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GMinne zawoDy sportowo - pożarnicze 
jeDnostek ochotniczych straży pożarnych

zajęcia i iMprezy wakacyjne 
rozstrzyGnięcie konkursu „GMina GoDÓw

– GMiną zieleni i kwiatÓw”
wywiaD z urszulą kierMaszek

Pokaz konia ŚląSkieGo
więcej na str. 5



Koncert Rockowy w Godowie – Zespół Kobranocka (więcej na str. 5) Koncert Rockowy w Godowie – Zespół Drenkrom (więcej na str. 5)

Warsztaty drukarskie (więcej na str. 4)

LKS Polonia Łaziska – zwycięska drużyna Gminnego Turnieju
Piłki Nożnej Seniorów (więcej na str. 5)

Ogród Bogusławy Kaszta z Gołkowic – III miejsce w konkursie gminnym 
(więcej na str. 4)

Ogród Janiny Potysz z Godowa – II miejsce w konkursie gminnym
(więcej na str. 4)

Ogród Jana Szczeponka z Łazisk – I miejsce w konkursie gminnym
(więcej na str. 4)

Warsztaty drukarskie (więcej na str. 4)

Fo
t. 

G
CK

Si
T 

w
 G

od
ow

ie

Fo
t. 

G
CK

Si
T 

w
 G

od
ow

ie

Fo
t. 

G
BP

 w
 G

od
ow

ie

Fo
t. 

G
BP

 w
 G

od
ow

ie
Fo

t. 
T.

 M
at

us
ik



z życia gminy 3

Drogi na pierwszym planie 
cz. 2

Trwają oczekiwane remonty dróg w Skrzyszowie. Stan dróg i uzu-
pełniającej infrastruktury ul. 1 Maja oraz ul. Wyzwolenia od dawna wy-
magał interwencji. Gmina Godów wraz z Powiatem Wodzisławskim 
podjęły wspólne starania o dofinansowanie realizowanych obecnie 
inwestycji z rządowego programu rozwoju gminnej i powiatowej in-
frastruktury drogowej na lata 2016-2019. Pomimo dużej konkurencji 
wspólnie samorządom udało się pozyska fundusze i dzięki temu moż-
liwa jest nie tylko wymiana nawierzchni, ale również przebudowa ka-
nalizacji burzowej, chodników, budowa miejsc postojowych, zatoczek 
autobusowych oraz wprowadzenie rozwiązań zwiększających bezpie-
czeństwo użytkowników dróg. Całość robót ma została zakończona 
w IV kwartale 2016 r.

Ponadto Powiat zobowiązał się do przeprowadzenia generalnego 
remontu ulicy Wodzisławskiej oraz wymiany nawierzchni asfaltowej 
na ulicy Szybowej w Krostoszowicach.

Gmina zaś zakończyła roboty remontowe na odgałęzieniu ul. 
1 Maja w Gołkowicach, gdzie wykonano nawierzchnie częściowo mie-
szanki asfaltobetonowej i częściowo z płyt betonowych i kostki bru-
kowej.

23 czerwca br. zawarto umowę na przebudowę ul. Wyzwolenia 
w Gołkowicach na odcinku długości 204 m (w tym wykonanie na-
wierzchni bitumicznej na jezdni oraz budowę kanalizacji deszczowej). 
Wartość inwestycji wynosi 180.722,55 zł, a wykonawca zobowiązał się 
do wykonania zadania do 10 tygodni od dnia podpisania umowy.

W lipcu zakończono i odebrano roboty związane z wykonaniem 
nakładki asfaltowej w rejonie muszli koncertowej w Godowie, wartość 
robót wyniosła 36.387,96 zł.

Gmina Godów sięga po kolejne środki zewnętrzne na przebudowę 
dróg. Tym razem pozytywną ocenę otrzymał projekt pn. „Zwiększe-
nie dostępności usług publicznych poprzez przebudowę drogi gmin-
nej prowadzącej do obiektów religijnych oraz ośrodka kultury w Goł-
kowicach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014 -2020. Celem działania jest przebudowa ulicy Cmentarnej w Goł-
kowicach oraz ulicy Polnej w Godowie na odcinku 1,60 km. Największy 
zakres działań zaplanowano na 2017 r. W ramach komplementarnego 
zadania Powiat Wodzisławski zmodernizuje skrzyżowanie ulicy Polnej 
w Godowie z ulicą 1 Maja. 

Gabriela Brzemia, Marcin Fros 
Urząd Gminy Godów

zawóD – niemal artysta
Wybierz sobie zaWód, który lubisz,

a całe życie nie będziesz musiał pracoWać

„Fryzjer za każdym razem tworzy inne fryzury. Nigdy uczesanie nie 
jest takie samo. Do każdego klienta podchodzi się indywidualnie. To 
sprawia, że dzisiaj fryzjer jest niemal artystą” – wyznaje pani Urszula 
Kiermaszek w wywiadzie dla „Dziennika Zachodniego”. Zdobywczy-
ni Lauru Piękna w kategorii „najpopularniejsza fryzjerka” w plebiscy-
cie Dziennika Zachodniego oraz nagrody Powiatowy Lider Przedsię-
biorczości 2015 r. znalazła dla nas trochę czasu, żeby odpowiedzieć na 
kilka krótkich pytań. 

Gabriela brzemia: Skąd w Pani przypadku pomysł na własną fir-
mę? 

urszula kiermaszek: Rozpoczęłam naukę w zawodzie fryzjer 
damsko-męski w renomowanym salonie i już wtedy dotarło do mnie, 
że fryzjerstwo to moja pasja. Po zdaniu egzaminu czeladniczego, dą-
żyłam do zdobycia dyplomu mistrzowskiego. Salon Fryzjerski powstał 
w maju 1997 r. w Gołkowicach. 

G.b.: Proszę dokończyć zdanie: Moja firma to...
u.k: Moja firma to mój drugi dom. Spędzam w salonie bardzo dużo 

czasu. Głównym założeniem firmy jest wyjście ponad oczekiwania 
klientów i klientek poprzez najwyższą jakość wykonywanych usług 
fryzjerskich. 

G.b.: Czy kobiecie-przedsiębiorcy jest łatwiej czy trudniej? 
u.k: Myślę, że nie ma różnicy, czy przedsiębiorcą jest kobieta czy 

mężczyzna. Aby spełniać oczekiwania klientek i klientów, trzeba każ-
dego z nich traktować indywidualnie, służyć poradą. W moim przy-
padku np. w doborze fryzury oraz koloru, dlatego zarówno panie jak 
i panowie muszą systematycznie się szkolić, aby się rozwijać. Najważ-
niejsze dla każdego przedsiębiorcy jest być osobą zorganizowaną, po-
trafiącą pogodzić życie prywatne z zawodowym.

Bardzo dziękujemy za rozmowę.

Urszula Kiermaszek

Drogi na pierwszym planie
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EmEryci z Gołkowic na 
piElGrzymcE w Szczyrku 

i kalnEj
12 lipca KEiR z Gołkowic zorganizowało pielgrzymkę do Szczyrku 

i Kalnej. W Szczyrku zwiedziliśmy Kościół na Górce Matki Boskiej Kró-
lowej Polski, gdzie dominikanin o. Bartłomiej Sumara odprawił w na-
szej intencji mszę św. Mimo deszczowej pogody nasze serca rozwese-
liła młodzież z Ghany, która śpiewem i graniem wyraziła swą radość ze 
spotkania.

O godzinie 14:00 przybyliśmy do parafii św. Antoniego w Kalnej. 
Ks. kanonik Kazimierz Hanzlik przedstawił nam dzieje powstania no-
wej świątyni. Kościół został konsekrowany w 2002 r., a w 2005 r. odby-
ła się intronizacja, podczas której wszyscy przyjęli Jezusa jako swego 
Pana. To wydarzenie przypomina 10-metrowa figura Chrystusa Kró-
la umieszczona przed kościołem. W świątyni znajduje się figura Marii 
z Fatimy oraz figura św. Rity. Przed kościołem jest grota NMP, ołtarz Oj-
czyzny, ołtarz poległych, ołtarz MB z Guadelupe, pomnik MB z La Sa-
lette. Towarzyszył nam zespół Podbuczanki, grający i śpiewający reli-
gijne pieśni, urozmaicający na pobyt na pielgrzymce.

Rita Czyż

ŚląSki brydż 
w Gołkowicach

24 lipca w Ośrodku Kultury w Gołkowicach odbył się Turniej Skato-
wy o Puchar Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki 
w Godowie. W turnieju udział wzięło aż 57 sympatyków tej gry. Najlep-
szym graczem turnieju został Klaudiusz Wojaczek z LKS Lyski, na dru-
giej pozycji uplasował się Mirosław Szulik także z LKS Lyski, zaś trzecie 
miejsce przypadło reprezentantowi gospodarzy – Ireneuszowi Gro-
belnemu. Gratulujemy zwycięzcom!

A. Szwarc 

konkurS „Gmina GodÓw – 
Gminą ziElEni i kwiatÓw” 

rozStrzyGnięty
Do tegorocznego konkursu na najładniejszy ogród i obejście przy-

domowe zgłoszono sześć ogrodów z kilku sołectw naszej gminy. 13 
czerwca 2016 r. komisja oceniała zgłoszone ogrody między innymi 
pod względem różnorodności nasadzeń roślin kwitnących, krzewów 
ozdobnych oraz drzew, oceniała również unikatowość i pomysłowość 
w aranżacji ogrodu, uciążliwość i pracochłonność w pielęgnacji oraz 
ogólne wrażenie.

Wszystkie ogrody prezentowały się okazale i niezwykle interesują-
co. Właściciele ogrodów wykazują ogromne zaangażowanie, niejed-
nokrotnie realizują własne pomysły i własnoręczne wykonują wiele 
aranżacji. Komisja wyróżniła trzy najładniejsze ogrody:

 I nagroda  Państwo Jadwiga i Jan Szczeponkowie – Łaziska 
 II nagroda  Pani Janina Potysz – Godów
 III nagroda  Pani Bogusława Kaszta – Gołkowice

Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie 
i upominek. 

Wszystkie nagrody zostaną wręczone na gminnych dożynkach 
w Godowie 20 sierpnia 2016 r.

Poniżej kilka zdjęć nagrodzonych ogrodów z tegorocznego kon-
kursu „GMINA GODÓW – gminą kwiatów i zieleni” 

Anna Brzemia
Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Komunalnej

mroczny zlot 
motocyklowy

9 lipca do Godowa zjechało się ponad 300 motocyklistów z różnych 
zakątków Polski i Czech, aby wziąć udział w "Mrocznym Zlocie Moto-
cyklowym", który kolejny już raz zorganizowała grupa motocyklowa 
Mroczne Duchy. Swoje maszyny zaprezentowali na paradzie motocy-
kli ulicami gminy Godów.

Impreza była obfitowała w dobrą zabawę, konkursy z nagroda-
mi, a także koncerty. Była też okazja do oddania kropli życia, jaką 
jest krew – tak bardzo potrzebna szczególnie w okresie wakacyjnym. 
W trakcie zlotu motocyklowego nie miała znaczenia płeć, zawód, wy-
kształcenie – najważniejsza była pasja i miłość do motocykli. Dzięku-
jemy wszystkim, którzy nas odwiedzili, sponsorom za wsparcie, bez 
którego nie byłoby tak fajnie; krwiodawcom, zespołom, które nas 
bawiły i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do 
stworzenia tak niepowtarzalnej atmosfery. 

Wioleta Krentusz

Wójt Gminy Godów
zaprasza na cykl spotkań organizowanych

przez Polską Spółdzielnię Energetyczną 
dotyczących:

„Projekt OZE
Czysta Energia”

dzięki któremu można uzyskać
50% dotacji

do paneli Fotowoltaicznych
produkujących prąd ze słońca.

Spotkania odbędą się w dniach
9.08.2016 r. oraz 30.08.2016 r.

o godzinie 18:00 
w sali Gminnego Ośrodka Kultury

ul. 1 Maja 93 Godów

Serdecznie zapraszamy!

Era GutEnbErGa
14 lipca w naszej bibliotece odbyły się międzypokoleniowe warsz-

taty drukarskie pt. Era Gutenberga! Aby obrazowo ukazać czasy Jana 
Gutenberga, prowadzący warsztaty wystąpili w dawnych strojach rze-
mieślniczych: drukarza oraz zecera. Podczas zajęć uczestnicy samo-
dzielnie przygotowywali skład czcionek, drukowali na prasie drukar-
skiej imienne certyfikaty, na których odbijali pieczęcie lakowe, a meto-
dą kalkomanii wykonywali ilustracje. W zajęciach przeprowadzonych 
przez firmę KALANDER uczestniczyło ponad 70 osób. 

Kolejne spotkania, tym razem pt. Czerpanie papieru, odbędą się 11 
sierpnia 2016, o godz. 10.00, 11.15 i 12.30. Prosimy o zgłoszenia telefo-
niczne 32 47 27 070.

Katarzyna Holesz

jEStEśmy nr 131
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uczEStnicy Światowych dni 
młodziEży w Gołkowicach

W ramach Światowych Dni Młodzieży młodzież z całego świata przy-
była do Polski, by spotkać się z papieżem Franciszkiem w Krakowie. Para-
fia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Anny w Gołkowicach od 20 
do 25 lipca br. także gościła grupę 40 pielgrzymów z włoskiej Werony.

Etap diecezjalny obfitował w wiele wydarzeń. Po powitalnej mszy 
świętej w środowe popołudnie pielgrzymi udali się do rodzin. Już 
w czwartek pielgrzymi z parafii z Gorzyc, Rogowa i Turzy Śląskiej spo-
tkali się w Rodzinnym Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza” w Wodzisławiu 
Śląskim. Kilka dni później, w niedzielę, na stadionie w Rogowie rozegra-
no mecz Polska-Włochy z udziałem wszystkich pielgrzymów dekana-
tu gorzyckiego. Następnie młodzież z gołkowickiej parafii wraz z opie-
kunami udała się do Krostoszowic, by na Orliku spotkać się z przedsta-
wicielami Gminy Godów, rodzinami i wolontariuszami. Podczas poby-
tu pielgrzymi udali się również do Piekar, Katowic i Auschwitz. W po-
niedziałek, 24 lipca br., odbyła się pożegnalna msza święta. Po niej 
pielgrzymi zwiedzili jeszcze gminę. Następnie pojechali do Sierpawia, 
skąd wyruszyli na etap centralny do Krakowa.

Pielgrzymi spotkali się z Ojcem Świętym 27 lipca na podkrakow-
skim lotnisku w Balicach.

Adrianna Pawlas

Wkrótce u nas
14 sierpnia

Rajd Rowerowy „Urokliwymi zakątkami Powiatu Wodzisławskiego”
20 sierpnia

Dożynki Gminne – Godów
25 sierpnia

Bieg po zdrowie z Gminą Godów – Łaziska
26 sierpnia

Mini festyn dla dzieci – OK Gołkowice
28 sierpnia

Mini festyn dla dzieci – OK Skrzyszów
8 września

Wyjazd zespołów folklorystycznych do Bier
10 września

„Festyn ziemniaczany” – OK Skrzyszów
A. Szwarc

koncErt rockowy w GodowiE
Pomimo sporych niespodzianek atmosferycznych 2 lipca w musz-

li koncertowej w Godowie odbył się koncert rockowy. Na godowskiej 
scenie nie zabrakło jak zwykle energii, mistrzowskiego poziomu gry 
i ogromnej charyzmy, jakiej dostarczyły zebranym fanom rocka zespo-
ły: Warhlack, Drenkrom oraz gwiazda wieczoru zespół Kobranocka. 

A. Szwarc

zawody StrażackiE
W dniu 04 czerwca 2016 roku na boisku sportowym w Skrbeńsku 

zostały rozegrane Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych. Organizatorem zawodów był Za-
rząd Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Godo-
wie, natomiast gospodarzem jednostka OSP z Gołkowic. W zawodach 
udział wzięły drużyny męskie z Gołkowic, Łazisk, Skrzyszowa i Godo-
wa oraz trzy sekcje Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy 
OSP w Łaziskach. Po zaciętym i emocjonującym pojedynku na po-
szczególnych miejscach uplasowały się:

Grupa a męskie drużyny:
 I miejsce OSP Łaziska
 II miejsce OSP Skrzyszów
 III miejsce OSP Gołkowice II
 IV miejsce OSP Gołkowice I 
 V miejsce OSP Godów

mdp:
 I miejsce MDP Łaziska – sekcja dziewcząt
 I miejsce MDP Łaziska – sekcja chłopców
 I miejsce MDP Łaziska – sekcja mieszana

Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze CTiF Drużyn OSP oraz 
Młodzieżowe Zawody Sportowo-Pożarnicze rozpoczęły się 18 czerw-
ca 2016 roku o godzinie 08.30 na Stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Harcerskiej 

W zawodach wojewódzkich biorą udział zwycięzcy w poszczegól-
nych kategoriach zawodów powiatowych. Powiat wodzisławski w ka-
tegorii MDP dziewcząt reprezentowała drużyna z Łazisk, natomiast 
w kategorii kobiet drużyna ze Skrzyszowa.

W wyniku emocjonującej i zaciętej sportowej walki nasze drużyny 
zajęły odpowiednio miejsca MDP Łaziska – 10, natomiast drużyna ze 
Skrzyszowa 1 miejsce w swojej kategorii przez co zakwalifikowała się 
na zawody krajowe w Polanicy Zdroju 16-18 września 2016 r. Gratulu-
jemy!

Zbigniew Radecki

na sportowo w gminie
23 lipca odbył się Gminny Turniej Piłki Nożnej Seniorów organi-

zowany przez Gminną Radę Sportu w Godowie oraz Klub Sportowy 
Skrbeńsko. W zawodach udział wzięło pięć drużyn z gminy Godów. Po 
pierwszej części padły następujące rozstrzygnięcia:

lks skrbeńsko  4:5  ks27 Gołkowice po rzutach karnych
lks polonia łaziska  6:5  lks Gwiazda skrzyszów po rzutach karnych

ks inter krostoszowice  3:0  lks olza Godów / walkower

Zwycięzcy spotkań z fazy eliminacyjnej turnieju awansowali do 
części finałowej, w której padły następujące wyniki:

ks 27 Gołkowice  0:2  ks inter krostoszowice
lks polonia łaziska  1:1  ks 27 Gołkowice

ks inter krostoszowice  0:3  lks polonia łaziska 

Po zaciętych rozgrywkach wyłoniono zwycięskie drużyny. I miejsce 
przypadło drużynie LKS Polonia z Łazisk, na drugim miejscu rozgrywki 
zakończył KS Inter z Krostoszowic, zaś trzecie miejsce zdobył KS 27 z Goł-
kowic. Dziękujemy wszystkim za sportową rywalizację!

Daniel Grygierek

iX pokaz konia ŚląSkiEGo
16 lipca w Ośrodku Sportów i Rekreacji Konnej „Mustang” w Kro-

stoszowicach odbył się IX Pokaz Konia Śląskiego. Gospodarze zadbali 
o mnóstwo atrakcji dla każdego. Program imprezy przewidywał m.in.: 
pokaz koni wg ras: na lonży, w siodle lub zaprzęgu; zawody w powo-
żeniu powozami konnymi na czas, zabawy z koniem dla dzieci, pokaz 
szlachetnych ras psów i wiele innych. Imprezę zakończono zabawą 
biesiadną, która trwała do późnego wieczora.

A. Szwarc

SIERPIEŃ 2016
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jEStEśmy nr 131

Któż nie chciałby, aby spełniło się najpopularniejsze życzenie urodzi-
nowe – „sto lat”? Wielu o tym marzy i jednocześnie niewielu jest to dane. 
Wśród nas są jednak osoby, w przypadku których życzenia te już rok temu 
straciły na aktualności. Wyróżnionymi przez los są Pani Charlota Krupa – 
mieszkanka Łazisk oraz Pani Franciszka Karwot, mieszkanka Skrzyszowa.

Pani Charlota 101 rok życia osiągnęła 2 lipca 2016 r., zaś Pani Fran-
ciszka dwa dni później tj. 4 lipca 2016 r. 101 urodziny to piękna i skła-
niająca do zadumy rocznica. Oznacza wszak ponad cały wiek wypeł-
niony codziennymi radościami i troskami, ale także pracą i poświęce-
niem dla dobra bliskich. W związku z tym pięknym Jubileuszem z ży-
czeniami zdrowia i długowieczności, słodkim upominkiem oraz bukie-
tem kwiatów z wizytą do Zacnych Jubilatek przybyli przedstawiciele 
władz samorządowych gminy Godów.

Recepta na długowieczność? Według naszych Jubilatek to uśmiech 
na twarzy każdego dnia, życzliwość dla ludzi oraz miłość osób naj-
bliższych. Dlatego też nasze Jubilatki z uśmiechem na twarzy obcho-
dziły swój wyjątkowy Jubileusz. Opowiadały o wydarzeniach, jakich 
doświadczyły w swoim życiu. Mimo dostojnego wieku Pani Charlota 
i Pani Franciszka zachowują pogodę ducha i chcą być na co dzień po-
trzebne najbliższym. Gdy dopisuje pogoda, chętnie wychodzą na spa-
cer do ogrodu. Zawsze mogą liczyć na pomoc i opiekę ze strony rodzi-
ny. Interesują się tym, co dzieje się u najbliższych, znajomych czy w lo-
kalnym środowisku.

Bardzo dziękujemy rodzinom Pani Charloty i Pani Franciszki za miłe 
przyjęcie w domach naszych Jubilatek, w których czuć miłość i wza-
jemną troskę o bliskich. Jest nam bardzo miło, że możemy wspólnie 
cieszyć się z osiągnięcia przez mieszkanki naszej gminy tak wspania-
łego wieku. Zaś Szanownym Jubilatkom raz jeszcze składamy serdecz-
ne gratulacje. Życzymy, aby kolejne lata mijały w atmosferze miło-
ści i wsparcia, niech każda chwila będzie źródłem szczęścia, spokoju 
i zdrowia. 

Agnieszka Siwarska
Kierownik USC w Godowie

jubilaci 
gminy goDów

Mieszkanki gminy Godów obchodziły w maju 2016 roku szczególne 
jubileusze urodzin. Pani Gertruda Błatoń z Gołkowic 7 maja świętowa-
ła swoje 90 urodziny, zaś dzień później 8 maja jubileusz 95 lat urodzin 
obchodziła Pani Klara Surma z Godowa.

Z życzeniami zdrowia i długowieczności, słodkim upominkiem 
oraz bukietem kwiatów Szanowne Jubilatki odwiedzili przedstawicie-
le władz samorządowych gminy Godów. Dla Jubilatek przybycie gości 
było miłym akcentem, a spotkanie doskonałą okazją do snucia wspo-
mnień i opowieści.

Szanownym Jubilatkom raz jeszcze składamy serdeczne gratula-
cje oraz najlepsze życzenia dalszych długich lat w zdrowiu i szczęściu 
rodzinnym, dużo wytrwałości, pogody ducha i siły do pokonywania 
wszelkich trudów oraz samych radosnych dni w gronie życzliwych, tro-
skliwych najbliższych ich sercu osób. Jest nam bardzo miło, że może-
my wspólnie cieszyć się z osiągnięcia przez mieszkanki naszej gminy 
tak wspaniałego wieku.

Agnieszka Siwarska
kierownik USC w Godowie

Wycieczka rowerowa Koła Turystyki Rowerowej gminy Godów 
ścieżkami granicznych Meandrów Odry

Wycieczka rowerowa Koła Turystyki Rowerowej gminy Godów 
ścieżkami pogranicza Polski i Czech
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na rowErzE poznawaĆ piękno 
SwojEGo kraju i rEGionu

Koło Turystyki Rowerowej gminy Godów rozpoczęło "sezon rowero-
wy 2016" już w kwietniu. W pierwszej wycieczce udział wzięło 68 osób.

Do końca lipca zorganizowano 12 wypraw rowerowych. Uczestni-
czyli w nich członkowie Koła oraz mieszkańcy naszej gminy i sąsied-
nich miejscowości.

4 czerwca K.T.R. wspólnie z Gminnym Centrum Kultury , Sportu i Tu-
rystyki zorganizowało IV rodzinny rajd rowerowy. Członkowie Koła 
systematycznie biorą udział w rajdach rowerowych organizowanych 
w naszym powiecie i sąsiednich czeskich gminach.

Dużym zainteresowanie mieszkańców naszej gminy cieszą się wy-
cieczki których trasa łączy polskie i czeskie ścieżki rowerowe.

W zorganizowanych wycieczkach do końca lipca przejechaliśmy 
łącznie 760 km. , co oznacza dopiero połowę sezonu rowerowego. 

Koło Turystyki Rowerowej jest organizacja społeczną i działa jako 
sekcja rowerowa przy klubie sportowym „Inter Krostoszowice”. 

Zapraszamy mieszkańców naszej gminy do aktywnego spędzania 
czasu na rowerku wraz z naszym Kołem.

chcesz poznać piękno sWojeGo kraju i reGionu 
oraz siłę sWojeGo ciała?

Wstąp do naszeGo koła turystyki roWeroWej!

Stanisław Grym

Gertruda Błatoń Franciszka Karwot Charlota Krupa Klara Surma

Światowe Dni Młodzieży w Krostoszowicach (więcej na str. 5) Gminne zawody pożarnicze w Skrbeńsku (więcej na str. 5)

IX Pokaz Konia Śląskiego (więcej na str. 5)

Wakacyjne zajęcia w OK Skrbeńsko
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Wakacje w OK Skrbeńsko
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Wakacje w OK w Godowie. Zajęcia w ramach projektu Malowana tkanina
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Gertruda Błatoń Franciszka Karwot Charlota Krupa Klara Surma

Światowe Dni Młodzieży w Krostoszowicach (więcej na str. 5) Gminne zawody pożarnicze w Skrbeńsku (więcej na str. 5)

IX Pokaz Konia Śląskiego (więcej na str. 5)

Wakacyjne zajęcia w OK Skrbeńsko
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Wakacje w OK w Godowie. Zajęcia w ramach projektu Malowana tkanina
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Mroczny Zlot Motocyklowy w Godowie (więcej na str. 4)
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Bieg po zdrowie z Gminą Godów, Krostoszowice 28.07.2016


