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Uczestnicy konkursu matematycznego. Pierwszy z lewej Adam Zozworek 
wraz z opiekunką Izabelą Ucher Gromada Zuchowa „Bajkowy Świat” z wizytą w Domu Seniora „Gwarek”

Dzień Ziemi – prezentacja szóstoklasistów ZSSP Gołkowice

HENRYK TATARCZYK

Henryk Tatarczyk urodził się 19.04.1927 r. w Skrzyszowie, mieszka 
do dziś w tej miejscowości. Pracował na sześciohektarowym gospo-
darstwie po rodzicach oraz w Kopalni 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim 
na flotacji. Na tym stanowisku przepracował 25 lat i w 1988 roku prze-
szedł na emeryturę. W obecnej chwili zdrowie nie dopisuje. Opiekuje 
się nim żona Małgorzata, z którą w tym roku będzie obchodzić 56 rocz-
nicę małżeństwa.

Dorota Brzoska

NESTORZY NASZEJ GMINY
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Polsko-niemiecka wymiana młodzieży. 
Uczniowie gołkowickiego gimnazjum w Berlinie 2-7.04.2017 r.
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Regulamin KonKuRsu 
„Gmina Godów – Gminą 

Kwiatów i zieleni”
1. Organizatorem konkursu jest Samorząd Gminy.
2. Celem konkursu jest poprawa estetyki naszej gminy.
3. W konkursie biorą udział zagrody przydomowe, (bez ubiegło-

rocznych laureatów konkursu), których właściciele zgłoszą swój 
udział w termie do dnia 31 maja każdego roku u Sołtysa lub 
bezpośrednio w Urzędzie Gminy Godów – Referat Inwestycji, 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

4. Przegląd oraz ocena odbędzie się w czerwcu. 
5. Oceny dokonywać będzie 3-osobowa komisja konkursowa, 

w składzie:
 – przedstawiciel Komisji Mienia Komunalnego, Ochrony Środowi-
ska i Bezpieczeństwa Publicznego,
 – przedstawiciel wyróżnionych ogrodów z roku poprzedniego. 
 – przedstawiciel Urzędu Gminy Godów

6. W czasie trwania konkursu zostaną wyróżnione trzy najładniej-
sze ogrody i zagrody przydomowe z sołectw naszej gminy.

7. Nagrody za wyróżnione ogrody to:
I miejsce – 700zł,
II miejsce – 500zł,
III miejsce – 300zł
Pozostali uczestnicy otrzymają dyplom za udział w konkursie 
oraz upominek.

8. Wyżej wymienione kwoty otrzymają właściciele nagrodzonych 
posesji po okazaniu rachunków za zakupione rośliny lub urzą-
dzenia związane z ogrodem (piły, kosiarki, sekatory, wyka szar-
ki itp.). Zgodnie z nazwą i intencją konkursu

9. Nagrody zostaną wręczone na Gminnych Dożynkach. 

Kryteria Oceny
Komisja konkursowa w trakcie wizytacji zagród przy dokony-
waniu oceny kierować się będzie następującymi kryteriami:

1. Ogólne wrażenia wyglądu obejścia
2. Różnorodność gatunków drzew i krzewów
3. Różnorodność kwiatów ogrodowych i balkonowych
4. Ekologia i zagospodarowanie odpadów w gospodarstwie

Ocena
1. Wielkość i różnorodność nasadzeń
 a) rośliny kwitnące jedno i wieloletnie 0-10 pkt.
 b) drzewa i krzewy ozdobne 0-10 pkt.
 c) unikatowość i niepowtarzalność 0-10 pkt.

2. Architektura i pomysłowość 0-10 pkt.
3. Uciążliwość i pracochłonność w utrzymaniu 0-20 pkt.
4. Infrastruktura sprzyjająca środowisku 0-10 pkt.

(oczka wodne, altanki, domki, karmniki dla ptaków itp.)
5. Działania na rzecz ochrony środowiska 0-10 pkt. 

– udokumentowane (kubeł na śmieci, właściwa gospodarka 
ściekami, czystość i porządek w obejściu, kompostowanie od-
padów roślinnych)

6. Ogólne wrażenia Komisji 0-20 pkt.

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy składać w terminie 
do końca maja br. u Sołtysa lub w Urzędzie Gminy Godów. 

Zapraszamy i prosimy o liczny udział w konkursie. 

Anna Brzemia
Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Komunalnej

„nie truj sąsiada”
Ostatnio często poruszane są tematy związane z zanieczyszczenia-

mi powietrza smogiem. Edukacja młodzieży w tym zakresie jest bar-
dzo ważna, ale najważniejsza jest edukacja dorosłych. Od nich bo-
wiem zależy rzeczywisty stan czystości środowiska, a tak naprawdę 
od zasobności portfela rodziny.

Tematykę te poruszamy w gimnazjum w Gołkowicach, organizując 
szereg akcji w ramach konkursu „Nie truj sąsiada”. Konkurs ten odbywa 
się w ramach realizacji projektu „Gmina z dobrą energią!”.

Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograni-
czania niskiej emisji oraz promocji efektywności energetycznej reali-
zowana jest przez Związek Gmin z Powiatów Subregionu Zachodnie-
go Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku oraz firmę Planergia 
Sp.z o.o. Działalność związaną z tym tematem rozpoczęliśmy od akcji 
informacyjnej, pozyskaliśmy z Urzędu Gminy Godów ulotki na temat 
smogu i rozdaliśmy je rodzicom na wywiadówce. Następnie ucznio-
wie wysłuchali audycji radiowej prowadzonej przez koleżanki i kole-
gów. Odbył się również konkurs fotograficzny pt. „Zimowe krajobra-
zy a smog”. Młodzież przyniosła zdjęcia pięknych, zimowych krajobra-
zów, ale też zdjęcia snującego się nad łąkami i uliczkami wsi gęstego 
smogu.

Tematykę zanieczyszczenia powietrza uczniowie zgłębiali w ko-
lejnym konkursie, rozwiązując krzyżówki i rebusy. Ostatnim wydarze-
niem był happening ekologiczno-plastyczny pt. „Niska emisja”. Przed-
stawiciele klas w holu gimnazjalnym wykonywali plakaty dotyczące 
tej tematyki. W czasie przerwy wszyscy uczniowie szkoły i pracowni-
cy mogli obserwować pracę młodych artystów. Najciekawsze plaka-
ty wykonane przez młodzież zostaną umieszczone na tablicach ogło-
szeń gminy Godów. Wszystkich laureatów konkursów uhonorowano 
nagrodami rzeczowymi i dyplomami. Sponsorem nagród była Rada 
Rodziców działająca przy Gimnazjum.

Przed nami jeszcze szereg akcji, które poruszą tematykę smogu, za-
nieczyszczenia, niskiej emisji. Będziemy również rozwijać zagadnienia 
związane z szeroko pojętą ekologią, pochylimy się nad segregacją od-
padów, recyklingiem i zajmiemy się zbiórką makulatury.

Przykłady negatywnego wpływu człowieka na środowisko powin-
ny przeplatać się z pozytywnymi wzorcami. Dlatego też wyjazdy edu-
kacyjne w ciekawe przyrodniczo miejsca, powinny na stałe zapisać się 
w pamięć uczniów, czy tych dużych, czy tych całkiem małych.

Joanna Grzonka

motoCYKlowa 
wiosna

22 kwietnia 2017 roku Grupa motocyklowa Mroczne Duchy 
z przyjaciółmi z Rekin Riders oraz patrolem Policji na terenie gmi-
ny Godów przeprowadzili Ogólnopolską Akcję PRM pod wymow-
nym hasłem „Patrz w Lusterka Motocykle Są Wszędzie”. Motocykli-
ści propagowali bezpieczne zachowania na drogach. Informowa-
li o zagrożeniach, z którymi spotykają się na drodze i apelowali do 
kierowców samochodów o zachowanie szczególnej ostrożności, aby 
częściej spoglądali w lusterka i wzajemnie szanowali się na drodze. 
Kierowcy, którzy wysłuchali apelu i poparli takie działania, otrzymali 
specjalne naklejki z hasłem tej akcji. 

• • •

Tradycyjnie już Grupa Motocyklowa Mroczne Duchy zorganizowała 
Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego, które odbyło się 1 kwietnia 2017 
w Godowie. W imprezie tej wzięło udział około 300 motocyklistów. Był 
przejazd ulicami gminy Godów, poświęcenie motocykli i oczywiście to-
pienie marzanny – aby zima już nas opuściła i aura sprzyjała wycieczkom 
motocyklowym. Po paradzie czekał już darmowy żurek, kawa i her-
batka dla chętnych. Dzień upłynął w miłej atmosferze przy muzyce 
i wspólnych rozmowach w klimacie motocyklowym.

Wioleta Krentusz
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10 gRomada zuChowa „BajKowY 
Świat” z wiosenną wizytą

W czwartek 23 marca zuchy razem z przedszkolakami naszej pla-
cówki wybrały się na wiosenne odwiedziny do Domu Seniora „Gwa-
rek”, przynosząc mieszkańcom radosną nowinę, że wiosna już jest! 
Dzieci w swoich wierszykach, piosenkach i tańcach przyniosły du-
uużo wiosennej radości, wzbudzając tym samym wiele uśmiechów na 
twarzach pensjonariuszy. Na zakończenie każdy otrzymał od naszych 
milusińskich na pamiątkę wiosenny kwiatek, o który należy dbać, by 
przedłużyć wiosnę w pokojach. Bardzo dziękujemy za gościnę i ser-
deczne przyjęcie zarówno personelowi, jak i mieszkańcom Domu Se-
niora, za poświęcony nam czas i serce.

A. Kozielska-Garus

sukcesy uczniów zespołu 
szkolno-przedszkolneGo 

w łaziskach
 W ostatnim czasie na terenie naszej gminy oraz powiatu odbył się 

szereg konkursów, w których uczestniczyli uczniowie naszej szkoły. 
Zdobyli oni szereg nagród. 

Jesteśmy dumni z naszej uczennicy Elizy Okoń z klasy szóstej, któ-
ra zdobyła maksymalną liczbę punktów i pierwsze miejsce w Powiato-
wym Konkursie Języka Angielskiego „English Vocabulary Genius” dla 
klas IV-VI organizowanym przez Zespół Szkół w Skrzyszowie i Szkołę 
Podstawową nr 3 w Radlinie. Kolejne sukcesy również dotyczą języ-
ka angielskiego. Klaudia Tomala z klasy szóstej zajęła I miejsce w Po-
wiatowym Konkursie Piosenki Anglojęzycznej „Sing Along” w Pszo-
wie, natomiast Błażej Władarz – miejsce II. Wojciech Kłosek z klasy trze-
ciej zdobył II miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim w Języ-
ku Angielskim dla klas I-III, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 3 
w Rydułtowach. Niełatwo jest przyswajać nowe struktury języka an-
gielskiego poprzez piosenkę, wiersz, dlatego tym bardziej cieszą nas 
sukcesy naszych laureatów.

W zmaganiach wokalnych również uczestniczyła uczennica klasy 
V – Kamila Ochman , która zdobyła III miejsce w Powiatowym Konkur-
sie Piosenki Polskiej organizowanym przez Zespół Szkół Stowarzysze-
nia Rodzin Katolickich w Wodzisławiu Śląskim.

Poza konkursami powiatowymi uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Łaziskach zaznaczyli swoją obecność w konkursach gminnych. 
W Gminnym Konkursie Wiedzy Pożarniczej, III miejsce zajął Bartosz 
Wojciechowski z klasy szóstej, natomiast w Międzygminnym Konkur-
sie Historycznym organizowanym przez Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Krostoszowicach Klaudiusz Pałka z klasy czwartej zdobył II miejsce. 

Uczniowie byli przygotowywani do poszczególnych konkursów 
przez nauczycieli naszej szkoły – Jolantę Janetta, Monikę Kawalec 
i Krzysztofa Kłoska.

Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Jolanta Janetta i Monika Kawalec

Quest – to jest to!

Nazywam się Patrycja, mam 16 lat i uczęszczam na warsztaty z pro-
jektu „Fest fajny quest”, który jest realizowany przez Gminną Biblio-
tekę Publiczną w Godowie z Programu „Równać Szanse 2016”. Celem 
projektu jest stworzenie trasy questowej w naszej gminie. Uczymy się 
tutaj szanowania czyjegoś zdania i oczywiście współpracy. Atmosfe-
ra jest bardzo przyjemna, bawimy się oraz dowiadujemy różnych cie-
kawych historii o naszej gminie. Miło zaczynamy tydzień – od ponie-
działkowych popołudniowych warsztatów fotograficzno-filmowych 
lub questowych. Pomimo tego, że nasze zainteresowania się różnią, 
łączymy je ze sobą i tworzymy naprawdę coś fajnego. Jestem pod wra-
żeniem, że nasza grupa, która składa się z 13 osób, potrafi stworzyć 
coś tak dużego, w tak krótkim czasie, dzięki wspólnej pracy i zabawie.

Patrycja Jurzyca

Uczestnicy działań to młodzież gimnazjalna z terenu gminy Godów, 
która od lutego 2017 roku przy wsparciu instruktorów z wielkim za-
angażowaniem tworzy quest – niepowtarzalną trasę turystyczną. Na 
zakończenie projektu młodzież zorganizuje dla mieszkańców gminy 
grę terenową, aby zaprezentować swój quest. Projekt realizowany jest 
z Programu Równać Szanse Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, 
który administrowany jest przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

 koordynator Adriana Piwońska

dzień ziemi 2017
Mamy tylko jedną Ziemię
a jej przyszłość zależy od
każdego na pozór niewielkiego
ludzkiego działania, zależy
od każdego z nas.

Florian Plit

Dzień Ziemi to doskonała okazja do przeprowadzenia różnego ro-
dzaju wydarzeń promujących ideę ochrony przyrody i uświadomienie 
problemów związanych ze zmianami klimatu, przeludnieniem, bra-
kiem wody i zanieczyszczeniem powietrza. Jest to również szansa na 
rozszerzenie świadomości ekologicznej i życia w zgodzie z naturą.

Tegoroczne obchody Dnia Ziemi w Polsce prowadzone są pod ha-
słem „W kierunku natury”. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Gołkowi-
cach rozumieją konieczność dbania o środowisko i chętnie uczestni-
czą w imprezach promujących tę akcję. Wydarzenia związane z Dniem 
Ziemi w naszej szkole już trwają, są one bardzo różne i angażują całą 
społeczność szkolną. W bieżącym roku szkolnym na odchody Dnia 
Ziemi złożyły się następujące działania: zbiórka makulatury, audycja 
radiowa, akademia przygotowana przez uczniów klasy III c oraz VI b, 
konkurs przyrodniczo-ekologiczny oraz akcja sadzenia drzew. Ucznio-
wie naszej szkoły uczestniczą również w programie edukacyjno-eko-
logicznym „Nie truj sąsiada”.

Alicja Thomas

JesteśMy nr 140

BieG po zdrowie z Gminą Godów
Mimo niesprzyjającej aury na pierwszym w tym sezonie spotkaniu 

„Bieg Po Zdrowie z Gminą Godów” pojawiło się ponad pięćdziesięciu 
sympatyków sportu. Wśród nich zarówno grupa biegaczy, jak i wielbi-
ciele Nordic Walking. Po krótkiej rozgrzewce wszyscy ruszyli w około 
trzykilometrową trasę. W otwarciu sezonu oprócz gospodarzy naszej 
gminy, gościnnie uczestniczyła posłanka na Sejm Barbara Dziuk. Na 
kolejne spotkanie zapraszamy 25 maja do Podbucza.

Tatiana Stopyra

Grupa tworząca „Fest fajny quest”
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wojewódzKi 
KonKuRs matematYCznY 

klas ii-iii
4 kwietnia w Czerwionce-Leszczynach najlepsi matematycy wo-

jewództwa śląskiego rywalizowali ze sobą podczas Wojewódzkiego 
Konkursu Matematycznego klas II i III.  Do rywalizacji przystąpiło 24 
uczniów z 21 szkół naszego województwa. Dzieci rozwiązywały czte-
ry zestawy zadań po trzy w każdej rundzie. Zadania miały zróżnico-
wany stopień trudności – od najłatwiejszych za 2 punkty do najtrud-
niejszych, za które można było uzyskać 5 punktów. Z dumą informu-
jemy, że w tym trudnym konkursie III miejsce zdobył Adam Zozworek 
– uczeń klasy III ze szkoły Podstawowej w Gołkowicach. Ucznia przy-
gotowywała pani Izabela Ucher. Gorące brawa dla młodego mistrza 
matematyki!

Izabela Ucher

MAJ 2017

polsko-czeskie turnieje 
halowe piłki nożnej 

dziewcząt i chłopców
W dniach 29-30 marca 2017 r. w Zespole Szkół w Gołkowicach zorga-

nizowane zostały Polsko-Czeskie Turnieje Halowe Piłki Nożnej Dziew-
cząt i Chłopców. Turnieje zorganizowano w ramach projektu „Wspólna 
współpraca ku lepszemu poznaniu” współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego – Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska i budżetu 
państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński.

W zawodach udział wzięli uczniowie ze szkół w Skrbeńsku, Godo-
wie, Gołkowicach, Skrzyszowie, Łaziskach oraz z czeskich Petrovic. 
W pierwszym dniu zmagań sportowych gospodarz zawodów –  dyrek-
tor ZS Gołkowice Waldemar Paszylka przywitał wszystkich zebranych 
zawodników oraz otworzył turniej, zachęcając wszystkich do sporto-
wej walki na boisku.

W turnieju chłopców bezkonkurencyjni okazali się zawodnicy 
z Gołkowic, którzy zwyciężyli zarówno w kategorii szkół podstawo-
wych, jak i gimnazjów. Bardzo wysoki poziom sportowy zaprezento-
wały również zespoły ze Skrzyszowa i czeskich Petrovic, zajmując od-
powiednio drugie i trzecie miejsce.

Z kolei w rozgrywkach dziewcząt nie miały sobie równych zespo-
ły ze Skrzyszowa, które zarówno w kategorii szkół podstawowych jak 
i gimnazjów zdobyły pierwsze miejsce. Wśród szkół podstawowych dru-
gie miejsce wywalczyły zawodniczki SP Skrbeńsko, a trzecie przypadło 
gościom z Petrovic. W starszej grupie zawodniczkom z Petrovic poszło 
jeszcze lepiej i uplasowały się na drugim miejscu. Drużyny, które zajęły 
miejsca na podium, odebrały gratulacje oraz pamiątkowe nagrody i me-
dale z rąk zastępcy dyrektora ZS Gołkowice – Joanny Bonarek.

Organizatorzy zapewnili profesjonalną obsługę sędziowską oraz 
opiekę medyczną, która czuwała nad bezpieczeństwem zawodników. 
Na zakończenie wszystkich uczestników uhonorowano pamiątkowym 
dyplomem oraz poczęstowano posiłkiem regeneracyjnym.

WyniKi KOńcOWe tUrniejU chłOpcóW:
KATeGORIA SzKół POdSTAWOWych:

1. SP Gołkowice;
2. SP Skrzyszów;
3. ZS Petrovice;
4. SP Godów;
5. SP Skrbeńsko;
6. SP Łaziska.

KATeGORIA GIMnAzJóW:
1. ZS Gołkowice;
2. ZS Skrzyszów;
3. ZS Petrovice.

WyniKi KOńcOWe tUrniejU dZieWcZąt: 
KATeGORIA SzKół POdSTAWOWych:

1. SP Skrzyszów;
2. SP Skrbeńsko;
3. ZS Petrovice;
4. SP Godów;
5. SP Gołkowice;
6. SP Łaziska.

KATeGORIA GIMnAzJóW:
1. ZS Skrzyszów;
2. ZS Petrovice;
3. ZS Gołkowice. 

Projekt „Wspólna współpraca ku lepszemu poznaniu” współfinan-
sowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu INTERREG V-A Republi-
ka Czeska-Polska i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu 
Śląsk Cieszyński.

Michał Kozielski

wielKanoCnY 
Bieg z jajem

W Krostoszowicach biegacze świętowali Wielkanoc jak na sportow-
ców przystało, czyli w biegu. Ponieważ dziesiątek do biegania w oko-
licy sporo, postanowili urozmaicić konkurencję i ścigać się… z jajka-
mi w dłoniach.

Wielkanocna Dziesiątka wystartowała o 11:00. Wcześniej wszyst-
kim zawodnikom rozdano surowe jajka, podpisane numerami starto-
wymi, by nie było wątpliwości czy to te oryginalne zostały doniesione 
do mety. Taki był warunek – jajka muszą pokonać 10 kilometrów trud-
nej, crossowej trasy i dotrzeć do mety w całości, niesione w dłoniach. 
Nie wszystkim udało się dostarczyć jajka w całości. Za rozbicie jajka do 
czasu doliczano karną minutę.

W ramach nietypowych zawodów przewidziano też marsz nordic 
walking. Tutaj użycie jajek na trasie było niemożliwe, więc uczestnicy 
po pokonaniu 5 kilometrów marszu musieli zaliczyć dodatkową run-
dę – tym razem bez kijków i z jajkiem trzymanym na łyżce.

W biegu głównym na 10 km wystartowało 52 zawodników, ukoń-
czyło go 50.

WyniKi KateGOrii Open
1. Winkler Paweł;
2. Sznapka Marcin;
3. Lesik Krzysztof; 
4. Skworc Grzegorz; 
5. Noga Krystian; 
6. Kuczok Mirosław;
7. Cupiał Jacek; 
8. Węglarczyk Krzysztof; 
9. Górny Mirosław;
10. Kuś Marcin; 

Natomiast w marszu rekreacyjnym wystartowało 29 zawodników, 
pokonując trasę 5 kilometrów.

najSZybSi ZaWOdnicy:
MĘŻczyŹnI

1. Hałas Marcin – Czechowice Dziedzice – 33:12
2. Fojcik Piotr – Rybnik – 34:28
3. Szymura Kazimierz – Rybnik – 34:52

KOBIeTy 
1. Pogorzelska Wiesława – Gorzyce – 37:41
2. Fojcik Gabriela – Rybnik – 38:59
3. Marondel Katarzyna – Bytom – 40:27

Stefan Kalinowski
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WKRÓTCE U NAS
20 maj – Majówka w Godowie – Muszla Godów
22 maj – Przegląd Zespołów Tanecznych – Zespół Szkół
                  w Gołkowicach
27 maj – Festyn Przedszkolny Gołkowice
                 – Teren Rekreacyjny Skrbeńsko
3 czerwiec – Rodzinny Rajd Rowerowy
2-4 czerwiec – zlot motocyklowy ,,Sami Swoi Polska”
                          – Teren Rekreacyjny Krostoszowice
4 czerwiec – Turniej Skata – Ośrodek Kultury Gołkowice
10 czerwiec – Turniej Tenisa Ziemnego
                        – Teren Rekreacyjny Skrbeńsko
10 czerwiec – Festyn Przedszkolny Skrbeńsko
                        – Teren Rekreacyjny Skrbeńsko
25 czerwiec – Bieg po zdrowie z Gminą Godów – Skrbeńsko

Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie zaprasza w miesiącu 
czerwcu do zwiedzania wystawy   pt. Godów w zasobie Polskiej 
Akademii Nauk Archiwum w Warszawie, Oddziale w Katowicach 
przygotowanej przez dr. Mateusza Sobeczko.

Wystawa będzie czynna w godz. otwarcia biblioteki. Zapraszamy!

JesteśMy nr 140

in memoRiam…
W Wielki Czwartek pożegna-

liśmy mieszkańca Godowa Pana 
Ryszarda Borka. 

Śp. Ryszard Borek urodził się 
21 lipca 1930 roku w Godowie. 
Był miłośnikiem lokalnej histo-
rii. To miedzy innymi z jego ini-
cjatywy powstała w 1994 roku 
publikacja na 700-lecie Godo-
wa. Śp. Ryszard Borek posiadał 
głęboką wiedzę dotyczącą hi-
storii naszego regionu. Chętnie 
się nią dzielił, dbał o to, aby pa-
mięć o dziejach Godowa prze-
trwała. Od ponad dziesięciu lat 
towarzyszył nam podczas spo-
tkań pod pomnikiem Powstań-
ców Śląskich, zapoznając nas 
z historią pomnika oraz śląskich powstań. Dzielił się z nami nie tylko 
wiedzą o dziejach Godowa, ale także posiadanymi dokumentami, ar-
chiwalnymi zdjęciami, wspomnieniami z dawnych lat. Bardzo mu zale-
żało aby pamięć o dawnych dziejach nie zaginęła. Był autorem wierszy 
o naszej małej ojczyźnie. Pragnął przekazać przyszłym pokoleniom 
krótki zarys historii ich rodzinnej miejscowości, życia i obyczajów ich 
przodków. 

Dla nas był inspiracją do działania. Wiele projektów, publikacji oraz 
wystaw związanych z Godowem powstało dzięki niemu. Za to wszyst-
ko bardzo dziękujemy i obiecujemy dbać o to, aby pamięć o lokalnej 
historii nie zaginęła. 

Tatiana Stopyra 
Gminne centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie.

Kurs Komputerowy 
w ośrodKu Kultury 

w sKrbeńsKu
Od 27 lutego 2017 roku w Ośrodku Kultury w Skrbeńsku od-

bywa się kurs komputerowy dla seniorów. Ciekawi świata i nowi-
nek technologicznych uczestnicy kursu stopniowo nabywają wie-
dzę i umiejętności obsługi komputera, a także bezpiecznego po-
ruszania się w internecie. Okazuje się, że na naukę nigdy nie jest 
za późno, gdyż zdobyte umiejętności bardzo ułatwiają codzien-
ne funkcjonowanie.

W multimedialnym świecie można nie tylko poczytać bieżące 
informacje, ale również nawiązać kontakty ze znajomymi, zapłacić 
rachunki, znaleźć lekarza czy zapisać się na wycieczkę. Wiele sa-
tysfakcji daje seniorom umiejętność obsługi komputera, co moż-
na zaobserwować na ich twarzach, z których uśmiech nie znika.

Katarzyna dobisz

samooBRona dla KoBiet
W kwietniu z inicjatywy Urzędu Gminy Godów odbyło się szkolenie 

dla kobiet z zakresu samoobrony. Zajęcia zarówno praktyczne i teore-
tyczne poprowadził policyjny instruktor, a zarazem mistrz w kickboxin-
gu. Starszy sierżant Patryk Błasik w części teoretycznej zapoznał Panie 
z prawnymi aspektami obrony własnej oraz wyczerpująco odpowie-
dział na zadawane pytania dotyczące sytuacji zagrożenia. Dużo bardziej 
wymagająca okazała się część praktyczna. Po krótkiej rozgrzewce Panie 
mogły poznać podstawowe techniki obrony. Policyjny instruktor zapre-
zentował chwyty obezwładniające oraz inne techniki obrony przed na-
pastnikiem. W sumie w szkoleniu uczestniczyło około 40 kobiet, które 
w dwóch grupach gościła szkoła w Łaziskach. 

Tatiana Stopyra

„młodzież zapoBieGa 
pożarom” – oGólnopolski 

turniej wiedzy pożarniczej 
Do konkursu przystąpiła młodzież z Zespołu Szkół w Skrzyszowie 

oraz Szkoły Podstawowej w Krostoszowicach. Tegoroczna frekwencja 
była spora, a nagrody atrakcyjne. Główną nagrodą był wyjazd do Mu-
zeum Techniki w Koprzewnicy w Republice Czeskiej. W wyniku elimi-
nacji zajęto następujące miejsca:

Sp KrOStOSZOWice
I miejsce – Aleksandra Prochasek
II miejsce – Julia Wodecka
III miejsce – Kamil Lupa

Sp SKrZySZóW
I miejsce – Nikola Pająk
II miejsce – Oliwia Mikułka
III miejsce – Karolina Burdzik

GimnaZjUm SKrZySZóW
I miejsce – Piotr Stokowy
II miejsce – Jakub Cnota
III miejsce – Karolina Gąsior

7 kwietnia 2017 r. w Połomi odbył się turniej na szczeblu powiato-
wym. Uczennica Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie zdobyła czwarte 
miejsce. Serdecznie gratulujemy.

Leon Wiesław dobrowolski 

GMINA WCZORAJ I DZIŚ

Pochód 1 majowy. Godów lata 70. XX w.Pochód 1 majowy. Godów lata 70. XX w.
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Uczestniczki kursu samoobrony dla kobiet

Rozpoczęcie sezonu motocyklowego grupy Mroczne Duchy
Zespół Kalina – wyróżnienie na przeglądzie ,,Złoty Kłos” 

w Zebrzydowicach
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Uczestnik komputerowego kursu dla seniorów w Skrbeńsku

Uczestnicy Wielkanocnego Biegu z Jajem
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Uczestnik komputerowego kursu dla seniorów w Skrbeńsku

Uczestnicy Wielkanocnego Biegu z Jajem



POLSKO-CZESKI TURNIEJ 
TENISA ZIEMNEGO

Gmina Godów zaprasza na Polsko-Czeski Turniej Tenisa 
Ziemnego organizowany w ramach projektu „Wspólna 

współpraca ku lepszemu poznaniu“, który odbędzie się w dniu

 10.06.2017 r.
na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Skrbeńsku.

POCZĄTEK
TURNIEJU

O GODZ. 9.00

W turnieju mogą 
startować osoby 

niepełnoletnie
od 16 roku życia

TERMIN ZGŁOSZENIA
UCZESTNICTWA UPŁYWA

W DNIU 02.06.2017 r. 

Zgłoszenia udziału w turnieju 
należy dokonywać

na adres e-mail:
aneta.niemiec@godow.pl

lub telefonicznie
(32) 476 50 65 wew.33


