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Jubilaci obchodzący 60 lat małżeństwa
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z życia gminy 3

Jest wiele uroczystości godnych świętowania, ale na szczególną 
uwagę zasługuje rocznica ślubu, gdyż jest to uroczystość wzruszają-
ca. Ożywają wspomnienia, wracają chwile i obrazy mieniące się swo-
istym blaskiem. Dlatego warto zadbać o to, by ten dzień był wyjąt-
kowy. Tak było również 10 października 2017 roku w gminie Godów, 
gdzie w Domu Przyjęć „Przystanek” w Skrzyszowie wójt gminy Ma-
riusz Adamczyk, przewodniczący Rady Gminy Antoni Tomas oraz kie-
rownik Urzędu Stanu Cywilnego Agnieszka Siwarska mieli zaszczyt 
i przyjemność podejmować pary, które obchodziły w 2017 roku jubile-
usz 50, 60 i 65 lat wspólnego życia w małżeństwie. 

Otwierając uroczystość, Kierownik USC powiedziała: Złote Gody to 
jubileusz obchodzony w naszej polskiej tradycji szczególnie uroczy-
ście. Jubileusz, za sprawą którego patrzymy na Państwa z podziwem 
i chylimy przez Wami z szacunkiem i pokorą głowy.

Wójt Gminy z okazji pięknego Jubileuszu skierował do Jubilatów 
słowa podziwu i uznania. Gratulując jubileuszu, życzył Jubilatom zdro-
wia, pogody ducha, szczęścia i wielu jeszcze wspólnych rocznic. 

Małżonkowie obchodzący Złote Gody (50 lat małżeństwa) uhono-
rowani zostali Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyzna-
nymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Aktu dekoracji me-
dalami dokonał wójt gminy.

Złote Gody 
– jubileusZ 50 lat małżeństwa obchodZili:

Mieszkańcy GODOWa PaństWO:
Regina i Józef ARENDARSCY
Stanisława i Józef BALCAROWIE
Czesława i Ludwik OŚLIZŁOWIE
Kornelia i Marian SIUDAKOWIE
Augustyna i Franciszek STABLOWIE
Anna i Eryk SZŁAPOWIE
Janina i Jan TEKIELI

Mieszkańcy GOŁkOWic PaństWO:
Krystyna i Jan BINIOWIE
Helena i Józef DORDOWIE
Dorota i Jan DĄBKOWIE
Urszula i Henryk FOJCIKOWIE
Władysława i Jan HERMANOWIE
Małgorzata i Antoni KOWALSCY
Jadwiga i Andrzej LARYSZOWIE
Aniela i Jerzy LERCHOWIE
Anna i Henryk MUSIOŁOWIE
Henryka i Stanisław OKONIOWIE
Marianna i Czesław OZGOWIE
Aniela i Erwin SKIBOWIE
Eugenia i Franciszek STABLOWIE
Elżbieta i Antoni SZYMICZKOWIE
Stanisława i Henryk WOLNI

Mieszkańcy kROstOszOWic PaństWO:
Aniela i Antoni KOCUROWIE

Mieszkańcy Łazisk PaństWO:
Janina i Paweł LOGOWIE
Aniela i Zygfryd SOBALOWIE
Halina i Jan SOSNOWIE
Anna i Norbert WAWRZYŃCZYKOWIE

Mieszkańcy skRzyszOWa PaństWO:
Anna i Stanisław FOLWARCZNI
Helena i Rajnhold GRABCOWIE
Hildegarda i Gerard MARCOLOWIE
Agnieszka i Eryk OŚLIZŁOWIE

LISTOPAD 2017

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSTWA W gMInIE godóW
Aurelia i Ludwik OŚLIZŁOWIE
Eugenia i Jerzy WIJOWIE

Wydarzenie uświetniła również obecność par, które obchodziły 60 
i 65 rocznicę rocznicę swojego małżeństwa. Parom tym wręczono pa-
miątkowe listy gratulacyjne.

diamentowe Gody 
– jubileusZ 60 lat małżeństwa obchodZili: 

Mieszkańcy GODOWa PaństWO:
Alma i Ryszard SMOLORZOWIE
Irena i Józef SURMOWIE

Mieszkańcy kROstOszOWic PaństWO:
Aniela i Stefan SNOCHOWIE

Mieszkańcy Łazisk PaństWO:
Jadwiga i Stanisław SALAMONOWIE
Daniela i Alojzy SKRZYSZOWSCY
Anna i Henryk SZCZEPONKOWIE
Lidia i Emeryk SZCZEPONKOWIE

Mieszkańcy skRzyszOWa PaństWO:
Aniela i Józef GRABCOWIE
Irena i Joachim STOKOWI

żelaZne Gody 
– jubileusZ 65 lat małżeństwa obchodZili:

Mieszkańcy GODOWa PaństWO:
Magdalena i Bernard UHERKOWIE

Mieszkańcy Łazisk PaństWO:
Gertruda i Henryk KUSIOROWSCY 

Mieszkańcy skRzyszOWa PaństWO:
Cecylia i Erwin HUDKOWIE
Regina i Franciszek KURZYDEMOWIE
Salomea i Józef OŚLIZŁOWIE 
Dorota i Józef TKOCZOWIE

Uroczystość odbyła się w podniosłej i serdecznej atmosferze. Były 
gratulacje, kwiaty, pamiątkowe zdjęcia, życzenia i chwile miłych wspo-
mnień. Lampką szampana wzniesiono toast za pomyślność i kolejne 
lata we dwoje. Dla szanownych Jubilatów wspólnie odśpiewano „Sto 
lat”. Uroczystość uświetnił występ zespołu SPOKO BABKI ze Skrzyszo-
wa.

SZAnoWnI JUBILAcI!
Miłość, szacunek, poświęcenie, liczne kompromisy. Chwile dobre 

i złe. Wspólny dom, rodzina, dzieci i wnuki. Tylko nieliczni mogą po-
chwalić się tak długim stażem małżeńskim, dlatego też prosimy raz 
jeszcze przyjąć od przedstawicieli władz samorządowych gminy Go-
dów, najserdeczniejsze gratulacje i życzenia wielu dalszych lat w zdro-
wiu, wzajemnej miłości i szacunku najbliższych Wam osób, by przeżyte 
wspólnie lata niosły ze sobą tylko dobre wspomnienia, a nadchodzące 
lata pozwalały spełniać marzenia i przeżywać kolejne jubileusze.

Wasze długoletnie pożycie małżeńskie dowodzi, że mimo upływu 
czasu, ciągłych zmian zachodzących w otaczającym nas świecie, suk-
cesów i porażek, jakie spotykają nas w życiu rodzina jest najważniejszą 
przystanią i ostoją, do której zawsze powinniśmy powracać.

Serdecznie dziękujemy!
agnieszka siwarska

Urząd stanu cywilnego Godów

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSTWA W GMINIE GODÓW

Jubilaci obchodzący 60 lat małżeństwa

Jubilaci obchodzący 50 lat małżeństwa
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z życia gminy4

TYgodnIoWY PoBYT UcZnIóW nA 
UKRAInIE W RAMAcH PRoJEKTU 

„SZAcHY W PLEcAKU”
1 października grupa 17 uczniów oddziałów gimnazjalnych w Goł-

kowicach udała się na tygodniowy pobyt do Lwowa na Ukrainie. Wy-
jazd ten został zorganizowany w ramach realizacji polsko-ukraińskie-
go projektu „Szachy w plecaku”, w całości sfinansowanego przez Pol-
sko-ukraińską Radę wymiany młodzieży. Warto dodać, iż projekt 
ten, którego zalążki narodziły się w ubiegłym roku w trakcie pobytu 
młodzieży polskiej i ukraińskiej w Istebnej, był jednym z 70 z 270 złożo-
nych projektów zaakceptowanych i przyjętych do realizacji przez Radę.

W ciągu siedmiu wspólnie spędzonych dni nasi gimnazjaliści oraz 
uczniowie Zespołu Szkół nr 38 we Lwowie, z którymi współpracuje-
my, intensywnie pracowali nad projektem poświęconym grze w sza-
chy. Wśród różnorodnych zajęć związanych z tą  dyscypliną znalazły 
się między innymi warsztaty lepienia figur szachowych z marcepanu 
oraz gliny, zwiedzanie Lwowa ruchem konika szachowego, gra miej-
ska, a nawet zajęcia z tai chi wspomagające myślenie i koncentra-
cję; wszystko to udokumentowane zostało na zdjęciach wykonanych 
przez uczniów. Nieodzownym elementem realizacji projektu była 
oczywiście sama gra w szachy, w które jak się okazuje, można grać 
wszędzie, począwszy od korytarza hotelu, poprzez centrum miasta, 
a skończywszy na delfinarium.

Oprócz szachów uczestnicy projektu znaleźli również czas na inte-
grację (przebojem wyjazdu okazał się być taniec „Belgijka” ) oraz po-
znawanie nie tylko samego Lwowa, ale również takich miejsc jak Tru-
skawiec z niezapomnianym delfinarium czy przemysłowe miasto Bo-
rysław. Nie mogło też zabraknąć wizyty na Cmentarzu Łyczakowskim, 
gdzie uczniowie mogli zapoznać się z jakże trudnymi i zagmatwanymi 
dziejami państw polskiego i ukraińskiego.

Ukoronowaniem całotygodniowej pracy nad projektem stał się Pik-
nik Szachistów, który odbył się w murach naszej partnerskiej szkoły ze 
Lwowa, a gwoździem programu tego dnia (nagrywanym zresztą przez 
lwowską telewizję) był polsko-ukraiński turniej żywych szachów roz-
grywany na ogromnej szachownicy, gdzie figurami byli uczestnicy 
projektu ubrani w biało-czerwone oraz niebiesko-żółte stroje repre-
zentujące poszczególne figury szachowe obu krajów. Ostatni ruch na 
szachownicy, tzw. „szach-mat” należał do strony ukraińskiej, a nie to 
się przecież liczyło się najbardziej. Najważniejsze cele tego projektu, 
czyli zarażenie młodzieży bakcylem szachowym oraz integracja mię-
dzykulturowa, zostały osiągnięte.

Wkrótce wydany zostanie opracowany przez uczniów kalendarz na 
rok 2018 poświęcony szachom, zaś sami uczestnicy projektu odwiedzą 
przedszkola i szkoły, aby tam zachęcać do gry w szachy swoich młod-
szych kolegów i koleżanki.

Projekt został sfinansowany ze środków Polsko – Ukraińskiej Rady 
Wymiany Młodzieży.

Urszula Musioł

PodBUcZAnKI nA FESTIWALU 
PIEśnI SAKRALnEJ

5 października grupa śpiewacza Podbuczanki jako jedyny reprezen-
tant gminy Godów wystąpiła na VII Festiwalu Pieśni Sakralnej, który od-
był się w Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach. Na scenie zapre-
zentowało się w sumie 125 uczestników – 20 zespołów, duetów, scholi 
i solistów. Nasi śpiewacy nie zdobyli co prawda nagrody, ale ich występ 
został gorąco przyjęty przez publiczność. Zespół Podbuczanki liczy 12 
osób, a jego akompaniatorem jest Daniel Szkatuła.

Danuta książek

SKAKALI, BIEgALI, RZUcALI – 
W godoWIE RYWALIZoWALI…

W ZSP w Godowie 20 października odbył się Gminny Turnieju Gier 
i Zabaw dla uczniów klas II-IV. Organizatorami imprezy były ZSP w Go-
dowie oraz Gminna Rada Sportu w Godowie. Zawodnicy rywalizowa-
li w konkurencjach:

ROcznik 2009 i MŁODsi:
•	Sadzenie ziemniaków
•	Sztafeta z piłką lekarską
•	Sztafeta zwinnościowa
•	Sztafeta wahadłowa z pałeczką
•	Przeskoki przez skakankę 

ROcznik 2008
•	Toczenie piłki do koszykówki w tunelu
•	Sztafeta gwiaździsta
•	Wyścig kangurów
•	Rzuty do ruchomego celu
•	Przeskoki przez skakankę

ROcznik 2007
•	Wyścig sprawnościowy 
•	Tor z podskokami ze skakanką 
•	Skoki w dal obunóż dodawane 
•	Sztafeta wahadłowa z piłkami

Po bardzo zaciętych wyścigach rywalizacja zakończyła się następu-
jącymi wynikami:

ROcznik 2009 i MŁODsi
I miejsce SP Gołkowice
II miejsce SP Skrzyszów
III miejsce SP Godów
IV miejsce SP Krostoszowice

ROcznik 2008
I miejsce SP Skrzyszów
II miejsce SP Gołkowice
III miejsce SP Godów

ROcznik 2007
I miejsce SP Godów
II miejsce SP Skrzyszów
III miejsce SP Gołkowice

Gratulujemy wszystkim „Małym gigantom”!
a. szwarc

śWIęTo JEźdźcóW, 
cZYLI HUBERTUS 2017

W sobotnie popołudnie 21 października Stowarzyszenie Hodow-
ców i Miłośników Koni „Mustang” zorganizowało na terenie gospodar-
stwa Państwa Marcolów w Krostoszowicach Hubertusa. Jest to impre-
za na cześć patrona myśliwych – świętego Huberta, podczas której je-
den z jeźdźców wciela się w rolę lisa, a inni gonią go, by zerwać z jego 
ramienia lisią kitę. 

W tegorocznej imprezie udział wzięło 25 jeźdźców. Po zakończo-
nej gonitwie odbywającej się w bardzo trudnych warunkach polo-
wych wszyscy udali się na teren Orlika w Krostoszowicach, gdzie mia-
ła miejsce druga część imprezy, podczas której zorganizowano gry, za-
bawy i konkursy dla dzieci. Uwieńczeniem tegorocznego Hubertusa 
była biesiada przy ognisku, która wprawiła wszystkich w miły i niezwy-
kle klimatyczny nastrój.

a. szwarc

jeSTeśmy nr 146
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URocZYSTA SESJA RAdY 
gMInY godóW Z oKAZJI 

dnIA EdUKAcJI nARodoWEJ
30 października 2017 r. w Ośrodku Kultury w Skrzyszowie odbyła 

się uroczysta Sesja Rady Gminy Godów z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej. W uroczystości udział wzięli: Antoni Tomas – przewodniczący Rady 
Gminy Godów, Mariusz Adamczyk – wójt gminy, Tomasz Kasperuk – za-
stępca wójta gminy, Brygida Dobisz – sekretarz gminy, Beata Kałusek – 
skarbnik gminy oraz zaproszeni goście: st. aspirant Adrian Pawlus – kie-
rownik Posterunku Policji w Gołkowicach, Katarzyna Hudek – prezes od-
działu ZNP w Godowie, dyrektorzy i wyróżnieni nauczyciele placówek 
oświatowych, radni Rady Powiatu Wodzisławskiego, radni Rady Gminy 
Godów, sołtysi oraz kierownicy referatów Urzędu Gminy w Godowie.

Uroczystą Sesję otworzył Pan Antoni Tomas. Wójt Gminy Go-
dów złożył gratulacje Romanowi Marcolowi – sołtysowi Skrzyszo-
wa, który został najlepszym sołtysem roku 2017 w powiecie wodzi-
sławskim w plebiscycie organizowanym przez „Dziennik Zachod-
ni” pod patronatem Wojciecha Saługi, marszałka woj. śląskiego. 
Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej wójt gminy skierował 
w stronę dyrektorów i pracowników placówek oświatowych. Podzię-
kował za pracę, jaką nauczyciele wkładają w rozwój nowych pokoleń 
i życzył wielu sukcesów zawodowych, a także wszelkiej pomyślności, 
zdrowia, wytrwałości i optymizmu w dążeniu do wyznaczonych celów.

Nauczycielom, którzy w roku szkolnym 2016/2017 uzyskali kolejny 
stopień awansu zawodowego – trzem nauczycielom kontraktowym, 
czterem nauczycielom mianowanym i pięciu nauczycielom dyplomo-
wanym – wręczono listy gratulacyjne, kwiaty i słodki upominek.

stoPień naucZyciela dyPlomowaneGo uZyskali:
1. dominika Grzesiek – nauczyciel wychowania przedszkolnego 

Szkoły Podstawowej w Krostoszowicach;
2. justyna wrodarczyk – nauczyciel nauczania początkowego 

Szkoły Podstawowej w Gołkowicach;
3. jolanta siemieniuk – nauczyciel fizyki Szkoły Podstawowej 

w Gołkowicach;
4. marcin nowak – nauczyciel historii Szkoły Podstawowej 

w Gołkowicach;
5. krzysztof szewczyk – nauczyciel matematyki Szkoły 

Podstawowej w Gołkowicach.

stoPień naucZyciela mianowaneGo uZyskali:
1. justyna wasińska – nauczyciel matematyki Szkoły 

Podstawowej w Gołkowicach;
2. mirella błatoń-markowska – nauczyciel bibliotekarz Szkoły 

Podstawowej w Skrzyszowie;
3. daria Zdrojewska-kuc – nauczyciel języka niemieckiego 

Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie;
4. mateusz woźnica – nauczyciel wychowania fizycznego szkoły 

Podstawowej w Skrzyszowie.

stoPień naucZyciela kontRaktoweGo uZyskali:
1. agnieszka kubica – nauczyciel wychowania przedszkolnego 

Przedszkola Publicznego w Gołkowicach;
2. natalia Ślęczek – nauczyciel wychowania przedszkolnego 

Szkoły Podstawowej w Krostoszowicach;
3. magdalena barańska – nauczyciel wychowania 

przedszkolnego Przedszkola Publicznego w Skrzyszowie.

Podziękowano również osobom, które w minionym roku szkolnym 
zakończyły swoją pracę w placówkach oświatowych, wręczając im pa-
miątkowe listy oraz książki.

ks. marian krzyżowski od września 1996 r. był związany ze Szko-
łą Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Łaziskach, a później z Zespo-
łem Szkolno-Przedszkolnym w Łaziskach. Katechizował w klasach II 
i VIII, a od roku 2000 w klasach II i VI. Praca Księdza z dziećmi w szko-
le wyróżniała się życzliwością, zrozumieniem i szczerą troską o każde 
dziecko. Współpracujący z Księdzem nauczyciele zawsze mogli liczyć 
na Jego wsparcie, co znacznie ułatwiało wzajemne relacje. Wspólne 

AKAdEMIA MALUcHA, cZYLI 
BRZdąc W BIBLIoTEcE

Od sierpnia w GBP w Godowie działają dwie grupy zabawowe dla 
dzieci 8-36 miesięcy, pod wspólną nazwą pt. akademia Malucha, czyli 
brzdąc w bibliotece! Spotkania grup zabawowych to integracyjne i roz-
wojowe zajęcia dla najmłodszych dzieci i ich opiekunów, które odby-
wają się w formie grupowych zajęć wspomagających rozwój i integra-
cję społeczną. Spotkania trwające 1,5 godziny składają się z dwóch czę-
ści: edukacyjno-animacyjna, oraz plastyczne zajęcia sesnoryczne, czy-
li połączenie doznań dotykowych ze wzrokowymi i smakowymi, kiedy 
wspólnie robimy ciastolinę, ciecz nienewtonowską czy masę aksamit-
ną. Zajęcia wspierają rozwój zmysłów, wspomagają budowanie świado-
mości ciała i przestrzeni, usprawniają ruch, wpływają na rozwój mowy, 
a poprzez wspólne działania rodzic-dziecko pogłębia się kontakt emo-
cjonalny. Spotkania to okazja dla dzieci do uzyskania szansy na integra-
cję z rówieśnikami i budowanie pierwszych kompetencji społecznych. 

Działanie jest realizowane przez grupę nieformalną „Rodzice w ak-
cji” działającą przy GBP w Godowie w ramach Konkursu Grantowego 
Działaj Lokalnie X.

katarzyna Musioł

LUdZIE Z PASJą
RoweRem Z PoRtuGalii do Polski, 

cZyli 4400 km w 20 dni
Paweł Pieczka z Godowa, student Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 

gdzie zgłębia wiedzę na temat projektowania dróg, w wolnych chwi-
lach realizuje się w kolarstwie długodystansowym i wyprawach rowe-
rowych. W tym roku pokonał już na rowerze ponad 27 000 km! Wystar-
tował w wielu krajowych maratonach rowerowych (Piękny Wschód, 
Śląski Maraton Rowerowy, Góry MRDP, Maraton Podróżnika, Tour de 
Pomorze, Pierścień 1000 Jezior, Tour de Silesia), zajmując czołowe lo-
katy. Drugie miejsce, jakie zdobył w najtrudniejszym, najdłuższym 
i najbardziej wymagającym Maratonie Rowerowym Dookoła Polski 
w kategorii TOTAL EXTREME, było dotychczas jego największym suk-
cesem. Regulaminową trasę 3142 km (limit 10 dni) pokonał w 8 dni 5 
h i 4 min. Na swoim koncie ma również kilka zagranicznych rowero-
wych wypraw po Europie, na które zawsze wyrusza samotnie. W 2015 
r. przemierzył Skandynawię, pokonując 7600 km w 45 dni, a rok póź-
niej, przez dwa miesiące penetrował Bałkany. W tym roku miał okazję 
przebywać na wymianie studenckiej w Portugalii, co pozwoliło mi do-
kładne zwiedzić półwysep Iberyjski oraz Szkocję. Dodatkowo owa wy-
miana pozwoliła mu zrealizować kolejny cel, a mianowicie powrót ro-
werem do domu prosto z Portugalii. Jak sam mówi: „Było to niezapo-
mniane 20 dni, podczas których pokonałem 4400 km i zwiedziłem 12 
pięknych krajów europejskich”. To właśnie tej podróży Paweł poświę-
cił najwięcej uwagi podczas spotkania, które odbyło się 12 październi-
ka 2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Godowie. 

ZaPRosZenie na kolejne sPotkanie:
OD RODzinnej GenealOGii DO zaGaDek lOkalnej histORii

O historii poszukiwań własnych korzeni i różnych ciekawych histo-
riach z przeszłości ziemi wodzisławskiej, w odkrywaniu których sam 
uczestniczył, opowie Marian Scheithauer z Krostoszowic, z wykształ-
cenia rolnik, właściciel firmy usług remontowych, współpracujący 
z Muzeum w Wodzisławiu Śl., który z zamiłowania jest genealogiem-
amatorem. Spotkanie pt.: „Od rodzinnej genealogii do zagadek lokal-
nej historii” odbędzie się 16 listopada 2017 r. o godz. 18oo w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Godowie, ul. 1 Maja 18. 

Serdecznie zapraszamy!
B.h.
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działania Księdza Proboszcza i wychowawców miały istotny wpływ na 
integrację oddziaływań wychowawczych odnoszących się do uczniów 
i zawsze przynosiły oczekiwane, pozytywne rezultaty. Ksiądz Marian 
Krzyżowski zakończył pracę w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ła-
ziskach 28 lipca 2017 r., przechodząc na emeryturę.

anna Pająk 1 września 2000 roku rozpoczęła pracę w Gimnazjum 
w Gołkowicach. Rzetelnie i z pełnym zaangażowaniem przepracowa-
ła na stanowisku woźnej 17 lat, łączny czas pracy wynosi 35 lat. W tym 
czasie odebrała Nagrody Dyrektora Szkoły w roku 2009, 2013 i 2017. 
Lubiana przez nauczycieli, współpracowników oraz uczniów szkoły.

Gratulacje przekazano również dwóm osobom, odznaczonym za 
pracę w oświacie:

edyta bebek jest nauczycielem dyplomowanym z 26-letnim sta-
żem. Jako nauczyciel matematyki, informatyki i techniki prowadziła nie-
odpłatnie zajęcia pozalekcyjne dla uczniów zdolnych. Efektem tej pra-
cy są liczne nagrody i wyróżnienia zdobywane przez jej podopiecznych 
na konkursach i turniejach na szczeblu międzynarodowym, ogólnopol-
skim, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Chętnie dzieli się swoją 
wiedzą i doświadczeniem, prowadząc lekcje otwarte dla nauczycieli, 
rodziców, praktyki studenckie. Opracowała i wdrożyła programy autor-
skie z wychowania komunikacyjnego pt. „Bezpieczny uczeń na drodze” 
i „Zdobywamy kartę rowerową”. Od roku 2007 prowadzi zajęcia w ra-
mach kampanii „Dziecko w sieci”. A od 2006 roku uczestniczy w ogólno-
polskim projekcie edukacyjnym „Lepsza szkoła”, którego celem jest ba-
danie efektywności nauczania matematyki. W latach 2013-2015 współ-
pracowała z Instytutem Badań Edukacyjnych – wzięła udział w diagno-
zie umiejętności matematycznych uczniów klas V szkół podstawowych 
( DUMa), a w latach 2011-2014 koordynowała Badania Szkolnych Uwa-
runkowań Efektywności Kształcenia. Była koordynatorem projektów 
systemowych: „Uczę się i rozwijam” (2012/2013) i „Przygoda z edukacją” 
(2014/2015). Była pomysłodawcą i organizatorem gminnego konkur-
su „Bezpiecznie na drodze” (2002-2011), Międzyszkolnego Konkursu na 
Najpiękniejszą Pisankę (2003-2009). Pełni funkcję Administratora Bez-
pieczeństwa Informacji. Była także przewodniczącą Szkolnego Zespo-
łu Egzaminacyjnego przy sprawdzianie po klasie szóstej. Od roku 2011 
jest zastępcą dyrektora do spraw pedagogicznych Szkoły Podstawowej 
w Gołkowicach. W swojej pracy wychowawczej podejmowała działa-
nia w ramach profilaktyki uzależnień – zajęcia dla rodziców, uczniów 
i nauczycieli „Siedem kroków”, cykl zajęć „Zanim spróbujesz”. W ramach 
kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” prowadziła zajęcia profilaktycz-
no-edukacyjne. Realizowała program profilaktyki uzależnień i promo-
cji zdrowia „Lekcje o zdrowiu, wartościach i środkach uzależniających”. 
W latach 1991-2011 była opiekunem Samorządu Uczniowskiego. Pod jej 
kierunkiem uczniowie podejmowali działania dla społeczności szkolnej 
i lokalnej oraz uczestniczyli w akcjach charytatywnych np. „Góra gro-
sza”, „Pomocna dłoń”, „Czysty Aniołek”. Kierowała pracą zespołu redak-
cyjnego uczniowskiej gazetki „Szkolne nowinki” (1997-2011). Za wyróż-
niającą pracę otrzymała: Nagrodę Wójta Gminy Godów – rok 2006 i 2014 
oraz wielokrotnie Nagrody Dyrektora Szkoły.

iwona brudny jest nauczycielem dyplomowanym z 20-letnim sta-
żem. Jako nauczyciel historii prowadzi zajęcia dla uczniów zdolnych. 
Opracowała i wdrożyła program autorski międzyprzedmiotowej ścieżki 
edukacyjnej pt. „Moja mała ojczyzna w zjednoczonej Europie” oraz pro-
gram autorski „Wiedza o regionie”. O efektach jej pracy świadczą sukce-
sy uczniów, którzy są laureatami wielu konkursów ogólnopolskich, wo-
jewódzkich, powiatowych i gminnych. Iwona Brudny jest organizatorką 
Gminnego Konkursu „Nasze miejsce na ziemi” – pod patronatem Wójta 
Gminy Godów, którego celem jest propagowanie historii, tradycji, kultu-
ry i gwary „małej ojczyzny”, a także Gminnego Konkursu „Jaka to kolę-
da?”. Prowadzi zajęcia kółka dziennikarskiego i wraz z uczniami redaguje 
i wydaje gazetkę szkolną „Spoko-oko”. Jako nauczyciel bibliotekarz wzię-
ła udział w programie „Książki naszych marzeń”, w akcji „Cała Polska czy-
ta dzieciom” oraz Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. Współ-
pracuje z Gminną Biblioteką Publiczną przy organizacji imprez czytelni-
czych. Jest inicjatorem imprez bibliotecznych cieszących się dużą popu-
larnością wśród dzieci: „Noc z baśniami”, „Noc z Andersenem”, „Noc z Mu-
minkami”, „Noc z Indianami” oraz „Popołudnia z książką”, pasowanie na 
czytelnika, Święto Bibliotek Szkolnych. Mają one na celu propagowanie 

czytelnictwa. Organizuje wystawy prac dziecięcych w bibliotece, a tak-
że wyjazdy z dziećmi na „Spotkania z ludźmi z pasją”. Ponadto pozyskuje 
darczyńców i sponsorów, wzbogacając w ten sposób zasoby biblioteki. 
Jest przewodniczącą zespołu do spraw promocji szkoły. Jest administra-
torem strony internetowej szkoły. Na bieżąco doskonali kompetencje ad-
ministratora i dzieli się swoją wiedzą z nauczycielami. Wielokrotnie była 
opiekunem stażu nauczycieli i praktyk studenckich. Organizuje dla swo-
ich wychowanków wyjazdy na kilkudniowe wycieczki, do kina, teatru, 
muzeum, na spotkania autorskie. Uczniom w trudnej sytuacji materialnej 
organizuje pomoc, pozyskując sponsorów. Podejmuje działania profilak-
tyczne, realizując ze swoimi wychowankami zadania w ramach kampanii 
„Zachowaj trzeźwy umysł” i programów: „Szanuję siebie i innych”, „Szko-
ła bez przemocy”, „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Za wyróżniającą pracę 
dydaktyczno-wychowawczą została uhonorowana licznymi nagrodami: 
Nagrodą Wójta Gminy Marklowice (1998), Nagrodą Wójta Gminy Godów 
(2006, 2016) oraz wielokrotnie Nagrodami Dyrektora Szkoły. 

Medal Komisji Edukacji Narodowej został wręczony na obchodach 
XV Dnia Związkowca w Gliwicach 21 października przez Śląskiego Ku-
ratora Oświaty.

Tradycją stało się, że z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycie-
lom przyznawane są Nagrody Wójta. Otrzymali je nauczyciele, którzy 
w ostatnim roku szkolnym szczególnie na nie zasłużyli. Pośród tego-
rocznych laureatów byli nauczyciele, którzy opracowali i wdrażali au-
torskie programy edukacyjne, rozwijali uzdolnienia uczniów, przygo-
towując ich, wielokrotnie z sukcesami, do udziału w konkursach tema-
tycznych, rozwijali talenty uczniów. Nagrodzeni zostali także nauczy-
ciele uczący swoich uczniów wrażliwości, otwartości, poszanowania 
inności i poświęcenia, oraz Ci, którzy swój czas poświęcają uczniom 
z trudnościami w nauce lub potrzebującym szeroko rozumianej pomo-
cy i wsparcia. Dyrektorów uhonorowano za wkład i zaangażowanie, za 
dbałość o jakość pracy szkoły oraz właściwą organizację pracy szkoły. 
Doceniono Dyrektorów za sposób wdrażania nowej reformy, dbałość 
o pracowników szkoły oraz o szeroko rozumiany interes społeczny. Do-
ceniono zaangażowanie oraz osobisty wkład w tworzenie codzienno-
ści uczniów, nauczycieli oraz wszystkich pracowników szkoły.

naGRody wójta w Roku sZkolnym 2016/2017:
1. joanna wacławiec – nauczyciel Przedszkola Publicznego 

w Skrzyszowie;
2. maria Gawełek – nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Skrbeńsku;
3. beata herman – nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Godowie;
4. Renata Parus – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie;
5. maryla marcol – nauczyciel Szkoły Podstawowej 

w Skrzyszowie;
6. katarzyna Powieśnik – nauczyciel Szkoły Podstawowej 

w Gołkowicach;
7. izabela ucher – nauczyciel Szkoły Podstawowej 

w Gołkowicach;
8. marzena sitko – dyrektor Szkoły Podstawowej 

w Krostoszowicach;
9. adriana cudnowska – dyrektor Szkoły Podstawowej 

w Skrzyszowie.

Wszystkim wyróżnionym życzymy satysfakcji z wykonywanej pracy 
zawodowej, dalszych sukcesów oraz wytrwałości w życiu codziennym. 
Gratulujemy przyznanych nagród, odznaczeń i awansów.

Gabriela Pietroszek

jeSTeśmy nr 146

Uczestniczki Artystycznych Wiesiad 2, Godów, 18.10.2017

Szóstoklasiści pod opieką pani Edyty Bebek zdają egzamin 
z tabliczki mnożenia
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Projekty  „KALEJDOSKOP KULTURY” i „TWÓRCZE ŻYWIOŁY NAD OLZĄ” realizowane  są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński

Gminy Godów oraz Petrovice u Karvine 
to ciekawe miejsca na spędzenie udanego 
weekendu. Okolice obu gmin można zwiedzić 
zarówno samochodem, jak i rowerem. Przez 
teren gmin biegnie trasa rowerowa 324 s. 
Każdy rowerzysta znajdzie miejsce na od-
poczynek przy nowo powstałych drewnia-
nych wiatach odpoczynkowych wyposażo-
nych w stojaki na rowery (Kompleks sporto-
wo-rekreacyjny w Skrbeńsku, Obiekt spor-
towy „Orlik” w Krostoszowicach, Teren re-
kreacyjny w Gołkowicach – Podgórnik). Gmi-
na posiada również samoobsługowe stacje 
serwisowe dla rowerów (Kompleks sporto-
wo-rekreacyjny Skrbeńsko, boisko sporto-
we w Gołkowicach, Obiekt sportowy „Or-
lik” w Krostoszowicach). Tereny leśne oraz 
nadrzeczne często służą jako miejsca rekre-
acji dla biegaczy oraz amatorów nordic wal-

UDANY WEEKEND W GMINIE GODÓW 
I PETROVICE U KARVINE

DOBRÝ VÍKEND V OBCI GODÓW A PETROVICE U KARVINÉ

PO SĄSIEDZKU, CZYLI WSPÓŁPRACA
NA POGRANICZU POLSKO-CZESKIM

PO SOUSEDSTVÍ ČILI SPOLUPRÁCE NA ČESKO-POLSKÉM POHRANIČÍ

king. Amatorzy sportów siłowych mogą ko-
rzystać z wielu siłowni zewnętrznych. Dzie-
ci korzystają z zasobów placów zabaw czy 
skateparku. Baza gastronomiczna zaspo-
koi głód i pragnienie przybyłych. Miejsca hi-
storyczne pozwolą choć na chwilę przenieść 
się w dawne epoki. Granicę pomiędzy gmi-
nami można przekroczyć na styku Gołkowi-
ce – Zawada i Skrbeńsko – Petrovice u Ka-
vine. Weekend spędzony na terenie przyle-
głych gmin na pewno będzie udany.

Obec Godów a Petrovice u Karviné jsou 
zajímavé místa, kde můžete strávit příjemný 
víkend. Okolí dvou obcí můžete navštívit au-
tem i kolem. Přes území obcí vede cyklotrasa 
324 s. Každý cyklista najde místo k odpočin-
ku při nově vytvořených dřevěných přístře-
šcích vybavených stojany na kola (sporto-

vní a rekreační komplex v Skrbeńsku, Spor-
tovní areál „Orlik“ v Krostoszowicích, rekre-
ační oblast v Gołkowicích – Podgórnik). Obec 
má také samoobslužné stanice pro jízd-
ní kola (sportovní a rekreační areál Skrbeń-
sko, dětské hřiště v Gołkowicach, Sporto-
vní zařízení „Orlík“ v Krostoszowicích). Lesní 
a říční oblastech často slouží jako místo od-
počinku pro běžce a nadšenců Nordic Wal-
king. Nadšenci Silových sportů se mohou 
těšit z mnoha venkovních posiloven. Děti vy-
užívají zdroje hřiště a skate parku. Gastrono-
mická báza uspokojí hlad a žízeň hostů. Hi-
storické památky umožní se na chvíli octi-
nout v staré époce. Hranice mezi obcemi 
může být překročena na rozhraní Gołkowi-
ce – Závada a Skrbeńsko – Petrovice v Kavi-
né. Víkend strávený v přilehlých obcích, bude 
jistě úspěšný.



Projekty  „KALEJDOSKOP KULTURY” i „TWÓRCZE ŻYWIOŁY NAD OLZĄ” realizowane  są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński

W publikacji wykorzystano tekst i zdję-
cia uczestników konkursu „Udany weekend 
w Gminie Godów i Petovice u Karvine” zreali-
zowanego w ramach projektu partnerskie-
go „Wspólna współpraca ku lepszemu po-
znaniu”, współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego – Progra-
mu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 
i budżetu państwa za pośrednictwem Eu-
roregionu Śląsk Cieszyński – Marleny Czyż, 
Dawida Niemca, Karoliny Niemiec, Adriany 
Spandel i Mai Skupnik oraz zdjęcia Damiana 
Szewczyka.

Publikace používá text a fotografie účast-
níků konkurzu „Dobrý víkend v víkendu 
v obci Godów a Petrovice u Karviné“ realizo-
vané v rámci partnerského projektu „spole-
čná spolupráce k lepšímu porozumění“ spo-
lufinancovaného Evropskou unií v rámci 
Evropského fondu pro regionální rozvoj - IN-
TERREG V-A Česká republika-Polsko a stát-
ního rozpočtu prostřednictvím Euroregio-
nu Těšínsko – Marleny Czyż, Dawida Niem-
ca, Karoliny Niemiec, Adriany Spandel a Mai 
Skupnik a fotografie Damiana Szewczyka.

Hotel Dakol w Petrovice u Karvine
Hotel Dakol v Petrovicích u Karviné

Miejsce odpoczynku i grillowania w kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Skrbeńsku
Místo odpočinku a grilování v sportovním a rekreačním komplexu v Skrbeńsku

Teren rekreacyjny w Godowie
Rekreační komplex v Godowie

Skrbeńsko Teren rekreacyjny
Rekreační komplex v Skrbeńsku

Pomnik w miejscu byłego szybu kopalni „Anna” 
w Krostoszowicach

Památník na místě bývalé šachty „Anna“ 
v Krostoszowicích

Projekty  „KALEJDOSKOP KULTURY” i „TWÓRCZE ŻYWIOŁY NAD OLZĄ” realizowane  są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
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Stawy na Głęboczu
Rybniky na Głęboczi

Siłownia zewnętrzna w parku sołeckim w Łaziskach
Venkovní posilovna při Parku Starostenství v Łaziskach

Skatepark w Godowie
Skatepark v Godowe

Siłownia zewnętrzna w Skrzyszowie
Vnější tělocvična v Skrzyszowe

Siłownia zewnętrzna i miejsce do kalenistyki w Krostoszowicach
Mimo posilovny a místo, kde se kalisteniky v Krostoszowicach
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W publikacji wykorzystano tekst i zdję-
cia uczestników konkursu „Udany weekend 
w Gminie Godów i Petovice u Karvine” zreali-
zowanego w ramach projektu partnerskie-
go „Wspólna współpraca ku lepszemu po-
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roregionu Śląsk Cieszyński – Marleny Czyż, 
Dawida Niemca, Karoliny Niemiec, Adriany 
Spandel i Mai Skupnik oraz zdjęcia Damiana 
Szewczyka.

Publikace používá text a fotografie účast-
níků konkurzu „Dobrý víkend v víkendu 
v obci Godów a Petrovice u Karviné“ realizo-
vané v rámci partnerského projektu „spole-
čná spolupráce k lepšímu porozumění“ spo-
lufinancovaného Evropskou unií v rámci 
Evropského fondu pro regionální rozvoj - IN-
TERREG V-A Česká republika-Polsko a stát-
ního rozpočtu prostřednictvím Euroregio-
nu Těšínsko – Marleny Czyż, Dawida Niem-
ca, Karoliny Niemiec, Adriany Spandel a Mai 
Skupnik a fotografie Damiana Szewczyka.

Hotel Dakol w Petrovice u Karvine
Hotel Dakol v Petrovicích u Karviné

Miejsce odpoczynku i grillowania w kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Skrbeńsku
Místo odpočinku a grilování v sportovním a rekreačním komplexu v Skrbeńsku

Teren rekreacyjny w Godowie
Rekreační komplex v Godowie

Skrbeńsko Teren rekreacyjny
Rekreační komplex v Skrbeńsku

Pomnik w miejscu byłego szybu kopalni „Anna” 
w Krostoszowicach

Památník na místě bývalé šachty „Anna“ 
v Krostoszowicích

Projekty  „KALEJDOSKOP KULTURY” i „TWÓRCZE ŻYWIOŁY NAD OLZĄ” realizowane  są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński

Stawy na Głęboczu
Rybniky na Głęboczi

Siłownia zewnętrzna w parku sołeckim w Łaziskach
Venkovní posilovna při Parku Starostenství v Łaziskach

Skatepark w Godowie
Skatepark v Godowe

Siłownia zewnętrzna w Skrzyszowie
Vnější tělocvična v Skrzyszowe

Siłownia zewnętrzna i miejsce do kalenistyki w Krostoszowicach
Mimo posilovny a místo, kde se kalisteniky v Krostoszowicach



Projekty  „KALEJDOSKOP KULTURY” i „TWÓRCZE ŻYWIOŁY NAD OLZĄ” realizowane  są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński

II WERNISAŻ FOTOGRAFII

W czwartek 5 października w kawiarni Cafe Rotigel Petrovice u Ka-
rvine, odbył się drugi wernisaż wystawy prac fotograficznych, wyko-
nanych przez Damiana Szewczyka i Radima Gabrysza.

Prace powstały podczas realizacji projektu „Twórcze żywioły nad 
Olzą”, i zostaną wykorzystane do stworzenia systemów wystawien-
niczych, które „zamieszkają” na terenie gminy Godów i Petrovice 
u Karvine.

Projekt  „Twórcze żywioły nad Olzą” realizowany  jest ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu 
Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 
i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński.

Judyta Marcol


