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KGW z Gołkowic, 6.03.2018 r.

NESTORZY NASZEJ GMINY

Marzec obfitował w gminie Godów w wyjątkowe jubileusze urodzin.
Mieszkaniec Podbucza – Pan Henryk Kopiec obchodził swoje 95 

urodziny 8 marca. 
Jubileusz 90 lat urodzin świętowali także: 14 marca mieszkanka 

Gołkowic Pani Maria Hajnisz oraz 17 marca - Pan Józef Tkocz, miesz-
kaniec Skrzyszowa.

Z życzeniami zdrowia i długowieczności, słodkim upominkiem oraz 
bukietem kwiatów Szanownych Jubilatów odwiedzili przedstawiciele 
władz samorządowych gminy Godów.

Przybycie gości było dla Jubilatów miłym akcentem, a spotkanie 

MARIA HAJNISZ HENRYK KOPIEC JÓZEF TKOCZ

doskonałą okazją do wysłuchania wspomnień i opowieści.
Szanownym Jubilatom raz jeszcze składamy serdeczne gratulacje 

oraz najlepsze życzenia dalszych lat w zdrowiu i szczęściu rodzinnym, 
dużo wytrwałości, pogody ducha i siły do pokonywania wszelkich tru-
dów oraz samych radosnych dni w gronie życzliwych, troskliwych naj-
bliższych ich sercu osób. Jest nam bardzo miło, że możemy wspólnie 
cieszyć się z osiągnięcia przez mieszkańców naszej gminy tak wspa-
niałego wieku.

Agnieszka Siwarska
USC Godów

PANIE ŚWIĘTOWAŁY
W marcu w naszej gminie odbyło się wiele spotkań związanych 

z obchodami Dnia Kobiet – międzynarodowego święta, którego tra-
dycje sięgają 1910 r. Organizatorkami uroczystych obchodów Dnia Ko-
biet były najczęściej Koła Gospodyń Wiejskich. Nie zabrakło jak zwykle 
kwiatów, życzeń i wspomnień. 

A. Szwarc

KGW ze Skrbeńska, 
7.03.2018 r.

KGW z Godowa w nowych strojach 
ufundowanych przez radę sołecką 

i sołtysa Godowa, 6.03.2018 r.
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KGW ze Skrzyszowa, 15.03.2018 r.
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Informacja dla mIeszkańców 
zaInteresowanych projektamI 

grantowymI na oze I kotły
Zakładany termin uruchomienia naboru w projekcie Związ-

ku Subregionu Zachodniego dot. OZE (instalacje fotowoltaiczne, 
pompy ciepła, kotły na biomasę) to 30 marca.

Ważne informacje:
•	okres trwania naboru 30 dni, 
•	o miejscu na liście podstawowej zadecydują kryteria określo-

ne w regulaminie (nie decyduje kolejność zgłoszeń, wszystkie 
wnioski złożone w trakcie trwania naboru zostaną ocenione), 

•	osoby zainteresowane składają wniosek określony w regula-
minie wraz z wymaganymi załącznikami (dotyczy to również 
osób, które złożyły wcześniej deklaracje udziału w projekcie 
Gminy Godów).

Ponadto w połowie kwietnia przewiduje się nabór wniosków 
do kolejnego projektu - tym razem na kotły  gazowe, kotły na pe-
let oraz połączenie instalacji fotowoltaicznych z kotłem gazowym 
lub instalacji fotowoltaicznych z kotłem na pelet. 

W celu uzyskania dokładniejszych informacji prosimy o śledze-
nie strony internetowej Gminy Godów bądź też kontakt telefo-
niczny pod nr. telefonu:  (32) 476 50 65 wew. 33.

Beata Wala
referat funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych

Międzynarodowy dzień TeaTru

W 2018 roku Międzynarodowy Dzień Teatru przypadł na dzień 27 
marca, z tej to okazji zawitał do nas Teatr ART-RE z Krakowa, który przed-
stawił dzieciom sztukę p.t. „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków". 
Przestawienie odbyło się w sali Ośrodka Kultury w Skrbeńsku.

K. Dobisz

KTR Gminy Godów przywitało wiosnę

KTr PrzywiTało wiosnę

Koło Turystyki Rowerowej Gminy Godów z okazji swojego jubile-
uszu zorganizowało 24 marca 2018 r. kolejny rajd pn. „Powitanie wio-
sny topienie marzanny”. O godzinie 11.00. z boiska LKS Godów uczest-
nicy rajdu ruszyli wraz z symbolem odchodzącej zimy pograniczem 
polsko-czeskim. Topienie marzanny odbyło się w rzece Olzie. Odwie-
dzono też przepiękne tereny graniczne Meandry Odry i dolny tok Olzy 
po czeskiej stronie, gdzie rzeka Odra łączy się z rzeką Olzą. Zakoń-
czenie rajdu odbyło się w kawiarni klubowej „U Ewy” na boisku KS-27 
w Gołkowicach przy pysznym kapuśniaku.

21 kwietnia Koło Turystyki Rowerowej Gminy Godów zaprasza na 
kolejny rajd „Otwarcie Sezonu Rowerowego”

Stanisław Grym
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Międzynarodowy Dzień Teatru, Skrbeńsko 27.03.2018r.
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GMinny KonKurs 
reCyTaTorsKi

7 marca 2018 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łaziskach 
odbyła się kolejna edycja Gminnego Konkursu Recytatorskiego „PRZE-
CINEK”. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach wiekowych:

Grupa klas I – III (14 uczestnIków)
Grupa klas IV – VI (14 uczestnIków)

Umiejętności recytatorskie uczniowie zaprezentowali przed rówie-
śnikami z innych szkół, nauczycielami oraz jury, które oceniało kulturę 
mowy, interpretację, dobór repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny. 
Swoją obecnością zaszczyciła nas też Katarzyna Kubica – kierownik Re-
feratu Oświaty Gminy Godów.

W skład jury weszli: Olga Bauerek – Prezes Teatru Wodzisławskiej 
Ulicy im. Doroty Nowak, Dominika Brzoza – Piprek – Dyrektor Arty-
styczny Zespołu Pieśni i Tańca Vladislavia, Człowiek Roku portalu tu-
wodzisław.pl 2017 w kategorii kultura, Dawid Koczy – muzyk, PR – 
owiec, projektant, designer, „człowiek renesansu”. 

W kategorii młodszej dzieci recytowały jeden wiersz, a w kategorii 
klas starszych wiersz i fragment prozy. 

laureacI klas I-III

KlaSa i:
I miejsce – Alicja Brzemia (SP Skrzyszów)
wyróżnienia:
Laura Czerwicka (SP Skrzyszów)
Weronika Ochman (SP Łaziska)

KlaSa ii:
I miejsce – Oliwia Rejmoniak (SP Skrbeńsko)
wyróżnienie:
Jagoda Piprek (SP Krostoszowice)

KlaSa iii:
I miejsce – Wiktoria Pawelec (SP Łaziska)
wyróżnienia:
Agata Bienia (SP Krostoszowice)
Alicja Parus (SP Skrzyszów)

klasy IV-VI
I miejsce – Maja Wawrzyczny (SP Gołkowice)
II miejsce – Nadia Marczak (SP Godów)
– Karolina Cichoń (SP Gołkowice)
wyróżnienia:
Aleksandra Potracka (SP Łaziska)
Wojciech Moczała (SP Skrzyszów)
Marta Ptaszyńska (SP Gołkowice)
Kinga Kowalska (SP Krostoszowice)

Laureaci otrzymali bony podarunkowe oraz nagrody książkowe, 
które zostały ufundowane przez Urząd Gminy Godów, który jak co 
roku jest współorganizatorem Konkursu i wspiera jego ideę. 

Udział dzieci w konkursie recytatorskim kształtuje osobowość 
i uczy poprzez literaturę tego, co najpiękniejsze i najwartościowsze 
w życiu. Umożliwia również konfrontację umiejętności recytatorskich 
i upowszechnia kulturę słowa mówionego. W dobie pośpiechu i nie-
dbałego posługiwania się polszczyzną młodzi ludzie często zapomi-
nają o pięknie ojczystego języka. Jeszcze raz dziękujemy naszym mło-
dym recytatorom za udział i piękne zaprezentowanie utworów literac-
kich. 

Zwycięzcy będą reprezentowali naszą gminę w kolejnych zmaga-
niach: klasy młodsze w Regionalnym Konkursie Recytatorskim w Gli-
wicach, a klasy starsze w Powiatowym Konkursie Recytatorskim w Ry-
dułtowach. 

Życzymy dalszych sukcesów!

jolanta janetta

PolonisTyCzny suKCes
nauka jest jak niezmierne morze. 

im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.
Stefan Żeromski

W tym roku już po raz dziewiętnasty gimnazjaliści przystąpili do 
konkursów przedmiotowych. Uczniowie naszej szkoły z zapałem 
wzięli się do pracy i postanowili zdobyć to najważniejsze, a jednocze-
śnie dające wymierne korzyści wyróżnienie – tytuł laureata konkursu 
przedmiotowego. Z języka polskiego do pierwszego etapu zmagań 
przystąpiło dziewięcioro gimnazjalistów, zaś z całego województwa 
3605 uczniów postanowiło  zmierzyć się z zawiłościami naszej ojczy-
stej mowy. 

Do drugiego etapu udało się przedostać w sumie 214 uczniom z ca-
łego województwa, w czym dwóm  z naszego  gimnazjum – Oliwii 
Tlołce i Pawłowi Przybyle. Oliwia dostała silę również do trzeciego eta-
pu, w którym wywalczyła sobie tytuł laureata. Tym samym znalazła się 
gronie 125 laureatów Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego 
dla uczniów gimnazjum z całego województwa! Dzięki temu tytułowi 
nasza uczennica  nie będzie musiała przystępować do egzaminu gim-
nazjalnego z języka polskiego i ma pierwszeństwo w wyborze szkoły 
na terenie całego województwa śląskiego.

Oliwia swoją postawą udowodniła, że jej pragnienie wiedzy było 
i jest coraz większe. W trakcie przygotowań zmagała się nie tylko z wie-
dzą przekazywaną każdemu gimnazjaliście, ale nierzadko zdobywała 
wiadomości spoza podstawy programowej. Wszyscy gratulujemy Oli-
wii sukcesu i liczymy, że swoim podejściem do nauki zainspiruje kolej-
ne pokolenia uczniów gołkowickiej szkoły.

anna Bierońska

suKCesy GiMnazjalisTów 
z GołKowiC

Kolejnymi sukcesami w dzie-
dzinie przedmiotów ścisłych 
mogą poszczycić się gimnazja-
liści z SP im. Porucznika Pilo-
ta Franciszka Surmy w Gołkowi-
cach.

14 marca odbył się w I Liceum 
Ogólnokształcącym w Wodzisła-
wiu Śląskim konkurs „Matematy-
ka pół żartem, pół serio”. Druży-
na uczniów naszej szkoły w skła-
dzie: Michał Krzyżok (III a), Patryk 
Kominek (III b), Paweł Przybyła 
(III b) zajęła III miejsce.

Dwa dni później  dwóch „ gi-
gantów wiedzy”  godnie repre-
zentowało szkołę w V Powiato-
wym Konkursie Interdyscypli-
narnym „Starcie Tytanów, czyli 
przedmioty ścisłe kontra ucznio-
wie”. Został on przeprowadzony w II Liceum Ogólnokształcącym 
w Wodzisławiu Śląskim pod auspicjami Starostwa Powiatowego. 
W konkursie tym wzięło udział 24 gimnazjalistów. Nasi „ścisłowcy”  
świetnie poradzili sobie z zestawem pytań z matematyki, fizyki, che-
mii, geografii i biologii. Bezkonkurencyjnym okazał się  Paweł Przyby-
ła,  zajmując I miejsce. Nagrodę za zajęcie IV miejsca otrzymał Michał 
Krzyżok.

W tym dniu uczniowie oprócz zmagań z zadaniami konkursowymi, 
mieli możliwość uczestniczenia w niezwykle zajmujących pokazach 
doświadczeń fizycznych. 

Gratulujemy  uczniom sukcesów, życząc powodzenia w dalszym 
zgłębianiu tajników przedmiotów ścisłych.

Henryka mitko
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Starcie tytanów czyli
przedmioty ścisłe kontra 
uczniowie,16.03.2018 r.
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wyMiana szKolna 
GołKowiCe-wolMirsTedT

W dniach od 2 do 6 marca 2018 r.  26 uczniów i uczennic wraz z czte-
rema opiekunkami wzięło udział  w wymianie szkolnej Gołkowice-
Wolmirstedt.  Do spotkania doszło w Międzynarodowym Domu Spo-
tkań Młodzieży w Krzyżowej (Kreisau). Młodzież podczas pięciodnio-
wego pobytu poznała historię Krzyżowej, odwiedziła najważniejsze 
dla tej historii miejsca, a także wzięła udział w wycieczce do Wrocła-
wia. Uczniowie podczas zajęć wzajemnie się poznawali  oraz uczestni-
czyli w warsztatach artystycznych i językowych.  Zajęcia były prowa-
dzone w języku angielskim. Projekt był współfinansowany przez Pol-
sko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

romana Dudzic

KonKurs GrafiKi 
KoMPuTerowej 

„reKlaMowa szKoła”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie już po raz piąty był 

organizatorem konkursu grafiki komputerowej „Reklamowa Szkoła” 
dla uczniów powiatu wodzisławskiego. Celem konkursu było zapro-
jektowanie plakatu promującego własną gminę (miejscowość), jej wa-
lory turystyczne (zabytki, przyrodę, itp.).  Miło nam poinformować, że 
laureatkami tegoż konkursu są uczennice Szkoły Podstawowej w Goł-
kowicach. II miejsce zajęła Patrycja Gruszka z klasy VII a, natomiast III 
miejsce Sara Matusik z klasy III d gimnazjum. 

Serdecznie gratulujemy!
justyna Wasińska,  janusz Kozieł

dr józef Musioł 
– wPląTany w hisTorię

W czwartkowe popołudnie 15 mar-
ca 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna 
w Godowie stała się miejscem niezwykłego 
spotkania z Honorowym Obywatelem Gmi-
ny Godów – dr. Józefem Musiołem – na-
uczycielem, prawnikiem, publicystą, sędzią 
w stanie spoczynku, literatem.

Spotkanie stało się pretekstem do za-
prezentowania licznie zgromadzonym 
mieszkańcom gminy Godów najnowszej 
publikacji pt. „Wplątany w historię”. Książ-
ka to zapis wielogodzinnych rozmów Prze-
mysława Ziemichóda – autora książki – z dr. Józefem Musiołem. Jest to 
zbiór niezwykle fascynujących opowieści związanych z historią Polski, 
wydarzeniami, których bohater spotkania był świadkiem. Dr Józef Mu-
sioł, jak zwykle w doskonałej formie, dzielił się swoimi życiowymi i za-
wodowymi doświadczeniami, chętnie odpowiadając na pytania przy-
byłych gości.

Dziękujemy za podzielenie się z nami swoją wiedzą oraz możliwość 
poznania wielu nieznanych dotąd polityczno-społecznych wydarzeń.

Karina Skrzyszowska 

KonKurs inforMaTyCzno-
eleKTroniCzny

Uczniowie naszej szkoły Mateusz Maciołek klasa IIIb i Mateusz Bu-
turla klasa IIIb  zostali finalistami IX edycji Konkursu Informatyczno-
Elektronicznego organizowanego przez Zespół Szkół Technicznych 
w Wodzisławiu Śląskim. Życzymy im powodzenia na kolejnym etapie. 
W eliminacjach konkursu wzięło udział 191 uczniów z 12 gimnazjów 
i szkół podstawowych powiatu wodzisławskiego.

janusz Kozieł

KWIECIEŃ 2018

Wymiana szkolna Gołkowice-Wolmirstedt

Spotkanie z dr. Józefem Musiołem w GBP w Godowie, 1.03.2018 r.
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BieG PrzyjaCielsKi
W niedzielę 25 marca br. na kompleksie sportowym Orlik w Kro-

stoszowicach zebrało się ponad 50 amatorów biegania i maszerowa-
nia, by na sportowo uczcić pojawienie się wiosny. Trasę 5 km biegnącą 
przez tzw. krostoszowicką bergę każdy z uczestników pokonał w tem-
pie rekreacyjnym, jak przystało na bieg towarzyski. Organizatorem 
pierwszego w tym roku spotkania była grupa biegowo-kijkowa Inte-
rAktywni działająca przy Klubie Sportowym Inter Krostoszowice.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział, za wspaniałą atmosfe-
rę i zapraszamy na kolejne biegi. Wszystkich zainteresowanych rekre-
acyjnym bieganiem lub maszerowaniem z kijkami zachęcamy do od-
wiedzania profilu www.facebook.com/KSInter Krososzowice.

adriana Piwońska

Bieg przyjacielski 25.03.2018 r.
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6 ludzie, miejsca, wydarzenia

W sobotę 17 marca KGW w Łaziskach obchodziło zacny ju-
bileusz. 60 lat temu odbyło się pierwsze spotkanie Pań, któ-
rych misją stało się propagowanie i podtrzymywanie dawnych 
i obecnych tradycji ludowych. Świętowanie jubileuszu 60-lecia rozpo-
częła msza św. w kościele pw. Wszystkich Świętych w Łaziskach. Na-
stępnie w sali remizy strażackiej odbyło się spotkanie biesiadne. Do 
wspólnego świętowania członkinie KGW Łaziska zaprosiły samorzą-
dowców, przedstawicieli organizacji społecznych, zespół Kalina i de-
legacje innych KGW z terenu gminy. Było chóralne „Sto lat” i życze-
nia, zaś koleżanki i koledzy z zaprzyjaźnionej Kaliny przygotowali na tę 
okazję specjalny program artystyczny, który był prezentem i niespo-
dzianką dla jubilatek i do łez rozbawił wszystkich zebranych.

Nie zabrakło również wspomnień… Koło Gospodyń Wiejskich 
w Łaziskach zostało założone w lutym 1958 roku. W pierwszym spo-
tkaniu uczestniczyło 27 pań, spośród których wybrano pierwszy za-
rząd Koła. W skład Zarządu wchodziły: Eufemia Badaj – przewodniczą-
ca, Aniela Pyrchała – sekretarz, Gertruda Szczeponek – skarbnik. Dzia-
łalność Koła oparta była o regulamin wzorcowy Koła Gospodyń Wiej-
skich i statut Kółka Rolniczego w zakresie: doskonalenia produkcji oraz 
poprawy warunków socjalno-kulturalnych mieszkańców wsi. 

W roku 1961 zmieniono skład zarządu, wybrano nową przewodni-
czącą, którą została Lidia Szczeponek (funkcję tę pełniła przez rok, ze 
względu na zmianę miejsca zamieszkania zrezygnowała z tego stano-
wiska). Następnie funkcję przewodniczącej pełniła Rozalia Wojaczek, 
a od 1970 r. przewodniczącą KGW w Łaziskach była Anna Korczyńska 
– jej kadencja trwała trzy lata. Od 1973 r. przez ponad 30 lat na czele 
Koła stała Olga Brzoza. 

W początkowym okresie swojej działalności Koło Gospodyń sta-
ło się bodźcem popychającym kobiety do nowoczesności i pracy ze-
społowej. Przy małej ilości środków przekazu spełniało ono pozytyw-
ną rolę w szerzeniu kultury i oświaty polskiej wsi. Organizowano kur-
sy (gotowania, ciastkarstwa, kroju i szycia, haftu), pokazy, degustacje, 
wycieczki specjalistyczne i krajoznawcze zarówno krajowe jak i zagra-
niczne. Wspomniane kursy najczęściej przeprowadzane były w do-
mach członkiń, gdyż Koło nie posiadało na ten czas swojej stałej sie-
dziby. W ramach czynów społecznych członkinie przepracowały kilka-
dziesiąt godzin przy budowach: remizy strażackiej, baru „Marzenie”, 
szatni sportowej oraz przy naprawie drogi w Łaziskach. Pod lasem na 
polance w czynie społecznym wybudowały krąg taneczny, gdzie od-
bywał się festyn ludowy. Koło organizowało zbiorki pieniężne na Cen-
trum Zdrowia Dziecka, odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie. 
Zyski z wieczornic tanecznych przeznaczano na zakup pierwszych 
strojów ludowych. W swej historii KGW zajmowało się rozprowadza-
niem piskląt drobiu domowego. Poważnym osiągnięciem w 60-letniej 
działalności KGW jest wdrażanie nowoczesnych metod w prowadze-
niu gospodarstw domowych. Członkinie niejednokrotnie zdobywały 
wysokie miejsca i wyróżnienia w konkursach ogólnopolskich „Więcej 
warzyw, owoców i kwiatów”, „Więcej mleka wysokiej jakości". Człon-
kinie KGW współuczestniczyły w organizowanych obchodach świąt 
i rocznic państwowych, jubileuszach oraz w dożynkach gminnych 
i wiejskich. Działalność Koła przez wszystkie lata miała na celu głównie 
kultywowanie tradycji regionalnych.
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KGW bierze czynny udział w wielu przedsięwzięciach i imprezach 
organizowanych w gminie, powiecie oraz współpracuje w znacznym 
stopniu z innymi kołami i organizacjami z terenu swojej gminy. Nie tyl-
ko dla swych członkiń, ale dla całej wiejskiej społeczności koło organi-
zuje wyjazdy, wycieczki krajoznawcze, pielgrzymki. W celu zintegro-
wania społeczności i przyjemnego wspólnego spędzania czasu orga-
nizowane są spotkania na zabawach z okazji Dnia Kobiet, na spotka-
niach opłatkowych, imprezach na pożegnanie lata czy z okazji mikoła-
jek. W roku 1984 z inicjatywy Olgi Brzozy przy kole został powołany do 
życia zespół śpiewaczy pod nazwą Kalina, który prowadził pan Józef 
Krótki. Zespół istnieje do dziś, jego kierowniczką obecnie jest Danu-
ta Gajdosz. Od roku 2007 przewodniczącą Koła jest Teresa Wojaczek. 
Dzisiaj KGW w Łaziskach liczy 89 członkiń. Można powiedzieć, że orga-
nizacja ta z wielkim zaangażowaniem torowała i toruje do nadal dro-
gę ku postępowi wsi, mając na celu dobro całej społeczności lokalnej.

Życzymy Wam Drogie Panie zdrowia, pomyślności, nowych twór-
czych pomysłów, następnych jubileuszy, dalszej wytrwałości w pracy 
na rzecz lokalnego środowiska i aby członkostwo w Kole przechodziło 
z pokolenia na pokolenie.

a. Szwarc

60 laT Koła GosPodyń wiejsKiCh z łazisK

Kurs gotowania, 1959 r.

Pochód 1 Majowy w Godowie, 1968 r. 

Dożynki Gminne w Skrzyszowie

Jubileusz 60-lecia KGW z Łazisk, 17.03.2018 r.
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GMINA WCZORAJ I DZIŚ

Dom rodziny Świętek w Łaziskach. Rok 2018
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Dom rodziny Świętek w Łaziskach. Lata 20-te XX wieku

„Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków” w wykonaniu Teatru ART-RE 
z Krakowa w Ośrodku Kultury w Skrbeńsku, 27.03.2018 r.

„Matematyka pół żartem, pół serio”, Wodzisław Śl. 14.03.2018 r.

Konkurs recytatorski, Łaziska 7.03.2018 r.

Autorzy książki. Od lewej: ks. dr Wiesław Hudek, Beata Bienia 
oraz Artur Marcisz
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PROMOCJA KSIĄŻKI „KROSTOSZOWICE OD PRZESZŁOŚCI DO WSPÓŁCZESNOŚCI” 
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PROMOCJA KSIĄŻKI „KROSTOSZOWICE OD PRZESZŁOŚCI DO WSPÓŁCZESNOŚCI” 
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PRACA W CZECHACH!
. 

• Pracownik produkcji
• Ostrava i okolice
• Darmowy dojazd

Gi Group jest międzynarodową agencją pracy, której głównym zadaniem jest rekrutacja i 
doradztwo. Jesteśmy liderem na rynku włoskim oraz jedną z czołowych agencji w krajach, w 
których działamy.

Kontakt: GI GROUP
Ostrava ul. Na Rovince 879

• Email: ostrava@gigroup.com
• w razie zainteresowania zadzwoń lub wyślij 

sms o treści "PRACA” pod numer:
• +420 778 430 157

• 11.05.2018 (piątek) o godz. 10:00 
odbędzie się spotkanie informacyjne 

w OŚRODKU KULTURY
w SKRZYSZOWIE.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

Co oferujemy?
• pracę od zaraz
• atrakcyjne wynagrodzenie od 

2500 zł do 3500 zł netto + bonusy 
i doplaty

• pomoc polskiego koordynatora 
w miejscu pracy

• możliwość zaliczki
• ubrania robocze

.
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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

KOKO publiczności, autorka pracy 
– Natalia Jeleń z Łazisk

W niedzielę 25 marca w Petrovicach od-
był się konkurs „Petrovický beránek”, któ-
rego organizatorem był Związek Kobiet 
z Petrovic. Zaprezentowanych zostało kil-
kanaście wypieków wielkanocnych, spośród 
których jury musiało wybrać te najsmacz-
niejsze. Podczas konkursu można było de-
gustować tradycyjne dania wielkanocne 
oraz podziwiać prezentowane na wystawie 
ozdoby świąteczne. Konkurs został uświet-
niony poprzez część artystyczną przygo-
towaną przez szkołę oraz Związek Kobiet 
w Petrovicach.

Karina Skrzyszowska

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Tury-
styki w Godowie było organizatorem kon-
kursu plastycznego „KOKO – wyjątkowy 
kurczaczek wielkanocny”, którego finał od-
był się podczas Jarmarku Wielkanocnego 
w Ośrodku Kultury w Gołkowicach 17 marca. 
Zadaniem uczestników było ozdobienie sza-
blonu kurczaka zgodnie z myślą przewodnią 
„KOKO wykluł się z pięknej i wyjątkowej pi-
sanki”. Technika prac była dowolna. Na kon-
kurs nadeszło 61 różnorodnych prac. Czegóż 
wśród nich nie było! Pastele, malunki farba-
mi i flamastrem, rysunki kredką, wyklejan-
ki plasteliną, kolaże, nasiona, włóczka, wa-
ciki… Komisja konkursowa miała niełatwe 
zadanie. Ostatecznie, po długich dyskusjach 
i naradach przyznano następujące miejsca:

W KATEGORII DZIECI PRZEDSZKOLNE
I miejsce – Hanna Puchałka 6 lat, Łaziska 
II miejsce – Mateusz Piekarczyk 5 lat, Ła-

ziska 
III miejsce –Marta Krzystała 4 lata, Godów 

WYRÓŻNIENIA:
Jessica Wiśniowska 3 lata, Godów
Maura Skrzyszowska 3 lata, Skrzyszów
Maja Barchańska 4 lata, Godów
Antonina Szwarc 5 lat, Godów

KONKURS „PETROVICKÝ BERÁNEK”

„KOKO – WYJĄTKOWY KURCZACZEK 
WIELKANOCNY” – KONKURS 

ROZSTRZYGNIĘTY

PO SĄSIEDZKU, CZYLI WSPÓŁPRACA
NA POGRANICZU POLSKO-CZESKIM

PO SOUSEDSTVÍ ČILI SPOLUPRÁCE NA ČESKO-POLSKÉM POHRANIČÍ

W KATEGORII DZIECI KLAS I-III
I miejsce – Emilia Fros 9 lat, Krostoszowice
II miejsce – Julia Krótki 7 lat, Wodzisław Śl.
III miejsce – Rafał Kłosek 7 lat, Turza Śl.

WYRÓŻNIENIE:
Aleksandra Kawalec – 7 lat, Gołkowice

W KATEGORII MŁODZIEŻ KLAS IV – VI

I miejsce – Weronika Pawełoszek 13 lat, 
Skrzyszów

II miejsce – Kacper Dubel 11 lat, Krosto-
szowice

III miejsce – Kamila Ochman 12 lat, Łaziska
WYRÓŻNIENIA:

Łukasz Adamczyk 9 lat, Krostoszowice
Dorota Smolorz 12 lat, Godów
Sonia Piprek 9 lat, Podbucze
Tomasz Pieczka 11 lat, Łaziska 

Dzieci włożyły dużo wysiłku i serca w swoje 
dzieła. Doceniamy je wszystkie i dziękujemy 
za ogromne zaangażowanie. Warto również 
wspomnieć, że podczas Jarmarku publiczność 
wybierała „KOKO publiczności”. Po dokład-
nym zliczeniu głosów wybrano zwycięzcę. Ty-
tuł otrzymał kurczaczek wykonany przez Na-
talię Jeleń z Łazisk. Gratulujemy!

A. Szwarc
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DO GOŁKOWIC PRZYSZŁA  WIOSNA

Pomimo paskudnej aury, wiatru, mrozu 
i deszczu, w budynku ośrodka kultury zapa-
nowała prawdziwa wiosna, a to za sprawą 
WIELKANOCNEGO JARMARKU. Na wystawie 
pojawiły się świąteczne ozdoby, kury i jajka, 
przykicały do nas także świąteczne zające. 
Odwiedzający mogli podziwiać różne techni-
ki wykonywania ozdób, różne wielkości pięk-
nych dekoracji, a nawet podpytać samych 
twórców o ich dzieła. Wśród wystawców 
znaleźli się także twórcy z Czech oraz panie 
z czeskiego Stowarzyszenia Kobiet z Petrovic. 
Na wystawie zaprezentowane zostały rów-
nież prace, przygotowane przez uczestników 
warsztatów witrażu i ceramiki, które odby-
wały się po polskiej i czeskiej stronie (bra-
li w nich udział chętni z obu stron granicy).

Wszystkich zainteresowanych udziałem 
w warsztatach witrażu i ceramiki, zaprasza-
my po Świętach Wielkanocnych do Ośrodka 
Kultury w Godowie, gdzie działa Art Pom-
pownia.

Odwiedzający Jarmark Wielkanocny 
uczestniczyli w koncercie Gminnej Orkiestry 
Dętej pod dyrekcją Ryszarda Wachtarczyka 
i wysłuchali polsko-czeskich przebojów. Nie 
tylko młodsi widzowie mogli zobaczyć prze-
piękne przedstawienie w wykonaniu Teatru 
Naszej Wyobraźni i grup tanecznych ANAVA, 
kierowanych przez Dominikę Brzozę-Piprek 
pt. „Królowa śniegu”. Zła Królowa z przed-
stawienia niestety sypnęła śniegiem, i przy-
prowadziła ze sobą mroźne temperatu-
ry i silne wiatry, ale na szczęście w budynku 
nie dało się tego odczuć. A kto zmarzł w dro-
dze na nasz Jarmark, mógł rozgrzać się przy 
pysznej grochówce. Na uczestników Jarmar-
ku czekały także słodkie ciasteczka i wielka-

nocne babki oraz gorąca kawa – wszystko 
przygotowane przez KGW z Gołkowic.

Najserdeczniej dziękujemy wszystkim wy-
stawcom oraz paniom z kół gospodyń – tym 
z Petrovic i tym z Gołkowic – za pomoc w zor-
ganizowaniu pysznej, wiosennej wystawy.

JARMARK WIELKANOCNY odbył się 17 
marca, w ośrodku Kultury w Gołkowicach, 
w ramach projektu KALEJDOSKOP KULTU-
RY i stanowił zakończenie działań projektu.

Projekt  „Kalejdoskop kultury” realizowa-
ny  jest ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu 
Mikroprojektów Programu Interreg V-A Re-
publika Czeska – Polska i budżetu państwa 
za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cie-
szyński.

Judyta Marcol
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Pracownicy GCKSiT w Godowie, rok 2014.
Od lewej stoją: Paweł Sobik, Henryk Bienia, Czesław Ostrowski, Bronisław Mikołajec, Katarzyna Świerczek, Aneta Oślizło, Bogumiła Caniboł, Katarzyna 

Dobisz, Ewa Paluszkiewicz, Ewa Langosz, Halina Kolorz.
Od lewej siedzą: Zyta Wrona, Urszula Palka, Barbara Mrozek, Aleksandra Szwarc, Urszula Skrzyszowska, Tatiana Stopyra, Kinga Molenda, Karina

Skrzyszowska, Barbara Prochasek, Eugenia Mikołajec.

Uchwałą Rady Gminy Godów z dnia 27 
marca 2008 roku połączono dotychczas 
samodzielne Ośrodki Kultury w Skrzyszo-
wie, Gołkowicach, Godowie oraz Skrbeńsku. 
Z dniem 1 kwietnia 2008 roku swoją dzia-
łalność rozpoczęła nowa instytucja Gminne 
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godo-
wie.

Od 10 lat Gminne Centrum Kultury, Spor-
tu i Turystyki w Godowie zajmuje się koordy-
nacją imprez kulturalnych na terenie gminy, 
współpracuje z instytucjami, stowarzysze-
niami i organizacjami społecznymi, prowa-
dzi współpracę kulturalną z zagranicą oraz 
gminami partnerskimi. GCKSiT sprzyja tak-
że rozwojowi turystyki i rekreacji. Prowadzi 
Punkt Informacji Turystycznej, w którym na 
mieszkańców czekają liczne publikacje zwią-
zane z naszym regionem. W czerwcu 2011 r. 
gruntownie odnowiono, poddając termomo-
dernizacji, budynek Ośrodka Kultury w Goł-
kowicach. We wrześniu 2012 roku oddano 
do użytku wyremontowany Ośrodek Kultury 
w Skrzyszowie. W 2010 r. Świetlicę Wiejską 

na Podbuczu przeniesiono do nowo nabytej 
przez gminę nieruchomości na ulicy Wiejskiej 
na Podbuczu. Budynek gruntownie odnowio-
no, a w lipcu 2014 oddano do użytku świetli-
cę w nowych, wyremontowanych wnętrzach.

Cele, jakie sobie wytyczyliśmy 10 lat temu, 
wymagały od nas olbrzymiego zaangażowa-
nia i pracy. Musieliśmy odnaleźć się w nowej 
rzeczywistości i nadążyć za zmianami spo-
łecznymi, jakie niesie z sobą współczesność.

Praca w kulturze to przede wszystkim pra-
ca z ludźmi. Oprócz organizacji imprez kultu-
ralnych i rekreacyjnych chcemy, aby pod na-
szym okiem rozwijały się różnorakie talen-
ty – malarskie, rzeźbiarskie, muzyczne, ta-
neczne i sportowe . Troszczymy się o trady-
cję, historię i dziedzictwo kulturowe regio-
nu. Jesteśmy wydawcą publikacji związa-
nych z regionem oraz gazety ,,Jesteśmy”. Po-
siadamy bank fotografii oraz informacji do-
tyczących naszej gminy. Chcemy, aby ludzie 
w każdym wieku odnaleźli u nas miejsce dla 
siebie. Wspieramy organizacje i grupy spo-
łeczne. Staramy się tworzyć atmosferę przy-

10 LAT GMINNEGO CENTRUM KULTURY, 
SPORTU I TURYSTYKI W GODOWIE

jazną do rozwoju życia społeczno -kultural-
nego. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie ka-
dra pracowników, która Gminne Centrum, 
Sportu i Turystyki tworzy, a także grono lu-
dzi z pasją chcących się nią dzielić z innymi. 
Dziękuję także naszym organizatorom, Wój-
towi wraz z Radą Gminy Godów za zaufa-
nie oraz wsparcie naszej działalności. Wielu 
osób już dziś z nami nie ma. Jednak Ich wkład 
w nasze życie kulturalno-społeczne nie ule-
gnie zapomnieniu.

Chciałam serdecznie podziękować 
wszystkim, którzy podczas tych 10 lat po-
mogli tworzyć życie społeczno-kulturalne 
w naszej gminie: pracownikom, stowarzy-
szeniom , organizacjom, a także Wam od-
biorcom kultury. Nie istnielibyśmy bez Was. 
Bez wsparcia, konstruktywnej krytyki, a tak-
że bezinteresownej pomocy. Dziękuję i mam 
nadzieję, że w dalszych latach również nie 
zawiedziemy Waszych oczekiwań.

Tatiana Stopyra


