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TURNIEJ SENIORÓW

Z wiZytą u patrona…
Praga – magiczna stolica nad Wełtawą – ma w sobie urok przycią-

gający turystów.  To miasto, któremu trudno się oprzeć. Atmosferę sto-
licy Czech tworzą dawne legendy, zabytki, muzea i galerie. Turystów 
zachwycają eleganckie deptaki i nastrojowe uliczki, gdzie na każdym 
kroku odkrywa się coś interesującego.

Naszą gminę dzieli od stolicy Czech odległość prawie 400 km. 
W podróż możemy się wybrać pociągiem z pobliskiej Karwiny lub też 
własnym samochodem, wjeżdżając w Łaziskach na autostradę, która 
zaprowadzi nas prosto do celu.

Zwiedzanie Pragi może odbywać się na różne sposoby: pod ką-
tem zabytków, historii, ciekawostek, osobistości czy nawet religii. 
Mieszkańcy Krostoszowic pewnie najmocniej zainteresowani będą 
zobaczeniem miejsc związanych z patronem ich parafii – św. Janem 
Nepomucenem. Ponad 100-letni obraz z wizerunkiem świętego znaj-
duje się w głównym ołtarzu tutejszego kościoła, zaś na dzwonnicy jest 
umieszczona figura z jego podobizną. Ciekawostką jest, że postać św. 
Jana z Nepomuku widnieje już na XIX-wiecznych gminnych pieczę-
ciach. A więc kult tego świętego był i jest nadal mocno zakorzeniony 
na naszym terenie. Obecnie św. Jan zdobi herb Krostoszowic.

Święty Jan Nepomucen był wikariuszem generalnym metropolii 
praskiej oraz dworskim  kapelanem króla czeskiego Wacława IV. Uwi-
kłał się w spór, jaki toczyli ze sobą król i arcybiskup praski odnośnie 
do  praw czeskiego kościoła. W 1393 roku został pojmany przez kró-
lewskich popleczników. Następnie zaś przesłuchiwany, torturowany, 
a w konsekwencji zrzucony z mostu Karola do Wełtawy. Jego ciało zo-
stało wyłowione kilka miesięcy później.W późniejszych latach, po jego 
śmierci, zaczęła się szerzyć wieść, że zginął w obronie tajemnicy spo-
wiedzi. Będąc spowiednikiem królowej Zofii, odmówił wyjawienia tre-
ści jej spowiedzi królowi Wacławowi, który podejrzewał żonę o zdradę.

Nagrobek św. Jana znajduje się w katedrze św. Wita na wzgórzu 
zamkowym Hradczany. Zaprojektowany został w 1736 roku i mierzy 
około 5 metrów wysokości. Wykonano go w całości ze srebra, którego 
zużyto ponad dwie tony.  Wokół grobu świętego krążą różne legendy. 
Jedna z nich mówi, że męczennik nie może znieść, gdy czyjaś stopa 
nastąpi na nieogrodzony grób. Gdy jednak to się stanie, w ciągu doby 
osobę, która owego czynu się dopuści, spotka publiczny wstyd.

Katedra św. Wita to najważniejszy z praskich kościołów, miejsce 
koronacji czeskich królów i spoczynku wielu władców. To tutaj spo-
czywają relikwie najważniejszych czeskich świętych. Budowa świątyni 
rozpoczęła się w 1344 roku, a zakończyła dopiero w 1929 r. Dzięki pra-
wie 600-letniemu okresowi jej powstawania możemy dziś podziwiać 
różne style w architekturze sakralnej przewijające się przez stulecia.

Spacerując po Pradze śladami patrona parafii w Krostoszowicach, 
koniecznie trzeba udać się na most Karola – miejsce męczeńskiej 
śmierci św. Jana. Most ten jest prawdopodobnie najsłynniejszym mo-
stem świata. Budowę rozpoczęto w 1357 roku w miejscu zerwanego 
wcześniej mostu Judyty. Karol IV – król czeski - i jego nadworny archi-
tekt postanowili wznieść prawdziwie solidną konstrukcję, ale zapewne 
sami nie przewidzieli, że ich dzieło przetrwa ponad 600 lat. Legenda 

Dożynki
 Gminne 2013mówi, że zaprawa murarska do łączenia bloków piaskowca, z którego 

jest zbudowany most, była wzmacniana kurzymi jajami. Most na po-
czątku pełnił czysto użyteczne funkcje i przez długi czas był jedynym 
mostem łączącym brzegi Wełtawy. Wiek XVIII odmienił wizualne pięk-
no mostu. Zaczęły pojawiać się na nim rzeźby. Pierwszą była figura św. 
Jana Nepomucena. Pod figurą umieszczono dwa reliefy ze scenami 
z legendy męczeństwa. Ponoć kiedy dotknie się ich ręką, spełni się 
pomyślane życzenie, a ponadto powróci się do Pragi. Dziś rzeźb jest 
30, a most jest już dostępny tylko dla pieszych i jest chyba najtłumniej-
szym miejscem Pragi.

Warto wybrać się do Pragi i odkryć jej sekrety.
Łukasz Siwarski

PS. Z treścią powyższego tekstu całkowicie zgadzają się członko-
wie koła PZERiI z Gołkowic, którzy w czerwcu br. byli w Pradze i prze-
konali się, że warto ją zobaczyć, zwiedzić i… powrócić, by kolejny raz 
zachwycać się jej zabytkami, urokliwymi zakątkami i niepowtarzalnym 
klimatem.

A.T.

Katedra św. Wita

Most Karola i umieszczona na nim figura św.Jana Nepomucena

Benefis
Franciszka

Pieczki
w Gołkowicach
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SpotKaniE na GraniCytŁuMy puBLiCZnoŚCi i wZruSZEniE na BEnEFiSiE

Wszyscy uczestnicy zjazdu

Grupa po zajęciach plastycznych

Rozpoczęcie spotkania w kościele

Składanie życzeń przez włodarzy gminy

Przyjazd Franciszka Pieczki

F. Pieczka z J. Cnotą

Trzej koledzy po fachu – F. Pieczka, M. Dziędziel, J. Cnota

Tłumnie zgromadzona publiczność

Podziękowanie za zorganizowanie 
benefisu

P. Wawrzyczny w hołdzie dla Mistrza

Godowski, a właściwie gołkowicki benefis aktora Franciszka 
Pieczki, który odbył się 25 sierpnia w sali kinowej Ośrodka Kultury 
w Gołkowicach, przyciągnął tłumy mieszkańców naszej gminy. I nikt 
nie żałował tego, że przyszedł,gdyż benefis  miał  niezwykle ciekawy 
przebieg, o co zadbali pracownicy Gminnego Centrum Kultury, Sportu 
i Turystyki w Godowie. 

Benefis zorganizowany został z okazji 85. urodzin Franciszka Piecz-
ki oraz 60-lecia jego pracy artystycznej. Kilka jego momentów miało 
szczególnie wzruszający charakter – tak dla Pana Franciszka, który 
nie krył zaskoczenia ogromną frekwencją, jak i dla gości. Wszystkich 
wzruszył pokaz slajdów z życia Beneficjenta do piosenki krakowskie-
go artysty Juliana Mere „Franek i Elwry”, napisanej specjalnie dla bo-
hatera benefisu.Na pewno wzruszający był występ młodego artysty 
Pawła Wawrzycznego ze Skrzyszowa. 11-latek, który gra główną rolę 
w spektaklu „Mały Książę” w Teatrze Muzycznym w Gliwicach, przed-
stawił kilka, skierowanych do Pana Franciszka, monologów z granej 
przez siebie sztuki. Organizatorzy przygotowali też filmik z sondą 
przeprowadzoną wśród mieszkańców gminy na temat Jubilata i jego 
twórczości oraz z życzeniami od mieszkańców gminy. Usłyszałem tu na 
swój temat tyle dobrych słów, że chyba musiałaby mi na stare lata uderzyć 
do głowy woda sodowa. Ale, proszę się nie obawiać. Nie uderzy – powie-
dział w swoim stylu Franciszek Pieczka. 

Niespodzianką dla Pana Franka było spotkanie z innym aktorem, 
Jerzym Cnotą, urodzonym w sąsiadującym z naszą gminą Jastrzębiu-
-Zdroju. Obaj aktorzy spotkali się dawno temu na planie filmu „Perła 
w koronie”. Życzę Ci, Franku, 200 lat życia – mówił Jerzy Cnota, najbar-
dziej kojarzony chyba z rolą zbójnika Gąsiora w „Janosiku”. Na bene-

fisie obecny był również inny znany aktor Marian 
Dziędziel. Gdyby nie Franek Pieczka, nie byłbym dziś 
w tym miejscu życia zawodowego, w którym jestem 
– powiedział Dziędziel, rodowity gołkowiczanin, 
obecnie jeden z najbardziej wyrazistych i znanych 
polskich aktorów. Na benefisie zarecytował on Piecz-
ce Mickiewiczowskie „Stepy Akermańskie” - w tej 
samej śląskiej wersji, jaką przed wielu laty usłyszeli 
egzaminujący Dziędziela i osłupiali z wrażenia profe-
sorowie szkoły teatralnej, kiedy zdawał on egzaminy 
wstępne do krakowskiej PWST.

Niespodzianką dla widzów benefisu był film, 
w którym wspólnie - obok Pieczki – zagrali również 
Marian Dziędziel, Józef Musioł i Krystian Tesar-
czyk. Aktorzy wystąpili na... ławeczce rodem z seria-
lu „Ranczo”.

Zespół Redakcyjny

Co roku dla dzieci i ich rodziców z Diecezji Katowickiej Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego organizuje się spotkanie związane z po-
żegnaniem wakacji. W tym roku gospodarzem „Spotkania na granicy”, 
które odbyło się w sobotę, 31 sierpnia, była parafia w Gołkowicach.

Ksiądz proboszcz Daniel Ferek o godz. 1000 powitał zebranych 
w kościele i wyjaśnił, skąd wzięło się hasło spotkanie na granicy. Para-
fia gołkowicka znajduje się w niedalekiej odległości od granicy z Cze-
chami, ponadto koniec sierpnia to granica między końcem wakacji 
a rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Następnie ks. bp Tadeusz 
Szurman przekazał pozdrowienia od Rady Diecezjalnej i władz ko-
ścioła oraz życzył błogosławionego czasu w trakcie całego spotkania. 
Śpiew w kościele poprowadził chórek Nowego Przymierza z Golaso-
wic, a uczestnicy pieśnią dziękowali Bogu za wspaniały czas wakacyj-
ny. W ten sposób wszyscy przekroczyli granicę cichego śpiewu.

Wykład  przygotował ks. Marcin Konieczny z Tychów, który zwró-
cił uwagę na to, że każdy z nas przekracza w życiu wiele granic. Dzieci 
i młodzież zachęcił do wysiłku, bo warto się starać, aby coś osiągnąć. 
Podawano również przykłady, jakich granic nie wolno przekraczać 
w szkole ani w domu.

Po wyjściu z kościoła, wg dokonanego wcześniej podziału, zorga-
nizowano zajęcia grupowe. Można było się czegoś nowego nauczyć 
na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i na fantomie 
przećwiczyć metodę sztucznego oddychania. Do zadań sportowych 
należał bieg na orientację, gdzie każdy otrzymał mapę terenu i mu-
siał odnaleźć wszystkie zaznaczone punkty. Na zajęciach plastycznych 
uczestnicy poznali technikę składania papieru – origami oraz wykazali 
się kreatywnością podczas pracy z modeliną. Za pomoc przy organi-
zacji tych ostatnich zajęć dziękujemy Tatianie Stopyrze – dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie. Dziękuje-
my  również władzom Gminy Godów za użyczenie namiotu, pod któ-
rym odbywały się wyżej wymienione zajęcia.

Natomiast Danuta Marciniak, zastępca dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, zaprosiła  rodziców 
na prelekcję pt. „Każde dziecko powinno mieć dom – idea rodziciel-
stwa zastępczego”. 

Po wyczerpujących konkurencjach każdy mógł się posilić koła-
czem, grillowaną kiełbasą, chlebem, napojem. O poczęstunek zadbały 
członkinie Koła Pań.

Na koniec była wspólna modlitwa, którą poprowadził ks. Jan Ra-
szyk z Jastrzębia-Zdroju, a błogosławieństwa udzielił ks. Biskup, któ-
ry podziękował za organizację spotkania. Uroczystość zakończyła się 
śpiewem i pamiątkowym zdjęciem. W diecezjalnym pożegnaniu wa-
kacji wzięło udział 190 dzieci i 40 rodziców. Wśród uczestników byli 

goście z Opola, którzy pokonali najdłuższą drogę, aby spotkać się 
z nami w Gołkowicach.

Wspólne spotkanie przeminęło bardzo szybko, pogoda była sprzy-
jająca, dzieci uśmiechnięte i zadowolone. Jednak każdy miał świado-
mość, że niedługo zabrzmi pierwszy dzwonek  i nadejdzie  czas nauki, 
tak potrzebnej w życiu młodego człowieka. Mamy nadzieję, że wszyst-
kim się podobało i miło spędzili ten ostatni dzień wakacji właśnie u nas 
– w Gołkowicach.

Edyta Bebek
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Szanowni mieSzkańcy 
gminy godów!

W 22 dniu lipca 2013 
roku odbyła się 
XXXVi sesja rady 

Gminy GodóW. 
podjęto uchWały 
W następujących 

spraWach:

•	Zmiany Wieloletniej pro-
gnozy Finansowej Gminy 
Godów na lata 2013-2017;

•	Zmian w budżecie Gminy 
Godów na 2013 rok;

•	Zaciągnięcia kredytu dłu-
goterminowego;
Dla sfinansowania deficytu budżetu, który wynika z realizowanych 
przez Gminę Godów zadań inwestycyjnych – między innymi budowa 
sali gimnastycznej z oddziałami przedszkolnymi oraz budowa kanaliza-
cji sanitarnej, na którą dotacja jest przyznana na rok 2014, zaciągnięcie 
przedmiotowego kredytu jest konieczne ze względu na potrzebę zapew-
nienia środków finansowych na zapłatę zobowiązań.

•	realizacji projektu „ja też chcę być przedszkolakiem” w ramach 
programu operacyjnego kapitał ludzki;

•	realizacji projektu „przyjazne przedszkole” w ramach progra-
mu operacyjnego kapitał ludzki;
W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego li-
sty dotyczącej realizacji projektów w ramach konkursu „ Zmniejszenie 
nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim, obydwa 
projekty złożone przez naszą gminę pn. „ Ja też chcę być przedszkola-
kiem” i „Przyjazne przedszkole” zostały zarekomendowane do dofinan-
sowania. Przyjęcie przedmiotowych uchwał było niezbędne w celu roz-
poczęcia realizacji tych projektów w przedszkolach.

W 02 dniu WrZeśnia 2013 roku odbyła się XXXVii 
sesja rady Gminy GodóW. podjęto uchWały 

W następujących spraWach:

•	udzielenia pomocy finansowej powiatowi Wodzisławskiemu na 
realizację zadania w sprawach zarządzania kryzysowego;
Ustawa o zarządzaniu kryzysowym oraz o stanie klęski żywiołowej zo-
bowiązuje zarówno Wójta Gminy jak i Starostę Powiatu do prowadzenia 
działań w sytuacjach kryzysowych oraz w celu zapobieżenia skutkom 
klęski żywiołowej lub ich usunięcia. Dofinansowanie ma na celu doposa-
żenie magazynu w sprzęt niezbędny do realizacji zadania. Przekazanie 
środków finansowych w kwocie 6.577,00 zł następuje w formie uchwały. 
Zgodnie z ustawą o rachunkowości roczne sprawozdania finansowe, 
między innymi instytucji kultury, podlegają zatwierdzeniu przez organ 
stanowiący.

•	udzielenia pomocy finansowej dla Gminy lelów poszkodowa-
nej w wyniku powodzi;
Pismem z dnia 11.07.2013 r. Wójt Gminy Lelów zwrócił się o pomoc finan-
sową w związku z powodzią, jaka miała miejsce w tej gminie. W budże-
cie gminy wyasygnowano kwotę 5.000,00 zł na ten cel. 

•	Zmiany w uchwale nr XXiX /214/2013 rady Gminy Godów z 28 
dnia stycznia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoter-
minowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu ochrony środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w katowicach na realizację zadania 
pn.”ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Godów w 2013 
roku i etap ”;
Przedmiotowa zmiana dotyczy uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Katowicach, aby w podejmowanych uchwałach dokonywać zapisów 
o wypłacie pożyczki w transzach.

•	Zmiany w uchwale nr XXXii /240/2013 rady Gminy Godów z 28 
dnia stycznia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoter-

minowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu ochrony śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w katowicach na realizację zada-
nia pn. „poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gmi-
ny Godów ”;
Koszty realizacji zadania pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej 
na terenie Gminy Godów” po wyborze wykonawcy zmniejszyły się. 
W związku z tym wysokość wnioskowanego dofinansowania również 
ulega zmniejszeniu.

•	przystąpienia Gminy Godów do projektu partnerskiego „inter-
net w każdym domu. przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
w subregionie Zachodnim Województwa śląskiego”;
W związku z otrzymaniem dofinansowania do projektu „Internet w każ-
dym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie 
Zachodnim Województwa Śląskiego” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, konieczne było podję-
cie Uchwały o przystąpieniu do projektu, która będzie stanowić załącz-
nik do podpisania umowy o dofinansowanie. 

•	trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Godów; 
Tą uchwałą przyjęto Regulamin przyznawania dotacji z budżetu Gminy 
Godów na dofinansowanie kosztów związanych z realizacją zadania 
„Ograniczenie niskiej emisji dla Gminy Godów ”.

•	nabycia prawa własności nieruchomości niezabudowanej 
w Gołkowicach;
Przedmiotowe działki o numerach geodezyjnych 643/29, 644/29 i 645/29 
o łącznej powierzchni 0,2469 ha bezpośrednio przylegają do boiska 
sportowego KS 27 Gołkowice . Nabycie przez Gminę Godów tych działek 
w znacznym stopniu poprawi warunki stawiane przez PZPN Podokręg 
Rybnik w sprawie dopuszczenia boiska w Gołkowicach do dalszych roz-
grywek ligi okręgowej. Ponadto działki te będą stanowiły plac, który 
w przyszłości będzie można wyposażyć w urządzenia sportowo-rekre-
acyjne służące mieszkańcom.

•	Zmian w budżecie Gminy Godów na 2013 rok;
•	Wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy najmu lokalu mieszkaniowego i dzierża-
wy gruntu w Gołkowicach. 
Lokal, będący przedmiotem niniejszej uchwały, przeznaczony jest do 
wynajęcia na czas trwania stosunku pracy, na zasadzie zamiany za zaj-
mowany dotychczas lokal mieszkalny w budynku Szkoły Podstawowej 
w Godowie, z uwagi na konieczność jego adaptacji na cele edukacyjne 
realizowane przez tę szkołę podstawową. Dzierżawą objęty zostanie 
teren ogrodu przydomowego będący częścią zabudowanej budynkiem 
mieszkalnym działki gruntu 1649/127 w Gołkowicach.

Antoni Tomas
Przewodniczący RG w Godowie

Szczegółowe	treści	uchwał	wraz	z	uzasadnieniem	oraz	protokół	se-
sji	można	znaleźć	na	stronie	internetowej	naszej	gminy	www.godow.
bip.info.pl
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Szanowni czytelnicy!
W	sobotę,	24	sierpnia	br.,	w	sołectwach	Krostoszowice	i	Pod-

bucze,	odbyły	się	Dożynki	Gminne	2013.	W	imieniu	Rady	Gminy	
i	własnym	pragnę	podziękować	wszystkim	organizatorom	tego-
rocznych	dożynek	 za	 pracę	 i	 osobiste	 zaangażowanie	 się	w	 ich	
przygotowanie.	 W	 sposób	 szczególny	 dziękuję	 Mieszkańcom	
Krostoszowic	i	Podbucza	za	barwny	wystrój	trasy	przejazdu	koro-
wodu	dożynkowego,	zaś	wszystkim	organizacjom	i	stowarzysze-
niom	z	naszych	sołectw	–	za	przygotowanie	barwnego	 i	pomy-
słowego	korowodu	oraz	liczny	w	nim	udział.	Mieszkańcom	Gminy	
Godów	dziękuję	za	liczne	przybycie	i	wspólną	zabawę	na	festynie	
dożynkowym.

Antoni Tomas
Przewodniczący RG w Godowie
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zamówienia publiczne
1.	27	czerwca	br.	podpisano	umowę	na	kompleksowe	ubezpieczenia	
majątkowe	wraz	z	odpowiedzialnością	cywilną	z	Inter	Risk	Towarzy-
stwo	Ubezpieczeń	S.A.	Vienna	Insurance	Group	II	Oddział	Katowice	
z	siedzibą	w	Katowicach	ul.	Mickiewicza	29,	za	cenę	102.903,00	zł.

2.	01	 lipca	 br.	 podpisano	 umowę	 na	 ubezpieczenia	 komunikacyjne	
z	Uniqa	Towarzystwo	Ubezpieczeń	S.A.	Oddział	w	Katowicach	przy	
ul.	Roździeńskiego	88A,	za	cenę	21.922,00	zł.

3.	01	lipca	br.	podpisano	umowę	na	ubezpieczenie	członków	ochotni-
czej	straży	pożarnej	z	Uniqa	Towarzystwo	Ubezpieczeń	S.A.	Oddział	
w	Katowicach	przy	ul.	Roździeńskiego	88	A,	za	cenę	9.600,00	zł.

4.	05	lipca	br.	podpisano	umowę	na	budowę	oświetlenia	terenu	przy	
ulicy	Szybowej	w	Krostoszowicach	z	Zakładem	Usług	Elektrycznych	
TOM-ELEKTRO	Antoni	Tomala	z	siedzibą	w	Jastrzębiu-Zdroju	przy	ul.	
Libowiec	20,	za	cenę	50.000,00	zł	brutto.

5.	05	 lipca	br.	 podpisano	umowę	na	budowę	wewnętrznej	 instalacji	
elektrycznej	wiaty	przy	ulicy	Szybowej	w	Krostoszowicach	z	P.H.U.	
ELTRAX	Kozieł	Tomasz	z	siedzibą	w	Godowie	przy	ul.	1	Maja	205	A,	
za	cenę	7.443,63	zł	brutto.

6.	08	 lipca	 br.	 podpisano	 umowę	 na	 przebudowę	 boiska	 szkolnego	
oraz	budowę	skoczni	do	skoku	w	dal	wraz	z	rozbiegiem	w	Łaziskach	
z	konsorcjum	firm:	Hefal	Serwis	S.A	z	siedzibą	w	Wodzisławiu	Śl.	przy	
ul.	Marklowickiej	30A	i	MAGNAT	Sp.	z	o.o.	z	siedzibą	w	Rybniku	przy	
ul.	Sztolniowej	49,	za	cenę	243.867,41	zł	brutto.

7.	15	 lipca	 br.	 podpisano	 umowę	 na	 budowę	 siłowni	 zewnętrznej	
w	Krostoszowicach	z	Rolniczą	Spółdzielnią	Produkcyjną	z	siedzibą	
w	Rybniku	przy	ul.	Majątkowej	42,	za	cenę	73.069,65	zł	brutto.

8.	31	 lipca	 br.	 podpisano	 umowę	 na	 utwardzenie	 terenu	 pod	wiatą	
wielofunkcyjną	w	Krostoszowicach	z	S.C.	HALFAR	Grzegorz,	Henryk	
Halfar	z	siedzibą	w	Jastrzębiu-Zdroju	przy	ul.	Piaskowej	9,	za	cenę	
24.260,46	zł	brutto.

9.	13	sierpnia	br.	podpisano	umowę	na	budowę	oświetlenia	ulicznego	
w	Skrbeńsku	przy	ulicy	Piotrowickiej	–	bocznej	 z	Zakładem	Usług	
Elektrycznych	TOM-ELEKTRO	Antoni	Tomala	z	siedzibą	w	Jastrzębiu-	
-Zdroju	przy	ul.	Libowiec	20,	za	cenę	12.669,00	zł	brutto.

Barbara Banko
Referat Funduszy Zewnętrznych

i Zamówień Publicznych

Vii pokaz 
konia ŚlĄSkiego

21	lipca	odbył	się	VII	Pokaz	Konia	Śląskiego,	którego	organizatorem	
było	Stowarzyszenie	Hodowców	i	Miłośników	Koni	„Mustang”.	W	po-
kazie	wzięło	udział	36	koni	w	 siodłach	 i	 6	 zaprzęgów.	Po	prezentacji	
koni,	jeźdźców	i	powożących	nastąpiła	zabawa	z	końmi	poprzez	udział	
w	kilku	konkurencjach,	a	sędzią	głównym	był	bogdan kuchejda	–	były	
dyrektor	stadniny	koni	w	Ochabach.	W	konkurencji	powożenie	z	naj-
lepszym	czasem	zwyciężył	jan marcol	z	Krostoszowic,	drugie	miejsce	
zajęli	janusz kubacki	i	tomasz Gaś	z	Podbucza.	Konkurs	sprawnościo-
wy	dla	jeźdźców	wygrała	paulina Giemza	z	Rybnika	na	koniu	Tungra,	
drugi	był	szymon migło	 z	 Jastrzębia-Zdroju	na	koniu	Emir,	 a	 trzecia	
była	amazonka	magdalena sołowska z	Rybnika	na	koniu	Prinz.	Trzecią	
konkurencją	był	tor	przeszkód	dla	dzieci.	Wszystkie	dzieci	pod	opieką	
dorosłych	dosiadły	koni	–	większość	po	raz	pierwszy.	Sędzia	klasy	mię-
dzynarodowej	B.	Kuchejda	całą	grupę	22	dzieci	ocenił	bardzo	wysoko	
i	wszystkie	ulokował	na	1.	miejscu	–	każde	dziecko	otrzymało	nagrodę.

W	imieniu	członków	Stowarzyszenia	Hodowców	i	Miłośników	Koni	
„Mustang”	i	własnym	serdecznie	dziękuję	wszystkim,	którzy	przyczy-
nili	się	do	zorganizowania	VII	Pokazu	Konia	Śląskiego.

Gerwazy Mikułka
Prezes Zarządu SHiMK „Mustang”

Ogier FaraOn

Prezentowany	na	VII	Pokazie	Konia	Śląskiego	dwuletni	ogier	Faraon	
wyhodowany	przez	Piotra	Plutę	z	Radlina,członka	SHiMK	„Mustang”,	
jest	przeznaczony	na	reproduktora,	musi	jednak	zdać	egzamin	w	stad-
ninie	ogierów	w	Książu.	Jest	to	jeden	z	nielicznych	ogierów	z	naszego	
terenu,	który	wysłany	zostaje	na	próbę	dzielności.	Wszyscy	hodowcy	
i	miłośnicy	koni	życzą	Faraonowi	zdania	egzaminów.

Gerwazy Mikułka

jEStEśmy nr 4 (98)

Faraon w zaprzęgu

tuRnieJ Skata
W	18	dniu	sierpnia	w	Gołkowicach	odbył	się	Turniej	Skata	o	Puchar	

Dyrektora	Gminnego	Centrum	Kultury	i	Turystyki	w	Godowie.
Wyniki	turnieju:

imię i nazwisko klub
1. Adam Juraszek SC Strażak Głożyny
2. Mirosław Szewczyk SC Herkules Rydułtowy
3. Ewald Paulus Sambor Silesia Rybnik
4. Andrzej Parma WOKiR Mszana
5. Edward Siedlaczek TKKF Relaks Wodzisław
6. Bolesław Gajda LKS Forteca Świerklany
7. Mirosław Figas LKS Forteca Świerklany
8. Andrzej Knura KS Zryw Kornowac
9. Włodzimierz Stroiński TKKF Relaks Wodzisław
10. Jarosław Grobelny OK Gołkowice

Karina Skrzyszowska

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
26.09 – ludZie Z pasją

spotkanie	z	Łukaszem	Siwarskim	w	bibliotece	w	Godowie;

28.09 – ZakońcZenie rajdu GołężycóW
muszla	koncertowa	w	Godowie;

6-7.12 – bożonarodZenioWa  
WystaWa rękodZieła
w	Ośrodku	Kultury	w	Gołkowicach;

13.12 – spotkanie opłatkoWe  
dla ZespołóW śpieWacZych

w	Ośrodku	Kultury	w	Gołkowicach;

21.12 – koncert śWiątecZny – julian mere

Judyta Marcol
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Plon niesiemy, plon...

Zboże już skoszone
W snopki na polach ustawione
Wieńce zdobić trzeba
Bochen chleba piec
Do kościoła szybko biec
By kapłan poświęcił plony
By poświęcił chleb
By go nigdy ludziom nie brakowało
Pod dostatkiem by go zawsze było
By wszystkim w dostatku się żyło
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W	sobotę,	24	sierpnia,	w	Krostoszowicach	odbyły	się	gminne	do-
żynki,	których	współgospodarzem	i	współorganizatorem	było	rów-
nież	sołectwo	Podbucze.	Tradycyjnie	na	nasze	święto	plonów	przyje-
chało	wielu	gości,	w	tym	honorowi	obywatele	naszej	gminy:	aktorzy	
Franciszek pieczka	i	marian dziędziel,	ks.	infułat	paweł pyrchała	
i	muzyk	krystian tesarczyk.	Grono	to	poszerzyło	się	o	podróżnika	
mariana hudka	oraz	prawnika,	pisarza	i	działacza	społecznego	jó-
zefa musioła,	którym	podczas	dożynek	wręczone	zostały	przez	wój-
ta	mariusza adamczyka i	 przewodniczącego	Rady	Gminy	Godów	
antoniego tomasa	pamiątkowe	statuetki.	W	tym	roku	ze	względu	
na	obowiązki	zawodowe	nie	mógł	do	nas	przyjechać	Zbigniew	Wo-
decki.

Zanim	 jednak	 rozpoczęto	 główne	 uroczystości	 dożynkowe,	
w	kościele	parafialnym	w	Krostoszowicach	odbyła	 się	msza	 święta,	
w	trakcie	której	dziękowano	Bogu	za	tegoroczne	plony.	Odprawili	ją	
wspólnie	proboszcz	parafii	w	Krostoszowicach	ks.	rajmund żurek,	
ks.	senior	jan bracik	oraz	ks.	infułat	Paweł	Pyrchała.	Po	mszy	z	Pod-
bucza	wyruszył	długi	korowód,	który	otwierały	powozy	konne	do-
starczone	przez	członków	Stowarzyszenia	Miłośników	 i	Hodowców	
Koni	„Mustang”,	stajnię	Tynka	ze	Skrzyszowa	i	Park	Leśny	w	Rogowie.	
Jechali	w	nich	 sołtysi	Podbucza	Zyta Wrona	 i	 Krostoszowic	erwin 
szkatuła,	 starostowie	 dożynek	 teresa barchańska	 z	 Podbucza	
i	czesław materzok	 z	 Krostoszowic,	włodarze	gminy,	parlamenta-
rzyści,	 włodarze	 zaprzyjaźnionych	 gmin	 oraz	 powiatu	 wodzisław-
skiego,	honorowi	obywatele	gminy	i	inni	zaproszeni	goście.

Duże	 brawa	 należą	 się	 organizacjom	 społecznym,	 działającym	
w	naszych	 sołectwach,	 za	przygotowanie	 ciekawych	wozów	–	nie-
które	nawiązywały	do	wysokogórskiej	pasji	Mariana	Hudka.	Miesz-
kańcy	 Podbucza	 i	 Krostoszowic	 przystroili	 znajdujące	 się	 na	 trasie	
korowodu	posesje,	za	co	dziękowali	im	włodarze	naszej	gminy.	Nie-
którzy	mieszkańcy	wykazali	się	sporą	pomysłowością.	Jedna	ze	sce-
nek	nawiązywała	do	wilkowyjskiej	ławeczki	z	serialowego	„Rancza”,	
w	którym	gra	Franciszek	Pieczka.	

Dożynkowe	uroczystości	odbyły	się	na	terenie	Ośrodka	Sportów	
i	 Rekreacji	 Konnej	 „Mustang”.	 Przewodniczący	 RG	 Antoni	 Tomas	
przypomniał,	 że	 jeszcze	 niedawno	 gospodarzem	 tego	 terenu	 była	
kopalnia	 i	 miał	 on	 charakter	 typowo	 górniczy.	 Obiekt	 bardzo	 po-
dobał	 się	 delegacjom	 zaprzyjaźnionych	 gmin,	 wśród	 których	 byli	
przedstawiciele	Starego	Miasta,	 czeskich	Piotrowic	oraz	ukraińskiej	
Pietropawłowskiej	 Borszczagiwki.	 Na	 dożynkowej	 scenie	 przywitał	
ich	wójt	Mariusz	Adamczyk.	A	później	wyróżniono	zasłużonych	rol-
ników,	 hodowców	 gołębi	 pocztowych,	 a	 także	 właścicieli	 najpięk-
niejszych	ogrodów.	

Część	rozrywkowa	dożynek	rozpoczęła	się	od	występów	uczniów	
ze	szkoły	w	Krostoszowicach	oraz	zespołu	Uśmiech	ze	Starego	Mia-
sta.	 Następnie	 pokazy	 tanecznych	 umiejętności	 zaprezentowali	
uczniowie	oraz	absolwenci	Zespołu	Szkół	w	Skrzyszowie.	W	kolejnej	
części	na	scenie	pojawiły	się	lokalne	zespoły	śpiewacze:	Familijo	ze	
Skrzyszowa,	Melodia	ze	Skrbeńska	i	Gospodynki	z	Krostoszowic.	Po	
nich	 część	 swojego	 bogatego	 repertuaru	 przedstawił	 chór	 Absol-
went	 ze	 Skrzyszowa.	Kolejnym	artystą,	 który	pojawił	 się	na	 scenie,	
był	 maciej Gucik.	 Jastrzębski	 muzyk	 dał	 pokaz	 dynamicznej	 gry	
na	akordeonie.	A	po	nim	ze	swoim	repertuarem	wystąpiła	Gminna	
Orkiestra	 Dęta	 z	 Gołkowic,	 której	 utwory	 zapowiadał	 eugeniusz 
tomas.	Orkiestra	–	 jak	zawsze	–	prezentowała	się	wyśmienicie;	po-
dobnie	pan	Eugeniusz,	który	sypał	dowcipami	jak	z	rogu	obfitości.	Po	
występach	akordeonisty	 i	 orkiestry	na	 scenie	pojawiła	 się	gwiazda	
wieczoru	–	robert rozmus	z	zespołem.	Muzyk	ten	porwał	do	tańca	
i	 zabawy	wielu	obecnych	na	dożynkach,	dzięki	 czemu	 teren	przed	
sceną	zamienił	się	w	plac	taneczny.	Na	zakończenie	obchodów	doży-
nek,	po	godz.	2200,	odbył	się	wspaniały	pokaz	sztucznych	ogni.	Jako	
ostatni	 na	 scenie	 pojawił	 się	 zespół	 Jack	 Band,	 który	 kontynuował	
świetną	zabawę	rozpoczętą	przez	Roberta	Rozmusa.	

Mamy	 nadzieję,	 że	 tegoroczne	 dożynki	 podobały	 się	 nie	 tylko	
zaproszonym	 gościom,	 ale	 przede	wszystkim	mieszkańcom	 naszej	
gminy	oraz	gmin	sąsiednich.	

Organizatorzy
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zaSłużeni Rolnicy
W	trakcie	dożynek	honorową	odznakę	 „Zasłużony	dla	 Rolnic-

twa”	 otrzymali:	 Danuta	 i	 Czesław	Materzokowie	 z	 Krostoszowic,	
Teresa	 i	 Bernard	 Barchańscy	 z	 Podbucza,	 Marzena	 i	 Eugeniusz	
Mołdrzykowie	 z	 Podbucza.	 Odznaka	 została	 przyznana	 również	
Iwonie	i	Zbigniewowi	Kubicom	z	Krostoszowic,	którzy	jednak	nie	
mogli	odebrać	jej	osobiście.	

Hodowcy gołębi Również 
uHonoRowani

Wyróżnienia	 otrzymali	 również	 zasłużeni	 hodowcy	 gołębi	
pocztowych:	 Józef	 Robenek,	 Jerzy	 Kocjan,	 Grzegorz	 Grobelny	
i	Henryk	Mika,	który	nie	mógł	być	na	dożynkach	obecny.	Ponadto	
Jan	Wala	za	szczególne	zasługi	na	polu	hodowlanym	otrzymał	ho-
norową	odznakę	Ministra	Rolnictwa	i	Rozwoju	Wsi.	Przypomnijmy,	
że	Jan	Wala	przez	14	 lat	–	od	1994	do	2008	roku	–	był	prezesem	
krostoszowickiej	sekcji	hodowców	gołębi	pocztowych.	

odznaki dla muzyków
Odznaki	 „Zasłużony	 dla	 Kultury	 Polskiej”	 przyznawane	 przez	

Ministra	 Kultury	 i	 Dziedzictwa	 Narodowego	 otrzymali:	 Danuta	
Szczypka,	Urszula	Wachtarczyk,	Jan	Reclik	oraz	Gminna	Orkiestra	
Dęta	z	Gołkowic.

lauReaci konkuRSu „gmina godów  
– gminĄ kwiatów i zieleni”

Nagrodzono	 też	 laureatów	 konkursu	 „Gmina	 Godów	 –	 gmi-
ną	kwiatów	i	zieleni”.	 I	miejsce	zajęli	Gabriela	 i	Tadeusz	Wójtowi-
czowie	 z	 Godowa,	 II	 miejsce	 –	 Agnieszka	 i	 Wiesław	Marcolowie	
ze Skrzyszowa,	III	miejsce	–	Jolanta	Kłosek	z	Łazisk,	a	IV	–	Adrian-
na	i	Wiesław	Spandlowie	ze	Skrzyszowa.	Szczególne	wyróżnienie	
za	dbanie	o	przestrzeń	publiczną,	czyli	za	swoje	ranczo,	otrzymał	
ks.	Jan	Bracik.
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PODZIĘKOWANIE
SKŁADAMY SERDECZNE PODZIĘKOWANIE WSZYSTKIM 

MIESZKAŃCOM NASZEJ GMINY ZA TRUD I ZAANGAŻOWANIE 
W ORGANIZACJĘ DOŻYNEK GMINNYCH 2013.

SZCZEGÓLNE SŁOWA UZNANIA KIERUJEMY POD ADRESEM 
PRACOWNIKÓW GMINNEGO CENTRUM KULTURY, SPORTU I TU-
RYSTYKI W GODOWIE, RAD SOŁECKICH, ZESPOŁÓW ŚPIEWA-
CZYCH I KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH W KROSTOSZOWICACH 
I PODBUCZU, A TAKŻE STOWARZYSZENIA INTER KROSTOSZO-
WICE, SŁUŻB MUNDUROWYCH, PRACOWNIKÓW NZOZ PLR 
W SKRZYSZOWIE, PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W GODOWIE 
ORAZ WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI.

DZIĘKUJEMY TEŻ MIESZKAŃCOM GMINY ZA UCZESTNICTWO 
W KOROWODZIE DOŻYNKOWYM ORAZ ZA PRZYBYCIE NA URO-
CZYSTOŚĆ TEGOROCZNEGO ŚWIĘTA PLONÓW.

Rada i Wójt Gminy Godów
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SaRanda – ciekawy zakĄtek albanii
20	 sierpnia	grupa	26	 emerytów	 skrzyszowskiego	 koła	PZERiI	wy-

ruszyła	autokarem	do	Albanii,	aby	spędzić	tam	9-dniowe	wczasy	ro-
dzinne	w	miejscowości	Saranda,	położonej	na	południu	kraju,	tuż	nad	
Morzem	Jońskim,	w	odległości	37	km	od	granicy	z	Grecją.	Dzień	póź-
niej,	ok.	1500,	uczestnicy	zameldowali	się	w	hotelu	Mediterrane,	gdzie	
zostali	zakwaterowani.	Po	przekroczeniu	albańskiej	granicy	jechali	po	
terenie	pagórkowatym	i	górskim.Góry	są	nagie,bardzo	słabo	zadrze-
wione,jakby	je	ktoś	dopiero	co	usypał.

Saranda,obecnie	miasto	35-tysięczne,	jest	najczęściej	odwiedzaną	
przez	turystów	miejscowością	w	Albanii.	Ma	bardzo	burzliwą	historię,	
liczne	zabytki,	ale	także	odpowiednią	bazę	turystyczną	z	licznymi	ho-
telami,	restauracjami,	kawiarenkami,	punktami	widokowymi.	Ciekawy	
jest	również	park	z	fontanną	i	nabrzeżnym	bulwarem	przy	słonecznej	
żwirowej	plaży,	skąd	można	podziwiać	greckie	wybrzeże.	Miasto	prze-
pięknie	i	imponująco	wygląda	szczególnie	nocą.

Grupa	zwiedzała	miasto	i	korzystała	z	ofert	wycieczkowych.	Uczest-
niczyła	 w	 wieczorze	 albańskim	 zorganizowanym	 w	 zamku	 Lekursi,	
gdzie	obejrzała	występy	lokalnego	zespołu	folklorystycznego,	delek-
towała	się	miejscowymi	albańskimi	potrawami	i	winami.	Interesująca	
była	też	wycieczka	na	grecką	wyspę	Korfu,	gdzie	w	stolicy	o	tej	samej	
nazwie	 (lub	 nazywanej	 Kerkirą)	 emeryci	 zwiedzili	 zamek	Achillion	 –
letnią	rezydencję	cesarzowej	Sissi	(Elżbieta	Bawarska	była	zakochana	
w	Grecji),	starówkę	miasta	i	kościół,	a	właściwie	cerkiew,	św.	Spirydona	
oraz	wiele	innych	ciekawych	zakątków	tej	najbardziej	zielonej	wyspy	
Grecji.

Bardzo	 interesująca	 była	 również	 wycieczka	 do	 Gjirokastry,	 mia-
sta-muzeum,	zwanej	wcześniej	Srebrnym	Miastem,	a	z	uwagi	na	wie-
le	wąskich	uliczek	ze	stromymi	kamiennymi	schodkami	–	nazywanej	
Miastem	Tysiąca	Schodów.	Warto	dodać,	że	historyczne	centrum	Gjiro-
kastry	w	2005	roku	zostało	wpisane	na	Listę	Światowego	Dziedzictwa	
UNESCO.	W	połowie	drogi	między	Sarandą	a	Gjirokastrą	znajduje	się	
prawdziwy	cud	przyrody,	 jakim	 jest	podwodne	źródełko	„Niebieskie	
Oko”,	urokliwe	miejsce,	skąd	wypływa	strumień	tworzący	rzekę.	Głę-
bokość	miejsca	wypływu	 to	 45	m.	 Grupa	 zwiedziła	 jeszcze	miejsco-
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Przed hotelem w Sarandzie

Ogólnie 1665 uczniów
Ogólnie więcej o 29 uczniów*

SP - średnia liczba uczniów na oddział – 16,44
Gm - średnia liczba uczniów na oddział – 20,72

Liczba uczniów SP – wzrost o 31 uczniów*
Liczba gimnazjalistów – spadek o 61 uczniów*

* dane porównywane z danymi liczbowymi z roku szkolnego 2012/2013

Przedszkole 6-latki 5-latki 3-,4-latki Suma
PP Godów 24 15 31 70

PP Gołkowice 39 48 68 155
PP Łaziska 15 21 37 71

PP Skrbeńsko 12 13 0 25
PP Skrzyszów 44 46 57 147

Oddział przedszkolny 13 20 33
RAZEM: 147 143 213 503

Więcej o 59 wychowanków*

liczba uczniów w Roku Szkolnym 2013/2014
wg aRkuSzy oRganizacyJnycH

placówka oświatowa klasa liczba 
uczniów

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

SP Godów 23 1 32 2 20 1 14 1 17 1 19 1 125 7
SP Gołkowice 45 2 33 2 41 2 32 2 37 2 34 2 222 12

SP Krostoszowice 0 0 13 1 11 1 14 1 11 1 12 1 61 5
SP Łaziska 12 1 18 1 16 1 14 1 8 1 19 1 87 6

SP Skrbeńsko 12 1 14 1 15 1 9 1 11 1 12 1 73 6
SP Skrzyszów 40 2 37 2 48 2 29 2 35 2 32 2 221 12

SUMA SP 132 7 147 9 151 8 112 8 119 8 128 8 789 48
Gm Gołkowice 65 3 93 4 81 4 239 11
Gm Skrzyszów 43 2 53 3 38 2 134 7

SUMA Gm 108 5 146 7 119 6 373 18
RAZEM: 1 162 66

Ogólnie mniej o 30 uczniów (SP+Gm)*

wość	Ksamil,	nadmorski	albański	kurort,	równie	chętnie	odwiedzany	
przez	turystów	jak	Saranda.	Jego	wyjątkowość	stanowi	piękna	zatoka	
urozmaicona	 czterema	 niewielkimi	 wysepkami,	 czysta	 ciepła	 woda	
morska,	piaszczyste	plaże	oraz	tanie	pyszne	jedzenie.

Będąc	 w	 Sarandzie,skrzyszowscy	 emeryci	 przede	 wszystkim	 ko-
rzystali	z	kąpieli	słonecznych	oraz	morskich	w	Morzu	Jońskim,	a	także	
z	basenu	z	pełnym	zapleczem	obok	hotelu	Mediterrane.	Był	to	hotel	
wysokiej	klasy,	z	klimatyzacją,	wyśmienitym	wyżywieniem	i	co	bardzo	
ważne	–	z	polską	obsługą.

Były	też	dwa	wieczorki,	zapoznawczy	i	pożegnalny,	w	których	eme-
ryci	uczestniczyli	bardzo	aktywnie.	

Pobyt	w	Albanii	 turyści	 ze	 Skrzyszowa	oceniają	 jako	 interesujący	
i	 wyjątkowo	 udany.	 Był	 to	 kolejny	 wyjazd	 świetnie	 zorganizowany	
przez	 tamtejsze	koło	PZERiI,	 za	co	cała	grupa	składa	serdzeczne	po-
dziękowanie	Zarządowi	tego	koła.

B.O.
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KRZyżówKA

ZnacZenie WyraZóW
poziomo:
a-1	 odmiana	 jabłoni;	a-10	 rodzą	 klapsy;	b-6	 siana	 na	wiosnę;	c-1	
opadają	 jesienią;	 c-10	 autor	 powieści	 „Kolumbowie	 rocznik	 20”;	
d-6	 krasomówca;	e-1	 też	 jest	huśtawką;	e-10	 uroczyste	 zakończe-
nie	żniw;	F-5	rodzaj	pieczywa;	G-1	norka,	schowek;	G-9	powielane	
fotografie,	pisma;	h-5	żakardowy,	płócienny;	i-1 personifikacja	oso-
by	w	odmiennym	świecie;	i-10	kwitną	we	wrześniu;	j-6	nadmorska	
dzielnica	Rzymu;	k-1	z	kapustą,	z	mięsem;	k-10	ogrom,	mnogość;	l-6 
położenie	bez	wyjścia.

pionowo:
1-e	miasto	u	podnóża	góry	Karmel;	2-a	 końcowy	odcinek	okręż-
nicy;	2-i	do	księgi	wieczystej;	3-e	zabalsamowane	ciało;	4-a	mała	
Ewa;	 4-i	 tramwajowe,	 kolejowe;	 5-e	 uroda;	 6-a	 tatarak;	6-h	 by-
wają	za	wysokie;	7-d	 Jerzy,	 trener;	8-a	ołowiane	kulki;	8-h	 leśny,	
niedostępny;	9-d	ruch	ptaków	przed	zimą;	10-a	jego	odmianą	jest	
bazalt;	10-i rodzaj	 kaftana	męskiego;	11-e	 gwarowa	nazwa	króla	
puszczy;	12-a	doskwierały	nam	latem;	12-i	Pogorzelska;	13-e	nie	
brutto	ani	tara;	14-a atrofia; 14-i	morza,	liści;	15-e	czczone	w	sta-
rożytnym	Egipcie.

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

Wśród	Czytelników,	którzy	do	27	września	br.	nadeślą	prawidło-
wo	rozszyfrowane	hasło	krzyżówki,	rozlosowane	zostaną	nagrody	
książkowe.
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tuRnieJ JunioRów
28	lipca	na	boisku	LKS	Polonia	Łaziska	odbył	się	Gminny	Turniej	Piłki	

Nożnej	 Juniorów,	w	którym	wzięły	udział	 cztery	drużyny:KS	27	Goł-
kowice,LKS	Gwiazda	Skrzyszów,LKS	Skrbeńsko	 i	LKS	Polonia	Łaziska.	
Turniej	zakończył	się	zwycięstwem	drużyny	z	Łazisk.

Przebieg	meczów	półfinałowych:

 LKS Gwiazda SKrzySzów 1:0 (0:0) KS 27 GołKowice
 LKS PoLonia łaziSKa 4:0 (3:0) LKS SKrbeńSKo

Mecz	o	trzecie	miejsce:

 KS 27 GołKowice 6:1 (3:0) LKS SKrbeńSKo

Finał:	
 LKS PoLonia łaziSKa 1:0 (1:0) LKS Gwiazda SKrzySzów

	 I	MIEJSCE:	 lks polonia łaziska
	 II	MIEJSCE:	 lks Gwiazda skrzyszów
	 III	MIEJSCE:	 ks 27 Gołkowice

Karina Skrzyszowska

tuRnieJ 
SenioRów

27	lipca	na	boisku	LKS	Skrbeńsko	rozegrany	został	Gminny	Turniej	
Piłki	Nożnej	Seniorów.	Wzięło	w	nim	udział	sześć	drużyn:	LKS	Skrbeń-
sko,	KS	27	Gołkowice,	LKS	Olza	Godów,	LKS	Polonia	Łaziska,	LKS	Gwiaz-
da	Skrzyszów	i	KS	Inter	Krostoszowice.

Ostatecznie	zwyciężył	LKS	Gwiazda	Skrzyszów,	pokonując	w	finale	
KS	27	Gołkowice	oraz	LKS	Polonia	Łaziska.

Wyniki	fazy	wstępnej:

 LKS SKrbeńSKo 0:4 KS 27 GołKowice
(bramki: Łaski 2 , Pawłowski, Sajbor)
awans	drużyny	z	Gołkowic;

 LKS oLza Godów 0:0 LKS PoLonia łaziSKa
4:5 po karnych

awans	drużny	z	Łazisk;

 LKS Gwiazda SKrzySzów 3:0 inter KroStoSzowice
(bramki: Porwoł , Hudek, Grabiec)

awans	drużyny	ze	Skrzyszowa;

Wyniki	fazy	finałowej:

 LKS PoLonia łaziSKa 0:1 KS 27 GołKowice
(bramka: Sajbor)

 LKS Gwiazda SKrzySzów 2:1 LKS PoLonia łaziSKa
(bramki: Porwoł , Jackowski, Dzierżęga)

 KS 27 GołKowice 0:1 LKS Gwiazda SKrzySzów
(bramka: Grabiec)

	 I	MIEJSCE:	 lks Gwiazda skrzyszów
	 II	MIEJSCE:	 ks 27 Gołkowice
	 III	MIEJSCE:	 lks polonia łaziska

Po	 rozegranym	 turnieju	 nastąpiło	 uroczyste	 wręczenie	 pucharu	
oraz	dyplomów	przez	wójta	mariusza adamczyka.

Karina Skrzyszowska



SpotKaniE na GraniCytŁuMy puBLiCZnoŚCi i wZruSZEniE na BEnEFiSiE

Wszyscy uczestnicy zjazdu

Grupa po zajęciach plastycznych

Rozpoczęcie spotkania w kościele

Składanie życzeń przez włodarzy gminy

Przyjazd Franciszka Pieczki

F. Pieczka z J. Cnotą

Trzej koledzy po fachu – F. Pieczka, M. Dziędziel, J. Cnota

Tłumnie zgromadzona publiczność

Podziękowanie za zorganizowanie 
benefisu

P. Wawrzyczny w hołdzie dla Mistrza

Godowski, a właściwie gołkowicki benefis aktora Franciszka 
Pieczki, który odbył się 25 sierpnia w sali kinowej Ośrodka Kultury 
w Gołkowicach, przyciągnął tłumy mieszkańców naszej gminy. I nikt 
nie żałował tego, że przyszedł,gdyż benefis  miał  niezwykle ciekawy 
przebieg, o co zadbali pracownicy Gminnego Centrum Kultury, Sportu 
i Turystyki w Godowie. 

Benefis zorganizowany został z okazji 85. urodzin Franciszka Piecz-
ki oraz 60-lecia jego pracy artystycznej. Kilka jego momentów miało 
szczególnie wzruszający charakter – tak dla Pana Franciszka, który 
nie krył zaskoczenia ogromną frekwencją, jak i dla gości. Wszystkich 
wzruszył pokaz slajdów z życia Beneficjenta do piosenki krakowskie-
go artysty Juliana Mere „Franek i Elwry”, napisanej specjalnie dla bo-
hatera benefisu.Na pewno wzruszający był występ młodego artysty 
Pawła Wawrzycznego ze Skrzyszowa. 11-latek, który gra główną rolę 
w spektaklu „Mały Książę” w Teatrze Muzycznym w Gliwicach, przed-
stawił kilka, skierowanych do Pana Franciszka, monologów z granej 
przez siebie sztuki. Organizatorzy przygotowali też filmik z sondą 
przeprowadzoną wśród mieszkańców gminy na temat Jubilata i jego 
twórczości oraz z życzeniami od mieszkańców gminy. Usłyszałem tu na 
swój temat tyle dobrych słów, że chyba musiałaby mi na stare lata uderzyć 
do głowy woda sodowa. Ale, proszę się nie obawiać. Nie uderzy – powie-
dział w swoim stylu Franciszek Pieczka. 

Niespodzianką dla Pana Franka było spotkanie z innym aktorem, 
Jerzym Cnotą, urodzonym w sąsiadującym z naszą gminą Jastrzębiu-
-Zdroju. Obaj aktorzy spotkali się dawno temu na planie filmu „Perła 
w koronie”. Życzę Ci, Franku, 200 lat życia – mówił Jerzy Cnota, najbar-
dziej kojarzony chyba z rolą zbójnika Gąsiora w „Janosiku”. Na bene-

fisie obecny był również inny znany aktor Marian 
Dziędziel. Gdyby nie Franek Pieczka, nie byłbym dziś 
w tym miejscu życia zawodowego, w którym jestem 
– powiedział Dziędziel, rodowity gołkowiczanin, 
obecnie jeden z najbardziej wyrazistych i znanych 
polskich aktorów. Na benefisie zarecytował on Piecz-
ce Mickiewiczowskie „Stepy Akermańskie” - w tej 
samej śląskiej wersji, jaką przed wielu laty usłyszeli 
egzaminujący Dziędziela i osłupiali z wrażenia profe-
sorowie szkoły teatralnej, kiedy zdawał on egzaminy 
wstępne do krakowskiej PWST.

Niespodzianką dla widzów benefisu był film, 
w którym wspólnie - obok Pieczki – zagrali również 
Marian Dziędziel, Józef Musioł i Krystian Tesar-
czyk. Aktorzy wystąpili na... ławeczce rodem z seria-
lu „Ranczo”.

Zespół Redakcyjny

Co roku dla dzieci i ich rodziców z Diecezji Katowickiej Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego organizuje się spotkanie związane z po-
żegnaniem wakacji. W tym roku gospodarzem „Spotkania na granicy”, 
które odbyło się w sobotę, 31 sierpnia, była parafia w Gołkowicach.

Ksiądz proboszcz Daniel Ferek o godz. 1000 powitał zebranych 
w kościele i wyjaśnił, skąd wzięło się hasło spotkanie na granicy. Para-
fia gołkowicka znajduje się w niedalekiej odległości od granicy z Cze-
chami, ponadto koniec sierpnia to granica między końcem wakacji 
a rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Następnie ks. bp Tadeusz 
Szurman przekazał pozdrowienia od Rady Diecezjalnej i władz ko-
ścioła oraz życzył błogosławionego czasu w trakcie całego spotkania. 
Śpiew w kościele poprowadził chórek Nowego Przymierza z Golaso-
wic, a uczestnicy pieśnią dziękowali Bogu za wspaniały czas wakacyj-
ny. W ten sposób wszyscy przekroczyli granicę cichego śpiewu.

Wykład  przygotował ks. Marcin Konieczny z Tychów, który zwró-
cił uwagę na to, że każdy z nas przekracza w życiu wiele granic. Dzieci 
i młodzież zachęcił do wysiłku, bo warto się starać, aby coś osiągnąć. 
Podawano również przykłady, jakich granic nie wolno przekraczać 
w szkole ani w domu.

Po wyjściu z kościoła, wg dokonanego wcześniej podziału, zorga-
nizowano zajęcia grupowe. Można było się czegoś nowego nauczyć 
na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i na fantomie 
przećwiczyć metodę sztucznego oddychania. Do zadań sportowych 
należał bieg na orientację, gdzie każdy otrzymał mapę terenu i mu-
siał odnaleźć wszystkie zaznaczone punkty. Na zajęciach plastycznych 
uczestnicy poznali technikę składania papieru – origami oraz wykazali 
się kreatywnością podczas pracy z modeliną. Za pomoc przy organi-
zacji tych ostatnich zajęć dziękujemy Tatianie Stopyrze – dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie. Dziękuje-
my  również władzom Gminy Godów za użyczenie namiotu, pod któ-
rym odbywały się wyżej wymienione zajęcia.

Natomiast Danuta Marciniak, zastępca dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, zaprosiła  rodziców 
na prelekcję pt. „Każde dziecko powinno mieć dom – idea rodziciel-
stwa zastępczego”. 

Po wyczerpujących konkurencjach każdy mógł się posilić koła-
czem, grillowaną kiełbasą, chlebem, napojem. O poczęstunek zadbały 
członkinie Koła Pań.

Na koniec była wspólna modlitwa, którą poprowadził ks. Jan Ra-
szyk z Jastrzębia-Zdroju, a błogosławieństwa udzielił ks. Biskup, któ-
ry podziękował za organizację spotkania. Uroczystość zakończyła się 
śpiewem i pamiątkowym zdjęciem. W diecezjalnym pożegnaniu wa-
kacji wzięło udział 190 dzieci i 40 rodziców. Wśród uczestników byli 

goście z Opola, którzy pokonali najdłuższą drogę, aby spotkać się 
z nami w Gołkowicach.

Wspólne spotkanie przeminęło bardzo szybko, pogoda była sprzy-
jająca, dzieci uśmiechnięte i zadowolone. Jednak każdy miał świado-
mość, że niedługo zabrzmi pierwszy dzwonek  i nadejdzie  czas nauki, 
tak potrzebnej w życiu młodego człowieka. Mamy nadzieję, że wszyst-
kim się podobało i miło spędzili ten ostatni dzień wakacji właśnie u nas 
– w Gołkowicach.

Edyta Bebek
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VII POKAZ KONIA ŚLĄSKIEGO

TURNIEJ SKATA

PLON NIESIEMY PLON

LICZBA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 
2013/2014 WG ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH

SARANDA – CIEKAWY ZAKĄTEK ALBANII

TURNIEJ JUNIORÓW

TURNIEJ SENIORÓW

Z wiZytą u patrona…
Praga – magiczna stolica nad Wełtawą – ma w sobie urok przycią-

gający turystów.  To miasto, któremu trudno się oprzeć. Atmosferę sto-
licy Czech tworzą dawne legendy, zabytki, muzea i galerie. Turystów 
zachwycają eleganckie deptaki i nastrojowe uliczki, gdzie na każdym 
kroku odkrywa się coś interesującego.

Naszą gminę dzieli od stolicy Czech odległość prawie 400 km. 
W podróż możemy się wybrać pociągiem z pobliskiej Karwiny lub też 
własnym samochodem, wjeżdżając w Łaziskach na autostradę, która 
zaprowadzi nas prosto do celu.

Zwiedzanie Pragi może odbywać się na różne sposoby: pod ką-
tem zabytków, historii, ciekawostek, osobistości czy nawet religii. 
Mieszkańcy Krostoszowic pewnie najmocniej zainteresowani będą 
zobaczeniem miejsc związanych z patronem ich parafii – św. Janem 
Nepomucenem. Ponad 100-letni obraz z wizerunkiem świętego znaj-
duje się w głównym ołtarzu tutejszego kościoła, zaś na dzwonnicy jest 
umieszczona figura z jego podobizną. Ciekawostką jest, że postać św. 
Jana z Nepomuku widnieje już na XIX-wiecznych gminnych pieczę-
ciach. A więc kult tego świętego był i jest nadal mocno zakorzeniony 
na naszym terenie. Obecnie św. Jan zdobi herb Krostoszowic.

Święty Jan Nepomucen był wikariuszem generalnym metropolii 
praskiej oraz dworskim  kapelanem króla czeskiego Wacława IV. Uwi-
kłał się w spór, jaki toczyli ze sobą król i arcybiskup praski odnośnie 
do  praw czeskiego kościoła. W 1393 roku został pojmany przez kró-
lewskich popleczników. Następnie zaś przesłuchiwany, torturowany, 
a w konsekwencji zrzucony z mostu Karola do Wełtawy. Jego ciało zo-
stało wyłowione kilka miesięcy później.W późniejszych latach, po jego 
śmierci, zaczęła się szerzyć wieść, że zginął w obronie tajemnicy spo-
wiedzi. Będąc spowiednikiem królowej Zofii, odmówił wyjawienia tre-
ści jej spowiedzi królowi Wacławowi, który podejrzewał żonę o zdradę.

Nagrobek św. Jana znajduje się w katedrze św. Wita na wzgórzu 
zamkowym Hradczany. Zaprojektowany został w 1736 roku i mierzy 
około 5 metrów wysokości. Wykonano go w całości ze srebra, którego 
zużyto ponad dwie tony.  Wokół grobu świętego krążą różne legendy. 
Jedna z nich mówi, że męczennik nie może znieść, gdy czyjaś stopa 
nastąpi na nieogrodzony grób. Gdy jednak to się stanie, w ciągu doby 
osobę, która owego czynu się dopuści, spotka publiczny wstyd.

Katedra św. Wita to najważniejszy z praskich kościołów, miejsce 
koronacji czeskich królów i spoczynku wielu władców. To tutaj spo-
czywają relikwie najważniejszych czeskich świętych. Budowa świątyni 
rozpoczęła się w 1344 roku, a zakończyła dopiero w 1929 r. Dzięki pra-
wie 600-letniemu okresowi jej powstawania możemy dziś podziwiać 
różne style w architekturze sakralnej przewijające się przez stulecia.

Spacerując po Pradze śladami patrona parafii w Krostoszowicach, 
koniecznie trzeba udać się na most Karola – miejsce męczeńskiej 
śmierci św. Jana. Most ten jest prawdopodobnie najsłynniejszym mo-
stem świata. Budowę rozpoczęto w 1357 roku w miejscu zerwanego 
wcześniej mostu Judyty. Karol IV – król czeski - i jego nadworny archi-
tekt postanowili wznieść prawdziwie solidną konstrukcję, ale zapewne 
sami nie przewidzieli, że ich dzieło przetrwa ponad 600 lat. Legenda 

Dożynki
 Gminne 2013mówi, że zaprawa murarska do łączenia bloków piaskowca, z którego 

jest zbudowany most, była wzmacniana kurzymi jajami. Most na po-
czątku pełnił czysto użyteczne funkcje i przez długi czas był jedynym 
mostem łączącym brzegi Wełtawy. Wiek XVIII odmienił wizualne pięk-
no mostu. Zaczęły pojawiać się na nim rzeźby. Pierwszą była figura św. 
Jana Nepomucena. Pod figurą umieszczono dwa reliefy ze scenami 
z legendy męczeństwa. Ponoć kiedy dotknie się ich ręką, spełni się 
pomyślane życzenie, a ponadto powróci się do Pragi. Dziś rzeźb jest 
30, a most jest już dostępny tylko dla pieszych i jest chyba najtłumniej-
szym miejscem Pragi.

Warto wybrać się do Pragi i odkryć jej sekrety.
Łukasz Siwarski

PS. Z treścią powyższego tekstu całkowicie zgadzają się członko-
wie koła PZERiI z Gołkowic, którzy w czerwcu br. byli w Pradze i prze-
konali się, że warto ją zobaczyć, zwiedzić i… powrócić, by kolejny raz 
zachwycać się jej zabytkami, urokliwymi zakątkami i niepowtarzalnym 
klimatem.

A.T.

Katedra św. Wita

Most Karola i umieszczona na nim figura św.Jana Nepomucena
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