
Godów ● Gołkowice ● Krostoszowice ● Łaziska ● Podbucze ● Skrbeńsko ● Skrzyszów

IS
SN

 1
42

9-
67

21

 LIPIEC 2014 | NR 7 (107) 

ZAWODY MTB

w numerze:
ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ
PROJEKTÓW
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
MOŻLIWOŚĆ WYMIANY PIECÓW
EMERYCKIE WOJAŻE
NIE TYLKO TRADYCYJNE
KSIĄŻKI
PIKNIK RODZINNY
Z WYSTAWĄ U SĄSIADÓW
OTWARCIE ŚWIETLICY
W PODBUCZU
FESTYN DLA MIESZKAŃCÓW

więcej na str. 7

LETnIA kuChnIA BABCI

TurnIEj sEnIOróW W ŁAZIskACh

więcej na str. 2

DLA kOGO sIŁOWnIA?

więcej na str. 4

więcej na str. 8

UWAGA, PASJONACI JEŹDZIECTWA!
Wszystkich pasjonatów koni i jeździectwa

zapraszamy na zawody, które odbędą się w dniach 
06-07 września 2014 r.

Ludowy Klub Jeździecki „Tynka”
w Skrzyszowie

W sobotę, 12 lipca, mieszkańcy Skrbeńska bawili się do późnych go-
dzin wieczornych na festynie zorganizowanym przez miejscowy Ośro-
dek Kultury oraz Ludowy Klub Sportowy Skrbeńsko.

Gwiazdą festynu była Inga Papkała wraz z zespołem, która w bra-
wurowy sposób poprowadziła sobotnią biesiadę. Na najmłodszych 
czekał plac zabaw oraz specjalnie dla nich przygotowane animacje. 
Festyn uświetnił występ zespołu ,,Melodia”. 

Sobotnia impreza zakończyła się wspólną zabawą taneczną. 
Zapraszamy na kolejne imprezy organizowane w gminie Godów.

Bogumiła Caniboł

Nie ma jak we własnym gronie

Prowadzący biesiadę

FESTYN DLA MIESZKAŃCÓW

Zabawa dzieci z wodzirejem

DLA KOGO SIŁOWNIA?
Ćwiczenia siłowe mogę z czystym sumieniem polecić każdemu. To 

nieprawda, że w siłowni powinni ćwiczyć tylko młodzi. Wieloletnie ba-
dania i obserwacje potwierdzają teorię, że osoby w podeszłym wieku 
powinny uprawiać ćwiczenia siłowe. Regularne ćwiczenia z obciąże-
niem, nawet w małej intensywności, wzmacniają starzejące się stawy, 
kości, ścięgna i wiązadła. To wszystko ma wpływ na komfort porusza-
nia się w tym wieku i zapobiega urazom. Wszyscy dobrze wiemy, jak 
ciężko goją się w tym wieku różnego rodzaju złamania, zwichnięcia, 
skręcenia. Ponadto gimnastyka z ciężarkami pomaga przy leczeniu 
reumatyzmu, cukrzycy i nadciśnienia. Ćwiczenia te mają również inną 
ważną zaletę – łagodzą objawy depresji – wroga nr 1 wieku starszego. 
A zatem z czystym sumieniem mogę polecić siłownię w wieku 50, 60, 
70, a nawet 80 lat. Ale po co czekać do pięćdziesiątki! Zacznijmy ćwi-
czyć jak najszybciej, bo w ten sposób spowolnimy proces starzenia się. 

Zbigniew Marszałkowski

WKRÓTCE U NAS
28 sierpnia o godzinie 18:00 zapraszamy wszystkie dzieci, duże 

i małe, do sali kinowej Ośrodka Kultury w Gołkowicach. Teatr Naszej 
Wyobraźni opowie nam bajkę pt. „Kopciuszek”.

WstęP Wolny!

Prelekacja Z.Marszałkowskiego na siłowni
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BĘDZIE SIĘ DZIAŁO!
Co? Koncert rockowy!

Gdzie? W muszli koncertowej w Godowie!
Kiedy? 31 sierpnia 2014!

Kto? Zespół muzyczny Oberschlesien!



Otwarta 8 lipca br. świetlica mieści się w kompleksowo odnowio-
nym budynku przy ulicy Wiejskiej. Na terenie posesji znajduje się tak-
że wiata .Budynek jest własnością Gminy Godów. Świetlica wchodzi 
w skład Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie. 

Pomieszczenia nowo otwartego lokalu zajmują parter budyn-
ku. W pięknie odnowionych i wyposażonych wnętrzach swoje miej-
sce znajdzie działający w Podbuczu zespół śpiewaczy „Podbuczanki”. 
Świetlica ma służyć wszystkim mieszkańcom sołectwa. Mamy nadzie-
ję, że będzie spełniać rolę ośrodka kultury oraz będzie miejscem spo-

AlBERtynA MIKUŁKA ZE sKRZysZoWA

Jubilatka urodziła się 10 czerwca 1924 roku w Skrzyszowie w rodzi-
nie Wincentego i Marii Hudków jako druga z pięciorga dzieci. W stycz-
niu 1941 roku wyszła za mąż za Teodora Mikułkę. Do końca wojny 
mieszkali w Skrzyszowie, gdzie na świat przyszła ich córka Lidia. We 
wrześniu 1945 roku przeprowadzili się do Raciborza, ponieważ mąż 
otrzymał tam pracę jako komendant straży w Zakładach Elektrod Wę-
glowych. Tu też na świat przyszedł ich syn Bernard. W 1960 roku po-
wrócili do Skrzyszowa, gdzie wprowadzili się do nowo wybudowane-
go domu. Od 2003 roku Jubilatka mieszka z wnuczką Mirelą i jej ro-
dziną. 

MAŁGoRZAtA WoDECKA Z ŁAZIsK

Jubilatka urodziła się 28 czerwca 1924 r. w Łaziskach jako cór-
ka Edwarda i Bronisławy Adamczyków. Pani Małgorzata jest wdową. 
Cieszy się dobrym zdrowiem i cechuje ją wyjątkowa pogoda ducha. 
Obecnie przebywa w Domu Seniora “Czyżyk” w Czyżowicach, gdzie 
ma bardzo dobrą opiekę. 

MARIA CICHy ZE sKRBEŃsKA

Pani Maria urodziła się 28 czerwca 1924 roku w Skrbeńsku jako czwar-
ta z pięciu córek Izydora i Anny Cichych. Po ukończeniu szkoły podsta-
wowej pomagała rodzicom w gospodarstwie rolnym. Gdy miała 18 lat, 
musiała przymusowo iść do pracy. Przez cztery lata pracowała na bu-
dowie w Czechach. W 1949 roku wyszła za mąż za Stanisława Cichego, 
który z zawodu był stolarzem. Młodzi małżonkowie wybudowali własny 
dom na działce obok rodziców. Urodziły się im dwie córki, doczekali się 
4 wnuków i 8 prawnuków. Z mężem Pani Maria przeżyła 61 lat – właśnie 
minęły czery lata od Jego śmierci. 

Obecnie Jubilatka jest pod opieką młodszej córki. Druga córka i wnu-
ki często ją odwiedzają i wspierają. 

20 lipca br. na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Krostoszo-
wicach odbyły się zawody sportowe w kolarstwie górskim w ramach 
GRAND PRIX MTB EUROPREGIONU SILESIA 2014. 

W zawodach uczestniczyły 62 osoby w 12 kategoriach. Impreza 
zgomadziła uczestników zarówno z Polski jak i z Republiki Czeskiej. 
Na zawody zostały przygotowane dwie trasy w zależności od katego-
rii i stopnia trudności. Pierwsza trasa przygotowana była dla najmłod-
szych uczestników rajdu, którzy rozpoczęli swoje zmagania o godzi-
nie 11:00. Druga trasa była już znacznie trudniejsza. Przebiegała przez 
zwałowisko kamienia w Krostoszowicach i Skrzyszowie. Trasa ta liczy-
ła około 7 kilometrów. W wyścigu kategorii Masters B zwycięzcą został 
Jiři sedlaček, obecny mistrz świata w swojej kategorii. Po zakończe-
niu zawodów rozlosowano nagrodę główną w postaci roweru, którą 
ufundował Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Szczęśliwcem, który 
wygrał nagrodę główną, został tomasz słupek.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii:

KAtEGoRIA: MŁoDsZy żAK
Chłopcy:
1. Mikołaj Androsz
2. Tadeusz Bluszcz
3. Paweł Łamacz

KAtEGoRIA: żAK
Chłopcy:
1. Vojtech Hurač
2. Martin Jančik
3. Max Hasek

KAtEGoRIA: MŁoDZIK
Chłopcy:
1. Jakub Riman 
2. Vladimir Miksanik 
3. Filip Pegřim (TJ TŽ Třinec)

KAtEGoRIA: JUnIoR MŁoDsZy
1. Vojtěch Voznička (Klub SK JIRI TEAM OSTRAVA)
2. Karol Grabowski (Klub Mikesz Team)
3. Wojciech Stol (Klub AZS AWF Silesia Racing)

LETNIA KUCHNIA BABCI

16 lipca w ramach zajęć wakacyjnych w Ośrodku Kultury w Skrbeń-
sku odbyło się spotkanie pn.,,Letnia kuchnia babci”.Projekt jest dofi-
nansowany w ramach programu 4LEADER ze środków Unii Europej-
skiej,współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich (EFRROW), działanie 431 ,,Funkcjo-
nowanie Lokalnej Grupy Dzialania, nabywanie umiejętności i aktywi-
zacja,” objętego PROW lata 2007-2013.

W spotkaniu uczestniczyło 21 osób – 15 dzieci i 6 dorosłych (pra-
cownik ośrodka kultury i panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Skrbeń-
sku ).

Spotkanie odbyło się pod hasłem ,,Pośniodomy – pogodomy”.
Dzieci przygotowały:

•	kanapki babuni,
•	kanapki z pastą jajeczną,
•	apfelmus,
•	brodzupa,
•	 smażonka ze szpyrkom i ze sznytlochym,

Otwarcie nowej świetlicyWystęp zespolu Podbuczanki

Ta nauka na pewno nie pójdzie w las

Zawody MTB

GRAND PRIX MTB EUROREGIONU SILESIA 2014

OTWARCIE ŚWIETLICY W PODBUCZUNESTORZY NASZEJ GMINY
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KAtEGoRIA: JUnIoR
1. Maciej Surowiecki 

KAtEGoRIA: MAstERs A
1. Marcin Dziarski 
2. Tomasz Stępień (Klub Mikesz Team)
3. Rene Hulboj 

KAtEGoRIA: MAstERs B
1. Jiři Sedlaček (Klub SK JIŘI TEAM OSTRAVA) – obecny mistrz świata 
2. Miroslav Rupa (Klub SK JIŘI TEAM OSTRAVA)
3. Stefan Bluszcz (Klub Bohumin Šafrata)

KAtEGoRIA: ElItA
Mężczyźni:
1. Roman Kubica (Klub SK JIŘI TEAM OSTRAVA)
2. Michał Kucewicz 
3. Przemysław Pyrek (Klub SANTE BSA-WHISTLE)

Kobiety:
1. Paulina Maračkova (Klub SK JIŘI TEAM OSTRAVA)
2. Anna Kaczmarzyk 
3. Zuzanna Miksanikova (Klub SK JIŘI TEAM OSTRAVA)

Kamil Gąsior

Dziewczęta:
1. Dominika Rupova
2. Marketa Huračova
3. Zofia Bluszcz

Dziewczęta:
1. Natalia Miksanikova
2. Martyna Marszałkowska
3. Adela Jančikova 

Dziewczęta:
1. Eliza Rucka (Klub MKS Istebna)
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tkań mieszkańców w różnym wieku.

GoDZIny otWARCIA:

poniedziałek: 16:00 – 20:00,
wtorek: 15:30 – 18:30, 
środa: 15:30 – 18:30.

Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia nowej świetlicy.

Tatiana Stopyra

•	kołoczki z powidłami,
•	bioło kawa zbożowo.

Obowiązki zostały podzielone między grupy, każda grupa przygo-
towywała coś innego. 

W kuchni panowała niezwykła atmosfera, a zapachy unoszące się 
w powietrzu coraz bardziej zaostrzały wszystkim apetyty. W czasie 
warzynio panie z KGW opowiadały dzieciom o tradycjach i zwyczajach 
panujących na Śląsku.

Gdy wszystko już było nawarzone, dzieci pięknie nakryły stoły, 
przygotowały świece i serwetki. Następnie wraz z zaproszonymi gość-
mi zasiadły do wspólnej degustacji. Wszystkim uczestnikom ogromnie 
smakowały potrawy z letniej kuchni babci przygotowane przez dzieci 
pod czujnym okiem pań z miejscowego KGW. 

Bogumiła Caniboł



sprawy samorządowe 3LIPIEC 2014

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
1. 07 lipca 2014 r. podpisano umowę na brukowanie placów w Skrzy-

szowie z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Arkadiusz Kuhn 
z siedzibą w Krzyżanowicach ul. Tworkowska 48, 47-450 Krzyżano-
wice, za cenę 58.654,53 zł brutto.

2. 16 lipca 2014 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji pro-
jektowej pn. „Uzbrojenie terenów poprzemysłowych wzdłuż auto-
strady A-1 w gminie Godów” z WYG Consulting Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie ul. Sienna 64, 00-825 Warszawa, za cenę 184.500,00 zł 
brutto.

3. 21 lipca 2014 r. podpisano umowę pn. „Miejsca aktywnego wy-
poczynku na terenie gminy Godów” z P.P.U.H. WASP-BUD Jaro-
sław Spandel z siedzibą w Kończycach Małych ul. Jagiellońska 25A,  
43-410 Kończyce Małe, za cenę 178.459,54 zł brutto, w tym:

•	 część 1. – Budowa siłowni zewnętrznej w Skrzyszowie; Budowa 
siłowni zewnętrznej w Skrbeńsku;

•	 część 2. – Montaż urządzeń STREET WORKOUT PARKU w Krosto-
szowicach.

Barbara Banko
Referat Funduszy Zewnętrznych

i Zamówień Publicznych

MOŻLIWOŚĆ WYMIANY PIECÓW

Gmina Godów informuje, iż posiada jeszcze ostatnie niewykorzy-
stane środki na dofinansowanie inwestycji w ramach realizacji Progra-
mu Ograniczenia Niskiej Emisji w zakresie:

a) wymiany pieca c.o.,
b) montażu kolektorów słonecznych.

W związku z powyższym osoby zainteresowane realizacją inwe-
stycji polegającej na wymianie pieca, montażu solarów lub wymianie 
pieca z montażem solarów mogą złożyć w Urzędzie Gminy stosowne 
wnioski w terminie do 20 sierpnia br. Inwestycja powinna być zreali-
zowana do 14 listopada 2014 roku. 

Szczegółowe informacje udzielane są w Referacie Inwestycji, 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej lub pod numerem tele-
fonu: 32 476 50 65 wew. 15. 

Liczba wniosków jest ograniczona.
Grzegorz Kopiec

ZAKOŃCZONO 
REALIZACJĘ 
PROJEKTÓW

W 31dniu lipca br. zakończono realizację projektów „Przyjazne 
przedszkola” w Przedszkolu Publicznym „Bajkowe Wzgórze” w Skrzy-
szowie oraz „Ja też chcę być przedszkolakiem” w Szkole Podstawowej 
w Krostoszowicach, które były współfinansowane ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Bez tych 
środków finansowych nie byłoby możliwe utworzenie dwóch oddzia-
łów przedszkolnych dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat.

Projekty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowaliśmy 
od sierpnia 2013 r. do końca lipca 2014 r. W tym czasie 43 dzieci w wie-
ku od 3 do 4 lat z terenu (25 w Skrzyszowie oraz 18 w Krostoszowi-
cach) skorzystało z przedszkolnych zajęć edukacyjnych. W przedszko-
lu w Skrzyszowie dla wszystkich dzieci odbyły się zajęcia z logorytmi-
ki. Uczestniczyło w nich łącznie 147 dzieci. Ćwiczenia miały na celu 
usprawnienie pracy narządów aparatu artykulacyjnego, słuchu fo-
nemowego i fonematycznego, pamięci, koordynacji wzrokowo-ru-
chowej i sprawności manualnej. Właściwa praca podczas zajęć pole-
gała na wywołaniu prawidłowo brzmiących głosek oraz ich utrwala-
niu w wyrazach podczas opowiadania historyjek obrazkowych, pracy 
z obrazkiem, wierszykach, piosenkach i rozmów kierowanych. Więk-
szość dzieci poprawiła wymowę.

W trakcie pobytu w przedszkolach dzieci oglądały bajki edukacyjne 
oraz były prowadzone zajęcia plenerowe.Te ostatnie sprawiały dzie-
ciom dużą frajdę, bo pozwalały im przeżywać poznaną rzeczywistość 
w bezpośrednim z nią kontakcie. Był to również czas przyjemnej nauki 
opartej na programie wychowania przedszkolnego.

W ramach realizacji dwóch projektów przedszkolnych zakupiono 
dla dzieci meble, zabawki oraz pomoce dydaktyczne. Przeprowadzo-
no też niezbędne prace adaptacyjne pomieszczeń – ze środków wła-
snych.

Rodzice pociech uczęszczających do punktów przedszkolnych 
uczestniczyli w życiu przedszkolaków, a tym samym poszerzali swo-
ją wiedzę na temat działań i metod edukacyjnych. Uczęszczali na zaję-
cia z psychologiem. Zajęcia te były prowadzone w semestrze I i II. Ro-
dzice obserwowali, jak można w zabawowy sposób przekazać dziecku 
wiedzę na temat równości płci. Wszyscy mieli możliwość wypowiedze-
nia się w sprawach związanych z edukacją ich dzieci poprzez wypeł-
nienie ankiet oraz rozmowy indywidualne z nauczycielami, psycholo-
giem oraz koordynatorami. 

Wszystkie zadania, jakie podejmowane były w ramach projektu 
„Przyjazne przedszkole” oraz projektu „Ja też chcę być przedszkola-
kiem”, współfinansowane były ze środków Unii Europejskiej. Całkowi-
ta wartość projektów to około 277 tys. złotych, w tym 43 tys. złotych 
to wkład własny Gminy Godów, natomiast 234 tys. złotych pochodzi-
ło z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Ogólny cel projektów, tj. wzrost upowszechnienia edukacji 
przedszkolnej, został osiągnięty.

Pomimo zakończenia projektu nowo powstałe oddziały przed-
szkolne będą nadal funkcjonowały.

Kamil Gąsior
Koordynator projektów

„Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego”.

UNIA EUROPEJSKA
EWUROPEJSKI FUNDUSZ

SPOŁECZNY

UNIA EUROPEJSKA
EWUROPEJSKI FUNDUSZ

SPOŁECZNY

Piec z podajnikiem

Solar-power-generator
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SKRzySzów
W dniach 23-30 czerwca ponadpięćdziesięcioosobowa grupa 

skrzyszowskich emerytów wypoczywała w Kudowie-Zdroju Jakubo-
wicach w Ośrodku Wczasowym „Góry Stołowe”. Był to pobyt bardzo 
urozmaicony. Mając do dyspozycji autokar, wczasowicze mieli okazję 
korzystać z codzienych wyjazdów, aby zwiedzać piękne okolice i atrak-
cyjne miejsca. Przeszli przez niepowtarzalny labirynt skalny położony 
w obrębie Parku Narodowego Gór Stołowych, czyli popularne Błęd-
ne Skały, zwiedzili Kaplicę Czaszek w Kudowie-Czermnej zbudowaną 
w latach 1776-1804 przez księdza o czeskim rodowodzie, Wacława To-
maszka. Przejechali przez Lewin Kłodzki, w którym do 5 grudnia 2011 
roku mieszkała Violetta Villas. Będąc w Parkach Zdrojowych w Kudo-
wie-Zdroju i Polanicy-Zdroju, pokosztowali wód leczniczych w tamtej-
szych pijalniach.

W Jarkowie koło Kudowy podziwiali piękny ogród w stylu japoń-
skim założony przez prywatnego właściciela tego terenu w roku 1980, 
a w drodze do Pstrążnej – zabytkowy rynek w Lądku-Zdroju. W Pstrąż-
nej zwiedzili skansen – Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckie-
go, założony w roku 1984. Tam zobaczyli wiele przedmiotów i urzą-
dzeń z dawnych lat,które pamiętali z dzieciństwa, a które wypadły już 
z codziennego użytku. Tam degustowali też chleb pieczony wg proce-
dury z dawnych lat.

Prócz tego korzystali z miejscowego akwaparku, chodzili na space-
ry w góry, uczestniczyli we wspólnych spotkaniach przy ognisku.

Uczestnicy dziękują Zarządowi Koła PZERiI w Skrzyszowie jako 
współorganizatorowi za wspaniały pobyt na Ziemi Kłodzkiej i wszyst-
kie atrakcje z tym związane.

B.O.

GOłKOwIcE
Tak się złożyło, że emeryci z Gołkowic również zwiedzili wiele 

miejsc, którymi zachwycali się ich skrzyszowscy koledzy (Błędne Skały, 
miejscowości uzdrowiskowe, skansen). Gołkowicka, 47-osobowa gru-
pa, przebywała na terenie Gór Stołowych, w Kotlinie Kłodzkiej i tam-
tych okolicach, od 1 do 4 lipca. Uczestnicy zwiedzili Kłodzko, a w nim 
zabytkową Starówkę, podziwiali też gotycki most na Młynówce, kana-
le odchodzącym od Nysy Kłodzkiej. Most należy do najstarszych bu-
dowli w tym regionie, a ze względu na strukturę architektoniczną, do 
złudzenia przypomina Most Karola w Pradze z tą różnicą, że jest krót-
szy i jest na nim tylko 6 rzeźb kamiennych ze św. Janem Nepomuce-
nem włącznie. Ciekawym obiektem, który nie uszedł uwadze zwiedza-
jących, była bastionowa twierdza z lochami i częścią naziemną, zwa-
na Twierdzą Kłodzką. Cała budowla, a zwłaszcza podziemne korytarze, 
zrobiły na uczestnikach wielkie wrażenie.

Jednak największą atrakcją wycieczki były Skały Adrszpasko-Te-
plickie, zwane Skalnym Miastem w Czechach. Bajeczne rzeźby skal-
ne przypominające kształtem ludzi, zwierzęta, drzewa, a między nimi 
wysoko położone jeziorko, które opływa się na specjalnych łódkach 
z czeskimi przewodnikami, którym zawsze dopisuje czarny humor, 
a do tego przepiękne widoki, wąskie przejścia i pokonanie ok. 1000 
schodów – to wszystko składa się na niezapomniane przeżycia i spra-
wia, że człowiek czuje niesamowitą więź z naturą. Bardzo ciekawym 
obiektem było też Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju z roku 
1968, gdzie nie tylko można zobaczyć urządzenia, materiały i gotowe 
produkty papiernicze od zarania po dzień dzisiejszy, ale także same-
mu wyprodukować papier czerpany. Decyzją Prezydenta Rzeczypo-
spolitej z 20 września 2011 roku ów młyn papierniczy zyskał status po-
mnika historii.

Gołkowiczanie zwiedzili też barokową bazylikę wambierzycką – 
Sanktuarium Matki Bożej Wambierzyckiej Królowej Rodzin Patronki Zie-
mi Kłodzkiej, zwaną Dolnośląską Jerozolimą, a w drodze powrotnej – Zie-
leniec, znany ośrodek sportów zimowych, położony w Górach Orlickich.

Była to jedna z ciekawszych pod względem atrakcji turystycznych 
wycieczek, których współzorganizorem było gołkowickie koło PZERiI.

A.T.
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TURNIEJ SENIORÓW 
ŁAZISKA 2014

W 26 dniu lipca br. odbył się zorganizowany prze Gminną Radę 
Sportu Gminny Turniej Seniorów w Piłce Nożnej. Tym razem gospoda-
rzem i współorganizatorem był LKS „Polonia” Łaziska . W turnieju wzię-
ło udział sześć zespołów z terenu gminy . W pierwszej części rozegrano 
trzy spotkania eliminacyjne, w których osiągnięto wyniki :

 LKS SKrbeńSKo 0:0 LKS „oLza” Godów
rzuty karne 4:2, awans LKS Skrbeńsko

 LKS „PoLonia” ŁaziSKa 4:0 (2:0) KS „inter” KroStoSzowice
bramki: Paweł Hojka 2, Artur Grabiec i Dawid Buchalik

 LKS „Gwiazda” SKrzySzów 0:0 KS 27 GoŁKowice
rzuty karne 5:4, awans LKS „Gwiazda” Skrzyszów

Drużyny, które wygrały swoje spotkania w fazie eliminacyjnej, spo-
tkały się w rundzie finałowej, w której uzyskano wyniki:

 LKS „PoLonia” ŁaziSKa 3:0 (2:0) LKS SKrbeńSKo
bramki: Krzysztof Bauerek 2, Kamil Szkatuła

 LKS „Gwiazda” SKrzySzów 5:1 (2:1) LKS SKrbeńSKo
bramki dla LKS „Gwiazda” Skrzyszów: Paweł Grabiec 2, Piotr Dudek, Mirosław Stabla,  

Mateusz Woźnica (rz.k.), bramka dla LKS Skrbeńsko: Paweł Caniboł (rz.k.)
 LKS „PoLonia” ŁaziSKa 1:0 (1:0) LKS „Gwiazda” SKrzySzów

bramka: Paweł Hojka

TABelA KOńcOwA TuRnieju :
1. LKS „Polonia” łaziska  6 pkt, bramki 4:0
2. LKS „Gwiazda” Skrzyszów 3 pkt, bramki 5:2
3. LKS Skrbeńsko  0 pkt, bramki 1:8
 
Za zwycięstwo w turnieju drużyna Polonii Łaziska otrzymała pięk-

ny puchar oraz dyplom i strój bramkarski, zaś drużyny Gwiazdy Skrzy-
szów i LKS Skrbeńsko otrzymały dyplomy i piłki . Nagrody wręczali wi-
ceprzewodzniczący Rady Gminy Godów Jan Szczeponek i Przewod-
niczący Rady Powiatu Wodzisławskiego Eugeniusz wala.

Drużyna LKS „Polonia” Łaziska wystąpiła w turnieju w składzie: 
A. Henkel, A. Koczwara, P. Hojka, M. Glenc, M. Sosna, K. Bauerek, D. Bu-
chalik, D. Jordan, J. Weissinger, Ł. Szkatuła, A. Grabiec, M. Krzywodajć, 
Ł. Jordan, P. Kurtyka, K. Szkatuła, Ł. Nitka, D. Kuźdub, A. Moczała; tre-
ner: Janusz Należyty.

Zdzisław widenka

EMERYCKIE WOJAŻE

Skrzyszowscy emeryci w Kudowie-Zdroju
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NIE tYLKO  
tRAdYCYJNE KSIąŻKI!

wPROwAdzAmy AUdIObOOKI I E-bOOKI

Od teraz możesz bezpłatnie wypożyczać książki mówione. Nie 
masz czasu na czytanie? Masz problem ze wzrokiem? Skorzystaj z no-
wej usługi naszej biblioteki! Pozwól, aby ktoś czytał dla Ciebie! Wypo-
życz audiobooka z biblioteki i zasłuchaj się!

lisTA dOsTęPnych AudiOBOOKów:

Aleja bzów – Aleksandra Tyl
Anioł stróż – Nicolas Sparks
bezpieczna przystań – Sparks Nicholas
biała masajka – Hofmann Corinne
druga szansa – Katarzyna Berenika Miszczuk
Gra o tron – George R.R. Martin
Grecka mozaika – Cygler Hanna
Inferno – Dan Brown
Jednym strzałem – Child Lee
Katedra w barcelonie – Ildefonso Falcones
Kochać mocniej – Lisa Gardner
Ojciec chrzestny – Paul Sherman
Ostatni ślad – Charlotte Link
Ostatni, który umrze – Tess Gerritsen
Pochłaniacz – Katarzyna Bonda
Sieć. Ostatni bastion SS – Bogusław Wołoszański
Szmaragdowa tablica – Carla Montero
Tysiąc wspaniałych słońc – Hosseini Khaled
Uwięziona królowa – Philippa Gregory
Uwikłanie – Zygmunt Miłoszewski
21 słuchowisk na motywach powieści Joanny Chmielewskiej!

Wszystkie audiobooki są na płytach CD w formacie AUDIO i mp3.

bEzPłATNy dOSTęP dO E-bOOKów
Pragniemy zaoferować swoim Czytelnikom bezpłatny dostęp do 

1504 tytułów książek elektronicznych (z różnych dziedzin wiedzy, 
podręczników akademickich, poradników), zgromadzonych na plat-
formie IbUK LIbRA (libra.ibuk.pl). 

Roczny dostęp do wybranych e-booków otrzymało 17 bibliotek pu-
blicznych, które podpisały umowy i przystąpiły do Śląskiego Konsor-
cjum IBUK, zainicjowanego przez Bibliotekę Śląską. 

Serwis IBUK Libra umożliwia dostęp do elektronicznych publika-
cji z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN oraz innych wydawnictw. 

Platforma IBUK Libra pozwala nie tylko czytać książki, ale umożliwia 
także zaawansowaną pracę z e-książką (zaznacz tekst, wprowadź za-
kładki, notatki, stwórz wirtualna półkę z książkami, generuj bibliogra-
fię, korzystaj ze słownika i encyklopedii), dodatkowo publikacje w ibu-
ku można czytać na urządzeniach mobilnych (tablet, smartfon).

Czytelnicy posiadający aktywne konto biblioteczne, mogą otrzy-
mać kody do zdalnego dostępu PIN umożliwiający korzystanie z e-
booków  w dowolnym miejscu i czasie, z każdego komputera mające-
go dostęp do Internetu. 

Zapraszamy do naszych bibliotek po kody PIN! 
Bożena holesz

LIPIEC 2014

PLENER RZEŹBIARSKI
Po raz pierwszy w gminie Godów odbędzie się międzynarodowy 

plener rzeźbiarski. 8 września 2014 r. rzeźbiarze z Polski i Niemiec roz-
poczną prace nad rzeźbami piłami spalinowymi. 

Wszyscy zainteresowani będą mogli obserwować kolejne etapy 
powstawania rzeźb przez cały tydzień. Plener zakończy się festynem 
ziemniaczanym 13 września. Bardzo serdecznie wszystkich zaprasza-
my.

Bogumiła caniboł
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DOŻYNKI 
GMINNE 2014

Wójt Gminy Godów oraz organizatorzy serdecznie zapraszają 
mieszkanców na dożynki gminne, które w tym roku odbędą się 
w sobotę, 23 sierpnia 2014 roku, na placu przy Ośrodku Kultury 
w Skrzyszowie.

Dożynki tradycyjnie rozpoczną się mszą świętą w kościele pa-
rafialnym w Skrzyszowie o godz. 13:00. Przejazd korowodu do-
żynkowego nastąpi o godz. 14:30 od skrzyżowania ul. 1 Maja 
z ul. Jana  III Sobieskiego, ulicami Jana III Sobieskiego, Powstań-
ców Śl. i Wyzwolenia, a zakończy się na placu przy Ośrodku Kultu-
ry w Skrzyszowie, gdzie odbędą się oficjalne uroczystości.

W programie dożynek przewidziano wiele atrakcji, m.in. wy-
stępy gminnych zespołów folklorystycznych i dziecięcych, wy-
stęp gwiazdy wieczoru – holenderskiego zespołu mon Amour, 
zabawę taneczną z DJ Gielzą.

Na zakończenie uroczystości nastąpi pokaz sztucznych ogni.
Dodatkowe atrakcje: plac zabaw dla dzieci, możliwość zakupu 

książki o Marianie Dziędzielu i Franciszku Pieczce, wystawa drob-
nego inwentarza, mała gastronomia oraz wystawa rękodzieła.

Zapraszamy serdecznie!

Z WYStAWą U SąSIAdÓW
Od maja do lipca 2014 r. organizowany był przez Gminne Centrum 

Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie cykl bezpłatnych, ogólnodo-
stępnych wystaw rzeźbiarsko-malarskich.

Do udziału i przygotowania wystaw zaproszeni zostali lokalni twór-
cy: bernard Adamczyk – gmina Krzyżanowice, Judyta Adamczyk – 
gmina Krzyżanowice, bogumiła i Ireneusz canibołowie – gmina Go-
dów, Krzysztof Popek – gmina Godów i Stanislav zorman (gmina Pe-
trovice u Karvine, Czechy). Prace wyżej wymienionych artystów moż-
na było podziwiać w gminach należących do LGD Morawskie Wrota. 
Odwiedziły one Centrum Kultury w Tworkowie (gmina Krzyżanowice), 
Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach (gmina Gorzyce), Ośrodek Kultu-
ry w Skrbeńsku (gmina Godów) i prywatną galerię Stanislava Zormana 
w gminie Petrovice u Karvine (Czechy). To ona zakończyła cały projekt.

Wernisaże i wystawy cieszyły się sporym zainteresowaniem miesz-
kańców ww. gmin. Dały możliwość spotkania z artystami, zapytania 
o ich inspiracje, twórczość i zakres czerpania z lokalnej tradycji. Obra-
zy, rzeźby i ceramika – wynik ludzkiej wyobraźni – dostarczyły wielu 
doznań estetycznych wszystkim odwiedzającym.

Przy okazji wystaw wydano także folder promujący twórczość lo-
kalnych artystów z informacjami o zainteresowaniach, inspiracjach 
i sposobach tworzenia (foldery dostępne są także w Punkcie Informa-
cji Turystycznej w Gołkowicach).

Wniosek projektowy – „Organizacja wystaw rzeźbiarsko-malar-
skich” jest realizowany w ramach działania 413 – Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju dla małych projektów objętego Programem Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

judyta Marcol

REGULAMIN 
I BIEG NOCNY KROStOSZOWICE 16.08.2014
1. cEL:
•	 Popularyzacja biegów masowych oraz nordic walking jako jednej z form 

zdrowego i aktywnego stylu życia.
•	 Promocja Gminy Godów.
•	 Integracja osób biegających z zawodnikami nordic walking.

2. ORGANIzATORzy:
•	 Gmina Godów,
•	 Klub Sportowy „FORMA” Wodzisław Śląski,
•	 Inter Krostoszowice.

3. TERmIN I mIEJScE zAwOdów:
16.08.2014 r. (sobota) – Krostoszowice, Boisko Interu – Orlik.

4. PROGRAm ImPREzy:
Biuro zawodów czynne od 19:00 do 20:30.
Godzina 21.00 – start do biegu i marszu nordic walking.
Bieg i nordic walking odbędzie się na dystansie 10 km. 

5. KLASyFIKAcJA:
Kategorie wiekowe w biegu i nordic walking :
K-20 (16-29 lat), K-30 (30-39 lat), K-40 (40-49 lat), K-50 (50 lat i więcej),
M-20 (16-29 lat), M-30 (30-39 lat ), M-40 (40-49 lat), M-50 (50 lat i więcej).

6. NAGROdy:
Zdobywcy miejsc 1 - 3 w każdej kategorii otrzymają puchar oraz nagrodę 
rzeczową. Wszyscy zawodnicy otrzymają pamiatkowy medal, ciepły po-
siłek oraz wezmą udział w quizie z nagrodami. 

7. UczESTNIcTwO:
•	 W biegu i nordic walking młodzieży zgoda pisemna rodziców lub opie-

kuna prawnego. 
•	 Obowiązkowe lampy czołowe lub inne źródła światła (możliwość zaku-

pu na miejscu).
•	 Osoba pełnoletnia podpisuje oświadczenie startowe.
•	 Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. 
•	 Organizator nie ubezpiecza uczestników imprezy.
•	 Wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własne ryzyko, a organi-

zator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub zdarzenia losowe za-
istniałe podczas zawodów. 

•	 Pobranie numeru startowego jest jednocześnie akceptacją powyższych 
warunków uczestnictwa. W trakcie zawodów zawodnicy obowiązkowo 
muszą być oznakowani numerami startowymi.

•	 Opłata startowa uiszczona przelewem do 10.08.2014 r. wynosi 30 zło-
tych. 

•	 Opłata startowa uiszczona po tym terminie wynosi 40 złotych. 
•	 Za zgłoszenie uważa się podanie danych uczestnika oraz dokonanie 

opłaty startowej na konto organizatora.
•	 W zawodach może wziąć udział tylko 100 zgłoszonych i opłaconych 

uczestników. Po osiągnięciu limitu lista startowa zostanie zamknięta.
•	 Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
•	 Zapisy na: 

– stronie internetowej: www.forma.wodzislaw-sl.pl
– telefonicznie;
– mailem, podając dane adresowe i kategorię: sklep@monsun.com.pl,
– w siedzibie KS Forma os 1 Maja 27 Wodzisław Śląski;
– w sklepie turystyczno-sportowym Monsun, ul. Mendego 28, Wodzisław Śl.

•	 Opłatę startową należy wpłacić na konto:
BANK BGŻ S.A.
ul. Kubsza Wodzisław Śląski
Klub Sportowy Forma Wodzisław Śląski
79 2030 0045 1110 0000 0255 0850
Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania z każdym 
uczestnikiem wywiadu, fotografowania go oraz filmowania w celach re-
klamowych, promocyjnych, wykorzystania w internecie lub transmisjach 
radiowo-telewizyjnych oraz innych zdarzeniach komercyjnych mających 
na celu promocję wydarzenia sportowego. 
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania 
zdjęć, materiałów filmowych przedstawiających uczestników zawodów 
w celach promocyjnych. 
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia 
listy startowej.

8. INFORmAcJE dOdATKOwE:
tel. 502 212 592, 600 801 314

redakcja: B. Oślizło, J. Szczeponek, A. Tomas, A. Tomas
wydawca: GCKSiT, 44-340 Godów, ul. 1 Maja 93
adres redakcji: Urząd Gminy w Godowie, 44-340 Godów, ul. 1 Maja 53
skład: Radosław Dawid
druk: „Tęcza” s.c., 44-341 Gołkowice, ul. 1 Maja 140, tel. 32 472 74 04
Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca.
Zastrzega się prawo skracania i opracowywania nadesłanych materiałów.



Otwarta 8 lipca br. świetlica mieści się w kompleksowo odnowio-
nym budynku przy ulicy Wiejskiej. Na terenie posesji znajduje się tak-
że wiata .Budynek jest własnością Gminy Godów. Świetlica wchodzi 
w skład Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie. 

Pomieszczenia nowo otwartego lokalu zajmują parter budyn-
ku. W pięknie odnowionych i wyposażonych wnętrzach swoje miej-
sce znajdzie działający w Podbuczu zespół śpiewaczy „Podbuczanki”. 
Świetlica ma służyć wszystkim mieszkańcom sołectwa. Mamy nadzie-
ję, że będzie spełniać rolę ośrodka kultury oraz będzie miejscem spo-

AlBERtynA MIKUŁKA ZE sKRZysZoWA

Jubilatka urodziła się 10 czerwca 1924 roku w Skrzyszowie w rodzi-
nie Wincentego i Marii Hudków jako druga z pięciorga dzieci. W stycz-
niu 1941 roku wyszła za mąż za Teodora Mikułkę. Do końca wojny 
mieszkali w Skrzyszowie, gdzie na świat przyszła ich córka Lidia. We 
wrześniu 1945 roku przeprowadzili się do Raciborza, ponieważ mąż 
otrzymał tam pracę jako komendant straży w Zakładach Elektrod Wę-
glowych. Tu też na świat przyszedł ich syn Bernard. W 1960 roku po-
wrócili do Skrzyszowa, gdzie wprowadzili się do nowo wybudowane-
go domu. Od 2003 roku Jubilatka mieszka z wnuczką Mirelą i jej ro-
dziną. 

MAŁGoRZAtA WoDECKA Z ŁAZIsK

Jubilatka urodziła się 28 czerwca 1924 r. w Łaziskach jako cór-
ka Edwarda i Bronisławy Adamczyków. Pani Małgorzata jest wdową. 
Cieszy się dobrym zdrowiem i cechuje ją wyjątkowa pogoda ducha. 
Obecnie przebywa w Domu Seniora “Czyżyk” w Czyżowicach, gdzie 
ma bardzo dobrą opiekę. 

MARIA CICHy ZE sKRBEŃsKA

Pani Maria urodziła się 28 czerwca 1924 roku w Skrbeńsku jako czwar-
ta z pięciu córek Izydora i Anny Cichych. Po ukończeniu szkoły podsta-
wowej pomagała rodzicom w gospodarstwie rolnym. Gdy miała 18 lat, 
musiała przymusowo iść do pracy. Przez cztery lata pracowała na bu-
dowie w Czechach. W 1949 roku wyszła za mąż za Stanisława Cichego, 
który z zawodu był stolarzem. Młodzi małżonkowie wybudowali własny 
dom na działce obok rodziców. Urodziły się im dwie córki, doczekali się 
4 wnuków i 8 prawnuków. Z mężem Pani Maria przeżyła 61 lat – właśnie 
minęły czery lata od Jego śmierci. 

Obecnie Jubilatka jest pod opieką młodszej córki. Druga córka i wnu-
ki często ją odwiedzają i wspierają. 

20 lipca br. na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Krostoszo-
wicach odbyły się zawody sportowe w kolarstwie górskim w ramach 
GRAND PRIX MTB EUROPREGIONU SILESIA 2014. 

W zawodach uczestniczyły 62 osoby w 12 kategoriach. Impreza 
zgomadziła uczestników zarówno z Polski jak i z Republiki Czeskiej. 
Na zawody zostały przygotowane dwie trasy w zależności od katego-
rii i stopnia trudności. Pierwsza trasa przygotowana była dla najmłod-
szych uczestników rajdu, którzy rozpoczęli swoje zmagania o godzi-
nie 11:00. Druga trasa była już znacznie trudniejsza. Przebiegała przez 
zwałowisko kamienia w Krostoszowicach i Skrzyszowie. Trasa ta liczy-
ła około 7 kilometrów. W wyścigu kategorii Masters B zwycięzcą został 
Jiři sedlaček, obecny mistrz świata w swojej kategorii. Po zakończe-
niu zawodów rozlosowano nagrodę główną w postaci roweru, którą 
ufundował Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Szczęśliwcem, który 
wygrał nagrodę główną, został tomasz słupek.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii:

KAtEGoRIA: MŁoDsZy żAK
Chłopcy:
1. Mikołaj Androsz
2. Tadeusz Bluszcz
3. Paweł Łamacz

KAtEGoRIA: żAK
Chłopcy:
1. Vojtech Hurač
2. Martin Jančik
3. Max Hasek

KAtEGoRIA: MŁoDZIK
Chłopcy:
1. Jakub Riman 
2. Vladimir Miksanik 
3. Filip Pegřim (TJ TŽ Třinec)

KAtEGoRIA: JUnIoR MŁoDsZy
1. Vojtěch Voznička (Klub SK JIRI TEAM OSTRAVA)
2. Karol Grabowski (Klub Mikesz Team)
3. Wojciech Stol (Klub AZS AWF Silesia Racing)

LETNIA KUCHNIA BABCI

16 lipca w ramach zajęć wakacyjnych w Ośrodku Kultury w Skrbeń-
sku odbyło się spotkanie pn.,,Letnia kuchnia babci”.Projekt jest dofi-
nansowany w ramach programu 4LEADER ze środków Unii Europej-
skiej,współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich (EFRROW), działanie 431 ,,Funkcjo-
nowanie Lokalnej Grupy Dzialania, nabywanie umiejętności i aktywi-
zacja,” objętego PROW lata 2007-2013.

W spotkaniu uczestniczyło 21 osób – 15 dzieci i 6 dorosłych (pra-
cownik ośrodka kultury i panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Skrbeń-
sku ).

Spotkanie odbyło się pod hasłem ,,Pośniodomy – pogodomy”.
Dzieci przygotowały:

•	kanapki babuni,
•	kanapki z pastą jajeczną,
•	apfelmus,
•	brodzupa,
•	 smażonka ze szpyrkom i ze sznytlochym,

Otwarcie nowej świetlicyWystęp zespolu Podbuczanki

Ta nauka na pewno nie pójdzie w las

Zawody MTB

GRAND PRIX MTB EUROREGIONU SILESIA 2014

OTWARCIE ŚWIETLICY W PODBUCZUNESTORZY NASZEJ GMINY
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KAtEGoRIA: JUnIoR
1. Maciej Surowiecki 

KAtEGoRIA: MAstERs A
1. Marcin Dziarski 
2. Tomasz Stępień (Klub Mikesz Team)
3. Rene Hulboj 

KAtEGoRIA: MAstERs B
1. Jiři Sedlaček (Klub SK JIŘI TEAM OSTRAVA) – obecny mistrz świata 
2. Miroslav Rupa (Klub SK JIŘI TEAM OSTRAVA)
3. Stefan Bluszcz (Klub Bohumin Šafrata)

KAtEGoRIA: ElItA
Mężczyźni:
1. Roman Kubica (Klub SK JIŘI TEAM OSTRAVA)
2. Michał Kucewicz 
3. Przemysław Pyrek (Klub SANTE BSA-WHISTLE)

Kobiety:
1. Paulina Maračkova (Klub SK JIŘI TEAM OSTRAVA)
2. Anna Kaczmarzyk 
3. Zuzanna Miksanikova (Klub SK JIŘI TEAM OSTRAVA)

Kamil Gąsior

Dziewczęta:
1. Dominika Rupova
2. Marketa Huračova
3. Zofia Bluszcz

Dziewczęta:
1. Natalia Miksanikova
2. Martyna Marszałkowska
3. Adela Jančikova 

Dziewczęta:
1. Eliza Rucka (Klub MKS Istebna)
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tkań mieszkańców w różnym wieku.

GoDZIny otWARCIA:

poniedziałek: 16:00 – 20:00,
wtorek: 15:30 – 18:30, 
środa: 15:30 – 18:30.

Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia nowej świetlicy.

Tatiana Stopyra

•	kołoczki z powidłami,
•	bioło kawa zbożowo.

Obowiązki zostały podzielone między grupy, każda grupa przygo-
towywała coś innego. 

W kuchni panowała niezwykła atmosfera, a zapachy unoszące się 
w powietrzu coraz bardziej zaostrzały wszystkim apetyty. W czasie 
warzynio panie z KGW opowiadały dzieciom o tradycjach i zwyczajach 
panujących na Śląsku.

Gdy wszystko już było nawarzone, dzieci pięknie nakryły stoły, 
przygotowały świece i serwetki. Następnie wraz z zaproszonymi gość-
mi zasiadły do wspólnej degustacji. Wszystkim uczestnikom ogromnie 
smakowały potrawy z letniej kuchni babci przygotowane przez dzieci 
pod czujnym okiem pań z miejscowego KGW. 

Bogumiła Caniboł
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ZAWODY MTB

w numerze:
ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ
PROJEKTÓW
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
MOŻLIWOŚĆ WYMIANY PIECÓW
EMERYCKIE WOJAŻE
NIE TYLKO TRADYCYJNE
KSIĄŻKI
PIKNIK RODZINNY
Z WYSTAWĄ U SĄSIADÓW
OTWARCIE ŚWIETLICY
W PODBUCZU
FESTYN DLA MIESZKAŃCÓW

więcej na str. 7

LETnIA kuChnIA BABCI

TurnIEj sEnIOróW W ŁAZIskACh

więcej na str. 2

DLA kOGO sIŁOWnIA?

więcej na str. 4

więcej na str. 8

UWAGA, PASJONACI JEŹDZIECTWA!
Wszystkich pasjonatów koni i jeździectwa

zapraszamy na zawody, które odbędą się w dniach 
06-07 września 2014 r.

Ludowy Klub Jeździecki „Tynka”
w Skrzyszowie

W sobotę, 12 lipca, mieszkańcy Skrbeńska bawili się do późnych go-
dzin wieczornych na festynie zorganizowanym przez miejscowy Ośro-
dek Kultury oraz Ludowy Klub Sportowy Skrbeńsko.

Gwiazdą festynu była Inga Papkała wraz z zespołem, która w bra-
wurowy sposób poprowadziła sobotnią biesiadę. Na najmłodszych 
czekał plac zabaw oraz specjalnie dla nich przygotowane animacje. 
Festyn uświetnił występ zespołu ,,Melodia”. 

Sobotnia impreza zakończyła się wspólną zabawą taneczną. 
Zapraszamy na kolejne imprezy organizowane w gminie Godów.

Bogumiła Caniboł

Nie ma jak we własnym gronie

Prowadzący biesiadę

FESTYN DLA MIESZKAŃCÓW

Zabawa dzieci z wodzirejem

DLA KOGO SIŁOWNIA?
Ćwiczenia siłowe mogę z czystym sumieniem polecić każdemu. To 

nieprawda, że w siłowni powinni ćwiczyć tylko młodzi. Wieloletnie ba-
dania i obserwacje potwierdzają teorię, że osoby w podeszłym wieku 
powinny uprawiać ćwiczenia siłowe. Regularne ćwiczenia z obciąże-
niem, nawet w małej intensywności, wzmacniają starzejące się stawy, 
kości, ścięgna i wiązadła. To wszystko ma wpływ na komfort porusza-
nia się w tym wieku i zapobiega urazom. Wszyscy dobrze wiemy, jak 
ciężko goją się w tym wieku różnego rodzaju złamania, zwichnięcia, 
skręcenia. Ponadto gimnastyka z ciężarkami pomaga przy leczeniu 
reumatyzmu, cukrzycy i nadciśnienia. Ćwiczenia te mają również inną 
ważną zaletę – łagodzą objawy depresji – wroga nr 1 wieku starszego. 
A zatem z czystym sumieniem mogę polecić siłownię w wieku 50, 60, 
70, a nawet 80 lat. Ale po co czekać do pięćdziesiątki! Zacznijmy ćwi-
czyć jak najszybciej, bo w ten sposób spowolnimy proces starzenia się. 

Zbigniew Marszałkowski

WKRÓTCE U NAS
28 sierpnia o godzinie 18:00 zapraszamy wszystkie dzieci, duże 

i małe, do sali kinowej Ośrodka Kultury w Gołkowicach. Teatr Naszej 
Wyobraźni opowie nam bajkę pt. „Kopciuszek”.

WstęP Wolny!

Prelekacja Z.Marszałkowskiego na siłowni
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BĘDZIE SIĘ DZIAŁO!
Co? Koncert rockowy!

Gdzie? W muszli koncertowej w Godowie!
Kiedy? 31 sierpnia 2014!

Kto? Zespół muzyczny Oberschlesien!


