodu można było podziwiać pięknie przystrojone domy, 
specjalnie zaaranżowane scenki rodzajowe czy stworzone przez M.i B. 
Michniewiczów, specjalnie na tę okazję, słomiane rzeźby. Mieszkańcy 
Łazisk i nie tylko z aplauzem przyjmowali barwny pochód i w większo-
ści dołączali do niego.

Po dotarciu do trybuny korowód prezentował się przed zgroma-
dzonymi na niej gośćmi, a jego uwieńczeniem i największą ozdobą 
była korona dożynkowa, niesiona przed scenę przy dźwiękach pieśni 
zespołu Kalina.

Dalsze uroczystości odbywały się na scenie, na którą zostali popro-
szeni Antoni Tomas – przewodniczący Rady Gminy, Mariusz Adam-

lipiec / sierpień 2012
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czyk – wójt, Zdzisław Widenka – sołtys Łazisk oraz Alicja i Krzysztof 
Salamonowie – starostowie.Tam też nastąpił doniosły moment prze-
kazania przez starostów gospodarzowi dożynek symbolicznego boch-
na chleba wypieczonego z tegorocznych ziaren zbóż, za który Wójt 
podziękował,a wszystkim rolnikom złożył podziękowania za ich cało-
roczny mozolny trud i znojną pracę. 

Kolejnym ważnym momentem było wręczenie przez włodarzy 
gminy aktów nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Godów 
Zbigniewowi Wodeckiemu i Krystianowi Tesarczykowi w towarzystwie 
osób,które ten tytuł otrzymały już wcześniej.Odpowiedzią na to było 
wypuszczenie przez tegorocznych uhonorowanych dwóch gołębi,co 
stało się hasłem do wypuszczenia z klatek przez hodowców z naszej 
gminy setek tych ptaków, symboli przyjaźni i pokoju. K. Tesarczyk na-
tomiast, jako znany jazzman, dał popis gry na saksofonie, wykonując 
jeden (ale jak!) utwór.

Po przemówieniach gości odbyło się wręczenie odznaczeń „ Za-
służony dla Rolnictwa”, a otrzymali je: Alicja i Krzysztof Salamonowie, 
Marcelina i Bronisław Michniewiczowie, Teresa i Jan Piechaczkowie, 
Izabela i Stanisław Wojaczkowie oraz Norbert Lukoszek. 

Po uhonorowaniu rolników nastąpiło wręczenie nagród za udział 
w konkursie „GMINA GODÓW - GMINĄ KWIATÓW i ZIELENI ”.Otrzymali 
je: Karina i Leszek Lewiccy ze Skrzyszowa(1. miejsce), Anna i Edward 
Przybyłowie z Łazisk (2. miejsce), Bronisława i Józef Kuszowie ze 
Skrzyszowa (3. miejsce), zaś wyróżnienia otrzymali: Bożena i Łucjan 
Marcolowie, Beata i Stefan Banotowie ze Skrzyszowa, a także Graży-
na i Józef Bryłowie oraz Renata i Gerard Adamczykowie z Godowa. 

Po zakończeniu oficjalnej części Święta Plonów nastąpiła długo 
przez wszystkich wyczekiwana część artystyczna. Rozpoczęły ją ma-
luchy z miejscowego przedszkola.

Dzieci, pod bacznym okiem swych wychowawczyń, zaprezentowa-
ły się w piosenkach i tańcach: marynarskim, pirackim i afrykańskim. Po 
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nich wystąpiły zespoły śpiewacze: Gospodynki , Podbuczanki, Melo-
dia, Ballada oraz Familijo,a jako ostatni – Kalina. Swoimi osiągnięciami 
pochwaliły się też Iskierki – dzięcięcy zespół taneczny z Gołkowic. 

To była uczta dla ducha, a jeśli chodzi o ciało – to również się o nie 
zatroszczono, bowiem na dożynkach można było pokosztować re-
gionalnej kuchni i wyśmienitych specjałów, przygotowanych przez 
uczestników konkursu kulinarnego „Kalejdoskop Śląskich Smaków” 
Obszaru Morawskich Wrót. W trakcie programu dożynkowego na-
stąpiło rozstrzygnięcie tegoż konkursu, a nagrody laureatom wręczył 
sam Remigiusz Rączka - mistrz kuchni śląskiej. 

Było coś dla ducha i coś dla ciała, a o humory zgromadzonych za-
troszczył się kabaret „To Nie My”, który swoim programem rozbawił 
publiczność do łez. Natomiast główną atrakcją wieczoru był koncert 
Zbigniewa Wodeckiego, podczas którego artysta przypomniał swoje 
najpopularniejsze przeboje. Przy ich dźwiękach bawiły się tłumy. Po 
koncercie można było, oczywiście, uzyskać autograf pana Zbigniewa 
i zakupić jego najnowszą płytę i książkę. 

Ale koncert piosenkarza nie był ostatnim punktem programu. Na 
rozbawionych uczestników uroczystości czekała jeszcze zabawa ta-
neczna, a do tańca przygrywał zespół „Metron 74”. Na zakończenie 
dożynkowego wieczoru odbył się pokaz sztucznych ogni. Niebo roz-
błyskiwało wielobarwnymi ognikami, które układały się w rozmaite 
wzory i kształty. 

Kolejne Święto Plonów w gminie Godów przeszło do historii. 
 

Weronika Adamczyk
Dominika Sikora
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Questing, jak mówią znawcy przedmiotu, jest to metoda odkrywa-
nia dziedzictwa miejsca polegająca na tworzeniu nieoznakowanych 
szlaków, którymi można wędrować, kierując się informacjami zawar-
tymi w wierszowanych wskazówkach.

Turystykę w każdym miejscu można uatrakcyjniać i promować po-
przez wprowadzanie questingu, w którym turysta na początku dostaje 
mapkę i opis, czyli zapisane prozą lub wierszem zadanie do zrealizowa-
nia. Wędruje zgodnie z instrukcjami, rozwiązując zagadki i łamigłówki. 
Tym sposobem dociera do miejsc, tajemnic, legend, ciekawych zjawisk 
przyrodniczych, które nie są opisane w żadnym przewodniku. 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota” pod 
kierunkiem trenera przygotowało pierwszy Quest pod nazwą „Odkryj 
Meandry na nowo”, który z pewnością uatrakcyjni obszar Granicznych 
Meandrów Odry, chroniony Naturą 2000. Quest ten fascynuje nie tyl-
ko dzięki faunie i fl orze, ale też ze względu na same meandry, które 
można rozumieć tu dwojako – jako formy koryta rzeki, ale też skom-
plikowany i często trudny do zrozumienia bieg wydarzeń. Wkraczając 
na ścieżkę przygody, odkryć można losy tutejszej ludności, która ze 
względu na historię tego miejsca mogłaby zatracić swoją narodową 
przynależność. Granica Polski jest tu płynna, a na przestrzeni lat tere-
ny te znajdowały się pod władaniem różnych państw – mówi Łukasz 
Wilczyński z portalu Questing.pl

Pierwszy – nie oznacza ostatni, bo rozpoczynamy opracowywanie 
co najmniej dalszych pięciu questów, a w Gorzycach też powstaje je-
den. Cykl pod nazwą „Questing otwiera Morawskie Wrota” to kolejny 
krok w kierunku uatrakcyjnienia przepięknych i cennych obszarów 
gmin Godów, Gorzyce, Krzyżanowice, czasami niedocenianych przez 
mieszkańców i turystów.

Quest można pobrać i wydrukować ze stron www.turystyczne.mo-
rawskie-wrota.pl; www.questing.pl; www.morawskie-wrota.pl; można 
go również otrzymać w zamku w Chałupkach, gdzie się zaczyna trasa, 
w punktach informacji turystycznej lub w biurze LGD Morawskie Wro-
ta (basen Nautica).

Lucyna Gajda
LGD Morawskie Wrota

Pod koniec czerwca odbyła się wycieczka dla najlepszych uczniów, 
której organizatorami były Urząd Gminy Godów i Petrovice u Karvine. 
Pojechali na nią uczniowie nie tylko z Polski, ale też i z Czech. Jest to je-
den z pomysłów na polepszenie relacji i zacieśnienie więzów przyjaźni 
między obywatelami obu krajów.

O godzinie 7.00 kierowca autobusu wyjechał z parkingu sprzed 
szkoły w Skrbeńsku i ruszył trasą w kierunku Cieszyna. Grupa wyciecz-
kowa dotarła na miejsce o godzinie 8.30. Tam uczniowie wraz z na-
uczycielami i przewodnikiem zaczęli zwiedzać polski Cieszyn. Udało 
im się zobaczyć park, w którym znajduje się m.in. Wieża Piastowska 
i kaplica. Następnie przewodnik oprowadzał po mieście i opowiadał 
o historii różnych zabytków. Po odpoczynku wszyscy udali się do dru-
karni. Warto zaznaczyć, że jest ona jedyną, w której znajdują się spraw-
ne stare maszyny. Uczniowie mogli wydrukować własne, samodzielnie 
zrobione obrazki oraz posłuchać co nieco o historii drukarstwa. 

Następnym przystankiem był Park Rozrywki i Edukacji w Ochabach, 
w którym zobaczyli miniatury dinozaurów. Odwiedzili też park lino-
wy oraz kino 6D. Wszystkie te atrakcje sprawiły uczniom dużo radości. 
Odkopywali skamieliny dinozaurów i oglądali fi lm o życiu tych stwo-
rzeń,przy czym bardzo dobrze się bawili i poznawali się nawzajem. 
Niestety, czas mijał szybko i zanim się obejrzeli, trzeba było wracać do 
domu. W autobusie panował gwar. Nie zabrakło śmiechów i głośnych 
rozmów. Około godziny 19.00 kierowca odwiózł wszystkich na miejsce 
porannej zbiórki. Uczniowie pożegnali się i ze smutkiem opuścili auto-
kar. Był to bardzo udany dzień. Warto się uczyć .

Karolina Kubica

Wycieczka została dofi nansowana ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Progra-
mu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – 
Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 i budżetu państwa za pośrednic-
twem Euroregionu Śląsk Cieszyński.

Questing, jak mówią znawcy przedmiotu, jest to metoda odkrywa-

echa ze szkół
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moje miejsce w świecie 
Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza w Krostoszowicach wraz 

z filią w Łaziskach od 1 sierpnia rozpoczęła realizację zadania „Moje 
miejsce w świecie” w ramach pozyskania dodatkowych środków na 
działalność. Przez udział w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Wo-
jewództwa Śląskiego: Wzmocnienie rozwoju lokalnych systemów pro-
filaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziała-
nia przemocy w rodzinie pozyskano kwotę 48 000 zł. Środki zostaną 
wydatkowane na zakup wyposażenia pomieszczeń świetlicowych 
w pomoce dydaktyczne, artykuły sportowe, szkolne i plastyczne, gry 
planszowe. 

Dzięki tym środkom świetlica wzmocni swoje działania w zakresie 
profilaktyki i wychowania, a także wzbogaci działania przez włącze-
nie do realizacji zadania rodziców wychowanków. W ramach zadania 
przewidziane są zajęcia z psychologiem dla dzieci i prelekcje dla ro-
dziców. Ponadto będzie wiele wyjazdów, między innymi do kina, na 
basen, do teatru, planetarium, wycieczka do muzeum drukarstwa. Dla 
wychowanków świetlicy przewidziane są zajęcia z dogoterapii, hipo-
terapii, arteterapii. Świetlica, realizując zadanie „Moje miejsce w świe-
cie”, bazuje na autorskim programie profilaktyczno – wychowawczym 
z elementami socjoterapii napisanym przez Mirosławę Sporysz i Ma-
rzenę Sitko. 

Aby zrealizować wszystkie zamierzone cele, świetlica współpra-
cuje przede wszystkim z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Godowie z siedzibą w Gołkowicach, Gminną Biblioteką Publiczną, 
Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Godowie, Szkołami 
Podstawowymi w Krostoszowicach i Łaziskach. Realizacja zadania 
przewidziana jest do końca bieżącego roku. W zadaniu udział ma 
wziąć 36 wychowanków wraz z rodzicami.

Świetlica jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku. Przez 
całe wakacje cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony wycho-
wanków. 

Marzena Sitko

gminny turniej
seniorów o pucHar 
wojta gminy goDów

	
	 Polonia	Łaziska	 0	–	1	 olza	Godów	(zawodnik	testowany)
	 Gwiazda	skrzyszów	 2	–	0	 inter	krostoszowice	(dulewicz,	woźnica)

Faza	FinaŁowa:

	 ks	27	GoŁkowice	 1	–	0	 olza	Godów	(Świerzyński)
	 Gwiazda	skrzyszów	 1	–	1	 olza	Godów	(woźnica,	sosna)
	 ks	27	GoŁkowice	 2	–	0	 Gwiazda	skrzyszów	(Łaski,	Pawłowski)

Ostatecznie zwyciężyła drużyna KS 27 Gołkowice, zdobywając 
6 punktów. Drugie miejsce zajęli zawodnicy LKS Olza Godów, uzysku-
jąc 1 punkt. Również 1 punkt otrzymała drużyna LKS Gwiazda Skrzy-
szów i tym samym zajęła miejsce trzecie.

Klasyfikacja:

 I miejsce – KS 27 Gołkowice
 II miejsce – LKS Olza Godów
 III miejsce – LKS Gwiazda Skrzyszów
 IV miejsce – LKS Skrbeńsko 
 V miejsce – LKS Polonia Łaziska
 VI miejsce – Inter Krostoszowice

 Karina Skrzyszowska

licZba ucZniów w roku sZkolnym 2012/2013
wg arkusZy organiZacyjnycH

placówka oświatowa klasa liczba 
uczniów

liczba 
oddziałówI oddział II oddział III oddział IV oddział V oddział VI oddział

SP Godów 31 2 18 1 13 1 16 1 18 1 14 1 110 7
SP Gołkowice 33 2 42 2 31 2 36 2 33 2 31 2 206 12

SP Krostoszowice 11 1 11 1 14 1 11 1 11 1 10 1 68 6
SP Łaziska 17 1 16 1 14 1 8 1 19 1 12 1 86 6

SP Skrbeńsko 13 1 16 1 9 1 12 1 12 1 9 1 71 6
SP Skrzyszów 34 2 47 2 30 2 35 2 33 2 33 2 212 12

SUMA SP 116 8 125 8 108 8 143 8 121 8 145 8 758 48
Gm Gołkowice 90 4 82 4 85 4 257 12
Gm Skrzyszów 56 3 40 2 57 3 153 8

SUMA Gm 158 8 125 6 151 6 434 20
OGÓLNIE 1 192 68

Ogólnie więcej o 11 uczniów (SP+Gm)

przedszkole 6-latki 5-latki 3,4-latki ogółem
PP Godów 22 25 26 73

PP Gołkowice 42 41 50 133
PP Łaziska 14 13 43 70

PP Skrbeńsko 12 13 0 25
PP Skrzyszów 39 42 37 118

Oddział przedszkolny 0 6 19 25
OGÓLNIE 129 140 175 444

Ogólnie więcej o 105 uczniów

Ogólnie 1636 uczniów
Ogólnie więcej o 116 uczniów

SP - średnia liczba uczniów na oddział – 15,79
Gm - średnia liczba uczniów na oddział – 21,7

Liczba uczniów SP – spadek o 3 uczniów
Liczba gimnazjalistów – wzrost o 14 uczniów

lipiec / sierpień 2012
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inter ma 10 lat
W ostatnią sobotę czerwca na boisku Orlik w Krostoszowicach pod-

sumowano 10-lecie istnienia klubu Inter Krostoszowice. Włodarze klu-
bu przypomnieli historię piłki nożnej w tej miejscowości. Klub, który 
obecnie prowadzi treningi drużyny seniorów i trampkarzy, założony 
został przez grupę entuzjastów, którym przewodzili Jarosław Sauer 
(pierwszy prezes) i Jarosław Mrozek (wówczas wiceprezes). 

Na uroczystości obecni byli przedstawiciele klubów sportowych ze 
Skrzyszowa, Gołkowic, Łazisk i Wilchw,którzy złożyli zarządowi Interu 
życzenia dalszego rozwoju i sukcesów. Gratulacje złożył również Zbi-
gniew Klimek, wiceprezes Podokręgu Rybnik Śląskiego Związku Piłki 
Nożnej. Obecni byli także przedstawiciele Rady Powiatu Wodzisław-
skiego oraz włodarze gminy: przewodniczący Rady Gminy Antoni 
Tomas, wójt Mariusz Adamczyk i jego zastępca Tomasz Kasperuk. 
Gminie klub zawdzięcza to, że od dwóch lat piłkarze nie muszą prze-
bierać się na mecze w blaszanych budkach pozbawionych bieżącej 
wody. Do ich użytku oddano szatnie kompleksu boisk Orlik, wybudo-
wanego staraniem gminy nieopodal boiska Interu.

Po oficjalnej części obchodów odbyła się zabawa taneczna, której 
początek należał do najmłodszych. 

A.M.

krzyżówka

ZNACZENIE WYRAZóW
Poziomo:
A-1 ziarno gorszej jakości; A-10 taniec francuski; B-6 są już za nami; 
C-1 mocne, w beczkach; C-10 stolica Kolumbii; D-6 zgnilizna drew-
na; E-1 zakładka z materiału; E-9 zbiór ziemniaków; F-5 starogrecki 
okręt wojenny; G-1 z morałem; G-9 kryją dachy; H-5 Jan, reżyser; 
I-1 odmiana gruszy; I-10 niebieska, granatowa, żółta; J-6 naczynie 
z klepek; K-1 odmiana ziemniaków; K-10 akt prawny; L-6 łącznik 
w tekście.
Pionowo:
1-E polski tenisista; 2-A bosak; 2-I znane muzeum; 3-E potocznie 
o łodzi; 4-A amerykański aktor komediowy; 4-I antonim szczęścia; 
5-E saharyjska antylopa; 6-A przetwór owocowy; 6-H tasiemka 
do haftowania; 7-D gatunek śliwy; 8-A kokosowy lub z drewna; 
8-H cygański; 9-D cecha dobrego mówcy; 10-A kiesy, kieszenie; 
10-I pocisk strzelby myśliwskiej; 11-E roślina w zbożu; 12-A lewy 
dopływ Amazonki; 12-I u Inków bóg słońca; 13-E wąwóz, jar; 14-A 
staroć; 14-I jezioro w Afryce; 15-E dopływ Łaby.

Hasło:
D-10, G-2, D-6, H-5, B-7, F-1, K-5, D-7, I-5, L-6, K-3, C-4, H-8, E-9, H-13, 
L-8, G-14, K-1, J-6, F-15, E-10, A-5, I-4, K-8, D-10, G-7, E-2, B-2, D-10, K-4, 
A-2, D-9, F-6, C-2, C-5, C-11, I-1, C-8, E-3, K-4, B-8, G-15, G-1, J-14, L-9, 
L-10, E-12, J-6, D-10, E-10.

Wśród Czytelników, którzy do 10 października br. nadeślą prawi-
dłowo rozszyfrowane hasło, rozlosowane zostaną nagrody książko-
we. Jego treść należy przesłać do Redakcji na kartkach pocztowych.

Za prawidłowo odgadnięte hasło z nr. 3 (91) nagrody wylosowa-
li: Bronisława Grzonka z Godowa, Maria Reclik z Gołkowic i Zbi-
gniew Martynowski ze Skrzyszowa. Gratulujemy!

Hasło brzmiało: Do ludzi po rozum, do matki po serce.
Nagrody należy odebrać w Ośrodku Kultury w Gołkowicach 

w godzinach jego pracy.
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elDo w goDowie
14 lipca w muszli koncertowej w Godowie odbył się koncert ELDO 

– byłego członka grupy Grammatik. Muzyk jest jednym z czołowych 
artystów polskiej sceny hip-hopu.

Występ gwiazdy wieczoru poprzedziły popisy b-boying’u oraz be-
atbox’u. 

Koncert zgromadził wielu fanów tego gatunku muzycznego, nie 
tylko z naszej gminy.

Impreza była podsumowaniem projektu: „POPKULTURA – więcej 
niż styl życia”. W ramach projektu odbyły się również warsztaty tańca 
BREAK DANCE oraz warsztaty STREET ART GRAFFITI. 

Karina Skrzyszowska

Historia krZyżami ZnacZona

Gdzie znajduje się ten krzyż i jaka jest jego historia?



,,Aktorstwo niewydumane, niewymyślo-
ne, prawdziwe i uczciwe, aktor z krwi i kości” 
– tak wypowiada się o jednym z najlepszych 
współczesnych aktorów Marianie Dziędzie-
lu inny wybitny aktor, krajan, urodzony w są-
siednim Godowie Franciszek Pieczka.

Benefis Honorowego 
oBywatela gminy godów

Ks. Bernard wodecKi 

Zdjęcia Z festynu rZepKi

poKaZ Konia 
ŚląsKiego

wysZuKane 
w arcHiwum

emeryci Ze sKrZysZowa 
w wamBierZycacH

28 lipca 2012 r. na terenie Ośrodka Sportów i Rekreacji 
Konnej „Mustang” odbył się VI Pokaz Konia Śląskiego

Budowa Wiejskiego Ośrodka Kultury 
w Skrzyszowie
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19 sierpnia w gołkowickim ośrodku kultu-
ry odbył się benefis Honorowego Obywatela 
Gminy Godów, urodzonego w Gołkowicach , 
znanego aktora, laureata wielu nagród – Ma-
riana Dziędziela. Okazją do spotkania były 
urodziny aktora oraz okres 45 lat, jaki minął 
od jego debiutu aktorskiego w „Stawce więk-
szej niż życie”, a odcinek nosił tytuł „Akcja Liść 
dębu”. Uroczystość połączono z promocją 
książki Dariusza Domańskiego poświęconej 
aktorowi.

Były życzenia, kwiaty, wiele wzruszeń 
i wspomnienia. Do Krakowa wraz z aktorem 
pojedzie specjalnie wykonane na tę okazję, 
rzeźbione krzesło autorstwa Krzysztofa Po-
pka – także gołkowiczanina.

Dla licznie zgromadzonych gości aktor za-
grał na trąbce oraz zaśpiewał. 

Mimo wielu sukcesów wciąż pozostał oso-
bą skromną, dla wielu po prostu Marysiem. 
Zgodnie z tym, co powiedział na dożynkach, 
kiedy otrzymał tytuł Honorowego Obywatela 
Gminy Godów, nigdy nie zapomina o Gołko-
wicach, a wręcz przeciwnie – zawsze podkre-
śla szczególny związek z rodzinnymi strona-
mi.

Lata wczesnej młodości spędzonej w Goł-
kowicach, w rodzinnym domu, ukształtowały 
go jako aktora i człowieka. Franciszek Piecz-
ka, gratulując młodszemu po fachu koledze 
sukcesów, zwrócił uwagę na wyjątkowość 
i szczerość jego aktorskich kreacji, z dumą 
podkreślając przynależność ich obu do ,,fil-
mowej szkoły gołkowicko-godowskiej”.

Tatiana Stopyra
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inter ma 10 lat
W ostatnią sobotę czerwca na boisku Orlik w Krostoszowicach pod-

sumowano 10-lecie istnienia klubu Inter Krostoszowice. Włodarze klu-
bu przypomnieli historię piłki nożnej w tej miejscowości. Klub, który 
obecnie prowadzi treningi drużyny seniorów i trampkarzy, założony 
został przez grupę entuzjastów, którym przewodzili Jarosław Sauer 
(pierwszy prezes) i Jarosław Mrozek (wówczas wiceprezes). 

Na uroczystości obecni byli przedstawiciele klubów sportowych ze 
Skrzyszowa, Gołkowic, Łazisk i Wilchw,którzy złożyli zarządowi Interu 
życzenia dalszego rozwoju i sukcesów. Gratulacje złożył również Zbi-
gniew Klimek, wiceprezes Podokręgu Rybnik Śląskiego Związku Piłki 
Nożnej. Obecni byli także przedstawiciele Rady Powiatu Wodzisław-
skiego oraz włodarze gminy: przewodniczący Rady Gminy Antoni 
Tomas, wójt Mariusz Adamczyk i jego zastępca Tomasz Kasperuk. 
Gminie klub zawdzięcza to, że od dwóch lat piłkarze nie muszą prze-
bierać się na mecze w blaszanych budkach pozbawionych bieżącej 
wody. Do ich użytku oddano szatnie kompleksu boisk Orlik, wybudo-
wanego staraniem gminy nieopodal boiska Interu.

Po oficjalnej części obchodów odbyła się zabawa taneczna, której 
początek należał do najmłodszych. 

A.M.

krzyżówka

ZNACZENIE WYRAZóW
Poziomo:
A-1 ziarno gorszej jakości; A-10 taniec francuski; B-6 są już za nami; 
C-1 mocne, w beczkach; C-10 stolica Kolumbii; D-6 zgnilizna drew-
na; E-1 zakładka z materiału; E-9 zbiór ziemniaków; F-5 starogrecki 
okręt wojenny; G-1 z morałem; G-9 kryją dachy; H-5 Jan, reżyser; 
I-1 odmiana gruszy; I-10 niebieska, granatowa, żółta; J-6 naczynie 
z klepek; K-1 odmiana ziemniaków; K-10 akt prawny; L-6 łącznik 
w tekście.
Pionowo:
1-E polski tenisista; 2-A bosak; 2-I znane muzeum; 3-E potocznie 
o łodzi; 4-A amerykański aktor komediowy; 4-I antonim szczęścia; 
5-E saharyjska antylopa; 6-A przetwór owocowy; 6-H tasiemka 
do haftowania; 7-D gatunek śliwy; 8-A kokosowy lub z drewna; 
8-H cygański; 9-D cecha dobrego mówcy; 10-A kiesy, kieszenie; 
10-I pocisk strzelby myśliwskiej; 11-E roślina w zbożu; 12-A lewy 
dopływ Amazonki; 12-I u Inków bóg słońca; 13-E wąwóz, jar; 14-A 
staroć; 14-I jezioro w Afryce; 15-E dopływ Łaby.

Hasło:
D-10, G-2, D-6, H-5, B-7, F-1, K-5, D-7, I-5, L-6, K-3, C-4, H-8, E-9, H-13, 
L-8, G-14, K-1, J-6, F-15, E-10, A-5, I-4, K-8, D-10, G-7, E-2, B-2, D-10, K-4, 
A-2, D-9, F-6, C-2, C-5, C-11, I-1, C-8, E-3, K-4, B-8, G-15, G-1, J-14, L-9, 
L-10, E-12, J-6, D-10, E-10.

Wśród Czytelników, którzy do 10 października br. nadeślą prawi-
dłowo rozszyfrowane hasło, rozlosowane zostaną nagrody książko-
we. Jego treść należy przesłać do Redakcji na kartkach pocztowych.

Za prawidłowo odgadnięte hasło z nr. 3 (91) nagrody wylosowa-
li: Bronisława Grzonka z Godowa, Maria Reclik z Gołkowic i Zbi-
gniew Martynowski ze Skrzyszowa. Gratulujemy!

Hasło brzmiało: Do ludzi po rozum, do matki po serce.
Nagrody należy odebrać w Ośrodku Kultury w Gołkowicach 

w godzinach jego pracy.
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elDo w goDowie
14 lipca w muszli koncertowej w Godowie odbył się koncert ELDO 

– byłego członka grupy Grammatik. Muzyk jest jednym z czołowych 
artystów polskiej sceny hip-hopu.

Występ gwiazdy wieczoru poprzedziły popisy b-boying’u oraz be-
atbox’u. 

Koncert zgromadził wielu fanów tego gatunku muzycznego, nie 
tylko z naszej gminy.

Impreza była podsumowaniem projektu: „POPKULTURA – więcej 
niż styl życia”. W ramach projektu odbyły się również warsztaty tańca 
BREAK DANCE oraz warsztaty STREET ART GRAFFITI. 

Karina Skrzyszowska

Historia krZyżami ZnacZona

Gdzie znajduje się ten krzyż i jaka jest jego historia?
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ucZestnicy wyciecZKi dla najlepsZycH ucZniów 

Koncert eldo
w godowsKiej musZli 

najpięKniejsZe ogródKi 
w tegorocZnym KonKursie

warsZtaty graffiti 
w godowie
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CZŁOWIEK Z NASZEJ ZIEMI

 KS. DR BERNARD WODECKI 
SVD

DZIEŃ RZEPKI W SKRBEŃSKU

 PARAFIALNY FESTYN 
W SKRZYSZOWIE

QUESTING OTWIERA
MORAWSKIE WROTA

ZWIEDZAMY EUROREGION
Z WSZĘDOBYLEM

MOJE MIEJSCE W ŚWIECIE

INTER MA 10 LAT
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Benefi s
Mariana
Dziędziela 
w Ośrodku

Kultury 
w Gołkowicach 
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