
DOŻYNKI GMINNE  W SKRBEŃSKU

TRANSGRANICZNY FESTIWAL KULTURY 
I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

ROWEREM ZE ŚLĄSKA NAD BAŁTYK
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UCZCZONO OFIARY
II WOJNY ŚWIATOWEJ

W NUMERZE:
SKRZYSZOWIANKA NA PODIUM
MISTRZOSTW ŚWIATA
AKTYWNY WEEKEND W SKRBEŃSKU
II KOLARSKI RAJD ROWEROWY SZLAKIEM 
WALK POWSTANIA I POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 
PODSUMOWANIE WAKACJI Z GCKSIT 
W GODOWIE
ŻELAZNY SZLAK ROWEROWY CIESZY 
ROWERZYSTÓW



Wakacje z GCKSiT w Godowie (więcej na str. 9)

Bieg po Zdrowie z Gminą Godów, Łaziska 30.08.2018 r. (więcej na str. 9) Ze Śląska rowerem nad Bałtyk (więcej na str. 9)
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Zawodniczka Klubu Kolarskiego Jas-Kółka Angelika Grabiec – druga 
wicemistrzyni Mistrzostw Świata federacji WMCF w St. Johann w Austrii, 

a także druga zawodniczka Tour de Pologne Amatorów w kategoriach Open 
(bez względu na kategorie wiekowe) i K-2 oraz 221. wśród całej stawki.
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Koncert w ramach XII Festiwalu Twórczości Religijnej Fide et Amore,
kościół pw. św. Michała Archanioła, Skrzyszów 02.09.2018 r.

Odsłonięcie pomnika upamiętniającego ofiary II wojny światowej, 
Gołkowice 01.09.2018 r.

Aktywny weekend w Skrbeńsku (więcej na str. 3)Festyn dla dzieci Na Kręgu, Skrzyszów 02.09.2018 r. (więcej na str. 10)
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DOTACJE DO PRZYŁĄCZY 
KANALIZACYJNYCH

Gmina Godów informuje, iż na bieżąco są wypłacane dota-
cje do budowy przyłączy kanalizacyjnych. Dofinansowanie w wy-
sokości do 70% kosztów przyłączenia, jednakże nie więcej niż 
800 zł obejmuje budowę przykanalika z budynku mieszkalnego 
lub mieszkalno-usługowego. Dotacje są wypłacane na pisem-
ne wnioski mieszkańców (do pobrania w urzędzie lub ze strony 
www.godow.pl) w nieprzekraczalnym terminie dwunastu mie-
sięcy od daty oddania do eksploatacji wykonanego odcinka ka-
nalizacji. Mieszkańcy ubiegający się o dofinansowanie wykona-
nia przyłącza po upływie 12 miesięcy od oddania danego odcin-
ka kanalizacji do użytkowania otrzymają dofinansowanie w wyso-
kości do 70% kosztów przyłączenia, jednakże nie więcej niż 400 zł. 

Aby uzyskać dofinansowanie budowy przyłącza kanali-
zacji sanitarnej, należy w pierwszej kolejności zgłosić się do 
Urzędu Gminy Godów, pokój nr 23, celem podpisania stosow-
nej umowy dotacyjnej. Wszelkie inne czynności, jak zakup mate-
riałów do wykonania przyłącza, roboty ziemne itp., należy podej-
mować po dacie podpisania umowy, pod rygorem odmowy wy-
płaty dofinansowania

Marcin Fros 
Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

II Rajd KolaRsKI szlaKIem 
Walk PoWstańcóW 

I PoWstanIa ŚląskIego
19 sierpnia 2018 r. odbył się II Rajd Rowerowy Szlakiem Walk Po-

wstańców I Powstania Śląskiego. O godzinie 10.00 z domu PZKO w cze-
skich Petrowicach wyruszyło 96 uczestników rajdu. Trasa rajdu wyno-
siła 34 km, wiodła urokliwymi zakątkami naszej gminy i nowo wybu-
dowaną ścieżką rowerową – „Żelaznym Szlakiem”. Uczestnicy rajdu 
odwiedzili miejsca pamięci Powstańców w Gołkowicach, Godowie, 
Skrzyszowie, Skrbeńsku, Zebrzydowicach, gdzie złożyli znicze przy 
pomnikach i tablicach. W gołkowickim kinie uczestnicy rajdu zobaczy-
li film „Franek” opowiadający o powstańcach. Zakończenie rajdu od-
było się na obiekcie rekreacyjnym w Zebrzydowicach przy kiełbasce 
z grilla.

Stanisław Grym

Żelazny szlak RoWeRoWy 
cIeszy RoWeRzystóW

Chociaż projekt oficjalnie zakończy się w listopadzie, odcinek ścież-
ki w gminie Godów cieszy już rowerzystów. W pierwszych tygodniach 
użytkowania ścieżką przejechało kilka tysięcy osób i, co łatwo zauwa-
żyć, największą popularnością cieszy się w niedzielę. Póki co gotowe 
są odcinki w Godowie i Petrovicach u Karvine oraz w większości w Ja-
strzębiu-Zdroju. Odcinek w Zebrzydowicach jest technicznie najbar-
dziej skomplikowany ze względu na obiekty mostowe, jednak i tam 
prace są bardzo zaawansowane. Oznakowanie Szlaku na odcinku dro-
gowym w całości wykonane jest w Jastrzębiu-Zdroju oraz w Karvinie. 
Terminy w projektach zawsze są napięte, w tym jednak przypadku 
Partnerzy projektu starają się je wyprzedzić, aby jak najszybciej udo-
stępnić cały szlak użytkownikom. Równolegle realizowana jest część 
dydaktyczna projektu nawiązująca do historii kolejnictwa na pogra-
niczu. Pozyskano także dofinansowanie na wykonanie kolejnych od-
cinków. Dopełniono już niezbędnych formalności związanych z pod-
pisaniem umowy i rozpoczęto działania związane z uruchomieniem 
kolejnej inwestycji. Tym razem zostanie wykonany odcinek na byłym 
torowisku w Łaziskach, który szlakiem drogowym połączy się z wcze-
śniej wykonaną pętlą Żelaznego Szlaku Rowerowego. Ważne jest jed-
nak również to, że w ramach tego etapu powstanie odcinek na daw-
nym torowisku, który połączy ścieżkę od granicy gminy Godów przez 
Jastrzębie-Zdrój aż do Zebrzydowic. 

Żelazny Szlak Rowerowy cieszy się zainteresowaniem nie tylko 
wśród mieszkańców, lecz także turystów spoza naszego regionu. Jest 
to ogromna szansa na rozwój branży turystycznej dla wszystkich sa-
morządów tworzących ten produkt turystyczny. Już teraz projekt sta-
nowi wzór i przykład dobrej praktyki w zakresie realizacji transgranicz-
nych projektów. Film promocyjny Szlaku zamieszczony na facebooko-
wej stronie przez półtora miesiąca obejrzało kilkanaście tysięcy osób. 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie:
www.facebook.com/Żelazny-szlak-rowerowy-Železná-cyklotrasa 

Gabriela Brzemia
Marcin Fros
Ewa Cyrulik

stRaŻacy doskonalIlI 
sWoje umIejętnoŚcI

,,Bezpieczeństwo strażaków podczas działań ratowniczo-gaśni-
czych w przestrzeni zamkniętej” było tematem szkolenia doskonalą-
cego zorganizowanego 27 lipca na terenie jednostki OSP Gołkowice.

Zajęcia prowadzili: mł. kpt. Sebastian Bauer, mł. kpt. Szymon Kura 
oraz asp. Szymon Kwaśnica z KP PSP w Wodzisławiu Śląskim. Szkole-
nie składało się z dwóch części: teoretycznej w formie prezentacji oraz 
praktycznej zrealizowanej na placu zewnętrznym jednostki. Stanowi-
ska, na których ćwiczyli ochotnicy, opierały się na następujących ele-
mentach:

•	pokonywanie wąskich przejść z zachowaniem zasad kontroli prze-
strzeni wokół siebie,

•	wyswobodzenie się z luźno zwisających w pomieszczeniu przewo-
dów,

•	wdrożenie procedury wzywania pomocy na wypadek sytuacji awa-
ryjnej np. awarii aparatu ochrony układu oddechowego.

W celu lepszego odwzorowania rzeczywistych warunków, wszelkie 
czynności wykonywane były z zasłoniętymi wizjerami masek apara-
tów OUO, co symulować miało silne zadymienie i brak dostatecznej 
widoczności. Istotnym aspektem ćwiczeń było doskonalenie znajo-
mości i poprawnej obsługi sprzętu ratowniczo-gaśniczego bez możli-
wości obserwacji wzrokowej. Instruktorzy w trakcie ćwiczeń starali się 
zwrócić szczególną uwagę na zwiększenie bezpieczeństwa ratowni-
ków podczas pracy w strefie zadymionej. 

W szkoleniu wzięli udział strażacy z gminy Godów oraz druhowie 
z czeskiej Zavady, z którymi współpracujemy już od ponad dwóch de-
kad.

Robert Radecki

aktyWny Weekend 
W skRbeńsku

W sobotę 4 sierpnia odbyła się jubileuszowa X edycja zlotu mo-
tocyklowego w Skrbeńsku. Jego organizatorami byli Cafe-Bar Relaks 
Skrbeńsko, Czeski Klub Motocyklowy oraz Motostation 09. Trasa prze-
jazdu parady przebiegała zarówno na terytorium Polski, jak i Czech, 
a o jej bezpieczeństwo zadbała policja. Przygraniczne spotkanie mo-
tocyklistów przyciągnęło ponad 500 motocyklistów z różnych zakąt-
ków Polski, Czech i Słowacji. Z kolei w niedzielę 5 sierpnia odbył się 
X Festyn rodzinny, na którym wystąpili Leszek Filec, Kasia i Claudia 
Chwołka oraz zespół Duet. Całości towarzyszyła piękna pogoda oraz 
wspaniała atmosfera.

Gerard Jergas

Wakacje z GCKSiT w Godowie (więcej na str. 9)

Bieg po Zdrowie z Gminą Godów, Łaziska 30.08.2018 r. (więcej na str. 9) Ze Śląska rowerem nad Bałtyk (więcej na str. 9)
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Zawodniczka Klubu Kolarskiego Jas-Kółka Angelika Grabiec – druga 
wicemistrzyni Mistrzostw Świata federacji WMCF w St. Johann w Austrii, 

a także druga zawodniczka Tour de Pologne Amatorów w kategoriach Open 
(bez względu na kategorie wiekowe) i K-2 oraz 221. wśród całej stawki.
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kościół pw. św. Michała Archanioła, Skrzyszów 02.09.2018 r.
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W sobotę 18 sierpnia br. w Skrbeńsku świętowaliśmy zakończenie 
żniw w naszej gminie. Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się o 13.00 
od mszy świętej odprawionej w miejscowym kościele. Podczas litur-
gii kapłani – ks. Mieczysław Kubista z parafii pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Skrbeńsku i ks. Adam Baron z parafii pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego i Świętej Anny w Gołkowicach – poświęcili koronę do-
żynkową i przyniesione przez rolników dary. Po mszy świętej na przy-
ozdobionych przez mieszkańców ulicach, Piotrowickiej i Zielonej po-
jawił się barwny korowód, który radośnie przemierzył drogę do kom-
pleksu sportowo-rekreacyjnego w Skrbeńsku.

Korowód otworzyli jeźdźcy konni ze Stowarzyszenia Hodowców 
i Miłośników Koni „Mustang”. W bryczkach, tuż za gospodarzami do-
żynek, jechali goście honorowi: Franciszek Pieczka, ks. infułat Paweł 
Pyrchała, dr Józef Musioł, Marian Hudek oraz Dariusz Domański. Tra-
dycyjnie w korowodzie znaleźli się przedstawiciele każdego sołectwa 
gminy, którzy prześcigali się w pomysłach na oprawę swoich wozów. 
Na trasie korowodu zaprezentowały się także zespoły folklorystycz-
ne, chóry, koła gospodyń wiejskich, Koło Turystyki Rowerowej, Gmin-
na Orkiestra Dęta z Gołkowic, gminni rolnicy, farma Kondziolka Petro-
vice-Závada, Zespół Szkolno-Przedszkolny ze Skrbeńska oraz zastępy 
ochotniczych straży pożarnych. Korowód zamykali motocykliści.

Oficjalną część uroczystości zainaugurowali gospodarze: wójt Ma-
riusz Adamczyk, przewodniczący rady gminy Antoni Tomas i sołtys 
Skrbeńska Franciszek Moczała. Gdy zespoły folklorystyczne zaczę-
ły wspólnie odśpiewywać uroczyste pieśni, na scenę wniesiono prze-
piękną koronę dożynkową. Następnie starostowie dożynek, Ewelina 
i Grzegorz Szczepaniakowie, podarowali gospodarzom dożynek bo-
chen chleba. Nastąpiło także symboliczne przekazanie ziarna, które 
sołtys Skrbeńska wręczył gospodarzom przyszłorocznych dożynek – 
sołtysom Podbucza i Krostoszowic. Ziarno to jest zaczynem dla przy-
szłorocznych zbiorów i oznacza zasobność na okres poprzedzający ko-
lejne żniwa.

Radością dla gminy była obecność gości honorowych, którym wrę-
czono okolicznościowe upominki. Wśród zaproszonych gości zna-
leźli się także posłowie i senatorowie oraz delegacje władz powiatu 
wodzisławskiego i gmin partnerskich z Czech, Ukrainy i Niemiec. Ty-
tuł „Zasłużeni dla rolnictwa” otrzymali tegoroczni starostowie – Grze-
gorz i Ewelina Szczepaniakowie. Władze samorządowe nadały Odzna-
kę Honorową za zasługi dla województwa śląskiego chórowi Absol-
went ze Skrzyszowa. Nad przebiegiem wydarzenia czuwali konferan-
sjerzy: Dominika Brzoza-Piprek i Tomasz Ciba.

Podczas części oficjalnej poznaliśmy zwycięzców konkursów do-
żynkowych. Nagrodę za najładniej przystrojoną przyczepę biorącą 
udział w korowodzie dożynkowym otrzymał Zespół Przedszkolno-
Szkolny ze Skrbeńska. Fundatorem nagrody w tej kategorii był Bank 
Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju. Nagrodę za najładniej przystrojoną 
posesję, ufundowaną przez stację paliw Uniwar, otrzymali państwo: 
Burowie i Kopeciowie, Kostkowie i Wawrzyczni, Szczepaniakowie i Ma-
dziowie, Mendrelowie oraz Wowreczkowie. W tym miejscu chcieliby-
śmy podziękować wszystkim sponsorom, tj. stacji paliw Uniwar, firmie 
Tarnowski oraz Bankowi Spółdzielczemu z Jastrzębia- Zdroju.

Na placu dożynkowym pojawiły się stoiska Związku Gmin i Powia-
tów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz Powiato-
wego Zespołu Doradztwa Rolniczego, a także wystawy: Stowarzysze-
nia Hodowców Drobnego Inwentarza, rękodzieła i rzeźbiarzy – pań-
stwa Canibołów.

Po części oficjalnej na scenie pojawili się soliści, jak i dziecię-
ce zespoły wokalne. Uczniowie z Zespołu Przedszkolno-Szkolnego 
w Skrbeńsku przedstawili śląską wersję „Królewny Śnieżki”, a grupa 
Anava zaprezentowała swoje umiejętności taneczne. Przy akompania-
mencie Gminnej Orkiestry Dętej pod batutą Czesława Witka zaśpiewa-
ły Danuta Szczypka i Emilia Szczypka. Dodatkową atrakcją był występ 
tancerzy ze Szkoły Tańca Marendi z Czech.

Ogromną dawkę pozytywnej energii dostarczyła zebranym gwiaz-
da wieczoru – zespół Turnioki, który umiejętnie łączy góralski folk 

doŻynkI gmInne W skRbeńsku

z muzyką rockową. Po koncercie odbył się widowiskowy pokaz sztucz-
nych ogni, a następnie kończąca imprezę dyskoteka prowadzona 
przez DJ-a Karola Pawliczka.

W tym roku przyroda nie szczędziła przeciwności rolnikom, dlatego 
tym bardziej dziękujemy im wszystkim za niezłomną pracę i trud wło-
żony w każde żniwa. Dziękujemy mieszkańcom i gościom z okolicz-
nych gmin za wspólne świętowanie, uczczenie tradycji i przekazywa-
nie jej kolejnym pokoleniom, jak również wpajanie szacunku do chle-
ba i budowanie lokalnych więzi. Dziękujemy również wszystkim oso-
bom zaangażowanym w organizację tegorocznych dożynek. Do zoba-
czenia za rok w Krostoszowicach!

A.P.
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Naszą rowerową przygodę zaczęliśmy w 2013 roku. Za namową 
mojego taty kupiliśmy rowery w czerwcu, a już w lipcu wybraliśmy się 
w pierwszą podróż. Michał wymyślił, że zjedziemy wybrzeże bałtyckie 
od Świnoujścia po Hel. Tak też zrobiliśmy. W trakcie jazdy ciągle mó-
wiliśmy o tym, gdzie można by jeszcze pojechać i tak miłość do rowe-
rowych podróży rosła w naszym sercu. Z roku na rok ciągle było nam 
mało. Czytaliśmy mnóstwo blogów rowerowych i wytyczaliśmy nowe 
cele naszych podróży. Byliśmy we Włoszech, Rumunii, Chorwacji, Da-
nii, Austrii i naszych ukochanych Czechach. Kolejne kilometry sprawia-
ły, że Michał zaczął coraz częściej marzyć o kupnie roweru szosowego. 
Marzenie to spełnił rok temu i tak zaczęła się przygoda z coraz dłuższy-
mi dystansami pokonywanymi na raz. 

Pierwszy maraton Tour de Silesia przejechał w lipcu 2017 roku, po-
konując 370 km, drugi w tym roku – 350 km ze znajomymi z pracy. 
Dłuższe wyjazdy na Pradziada, Łysą Górę w Czechach budziły w nich 
chęci do zrobienia czegoś szalonego. Tak powstał pomysł, żeby bez 
spania dojechać nad morze. Dla mnie był to pomysł szalony, ale wie-
działam, że da radę. Całą trasę zaplanował jego kuzyn Bartek. Chęt-
nych do przejechania tego dystansu było jeszcze dwóch chłopaków 
z pracy. 

Termin został ustalony na 17 sierpnia. Z Jastrzębia-Zdroju wyjechali 
o godzinie 6.15 w piątek rano, a dojechali do Gdańska następnego dnia 
w sobotę o godzinie 14, pokonując 629,2 km w 23 godziny 50 minut. 
Mieli tylko przerwy na jedzenie i krótki odpoczynek bez snu. Pierwsza 
awaria w okolicach Bytomia – pęknięta szprycha i złamany bagażnik. 
To jednak nie przeszkodziło w dalszej jeździe. Przed godziną 12 byli 
już za Częstochową. Niestety w okolicach Zduńskiej Woli pękła druga 
szprycha i trzeba było pomyśleć o znalezieniu serwisu rowerowego. 
Taki znaleźli w Pajęcznie, prowadził go przemiły pan z Ustronia. Otrzy-
mali garść szprych, które po przyjeździe mieli wrzucić do morza :) Po 
naprawie i centrowaniu koła ruszyli dalej. W trasie spotkali różnych cie-
kawych ludzi, w tym młodego chłopaka, który szedł pieszo ze Skoczo-
wa do Gdańska, bo też chciał zrobić w życiu coś ciekawego. Przebieg 
trasy można było śledzić na bieżąco z GPS Garmin. Tak też prawie nie 
spiąć śledziłam ich poczynania, dopingując smsami. Około godziny 3 
nad ranem dojechali w okolice Torunia, gdzie posilili się na stacji ben-
zynowej. Rozmawiając z Michałem o godzinie 5 rano, miałam wraże-
nie, że mówi trochę nieskładnie i sam przyznał, że przysnął na rowe-
rze! Trochę mnie to zmartwiło, bo przed nimi było jeszcze 200 km jaz-
dy. Tempo mieli cały czas wysokie, na całej trasie średnio 26.39 km/h. 

RoWeRem nad bałtyk

PoŻegnanIe WakacjI 
z gołkoWIckIm 

oŚRodkIem kultuRy
Na zakończenie wakacji 24 sierpnia w Ośrodku Kultury w Gołko-

wicach odbył się Mini Festyn dla dzieci. Pogoda próbowała odstra-
szyć dzieciaki, ale dzielne zuchy przybyły do Gołkowic, żeby się do-
brze bawić. Najpierw wszystkie bajki świata na deskach naszej sce-
ny przedstawił niezastąpiony Teatr Naszej Wyobraźni prowadzo-
ny przez Dominikę Brzozę-Piprek. Chwilę później na sali imprezo-
wej rozpoczęły się magiczne sztuczki w wykonaniu Klauna Gucia! Po-
kaz niezwykłej cierpliwości zaprezentowała 5-letnia Greta – wyrozu-
miały piesek (rasy bokser), który pozwolił się głaskać i tulić wszyst-
kim dzieciom! A dzieciaki dowiedziały się, jak dobrze opiekować się 
swoimi pupilami. Słodka wata cukrowa, malowane buzie, kolorowe 
bańki i minidyskoteka z roztańczonym Minionkiem również sprawi-
ły, że to piątkowe popołudnie na długo pozostanie w pamięci dzieci. 
Wszystkim, których nie odstraszyły deszczowe chmury, bardzo dzię-
kujemy za przybycie! 

Emilia Szczypka

bIeg Po zdRoWIe 
W łazIskach

W czwartek, 30 sierpnia br., odbyło się w Łaziskach spotkanie mi-
łośników biegów i nordic walkingu w ramach cyklu „Bieg po Zdrowie 
z Gminą Godów”. Współorganizatorem wydarzenia jest Stowarzysze-
nie Biegów Górskich z Jastrzębia-Zdroju.

Rozentuzjazmowani uczestnicy imprezy zebrali się pod remizą OSP 
Łaziska. Trasa biegu liczyła blisko 6 km i miała swój koniec przy stacji 
paliw Uniwar. Zbiorowy start, bez względu na wiek, płeć i tempo to 
idealna okazja do przypomnienia, że biegi to nie tylko przyjemność 
z rywalizacji w zawodach, ale – przede wszystkim – radość ze wspól-
nie spędzonego czasu wolnego. Duże zainteresowanie imprezą mimo 
niesprzyjającej aury potwierdziło, że ideę propagowania zdrowego 
stylu życia można z powodzeniem łączyć z zabawą, w czym niewąt-
pliwie pomogła przyjazna atmosfera. Na wszystkich, którzy dotarli do 
mety, czekał poczęstunek. Odbyło się również losowanie nagród. 

Na kolejne spotkanie zapraszamy 27 września do Skrzyszowa.
Mikroprojekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Progra-
mu Interreg V-A Republika Czeska – Polska i budżetu państwa za po-
średnictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński.

A. P.słoneczne Wakacje 
z oŚRodkamI kultuRy 

gmIny godóW
Pomimo iż wakacje trwały dwa miesiące, dla naszych dzieciaków 

to ciągle za mało. Niestety, dobiegły również końca wakacyjne zaję-
cia zorganizowane przez Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki 
w Godowie. Dzięki zaproponowanemu programowi zajęć dzieci mo-
gły wypełnić swój wolny czas twórczą, a przy tym przyjemną i wesołą 
zabawą. W każdym z ośrodków uczestnicy zajęć plastycznych rozwija-
li swoje zamiłowania plastyczno-techniczne, wykonywali różnorodne 
ozdoby z papieru, bibuły oraz plasteliny. Znalazł się też dzień dla zapa-
lonych filmowców – w każdy czwartek w Ośrodku Kultury w Gołkowi-
cach była emitowana bajka dla dzieci. 

Na zakończenie wakacji w Gołkowicach i Skrzyszowie odbyły się 
minifestyny, gdzie można było poszaleć na dmuchańcach, zjeść pysz-
ną watę cukrową, przyozdobić swoją buzię w różnokolorowe wzory 
oraz poszaleć podczas wspólnych zabaw i gier. Wszystkim dzieciom 
dziękujemy za udział, a instruktorom za przygotowanie ciekawych za-
jęć. Już dziś zapraszamy na stałe zajęcia do ośrodków kultury. Szcze-
gółowe informacje na stronie gckgodow.pl

Gabriela Krzyształa

Przed 12 z gps wynikało, że mają jeszcze jakieś 40 km. Cała w nerwach, 
patrząc w telefon, czekałam aż przesuwająca się kropeczka gps będzie 
blisko brzegu. To stało się tuż po godzinie 14! Dojechały chłopaki ze 
Śląska nad morze! Tam czekała już żona Bartka, która przyjechała do 
Gdańska samochodem. Kojąca kąpiel w morzu, obiad, krótki odpoczy-
nek i około godziny 18 po zapakowaniu rowerów na samochodowy 
bagażnik ruszyli z powrotem na Śląsk. 

Tak w niecałe 48 godzin zdążyli dojechać rowerem nad morze i wró-
cić szczęśliwie do swoich domów. Jak przystało na Górników, chłopa-
ki nie boją się wyzwań i siłę do walki mają w swoich śląskich sercach. 
Jak to mówi Michał, niemożliwe nie istnieje, a ograniczenia mamy tyl-
ko w głowie. Uczestnikami ultramaratonu Jastrzębie Zdrój – Gdańsk 
byli: Michał Szewczyk, Bartłomiej Sokołowski, Leszek Brzoza i Tomasz 
Kamecki. Nasze rowerowe podróże można śledzić na Facebooku Tour 
de Maus. Pozdrower! 

Marta Szewczyk
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31 sierpnia oraz 1 września wodzisławski rynek i okolice parku 
miejskiego tętniły życiem za sprawą organizowanego przez powiat 
wodzisławski Transgranicznego Festiwalu Kultury i Organizacji Poza-
rządowych. Było to dwudniowe, barwne święto powiatowej kultu-
ry, połączone z prezentacją ciekawych propozycji organizacji poza-
rządowych oraz czeskich partnerów. Pierwszego dnia imprezy miał 
miejsce Festiwal Kultury, podczas którego ośrodki kultury z terenu 
powiatu wodzisławskiego prezentowały swoją ofertę i działalność. 
Ponadto odbył się plener malarski, występy orkiestr oraz wokalistów. 
Na zakończenie pierwszego dnia wystąpił zespół Coast Patrol. Gmi-
nę Godów reprezentowało Gminne Centrum Kultury, Sportu i Tury-

sPoTKaNIa 
seNIoR FIT

Spotkania SENIOR FIT w ramach projektu „Synergia – integracja 
społeczności i instytucji pogranicza Godowa i Petrovic u Karvine” to 
cykl czterech spotkań sportowo-rekreacyjnych dla seniorów, mają-
cych na celu podtrzymanie ogólnej sprawności fizycznej. Opracowa-
ne zestawy ćwiczeń zostały specjalnie dostosowane do możliwości ru-
chowych osób w średnim wieku.

Ćwiczenia przeprowadzone były na świeżym powietrzu z wykorzy-
staniem urządzeń zainstalowanych w Transgranicznej Strefie Aktyw-
ności w Gołkowicach (ul. Wyzwolenia 22) – ma to wymierną korzyść, 
gdyż zademonstrowane ćwiczenia uczestnicy mogą od teraz wykony-
wać samodzielnie.

Anna Juzek

koloRoWo z kRoPlą 
deszczu W tle

W ostatnią niedzielę wakacji w Skrzyszowie odbył się doroczny fe-
styn dla dzieci. Imprezę przepełniały różne barwy kolorowych i bez-
płatnych atrakcji, których naprawdę było sporo. Dzieci mogły do woli 
skakać i zjeżdżać na dmuchańcach, każda buźka została bajecznie wy-
malowana. Zabawy dla dzieci – Figle Migle – kreowały dwie animator-
ki, a kolorowy klaun Gucio prezentował przeróżne sztuczki. Zakończył 
swój występ skręcaniem – oczywiście kolorowych balonów, którymi 
„ucieszył” również dorosłych. Ciekawostką były bańki dymne. Utwo-
rzone na dłoni, jakby mydlane, po przebiciu znikały w dymnej chmur-
ce. Dużą atrakcją festynu był pokaz taneczny formacji tańca towarzy-
skiego Marendi oraz pokaz kulinarny Klaudii Kiełkowskiej – utytułowa-
nej wieloma nagrodami mieszkanki Skrzyszowa. Klaudia przygotowa-
ła deser bezowy, naleśniki dla dzieci oraz płonące naleśniki flambiro-
wane dla dorosłych. Mimo deszczowej aury festyn był wielką radością 
dla wszystkich uczestników. 

Paweł Sobik

FestIWal W WodzIsłaWIu ŚląskIm
styki w Godowie wraz z zespołem Kalina, pracownią kreatywną Art 
Pompownia, fotografem Damianem Szewczykiem, rzeźbiarzami Bo-
gumiłą i Ireneuszem Canibołami, grupą taneczną Anava z Domini-
ką Brzozą-Piprek. Imprezę poprowadzili Nadia Bober oraz Arkadiusz 
Żabka. 

Drugi dzień festiwalu poświęcony został organizacjom pozarządo-
wym z terenu powiatu wodzisławskiego, a także podmiotom III sekto-
ra działającym w Petrovicach, Bohuminie, Silherovicach i Krzyżanowi-
cach. Przygotowano wiele atrakcji oraz ciekawych spotkań, między in-
nymi działania warsztatowe, profilaktyczne, artystyczne oraz sporto-
we, a na koniec koncert muzyczny. Festiwal stanowił część obchodów 
20-lecia Powiatu Wodzisławskiego. 

„Transgraniczny Festiwal Kultury i Organizacji Pozarządowych”, re-
alizowany jest przez Powiat Wodzisławski w ramach projektu „Ludzie 
i kultura pogranicza polsko-czeskiego”, współfinansowanego ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budże-
tu państwa RP „Przekraczamy granice” w ramach Programu Interreg 
V-A 2014 – 2020 Republika Czeska – Polska, Funduszu Mikroprojektów 
Euroregionu Silesia. Partnerami projektu są: Gmina Silherovice, Gmi-
na Krzyżanowice oraz organizacja pozarządowa RADAMOK Ostrava.

K. Skrzyszowska

GMINA WCZORAJ I DZIŚ

Koło Gospodyń Wiejskich z Gołkowic, Dożynki 2018r.Koło Gospodyń Wiejskich, Dożynki 1966 r. 
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Występ zespołu Anava podczas Festiwalu Kultury w Wodzisławiu Śląskim 
31.08.2018 r. (więcej na str. 10)

Pożegnanie wakacji z gołkowickim ośrodkiem kultury, 
Gołkowice 24.08.2018 r. (więcej na str. 4)

Zajęcia Senior Fit  w Gołkowicach (więcej na str. 10)

II Rajd Kolarski Szlakiem Walk Powstańców i Powstania Śląskiego, 
19.08.2018 r. (więcej na str. 3)

Uczestnicy szkolenia wraz z instruktorami, Gołkowice, 27.07.2018 r.
(więcej na str. 3)
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Żelazny Szlak Rowerowy, Godów 21.08.2018 (więcej na str. 3)
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OŚRODEK KULTURY  
W GOŁKOWICACH

OŚRODEK KULTURY
W SKRZYSZOWIE

           ZAJĘCIA TANECZNE „Anava"  
Instruktor:  Dominika Brzoza-Piprek 

Wiek : Dzieci w wieku szkolnym 
Cena: 50 zł / semestr

ZAJĘCIA PLASTYCZNE  
Instruktor: Monika Mendrela 

Wiek: Dzieci w wieku szkolnym 
Cena:  50 zł / semestr

ZAJĘCIA TEATRALNE  „Teatr Naszej Wyobraźni" 
Instruktor: Dominika Brzoza-Piprek 

Wiek: Dzieci w wieku szkolnym 
BEZPŁATNE

ZAJĘCIA TANECZNE „Iskierki"  
Instruktor: Renata Jakubowska 
Wiek: Dzieci w wieku szkolnym 

Cena: 50 zł / semestr

WARSZTATY CERAMICZNE 
Instruktor: Monika Kanik 

Wiek: Dzieci i dorośli 
Cena: Dzieci: 130 zł / semestr 
              Dorośli 170 zł/ semestr

ZUMBA FITNESS 
Instruktor: Joanna Dudkiewicz 

Wiek: Młodzież i dorośli 
Cena: 35 zł/ miesiąc 

ZAJĘCIA TEATRALNE „Kreatywna Zgraja" 
Instruktor: Hanna Kołek-Jureczko 

Wiek: Dzieci od lat 6  
BEZPŁATNE

ZESPÓŁ TANECZNY „Rytmix"  
Instruktor: Michalina Palka 

Wiek: Grupa młodsza dzieci 5-7 lat 
              Grupa starsza dzieci 8-11 lat 

Cena: 50 zł /semestr

ul. 1 Maja 101 44-341 Gołkowice 
tel. 32/ 47-27-532

ul. Wyzwolenia 12 44-348 Skrzyszów 
tel. 32/ 47-26-417

ul. 1 Maja 93 
44-340 Godów 

e-mai: centrum@gckgodow.pl 
www.gckgodow.pl 

https://www.facebook.com/GCKSiT/ 

O Ś R O D K I  

K U L T U R Y  

ZAPRASZAJĄ!

Z POWODU TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW  
OŚRODEK KULTURY W SKRBEŃSKU  

ORAZ OŚRODEK KULTURY W GODOWIE BĘDĄ NIECZYNNE.

Pierwszy Turniej Skata 
 na sezon 2018/19    

13 września (czwartek)  godz. 16.00 

ŚWIETLICA W PODBUCZU
ul. Wiejska 17 44-348 Podbucze

ZAJĘCIA PLASTYCZNE 
Instruktor: Gabriela Krzyształa 

Wiek: Dzieci  
BEZPŁATNE

PRACOWNIA ZAJĘĆ KREATYWNYCH „Art Pompownia" 
Instruktor: Dorota Welcel 

Wiek: Dorośli 
Cena: 30 zł / karnet (6 zajęć)

FESTYN 

ZIEMNIACZANY

P L A C  P R Z Y  O K   W  S K R Z Y S Z O W I E
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„Spotkania nad Olzą  -KONCERT ORKIESTR”
w ramach projektu „Synergia – integracja społeczności i instytucji pogranicza Godowa i Petrovic u Karvine”

W programie:
17:30 Występ orkiestry Sunny Band

19:00 Występ Gminnej Orkiestry Dętej z Gołkowic
Zabawa taneczna z DJ

W i e l e  a t r a k c j i  d l a  d z i e c i

S t o i s k a  g a s t r o n o m i c z n e

Pokaz twórczości ludowej

ZAPRASZAMY!

Projekt „Synergia - integracja społeczności i instytucji pogranicza Godowa i Petrovic u Karvine” jest współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego -  Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 

2014-2020.


