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Żelazny Szlak Rowerowy, 21.09.2018 r.

Ziemniaczane świętowanie, Skrzyszów 15.09.2018 r.

Spotkanie intergracyjne Art Pompowni, Podbucze 20.09.2018 r.
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Redakcja

Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele, 
Pedagodzy, Wychowawcy, Pracownicy Oświaty.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim pracownikom oświaty pragniemy złożyć najlepsze 
życzenia zdrowia, pomyślności w życiu osobistym oraz samych dobrych dni w całym roku szkolnym. 
Niech Wasza praca na rzecz młodego pokolenia przynosi jak najlepsze owoce oraz daje satysfakcję 
z realizowanej misji, jaką niewątpliwie jest troska o wychowanie i wykształcenie dzieci i młodzieży. 

Niech towarzyszy Wam przekonanie, że tworzycie przyszłość i nadajecie jej lepszy kształt. 
Życzymy wielu sukcesów, radości, uznania i szacunku wychowanków, rodziców, 

oraz całej gminnej społeczności.

14 października
Dzień 

Edukacji Narodowej

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.

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)

Wernisaż wystawy obrazów w GBP, Godów 03.09.2018 r.

Judocy na obozie w Murzasichle – Gorący Potok
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GMINNY TURNIEJ OLDBOJÓW
9 września na boisku LKS Polonia Łaziska odbył się Turniej Piłkar-

ski Oldbojów. Organizatorami imprezy byli: Gminna Rada Sportu oraz 
klub piłkarski Polonia Łaziska. Na boisku zmierzyły się ze sobą drużyny 
z Skrbeńska, Łazisk, Skrzyszowa oraz Krostoszowic. 

Turniej wygrała drużyna gospodarzy, kolejno na podium za zwycięz-
cami uplasowali się piłkarze z Krostoszowic, Skrbeńska i Skrzyszowa. 

WYRÓŻNIENIA:
1. Najlepszy bramkarz turnieju – Jarosław Kuś – LKS Skrbeńsko
2. Najlepszy zawodnik turnieju – Paweł Mołdrzyk – Inter Krostoszowice
3. Król strzelców – Tomasz Sosna– LKS Polonia Łaziska (5 bramek)

A. Szwarc
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JESIENIĄ BĘDZIE JAŚNIEJ 
NA DROGACH

Urząd Gminy Godów informuje, iż w dniu 14 września br., zostały 
zawarte cztery umowy na rozbudowę sieci oświetlenia ulicznego. Do-
tyczy to odcinków ulic Powstańców Śląskich (łącznik do ul. Jana Pawła 
II) i 1 Maja (odgałęzienie) w Skrzyszowie oraz dwóch odcinków ulicy 1 
Maja w Gołkowicach. Roboty mają zostać zrealizowane do 15 grudnia 
2018 r. Łącznie zostanie zabudowanych 25 opraw oświetlenia uliczne-
go, a łączna wartość inwestycji wynosi 146.402,75 zł.

Zbliża się okres długich jesiennych wieczorów, a co za tym idzie 
czas wczesnego zapalania lamp ulicznych. W przypadku braku oświe-
tlenia na istniejącej sieci, warto przypomnieć, iż każdy z mieszkańców 
ma możliwość zgłaszania tego typu awarii pod bezpłatnym numerem 
telefonu 991 lub w Urzędzie Gminy pod numerem 32/4765065 wew. 19 
lub bezpośrednio w pokoju nr 24.

Marcin Fros

PIERWSZY ETAP REALIZACJI 
ŻELAZNEGO SZLAKU 

ROWEROWEGO ZAKOŃCZONY
Pierwszy etap realizacji Żelaznego Szlaku Rowerowego, czyli tras 

rowerowych poprowadzonych po nieczynnych torowiskach, już za 
nami. 21 września br. przedstawiciele polskich i czeskich gmin: Godów, 
Jastrzębie-Zdrój, Zebrzydowice, Karviná oraz Petrovice u Karviné, po-
dążając szlakiem, przemierzyli drogę do Zebrzydowic. Tam, nad przy-
zamkowym stawem Młyńszczok, omówiono dotychczasowe efekty 
polsko-czeskiej inicjatywy i szeroko zakrojonych działań euroregio-
nalnych oraz wyrażono zadowolenie z przebiegu współpracy przygra-
nicznej. Żelazny Szlak Rowerowy to bez wątpienia kolejna niezwykła 
atrakcja na turystycznej mapie naszego regionu, dlatego też każde-
go wielbiciela jednośladów serdecznie zachęcamy do jesiennych wę-
drówek.

A.P.

PAŹDZIERNIK 2018

NA GRANICY SZTUKI
W dniach 3-7 września na terenie Transgranicznej Strefy Aktywno-

ści w Gołkowicach (wiata przy boisku KS 27 w Gołkowicach) odbył się 
kolejny plener rzeźbiarski pod nazwą „Na granicy sztuki”. Plener po-
wstał dzięki projektowi „Synergia”- Projekt „Synergia – integracja spo-
łeczności i instytucji pogranicza Godowa i Petrovic u Karvine” jest 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Re-
publika Czeska - Polska 2014-2020.

W plenerze uczestniczyli artyści z Polski, Niemiec oraz Litwy. Od-
głosy pił spalinowych i innych narzędzi używanych przez rzeźbiarzy 
przyciągały tłumy mieszkańców naszej gminy, którzy mogli podziwiać 
mozolną pracę artystów wykonujących imponujące rzeźby postaci 
i symbole związane z gminą Godów.

Wszystkie rzeźby po właściwym zaimpregnowaniu zdobić będą 
gminne przestrzenie publiczne.

Projekt „Synergia – integracja społeczności i instytucji pogranicza 
Godowa i Petrovic u Karvine” jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go – Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020.

A. Szwarc

„Biblioteczka” „Cudo z leśnego zagajnika”

NESTORZY NASZEJ GMINY
Mieszkanki gminy Godów Pani Elżbieta Potysz i Pani Marta Chmiel 

obchodziły we wrześniu wyjątkowe jubileusze – świętowały swoje 90 
urodziny. Z życzeniami zdrowia i długowieczności, słodkim upomin-
kiem oraz bukietem kwiatów Szanowne Jubilatki odwiedzili przedsta-
wiciele władz samorządowych gminy Godów. Przybycie gości było dla 
Jubilatek miłym akcentem, a spotkanie doskonałą okazją do wysłucha-
nia wspomnień i opowieści.

Szanownym Jubilatkom raz jeszcze składamy serdeczne gratulacje 
oraz najlepsze życzenia dalszych lat w zdrowiu i szczęściu, dużo wy-
trwałości, pogody ducha i siły do pokonywania wszelkich trudów oraz 
samych radosnych dni w gronie życzliwych, troskliwych, najbliższych 
ich sercu osób. Jest nam bardzo miło, że możemy wspólnie cieszyć się 
z osiągnięcia przez mieszkanki naszej gminy tak wspaniałego wieku.

Agnieszka Siwarska USC Godów

„MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK”
Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie dołączyła do projektu „Mała 

książka – wielki człowiek” realizowanego w całej Polsce przez Instytut 
Książki. Po wielkich sukcesach projektu bookstartowego na oddziałach 
położniczych w całym kraju, Instytut Książki rozpoczyna nową odsłonę 
kampanii „Mała książka – wielki człowiek”. Wyjątkowe Wyprawki Czytel-
nicze otrzymają już nie tylko rodzice nowo narodzonych dzieci w szpita-
lach, ale również trzylatki, które odwiedzą biblioteki biorące udział w akcji.

Projekt ma na celu zachęcać rodziców do odwiedzania biblioteki, za-
poznania się z nowym miejscem oraz do codziennego czytania z dziec-
kiem już od najmłodszych lat. Każdy trzylatek, który jest już czytelnikiem 
biblioteki lub nim zostanie, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą 
zawierającą książkę „Pierwsze wiersze dla…” oraz Kartę Małego Czytel-
nika. Za każdą wizytę w bibliotece zakończoną wypożyczeniem mini-
mum jednej książki z księgozbioru dziecięcego Mały Czytelnik otrzy-
ma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu, zostanie uhonorowany imiennym 
dyplomem. „Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka”, to 
z kolei broszura informacyjna skierowana do rodziców,  przypominająca 
o korzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz wskazująca źródła, 
z których można czerpać nowe inspiracje czytelnicze. 

Zapraszamy rodziców dzieci urodzonych w 2015 r. wraz ze swoimi po-
ciechami do odwiedzenia biblioteki w Godowie i wzięcia udziału w akcji.

Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Organizator: Instytut Książki. Patronat Honorowy: Rzecznik 
Praw Dziecka Marek Michalak. Partnerzy: Polska Sekcja IBBY, Fundacja Me-
tropolia Dzieci. Patronat Medialny: Ryms, CzasDzieci.pl

Magdalena Rudny
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ZIEMNIACZANE ŚWIĘTOWANIE 
W SKRZYSZOWIE

15 września przy Ośrodku Kultury w Skrzyszowie odbyło się trady-
cyjne już Święto Ziemniaka. Imprezę rozpoczął koncert zespołu Sunny 
Band pod batutą Macieja Czyża. W dalszej części festynu zaprezento-
wali się artyści ze szkoły tańca TK MARENDI, dając popis swoich umie-
jętności tanecznych. Następnie na scenie pojawiła się Gminna Orkie-
stra Dęta z Gołkowic pod dyrekcją przez Ryszarda Wachtarczyka z go-
ścinnym udziałem Dominiki Brzozy-Piprek.

Podczas festynu obowiązkowo należało skosztować ziemniaczanych 
przysmaków, przygotowanych, jak co roku, przez niezawodny zespół Fa-
milijo ze Skrzyszowa. Dzieci czekały stoiska z zabawkami oraz dmuchań-
ce. Imprezę poprowadził Mieczysław Kierpiec. W godzinach wieczornych 
rozpoczęła się dyskoteka pod chmurką, którą rozkręcał DJ Tomek.

Koncerty odbyły się w ramach projektu „Synergia – integracja spo-
łeczności i instytucji pogranicza Godowa i Petrovic u Karvine”, któ-
ry współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Programu Interreg 
V-A republika Czeska - Polska 2014 - 2020.

K. Skrzyszowska 

WERNISAŻ W BIBLIOTECE
3 września br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Godowie odbył się 

wernisaż wystawy obrazów – finał zadania „Warsztaty międzypokole-
niowe: Malarsko-multimedialna podróż po Morawskich Wrotach”. Pod-
czas spotkań w ramach warsztatów malarskich, które odbyły się na prze-
łomie lipca i sierpnia, uczestnicy w różnym wieku namalowali 42 obra-
zy, w większości ukazujące piękno obszaru Morawskich Wrót, ukryte nie 
tylko w przyrodzie, ale również w historii i kulturze. Obrazy powstały na 
podstawie wywołanych fotografii przedstawiających zasoby obszaru 
LGD i zdjęć wyświetlanych na tablicy interaktywnej. Uczestnicy warszta-
tów multimedialnych opatrzyli powstałe obrazy kodami QR odnoszącymi 
się do opisu obrazu, z którymi zwiedzający wystawę zapoznali się, korzy-
stając z aplikacji mobilnej, skanując kod na swoim telefonie lub tablecie. 

Ponadto podczas warsztatów multimedialnych, została utworzona 
strona internetowa ukazująca dorobek powstały w czasie realizacji zada-
nia „Warsztaty międzypokoleniowe: Malarsko-multimedialna podróż po 
Morawskich Wrotach”, którą można zwiedzić, wpisując w wyszukiwarce 
internetowej adres: https://warsztatymultimedi1.wixsite.com/mojawitry-
na-1. Podczas trwania uroczystości osoby uczestniczące w spotkaniach 
warsztatowych otrzymali dyplomy oraz pamiątkowe zdjęcia. 

Realizacja zadania „Warsztaty międzypokoleniowe: Malarsko-mul-
timedialna podróż po Morawskich Wrotach” możliwa była dzięki po-
mocy otrzymanej w ramach projektu grantowego: „Kontakty ponad 
barierami. Warsztaty międzypokoleniowe”.

Zapraszamy do zwiedzania wystawy w bibliotece w godzinach 
otwarcia. 

Magdalena Rudny
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SPOTKANIE GOSPODYŃ 
PRZY GRANICY

22 września br. w nowym Domu Kultury w Petrovicach odbyło się 
uroczyste otwarcie klubu gospodyń ČSŽ, p. s. Petrovice u Karviné, na 
które zaproszone zostały panie z KGW z naszej gminy. Spotkanie prze-
biegało w bardzo miłej atmosferze, panie z obu krajów mogły wymie-
niać się doświadczeniami, zwłaszcza kulinarnymi.

Nie pozostaje nam nic innego jak podziękować czeskiej stronie za 
zaproszenie na to przemiłe spotkanie. Wierzymy, że tego typu impre-
zy na stałe wpiszą się w kalendarz obu kół w ramach przygranicznej 
przyjaźni polsko-czeskiej. 

K. Skrzyszowska

KGW Godów, KGW Gołkowice i gospodynie z Petrovic
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19. RAZ WSPÓLNIE 
ZAŚPIEWALI W BIERACH

W tym roku po raz 19 członkowie zespołów folklorystycznych i chó-
rów z terenu gminy Godów oraz członkinie KGW spotkali się w  dawnej 
stanicy ZHP w Bierach, aby wspólnie pobiesiadować w miłej atmos-
ferze. W tym roku zaproszono także grupę gości z sąsiednich Czech.

Spotkanie rozpoczęło się mszą św. w miejscowym kościele, którą 
w intencji uczestników odprawił proboszcz parafii pw. NSPJ w Skrbeń-
sku ks. Mieczysław Kubista. Następnie śpiewacy udali się pod stanicę, 
gdzie otrzymali podziękowania od władz gminy i powiatu za całorocz-
ną pracę społeczną i pomoc w organizacji tegorocznych dożynek. Wy-
cieczka przebiegła w bardzo miłej atmosferze, a jej uczestnicy dekla-
rowali ochoczo, że za rok z okazji okrągłego jubileuszu będzie jeszcze 
bardziej hucznie.

A. Szwarc

OBÓZ SPORTOWY JUDOKÓW 
LKS POLONIA ŁAZISKA

Pod koniec wakacji od 28 sierpnia judocy z Polonii Łaziska podno-
sili swoje umiejętności i kondycję na obozie sportowo-kondycyjnym 
w Murzasichlu.

Dzień rozpoczynaliśmy od porannego biegu i śniadania. Następnie 
były tradycyjne zmagania i ćwiczenia na macie pod okiem trenera Se-
bastiana Gembalczyka. Treningi odbywały się również po południu, 
a nawet wieczorem, a zawodnicy wylewali litry potu.

Dla poprawy kondycji w czwartek udaliśmy się na wyprawę w góry 
z Kuźnic na Halę Gąsienicową i Czarny Staw Gąsienicowy. Pogoda 
sprzyjała, a cudowne widoki Tatr wynagrodziły ból nóg i zmęczenie. 
Zakwasy z wycieczki i treningów „wyleczyliśmy” pobytem w źródłach 
termalnych Gorący Potok. Obóz przebiegł bez jakichkolwiek kontuzji 
i stanowił przygotowanie do startów na zawodach jesienią i zimą. Już 
pod koniec września zawodnicy startują na zawodach międzynarodo-
wych Slovenia Open i Pucharze Polski Ju-Jitsu.

Obóz znacznej mierze udał się dzięki pomocy finansowej Zrzeszenia 
Ludowych Zespołów Sportowych z Katowic, Rady Sołeckiej sołectwa Łazi-
ska, druhów z OSP Łaziska i górników Stowarzyszenia Św. Barbary z Łazisk.

Wszystkim serdecznie dziękujemy!

Chętnych do trenowania judo zapraszamy we wtorki i czwartki na 
godz. 17:15 na salkę judo w SP Łaziska. Zgłosiło się już 5 nowych za-
wodników.

Michał Kuczak
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GMINA WCZORAJ I DZIŚ
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Kościół parafialny w Skrbeńsku przed rozbudową (przed 1970 r.)
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Kościół parafialny w Skrbeńsku, 2018 r.
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Na Granicy Sztuki – Ostatnie szlify przy św. 
Florianie Na Granicy Sztuki – Pastor Bogusi Caniboł Na Granicy Sztuki – Roman Kiełb wraz 

z piłkarzem KS27

Przedszkolaki z Bajkowego Wzgórza – grupa Smerfy, 
Skrzyszów 20.09.2018 r.

Dzień Czerwonego Jabłka w PP „Bajkowe Wzgórze”, 
Skrzyszów 21.09.2018 r.
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ZAJĘCIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W ŚRODY.

TK MARENDI OŚRODEK KULTURY  
W SKRZYSZOWIE

KURS  
TAŃCA

S E R D E C Z N I E  Z A R A S Z A M Y

Z A P I S Y   W  O Ś R O D K U  
K U L T U R Y  W  S K R Z Y S Z O W I E


