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II JESIENNE SPOTKANIE 
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Krostoszowickie kilometry niepodległości, Krostoszowice 11.11.2018 r.

Jubileusz 10-lecia Koła Turystyki Rowerowej Gminy Godów, 
Gołkowice 24.11.2018 r. I Sesja Rady Gminy Godów VIII kadencji (2018-2023), Godów 20.11.2018 r.

Jubilaci – 60 lat małżeństwa, Skrzyszów 27.11.2018 r.

Złota szkoła, złote przedszkole w Skrbeńsku
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z życia gminy 3GRUDZIEŃ 2018

20 listopada 2018 r. w Urzędzie Gminy w Godowie odbyła się I Sesja 
Rady Gminy Godów. 15 radnych wybranych w wyborach 21 paździer-
nika złożyło ślubowanie i objęło mandat. Do czasu wyboru Przewodni-
czącego Rady Gminy sesję poprowadził najstarszy wiekiem radny Zyg-
munt Skupień.

Agnieszka Siwarska – Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej 
w Godowie wręczyła zaświadczenie wójtowi Mariuszowi Adamczyk 
oraz nowo wybranym radnym.

Po złożeniu ślubowania radni w tajnym głosowaniu wybrali Prze-
wodniczącego Rady Gminy Godów, którym po raz czwarty został An-
toni Tomas, i wiceprzewodniczącego rady, którym został Zygmunt 
Skupień. Na sesji ślubowanie złożył także wójt Mariusz Adamczyk, 
obejmując tym samym obowiązki na nową kadencję.

Radni ustalili składy osobowe komisji stałych:

Komisja Rewizyjna
1. Nawrat Tomasz – przewodniczący
2. Klimek Paweł – zastępca przewodniczącego
3. Dziędziel Bogusław
4. Gajek Zbigniew
5. Kołek Jacek

Komisja sKaRg, wniosKów i Petycji
1. Michał Kuczak – przewodniczący
2. Kiermaszek Krzysztof – zastępca przewodniczącego
3. Balcar Łukasz
4. Ptak Teresa
5. Tatarczyk Stanisław

Komisja Rozwoju gosPodaRczego i Budżetu
1. Tatarczyk Stanisław – przewodniczący
2. Balcar Łukasz – zastępca przewodniczącego
3. Gąsior Kamil
4. Kuczak Michał
5. Skupień Zygmunt

Komisja mienia Komunalnego, ochRony 
ŚRodowisKa i BezPieczeństwa PuBlicznego

1. Kubica Krzysztof – przewodniczący
2. Kołek Jacek – zastępca przewodniczącego
3. Kiermaszek Krzysztof
4. Palowski Stanisław
5. Skupień Zygmunt

AkcjA ZimA 2018/2019
Podajemy wykaz telefonów, pod którymi można zgłaszać proble-

my związane z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie 2018/2019 na 
terenie gminy Godów.

inteRwencje dotyczące dRóg gminnych:
1. Sołectwa gołkowice i skrbeńsko:

S.C. HALFAR Grzegorz, Henryk Halfar z Gołkowic – tel. 600 819 676
2. Sołectwa skrzyszów, Krostoszowice, Podbucze, godów:

Firma Handlowo-Usługowa Grzegorz Kacprzak z Czyżowic
– tel. 602 736 196

3. Sołectwo Łaziska:
Rafał Machnik z Czyżowic – tel. 506 900 575

lub w godzinach pracy Urzędu Gminy Godów, pod numerem tele-
fonu: 32/ 476 50 65 wew. 19.

inteRwencje dotyczące dRóg Powiatowych:
Wszelkie interwencje dotyczące odśnieżania dróg powiatowych 

zlokalizowanych na terenie powiatu wodzisławskiego można zgłaszać 
pod niżej wymienione numery kontaktowe:
•	 tel. stacjonarny (całodobowo, 7 dni w tygodniu) – tel. 32 451 76 07 w. 25
•	 tel. komórkowy (całodobowo, 7 dni w tygodniu) – tel. 515 509 955

M. Fros

Przekazanie urządzenia 
do Pomiaru zanieczyszczeń 

i bezPłatne badania Płuc 
w skrzyszowie

W piątek 16 listopada 2018 r. w Ośrodku Kultury w Skrzyszowie w ra-
mach kampanii społecznej Polskiej Spółki Gazownictwa pod hasłem 
„Przyłącz się, liczy się każdy oddech” odbyła się konferencja poświę-
cona gazyfikacji. W trakcie konferencji nastąpiło uroczyste przekaza-
nie gminie urządzenia do pomiaru zanieczyszczeń. Urządzenie to zo-
stanie zamontowane na terenie Skrzyszowa.

Dodatkowo w tym dniu mieszkańcy gminy mogli skorzystać z bez-
płatnych badań spirometrycznych, a u dyżurujących w Ośrodku Kultu-
ry przedstawicieli Polskiej Spółki Gazownictwa mogli zaczerpnąć in-
formacji o możliwościach przyłączenia się do sieci gazowej, uzyskać 
pomoc w wypełnianiu wniosków dotyczących przyłączenia do sieci 
oraz złożyć te wnioski. 

B. Wala

„koPerta Życia” 
– ta koPerta moŻe 
uratować ci Życie!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Godów, pragnę zaprosić Was 
do udziału w akcji społecznej „KOPERTA ŻYCIA”.

„KOPERTA ŻYCIA” to program przygotowany z myślą o bezpieczeń-
stwie naszych mieszkańców, szczególnie osób starszych, samotnych, 
przewlekle chorych, po to, by życie można było ratować szybciej i sku-
teczniej. Akcja ma na celu zwiększenie Państwa bezpieczeństwa po-
przez przyspieszenie wykonywania czynności ratunkowych prowa-
dzonych przez zespoły ratownictwa medycznego.

Przygotowaliśmy dla Państwa zestaw zawierający ankietę z koper-
tą oraz  naklejkę na lodówkę, w której zestaw będzie przechowywa-
ny. W ankiecie znajdziecie Państwo pytania dotyczące stanu zdrowia, 
w szczególności przebytych chorób, zażywanych leków, kontaktu do 
bliskich oraz innych ważnych z medycznego punktu widzenia infor-
macji. Ankieta powinna być aktualizowana na bieżąco, po każdej zaist-
niałej zmianie dotyczącej jej treści.

Zestawy zawierające „KOPERTĘ ŻYCIA” można nieodpłatnie otrzy-
mać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Godowie z siedzibą 
w Gołkowicach oraz w Urzędzie Gminy Godów.

Mam nadzieję, że dzięki akcji podniesie się poczucie Państwa bez-
pieczeństwa oraz jakość wykonywanych usług ratunkowych.

Życzę wszystkim mieszkańcom Gminy Godów dużo zdrowia i aby 
„KOPERTA ŻYCIA” nie musiała być wykorzystywana.

Mariusz Adamczyk
Wójt Gminy Godów

Komisja eduKacji, KultuRy i zdRowia
1. Dziędziel Bogusław – przewodniczący
2. Gajek Zbigniew – zastępca przewodniczącego
3. Gąsior Kamil
4. Klimek Paweł
5. Kubica Krzysztof
6. Nawrat Tomasz
7. Palowski Stanisław
8. Ptak Teresa 

Obrady można na żywo śledzić w internecie – na stronie www.go-
dow.pl znajduje się zakładka – Sesje Rady Gminy on-line. 

G. Pietroszek

i sesja rady Gminy Godów Viii kadencji (2018-2023)

Krostoszowickie kilometry niepodległości, Krostoszowice 11.11.2018 r.

Jubileusz 10-lecia Koła Turystyki Rowerowej Gminy Godów, 
Gołkowice 24.11.2018 r. I Sesja Rady Gminy Godów VIII kadencji (2018-2023), Godów 20.11.2018 r.

Jubilaci – 60 lat małżeństwa, Skrzyszów 27.11.2018 r.

Złota szkoła, złote przedszkole w Skrbeńsku

Fo
t. 

G
CK

Si
T 

w
 G

od
ow

ie
Fo

t. 
S.

G
ry

m

Fo
t. 

G
m

in
a 

G
od

ów
Fo

t. 
G

m
in

a 
G

od
ów

Fo
t. 

ZS
P 

w
 S

kr
be

ńs
ku



z życia gminy4

Uczestnicy polsko-niemieckiej wymiany szkolnej, 
Wolmirstedt październik 2018 r.

jEstEśmy nr 159

inwestycje 
w Gminie Godów

Aktualnie na terenie gminy prowadzone są termomodernizacje 
czterech gminnych obiektów oraz budowa przedszkola publicznego 
w Gołkowicach.

Zadanie „Termomodernizacja z wykorzystaniem odnawialnych źró-
deł energii” realizowane jest w ośrodku Kultury w godowie i ośrod-
ku Kultury w skrbeńsku. Zakres robót obejmuje przebudowę oraz 
termomodernizację wraz z wymianą instalacji elektrycznej i  sanitar-
nej, a w Ośrodku Kultury w Skrbeńsku dodatkowo nadbudowę bu-
dynku. W obydwu ośrodkach nastąpi przebudowa kotłowni z monta-
żem kotła gazowego kondensacyjnego. Ponadto w Ośrodku Kultury 
w Skrbeńsku zostanie wykonana instalacja solarna, a w Ośrodku Kul-
tury w Godowie zostanie zamontowana pompa ciepła powietrze-wo-
da. Planowane zakończenie zadania: 15 maja 2019 r. Na termomoder-
nizację dwóch ośrodków kultury udało pozyskać się dofinansowanie 
w wysokości 1.837.311,01 zł ze środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

W OśrOdku kultury W GOdOWie 
nA chWilę OBecną WykOnAnO:

•	 rozbiórkę posadzek z płytek ceramicznych i podłogi drewnianej 
w sali imprezowej na parterze;

•	 rozbiórki posadzek betonowych i podbudowy oraz drewnianych 
podłóg na piętrze;

•	 roboty rozbiórkowe zsypu budowlanego do gruzu;
•	 roboty elektryczne demontażowe, montaż instalacji gniazd i siły, 

montaż instalacji strukturalnej, monitoringu, oświetlenia, instalacji 
alarmowej;

•	odkopanie fundamentów, odeskowanie wykopów, wykonanie izo-
lacji przeciwwilgociowych;

•	 rozbiórkę kominów;
•	docieplenie posadzek – rozbiórkę posadzek betonowych i podbu-

dowy w sali imprezowej na parterze;
•	 izolacje przeciwwwilgociowe fundamentów;
•	docieplenie posadzek – podkłady pod posadzki na gruncie w sali 

imprezowej na parterze;
•	 rozebranie i uzupełnianie ścian na parterze i piętrze.

W OśrOdku kultury W SkrBeńSku WykOnAnO:
•	 roboty rozbiórkowe – rozebranie ścian, filarów i kolumn na podda-

szu;
•	 roboty murowe – wykonanie ściany budynku z pustaków ceramicz-

nych – nadbudowę budynku;
•	 roboty żelbetowe – wykonanie deskowania i zbrojenia;
•	 zmianę konstrukcji dachu.

Drugie zadanie: „Termomodernizacja dwóch budynków użytecz-
ności publicznej na terenie gminy Godów” dotyczy remizy ochotni-
czej straży Pożarnej w godowie oraz budynku byłego przedszko-
la w godowie. Na zadanie pozyskano dofinansowanie w  wysokości 
872.825,01 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020. Prace rozpoczęły się w październiku, a za-
kończenie realizacji nastąpi 30 czerwca 2019 r. 

Najważniejszą inwestycją w naszej gminie jest budowa przed-
szkola publicznego w  gołkowicach przy ul. Piotrowickiej. Będzie 
to przedszkole 8-oddziałowe z zapleczem sanitarnym, magazyno-
wym, administracyjnym, technicznym oraz zapleczem kuchennym do 
przygotowywania pełnych posiłków na miejscu. W przedszkolu bę-
dzie także sala gimnastyczna, a  obok przedszkola powstanie boisko 
o nawierzchni poliuretanowej oraz plac zabaw wyposażony w 17 urzą-
dzeń zabawowych. Wykonawcą zadania jest firma F-BUD Sp. z  o.o., 

Film „Pod Hołdom”
W Połomi powstał film o losach śląskiej, górniczej rodziny. Jego pre-

miera miała miejsce 19 listopada o w Ośrodku Kultury w Gołkowicach. 
W role aktorów wcielili się członkowie grupy teatralnej KREDENS działa-
jącej przy Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Mszanie. Twórcami fil-
mu są: Agata Wrożyna-Juszczak, która zajęła się scenariuszem oraz reży-
serią, MR RECORDS – filmowanie z pasją – Łukasz Mroczek, Daniel Robe-
nek oraz Fotosteria Łukasz Godula, którzy zajęli się kamerą i montażem; 
oraz Robert Wrożyna, który przygotował dźwięk i muzykę.

Film jest częścią projektu współfinansowanego przez Narodowe-
go Centrum Kultury w ramach programu „Kultura Interwencje 2018 Et-
noPolska”. Przedsięwzięcie obejmuje ponadto wydanie śpiewników 
pieśni ludowych, tomiku wierszy, a także nagranie płyt przez zespo-
ły Mszanianka i Połomianka. Powstanie także teledysk. Cały projekt to 
koszt 58 tys. zł., pozyskane przez GOKiR środki wynoszą 55 tys. 

Dziękujemy wszystkim widzom za przybycie.
emilia Szczypka

Sp. K. z Wodzisławia Śl. Prace budowlane zostały rozpoczęte 1 czerw-
ca 2018 r., zakończenie realizacji zadania wyznaczono na 30 czerwca 
2020 r.

W OkreSie Od czerWcA dO PAździernikA 2018 r. WykOnAnO: 
•	 roboty ogólnobudowlane kubaturowe: roboty przygotowawcze, 

roboty ziemne, ławy fundamentowe, ściany fundamentowe, izola-
cję ścian fundamentowych, konstrukcje żelbetowe, zbrojenie, strop 
żelbetowy, zasypanie fundamentów, ściany konstrukcyjne parteru, 
ścianki działowe, warstwy posadzkowe parteru i strychu;

•	wewnętrzne instalacje: instalację podposadzkową wodno-kana-
lizacyjną, studnię schładzającą w kotłowni, instalację elektryczną;

•	 instalację ekwipotencjalną i odgromową.
B. Wala

sPokobabki – to juŻ 5 lat
21 listopada swój jubileusz 5-lecia obchodził zespół wokalny SPO-

KOBABKI, działający przy Ośrodku Kultury w Skrzyszowie. Uroczystość 
rozpoczęła się krótkim koncertem, podczas którego prowadząca zespół 
Danuta Szczypka opowiedziała co prawda krótką, ale bogatą historię 
SPOKOBABEK. W ciągu tych 5 lat zespół wystąpił aż 50 razy na różnego 
rodzaju imprezach i uroczystościach na terenie naszej gminy, gminy Go-
rzyce oraz zaprzyjaźnionej gminy Petrovice u Karvine. Ponadto SPOKO-
BABKI zostały laureatkami wielu konkursów i przeglądów. Z okazji jubi-
leuszu zespół nagrał i wydał płytę pt. „SPOKOBABKI ŚWIĄTECZNIE”, któ-
ra jest zwieńczeniem ich 5-letniej działalności.

emilia Szczypka
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ii jesienne sPotkanie 
Henryka Grzonki

28 listopada 2018 roku w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Łazi-
skach z inicjatywy zespołu Kalina odbyło się II Jesienne Spotkanie 
Henryka Grzonki. Gośćmi gospodarza spotkania tym razem byli Józef 
Gawliczek i Zygmunt Hanusik – dwaj wybitni uczestnicy kilku edycji 
Wyścigu Pokoju oraz Tour de Pologne:

•	 Józef Gawliczek – polski kolarz szosowy startujący w wyścigach 
w latach 60. XX stulecia, zwycięzca Tour de Pologne. Trzykrotnie 
brał udział w mistrzostwach świata w wyścigu indywidualnym ko-
larzy amatorskich: w 1961, 1963 oraz 1966. /Wikipedia/

•	Zygmunt Józef Hanusik – polski kolarz, trener, olimpijczyk z Mek-
syku 1968. W latach 1960-1978, reprezentował barwy klubu Górnik 
Lędziny. Karierę zakończył w Polonii Łaziska Górne. Uczestnik Wy-
ścigu Pokoju w którym startował czterokrotnie. /Wikipedia/

Henryk Grzonka ze swoją dziennikarską umiejętnością i niesamowi-
tą wiedzą sportową w swobodny, swojski i ciepły sposób poprowadził 
cały wieczór, omawiając m.in. przebieg i historię startów zaproszonych 
gości w wyścigach kolarskich lat 60. ubiegłego wieku. W dalszej części 
spotkania Józef Gawliczek i Zygmunt Hanusik opowiedzieli o swoich 
początkach kolarskich. Zebrani mieszkańcy mogli dowiedzieć się wie-
le ciekawostek z okresu sportowego życia i sławy obu kolarzy. Wieczór 
był bardzo ciekawy, a momentami żartobliwy, goście w barwny spo-
sób odpowiadali na pytania zadawane przez mieszkańców Łazisk, któ-
rzy dopisali frekwencją. W trakcie spotkania padła obietnica, że za rok 
również zostanie zorganizowane podobne spotkanie, może tematem 
będzie piłka nożna? Na zakończenie można było otrzymać autografy 
legendarnych już kolarzy i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Po prelek-
cji wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek, jaki przygotowały pa-
nie z zespołu Kalina. Był to również czas na dyskusję i rozmowy. 

Szczególne podziękowania za zorganizowanie spotkania kierujemy 
do Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie, Jarosła-
wa Widenki, Zbigniewa Klimka oraz sołtys Elżbiety Szatoń 

Już dzisiaj zapraszamy za rok na III Jesienne Spotkanie – NAPRAW-
DĘ WARTO !!!

 zbigniew Gajek 

„księŻniczka 
na ziornku GrocHu”

Humor na najwyższym poziomie, fantastyczne aktorstwo, niezwy-
kle ciekawa historia, a to wszystko za sprawą seniorów z Wodzisław-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy odwiedzili Przedszko-
le Publiczne im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Gołkowicach. 23 paź-
dziernika 2018 r. Przedszkolaki ze wszystkich grup mogły się przenieść 
do zaczarowanej krainy baśni. Teatr „Młodzi Duchem” wystawił w tym 
dniu baśń pt. „Księżniczka na ziornku grochu”. Przestawienie było 
o tyle ciekawe, że zostało osadzone w realiach Śląska i opowiedziane 
w gwarze śląskiej. Cały spektakl przygotowali seniorzy. Zarówno sama 
baśń, jak i oprawa wizualna, muzyczna oraz stroje wzbudziły ogrom-
ny zachwyt wśród bardzo młodych widzów, a także ich opiekunów. 

Przedawnienie to odbyło się w ramach projektu „Przedszkolak na 
tropie swojej tożsamości”, który jest realizowany w przedszkolu przez 
grupy 5-latków („Mądre sówki” oraz „Biedronki”). Wizyta aktorów z Wo-
dzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyła się w ramach reali-
zacji drugiego bloku projektu, który nosi nazwę „Śląsk – kultura, obycza-
je i tradycje”. Projekt ten ma za zadanie pomóc dziecku zrozumieć swoje 
korzenie, pochodzenie i przekazać podstawowe wartości patriotyczne.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim aktorom z Wodzi-
sławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dziękujemy za wspaniałe 
przedstawienie oraz za rozpowszechnianie naszej pięknej gwary ślą-
skiej. 

Anna Błatoń, Weronika czyż, Weronika Prochasek 

Hildegarda Szkatuła urodziła się 6 czerwca w 1940 roku w Lubomi, od 
1962 roku mieszka w Krostoszowicach. Od 1970 roku jest członkinią Koła 
Gospodyń Wiejskich w Skrzyszowie, gdzie powstał zespół folklorystyczny 
pod nazwą Gosposie. Zaczynała jako solistka i gawędziarka regionalna. 
na początku opowiadałach na imprezach u nas – jak sama mówi, później 
bawiła publiczność na Dniu Kobiet, Dniu Babci, Dniu Matki, andrzejkach 
i na zebraniach SKR oraz na gminnych dożynkach w Godowie. Stopnio-
wo zaczęła brać udział w różnych konkursach i spotkaniach z folklorem. 

20 listopada 2018 roku zawitała do Szkoły Podstawowej im. Porucz-
nika Pilota Franciszka Surmy w Gołkowicach, aby przybliżyć gimnazja-
listom i klasom ósmym śląskie tradycje i obyczaje.

Upragnionym rokiem był dla niej rok 2000, wtedy Hildegarda Szka-
tuła otrzymała tytuł Ślązaczki Roku. 15 października 2000 roku przy 
placu Sejmu Śląskiego odbył się galowy koncert IX Konkursu Ślązaka 
Roku „Po naszymu, czyli po śląsku”. Spośród 100 uczestników wyłonio-
no zwycięzców, wśród nich znalazła się krostoszowiczanka – Hildegar-
da Szkatuła, która uzyskała zaszczytne 2. miejsce. Opowiadała o tym, 
jak się ze swym „chopem” dorabiała chleba i nieba, jak wybiła mu „go-
łymbie z palicy, za co tera do babskich robót się styrko”. Mówiła o „tyt-
ce po szkróbku”, co nasypano do niej gipsu i kluski były twarde jak 
kule armatnie. Historyjkę o swoim mężu podsumowała następująco: 
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Przedstawienie pt. Księżniczka na ziornku grochu,Gołkowice 23.11.2018 r.

masz wiele lat, a Życia wciąŻ mało
z SercA i duSzy ślązAczkA – hildeGArdA SzkAtułA

chop na pyndzyji to jak szrank na środku izby – obchodzić go trzeba, a wy-
ciepnonć szkoda, czym zyskała przychylność jury: senatora Kazimierza 
Kutza, prof. Doroty Simonides, pisarza Bolesława Lubosza i prof. Jana 
Miodka. Często pojawiała się na łamach „Nowin Rybnickich”, uczestni-
czyła w różnych sondach, wypowiadała się w 2002 roku na temat: „Czy 
wyobrażasz sobie święta bez telewizora?”. Stwierdziła, że najchętniej 
wtedy słucha kolęd, które śpiewają razem z telewizorem. Innym razem 
stanowczo oznajmiła: nos dzień zakochanych nie obowionzuje.

Ciekawą datą dla Ślązaczki Roku 2000 był 21 stycznia 2009 roku, 
kiedy udała się z wizytą do Brukseli do Jerzego Buzka, a wiosną tego 
samego roku miała zaszczyt prowadzić w Chorzowie na stadionie spo-
tkanie z Ślązakami i zacnym politykiem.

Bez wątpienia jest to znana gawędziarka regionalna i popularyzator-
ka śląskiego folkloru, wychowana przez matkę, która trzymała nos sztram 
– jak sama wspomina. Spotkanie pozwoliło młodzieży szkolnej poznać 
dawne czasy, w których żyło się biedniej, ale szczęśliwiej – jak mówi Pani 
Hildegarda Szkatuła, która na życie zawsze patrzy optymistycznie:

Życie jest piękne, póki jesteś beztroski i młody
lecz z biegiem lat dostrzegasz, jak podstępnie rzuca ci kłody
kocham to życie, choć zadaje rany…

Beata Bienia
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To jakby wczoraj dostaliśmy małe karteczki z zaproszeniem do 
szkoły, żeby reaktywować chór, żeby wyćwiczyć trzy piosenki i wy-
stąpić na Jubileuszu 60-lecia istnienia Szkoły Podstawowej w Skrzy-
szowie. Tak naprawdę to działo się 20 lat temu około 15 października 
1998 roku. Karteczki napisała własnoręcznie pani Małgosia Tolarz, któ-
rej charakter pisma każdy z nas dobrze zna, która w szkole zawsze pro-
wadziła chór. Wszyscy się zgłosili, można powiedzieć, że było to spo-
tkanie absolwentów z różnych roczników po latach, stąd też wzięła się 
nazwa chóru – Absolwent. Trzy próby i 6 listopada 1998 roku udało się 
uświetnić szkolną akademię. Przygotowaliśmy trzy utwory hymn szko-
ły „Witaj ukochana szkoło”, „Czas płynie czas” i „Kapitańskie Tango”, no 
i nie mieliśmy ochoty na tym poprzestać, wszyscy z entuzjazmem po-
stanowili: „Zróbmy jeszcze coś, może kolędy na Boże Narodzenie” i tak 
jest do dziś przez ostatnie 20 lat.

Spotykamy się co wtorek w Ośrodku Kultury w Skrzyszowie, śpie-
wamy pieśni w układzie czterogłosowym, soprany i alty uczy pani Mał-
gorzata Tolarz zaś tenory i basy Bożena Marcol. Koncertujemy głównie 
w kościele, dlatego też w swym repertuarze mamy najwięcej pieśni ko-
ścielnych takich jak. kolędy, pieśni postne, wielkanocne, eucharystycz-
ne, kapłańskie, dziękczynne, do świętych patronów, ślubne, pogrze-
bowe itd. Najwięcej koncertowaliśmy w kościele w Skrzyszowie, w naj-
bliższym sąsiedztwie w Godowie, Gołkowicach, Łaziskach, Krostoszo-
wicach. Poza gminą w Mszanie, Jastrzębiu na os. Arki Bożka, w Wodzi-
sławiu u św. Herberta, na Wilchwach, w Radlinie, Rybniku, w Połomi, 
w Moszczenicy, Turzy Śląskiej, w Zakopanem na Cyrhli i na Krzeptów-
kach, w Kalwarii Zebrzydowskiej, w Łagiewnikach, w Katedrze w Gło-
gówku, w Licheniu w Radziechowach koło Żywca, w Międzygórzu za 
Kłodzkiem, w Szczyrku na Górce. Za granicą w Petrowicach, Detmo-
rowicach Boguminie, w Złotych Horach, Rajeckich Teplicach, a także 
w Austrii. Każdego roku uczestniczymy w przeglądzie Zespołów Ar-
tystycznych w Bierach, a także w koncertach Adest Fideles, dwukrot-
nie w Żorach na przeglądzie pieśni postnych i pokutnych. Uczestni-
czymy także w uroczystościach środowiskowych np. festyny i dożyn-
ki, gdzie śpiewamy pieśni świeckie i biesiadne. Wystąpiliśmy na posie-
dzeniu Rady Powiatu w Wodzisławiu Śląskim, a także mieliśmy nagra-
nie w telewizji TVS w Katowicach. 

1 grudnia br. chór Absolwent świętował swój jubileusz 20-lecia dzia-
łalności w Ośrodku Kultury w Skrzyszowie. Po przywitaniu zaproszo-
nych gości w części oficjalnej chór wystąpił z trzema utworami „Allelu-
ja”, „Podziękowanie Bogu za wszystko co stworzył” oraz „Muzyka jest 
twym przyjacielem” przy akompaniamencie Bożeny Marcol. Następ-
nie na ręce Małgorzaty Tolarz i Bożeny Marcol wszyscy goście złożyli ży-
czenia i kwiaty. Kolejnym punktem programu był pianistyczny minipo-
kaz – wystąpiły Julia Gawlica i Marysia Radzio. Po uroczystym obiedzie 

Wiesław Jureczko przedstawił multimedialną prezentację „20 lat istnie-
nia chóru Absolwent w pigułce”. Wszyscy chętnie zobaczyli, jak wyglą-
daliśmy 20 lat temu, dodatkowo odpowiednio dobra oprawa muzycz-
na będąca tłem do refleksji sprawiła, że godzinna prezentacja trwała 
jakby chwilkę i co najważniejsze wszyscy oglądali w ciszy i skupieniu. 
Ostatnim punktem programu był występ zespołu muzycznego Kwaśni-
ca, który specjalizuje się w muzyce bawarskiej oraz tyrolskiej. Oprócz ty-
powych utworów bawarskich, gra także światowe przeboje muzyki ta-
necznej, muzykę biesiadną całkowicie na żywo i różnym żarcikami oraz 
humorystycznym kawałami świetnie potrafi rozbawić nawet najbardziej 
wymagająca publiczność. Na koniec dla najbardziej wytrwałych Dariusz 
Stokłosa i Robert Stefański przygotowali muzykę disco.

To co piękne szybko się kończy, spotkanie jubileuszowe było bar-
dzo udane i szybko zleciało. Dobrze, że pozostaną wspomnienia i prze-
piękne zdjęcia, które uchwyciły te magiczne chwile radości, wzrusze-
nia i zadowolenia z tego, co udało nam się przez te wspólne 20 lat osią-
gnąć. Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym gościom za przyję-
cie zaproszenia, za wspólnie spędzone z Absolwentem chwile, za każ-
de miłe słowo, prezenty i kwiaty. Dziękujemy wszystkim sponsorom 
za ich życzliwość i wsparcie finansowe. Specjalne podziękowanie tak-
że dla pani Urszuli i ekipy przygotowującej poczęstunek za  ich trud 
i poświęcenie. Dzięki Nim oprócz uczty dla ducha doświadczyliśmy tez 
uczty dla ciała.

ewa Gąsior

dwadzieścia lat działalności cHóru absolwent

andrzej Po raz kolejny 
zorGanizował Hubertusa
3 listopada 2018 roku uczestnicy zebrali się na farmie u Andrzeja w Go-

dowie przy ulicy Leśnej. Tam zostali gorąco powitani przez organizatorów. 
Po przemówieniu wyruszył korowód hubertusowski ulicami gminy Go-
dów. Masterem był jeździec Robert Radecki na klaczy Malwina, a nad bez-
pieczeństwem korowodu czuwała OSP z Godowa. Pogoda niestety nie 
była dla nas łaskawa. Pochmurne niebo oraz mżawka mogłaby zniechęcić 
niektórych mieszczuchów, ale nam wszystkim obecnym to nie przeszka-
dzało. Dopisywały humory, wspaniałe rumaki i dobre smaki. Mała gastro-
nomia cząstowała nas przepyszną grochówką i z grilla kiełbaską.

Pościg za lisem odbył się na polanie pod dębami. Zorganizowa-
no dwie gonitwy. W pierwszej gonitwie świetnie odbijała ataki Mar-
ta Mnich i jej siwy Slik. Lis był nieuchwytny, sprytny i przebiegły. Wie-
lu próbowało go upolować, jednak po długiej, męczącej nagonce cel 
osiągnął Mateusz Macha i jego huculska klacz Kasia z Rydułtów. Gratu-
lacje! W drugim pościgu lisem uciekającym była Marta Szuścik na kla-
czy Conchita. Zawodniczka wielokrotnie wystawiła myśliwych do wia-
tru. Zwinnego lisa było ciężko uchwycić. Ale jednak bohaterką została 
Sonia Juzek na klaczy Jawa z Rogowa . Gratulujemy! I już wiadomo kto 
w przyszłym roku będzie lisem na Hubertusie u Andrzeja w Godowie.

Niespodzianką tegorocznej imprezy był pokaz kowalstwa. Kowal 
Piotr Micek kuciem koni zajmuje się zawodowo już trzynaście lat.Przy-
jechał do nas z Czech, jest hodowcą koni i prowadzi gospodarstwo 
w Czechach. Pokazał nam, jak się zdejmuje konikowi zużyte podkowy, 
wywerkował, dopasował i przybił nowe podkówki. Podczas pokazu 
dzieci mogły zadawać różne pytania, oglądać warsztat kowalski. A kto 
chciał mógł otrzymać nawet podkowę na szczęście. Wszystkim bardzo 
się podobało, jednak rzemiosło kowala to nie łatwa praca.

Tradycją Huberusa u Andrzeja są zabawy hubertusowskie. Między 
innymi w wyścigu w parach pokazała się najszybsza amazonka Sonia 
Juzek i siwa klacz Jawa. Poraz kolejny w dzisiejszym dniu odebrała na-
grodę główną od organizatora imprezy Andrzeja.

W blasku wielkiego płonącego ogniska i wspaniałej muzyki go-
spodarze imprezy i goście bawili się do późnych jesiennych godzin. 
Wszystkim uczestnikom i sponsorom imprezy ,,Hubertus u Andrzeja 
2018" dziękujemy i zapraszamy za rok

Małgorzata Mnich

Prawa dziecka 
oczami dzieci

20 listopada w SP w Krostoszowicach uczczono 29 rocznicę uchwa-
lenia przez ONZ Konwencji o Prawach Dziecka. Z tej okazji odbył się 
krótki apel na temat praw dziecka i historii ich spisania – zwłaszcza, 
że to strona polska przedstawiła jako pierwsza w 1978 roku projekt 
uchwalenia praw dziecka.

 Następnie poszczególnym klasom zostały przez pedagoga szkol-
nego przydzielone poszczególne zadania: klasy I - IV wykonywały pra-
ce plastyczne pt. „Prawa Dziecka oczami dzieci”, klasy V-VIII miały do 
zrobienia banery oraz kolorowe balony z hasłami promującymi pra-
wa dziecka. Dodatkowo klasa III zaprezentowała swoje drzewa gene-
alogiczne, które odwoływały się do prawa dzieci dotyczącego znajo-
mości swojej tożsamości, posiadania rodziny, poznania swojego po-
chodzenia. Wszystkie prace, plakaty i banery ozdobiły wystawę na 
głównym korytarzu i wszystkim wchodzącym do szkoły przypominały 
brzmienie zapisanych w Konwencji praw dziecka.

Anna kozielska-Garus
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śPiewamy dla niePodleGłej
Bo nie dość jest myśleć i chcieć o Polsce i dla Polski. 
trzeba samemu reprezentować Polskę.

Aleksander Kamiński

15 listopada 2018 roku. Jesienny wieczór. Gołkowice spowite atra-
mentową ciemnością. W powietrzu podekscytowanie, oczekiwanie. 
W końcu to ważna sprawa, wspólna sprawa. koncert jesienny na dwa 
świerszcze i wiatr… koncert na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos… dla 
Niepodległej.

15 listopada 2018 roku na scenie Ośrodka Kultury w Gołkowicach 
odbył się koncert dedykowany Niepodległej przygotowany przez spo-
łeczność Szkoły Podstawowej w Gołkowicach.

Oprawą muzyczną uroczystości zajęli się: pani Krystyna Kelner, pan 
Grzegorz Wolny i pani Mariola Musioł z zespołem Kantyczki. Koncert 
poprowadzili pan Grzegorz Wolny i pani Agata Marcinkowska-Nowak, 
przewodnicy podczas historycznej podróży ku wolności. 

Najmłodszych artystów przygotowały nauczycielki edukacji wcze-
snoszkolnej. 

O medialną oprawę uroczystości zadbała pani Justyna Wasińska. 
Archiwalne fotografie upamiętniające ważne wydarzenia i bohaterów 
walczących o wolność, idealnie współgrały z podniosłym nastrojem 
uroczystości. 

Uroczystość przyciągnęła liczną publiczność: mieszkańców Gołko-
wic, rodziców, uczniów, nauczycieli. Przybyli także zaproszeni goście.

Na koncert zaprosili, dostojnie płynąc po scenie w rytm Poloneza, 
uczniowie klasy VII A. Pierwszoklasiści wywołali wzruszenie, śpiewając 
pieśń Ojczyzna. Uczniowie klas II i III przybyli na scenę wraz z utworem 
Przybyli ułani pod okienko. Laura Tatarczyk – uczennica klasy IVB, wraz 
z chórkiem dziewcząt, urzekła nas pieśnią O mój rozmarynie. Zakręciła 
się w oku łza, kiedy usłyszeliśmy Natalię Długi z klasy IV A w utworze 
kiedy żołnierze wracają.

czerwone słoneczko wdzięcznie wyśpiewała Wiktoria Masny – lau-
reatka II miejsca w III Powiatowym Przeglądzie Pieśni i Piosenki Patrio-
tycznej w Pszowie. Zuzia Błatoń - laureatka III miejsca w III Powiato-
wym Przeglądzie Pieśni i Piosenki Patriotycznej w Pszowie, zaczarowa-
ła nas utworem rozkwitają pąki białych róż.

Jest takie miejsce, jest taki kraj… lirycznie o Polsce śpiewała Maja 
Wawrzyczny VI B - laureatka Grand Prix w III Powiatowym Przeglą-
dzie Pieśni i Piosenki Patriotycznej w Pszowie oraz zdobywczyni I miej-
sca w tegorocznym Międzygminnym Konkursie Pieśni Patriotycznej 
w Skrbeńsku. A mury runą, runą, runą. i pogrzebią stary świat! Marta 
Ptaszyńska – laureatka II miejsca w III Powiatowym Przeglądzie Pieśni 
i Piosenki Patriotycznej w Pszowie, z mocą skandowała frazy utworu 
Mury. Oliwia Zozworek – laureatka II miejsca w II Powiatowym Przeglą-

dzie Pieśni i Piosenki Patriotycznej w Pszowie oraz I miejsca w Międzyg-
minnym Konkursie Pieśni Patriotycznej w Skrbeńsku, urzekła nas gło-
sem w piosence Miejcie nadzieję. Natomiast w tangu na głos, orkiestrę 
i jeszcze jeden głos, dane nam było usłyszeć głos dojrzałej interpretacji 
młodej wokalistki. Kolejna laureatka, Zuzanna Głowacka, zdobywczy-
ni III miejsca w I Powiatowym Przeglądzie Pieśni i Piosenki Patriotycz-
nej w Pszowie, zaśpiewała z głębi serca, pięknie oddając głębię pieśni 
Żeby Polska była Polską. nielegalne kwiaty, niepodległe kwiaty, to najdroż-
sze kwiaty…Wiktoria Marcol podarowała publiczności bukiet porusza-
jących dźwięków w utworze nielegalne kwiaty. Wykonawczyni to laure-
atka Grand Prix w III Powiatowym Przeglądzie Pieśni i Piosenki Patrio-
tycznej w Pszowie. Uroczystość uświetniły także występ niepokornych 
dziewcząt z klasy V C, które wyśpiewały niepodległą, niepokorną.

Wspaniale zaprezentował się zespół Kantyczki w utworze Gdzie są 
kwiaty z tamtych lat? Podarował nam również muzyczną pamiątkę – 
wspomnienie naszego patrona, bohatera, porucznika pilota Francisz-
ka Surmy, piosenkę lotnik.

Koncert na głos, orkiestrę i …wiele głosów… Na koniec uroczysto-
ści rozbrzmiały mocne dźwięki wspólnie zaśpiewanych pieśni dla Nie-
podległej: Marszu i Brygady i Wojenko, wojenko.

Ogromny udział w organizacji uroczystości mieli również rodzi-
ce, którzy się wspaniale zaangażowali. Przygotowali kiermasz, pod-
czas którego można było zakupić słodkości i ozdoby wykonane przez 
uczniów i nauczycieli. Dzięki temu udało się zebrać pokaźną kwotę 
930 złotych na potrzeby szkoły. 

elżbieta krzysztofczyk-kosek

Cytaty zaczerpnęłam z utworów :
Mury Jacka Kaczmarskiego
Miejcie nadzieję Adama Asnyka
Żeby Polska była Polską Jana Pietrzaka
koncert jesienny na dwa świerszcze Wojciecha Niżyńskiego
tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos Grzegorza Tomczaka

wyjątkowo świętujemy 
100-lecie odzyskania 

niePodleGłości
historia to świadek dziejów, źródło prawdy, życia, pamięci,
mistrzyni życia, piastunka przeszłości i zwiastunka przyszłości.

Tytus Liwiusz

Szkoła Podstawowa w Gołkowicach 9 listopada 2018 r. w wyjątko-
wy sposób świętowała 100-lecie niepodległości. Tego dnia został przez 
uczniów zasadzony dąb Wolności. Rada Uczniowska zakopała kapsułę 
czasu, w której umieszczono życzenia, pozdrowienia i refleksje dla Nie-
podległej i przyszłych pokoleń od całej społeczności naszej szkoły. 

kapsuła czasu została zakopana na sto lat, do następnego jubile-
uszu odzyskania niepodległości. O godzinie 11:11 włączyliśmy się w ak-
cję Rekord dla Niepodległej i wspólnie zaśpiewaliśmy cztery zwrotki 
hymnu narodowego.

Przywołując Voltaire’a: tak oto właśnie pisze się historię.

Mateusz Andrzejuk

złota szkoła, 
złote Przedszkole

W październiku zaprzyjaźniony z nami Terapeutyczny Punkt Przed-
szkolny ,,Słoneczna Kraina" w Radlinie zaprosił nasze skrbeńskie 
przedszkole do wzięcia udziału w konkursie pt. „Wrzuć miedziaka na 
wcześniaka", którego organizatorem jest Fundacja ,,Słoneczna Kraina 
Dzieciom". Celem akcji było zebranie funduszy na realizację progra-
mu „Wcześniak na starcie”, którego głównym celem jest poprawa sy-
tuacji zdrowotnej dzieci urodzonych przedwcześnie poprzez stworze-
nie programu kompleksowej opieki. Z kolei zadaniem naszych przed-
szkolaków, pod czujnym okiem pani Joanny Krentusz, było zbieranie 
miedziaków, czyli monet o nominale 1gr, 2gr i 5gr.

Jak się okazało monety, które dla nas mają znikomą wartość, dla 
maluchów są na wagę złota.

Do akcji postanowiła się włączyć także szkoła podstawowa 
w Skrbeńsku i Szkolne Koło Wolontariatu ,,Brygada Otwartych Serc” 
pod wodzą pani Malwiny Wolny. Uczniowie naszej szkoły, nie od dziś 
wiedzą, jak ważne jest niesienie pomocy, zwłaszcza tej bezinteresow-
nej. W minionym roku szkolnym Brygada, we współpracy z Terapeu-
tycznym Punktem Przedszkolnym ,,Słoneczna Kraina", wzięła udział 
w Ogólnopolskim Projekcie „Podaj dobro dalej”, którego ideą było 
propagowanie wolontariatu wśród młodzieży.

W ramach podziękowań zarówno szkoła, jak i przedszkole otrzyma-
ły podziękowania w postaci złotego serca na fioletowym tle, które bę-
dzie zdobiło mury naszej placówki.

Wspólnymi siłami zebraliśmy 255 zł. W całej akcji zebrano ponad 
6.000 zł.

Dziękuję bardzo przedszkolakom, uczniom oraz ich opiekunom za 
ogromne zaangażowane i dobre serca.

Malwina Wolny
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W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa w Krostoszowi-
cach nawiązała ścisłą współpracę z Fundacją „Akademia Rozwoju Kre-
atywnego”. Uczniowie naszej szkoły poza zwykłymi lekcjami i obo-
wiązkami szkolnymi podejmują różne wyzwania w projektach eduka-
cyjnych, współfinansowanych przez Powiat Wodzisławski.

Młodsza część naszych uczniów wzięła udział w projekcie Fundacji 
Akademii Rozwoju Kreatywnego pod tytułem „Dbaj o swoje dziedzic-
two kulturowe”. Projekt miał na celu poszerzanie wiedzy uczniów na 
temat wpływu człowieka na środowisko, w którym żyje, a także wpływ 
rozwoju technologii na zmiany w tym środowisku. Najmłodsi ucznio-
wie podczas zajęć dowiedzieli się jak wyglądało życie ludzi w epoce 
kamienia i z jakimi trudnościami musieli sobie radzić, poznali wynalaz-
ki, które zmieniły oblicze ludzkości i dowiedzieli się wiele na temat nici 
powiązań pomiędzy człowiekiem a środowiskiem. 

W kolejnym z przedsięwzięć FAKR w naszej szkole, uczestniczyła kla-
sa VIII, która 14 listopada przez 4 godziny realizowała projekt edukacyj-
ny pt. „Nowoczesność dziś, zabytek jutro”. Uczniowie wysłuchali intere-
sującego wykładu pani Karoliny Mleczko o najsłynniejszych zabytkach 
naszego powiatu, a następnie pod jej okiem, rzeźbili owe perełki archi-
tektury w ogromnych blokach kamiennych, zwanych ichtiongami.

Z kolei klasa V już od września realizuje 32- godzinny projekt eduka-
cyjny pt. „Nasz Niepodległy Powiat”, napisany i prowadzony przez na-
uczycieli, panią Celinę Grieger-Brodowską i pana Zbigniewa Sosneckie-
go. Projekt ten podejmuje tematykę odzyskania niepodległości przez 
Polskę poprzez zajęcia artystyczne, historyczne, a nawet informatycz-
ne. Uczniowie wybrali się na dwie wycieczki, podczas których odwie-
dzili i zapalili znicze na grobach żołnierzy, jeńców i I i II wojny światowej 
oraz powstańców śląskich. Wykonali przepiękne prace plastyczne, m.in. 
kartki, laurki z życzeniami dla Niepodległej, ilustracje do pieśni patrio-
tycznych, szerokoformatowe plakaty społecznościowe pt. „Wywieś fla-
gę dla Niepodległej”, a także ilustracje do polskich symboli narodowych. 
Klasa V uczestniczyła w koncercie muzyczno-poetyckim, podczas które-
go uczniowie recytowali patriotyczne wiersze, a także słuchali i śpiewali 
piosenki patriotyczne i żołnierskie. W ramach projektu klasa piąta przy-
gotowała również uroczystą akademię z okazji 100-lecia odzyskania 

niepodległości, pt. „Krótki przekaz o poświęceniu i miłości, bez wzglę-
du na okoliczności”, podczas którego w przystępny sposób przedstawi-
ła społeczności całej szkoły i przedszkoli krwawą i tragiczną drogę przez 
123 lata niewoli naszej ojczyzny. W ramach projektu został przygotowa-
ny quiz wiedzowy o niepodległości Polski, dla uczniów klas młodszych 
w postaci krzyżówki, a dla starszych jako test wyboru.

Panel historyczny zajęć „Nasz niepodległy powiat wodzisławski" 
dotyczył losów Polaków w procesie odzyskania niepodległości w 1918 
roku. Uczniowie zapoznali się z dziejami oręża polskiego, sytuacją 
międzynarodową oraz uwarunkowaniami politycznymi, które przy-
czyniły się do oswobodzenia Polski po 123 latach niewoli.  Uczestnicy 
projektu wykorzystali swoją wiedzę i umiejętności do tworzenia pre-
zentacji multimedialnych oraz quizów historycznych dla całej społecz-
ności szkolnej w SP Krostoszowice.

Dzięki wspólnej pracy, integracji w grupie projektowej powstają 
naprawdę świetne dzieła plastyczne, muzyczne czy teatralne. A nasi 
uczniowie, już od najmłodszych lat mogą poszerzać swoje horyzonty 
naukowe i pogłębiać wiedzę.

celina Grieger-Brodowska, zbigniew Sosnecki, dominika Sikora 

Fundacja akademia rozwoju kreatywneGo 
w szkole w krostoszowicacH

"moŻna odejść na zawsze, 
by stale być blisko"

15 listopada 2018 roku zmarła nasza wieloletnia koleżanka Urszu-
la Santarius.

Urszula Santarius szefową naszego zespołu Familijo została 25 lat 
temu. Była osobą o wielu talentach, grała na akordeonie, śpiewała 
w zespole, miała ogromny talent zjednywania sobie przyjaciół, nie tyl-
ko w naszej gminie, ale i prawie w całej Polsce. Posiadała talent orga-
nizacyjny, z zespołem Familijo organizowała widowiska obrzędowe, 
spotkania z folklorem, spotkania wigilijne, zabawy i festyny, między 
innymi festyn ziemniaczany, który odbywa się corocznie do dzisiaj. Po-
siadała także talent kulinarny, jej umiejętności były wielokrotnie wyko-
rzystywane nie tylko w konkursach, ale także przy organizowaniu wie-
lu imprez i wesel. 

Na terenie naszej gminy była propagatorką konkursu „Po naszymu, 
czyli po Śląsku”. Dzięki temu w finałach tego konkursu w Zabrzu wy-
stąpili między innymi mieszkańcy naszej gminy: Hildegarda Szkatuła, 
Gerwazy Mikułka oraz laureatka pierwszego miejsca wśród dzieci Han-
na Kołek. Nawiązała współpracę z Czelodką Ślązaków, laureatami kon-
kursu „Po naszemu czyli po śląsku” na czele z panią senator Marią Pań-
czyk-Pozdziej. 

Dzięki Urszuli zespół Familijo wypłynął na szerokie wody. Byliśmy 
zapraszani na różne uroczystości państwowe np. do Sejmu, nawet do 
siedziby Unii Europejskiej w Brukseli. Była osobą upartą w dążeniu do 
celu, ale również życzliwą i serdeczną. 

Trzeba tu nadmienić, że chociaż nie pochodziła ze Śląska, głęboko 

ukochała naszych ludzi, mowę i zwyczaje. Środowisko kultury doceni-
ło jej działalność, czego dowodem były liczne wyrazy uznania i nagrody. 

Jej choroba i ostatnie chwile życia były mocno przeżywane przez 
jej przyjaciół w całej Polsce. Otrzymywaliśmy liczne telefony zatroska-
nych o jej stan zdrowia. Swoją działalnością wpisała się złotymi zgło-
skami w historię naszego kochanego Skrzyszowa, trudno będzie wy-
pełnić lukę jej nieobecności wśród nas, ale na zawsze zostanie w pa-
mięci zespołu Familijo i Śląskiej Czelodki.

W imieniu zespołu Familijo
danuta Brzemia

Urszula Santarius

Fundacja Akademia Rozwoju Kreatywnego w SP Krostoszowice,
listopad 2018 r.

Ks. Jan Twardowski
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Gminny turniej Gier 
PlanszowycH

14 listopada we współpracy z Gminną Radą Sportu w Godowie, 
w Szkole Podstawowej w Krostoszowicach został zorganizowany już 
po raz kolejny Gminny Turniej Gier Planszowych. W rywalizacji brali 
udział uczniowie ze szkół podstawowych z: Godowa, Gołkowic, Łazisk, 
Skrbeńska oraz Krostoszowic. Uczniowie w kategoriach I-III oraz IV-VII 
zagrali w takie gry jak: warcaby, chińczyk, memory – młodsi, warcaby, 
memory, scrabble oraz 5 sekund – starsi. Oto wyniki rywalizacji:

 gRuPa mŁodsza Klasy i-iii

WArcABy
I. Oliwia Rejmoniak (SP Skrbeńsko)
II. Bartosz Kasperuk (SP Krostoszowice)
III. Laura Budny (SP Łaziska)
IV. Sandra Jóźwiak (SP Gołkowice)
V. Bartosz Posanow (SP Godów)

zAPAMiętAJ
I. Anastazja Gustyn (SP Skrbeńsko)
II.Łukasz Knura (SP Krostoszowice)
III. Dawid Grzonka (SP Gołkowice)
IV. Olaf Bogdański (SP Łaziska)
V. Helena Popławska (SP Godów)

chińczyk
I. Zuzanna Lewicka (SP Godów)
II. Paulina Wolny (SP Łaziska)
III. Viktoria Micek (SP Skrbeńsko)
IV. Jagoda Piprek (SP Krostoszowice)
V. Ksawery Majzner (SP Gołkowice)

Spośród wszystkich szkół w kategorii klas I-III najlepszą okazała się 
Szkoła Podstawowa w Skrbeńsku, która otrzymała pamiątkowy pu-
char.

gRuPa staRsza Klasy iV-Vii

WArcABy
I. Tomasz Pieczka (SP Łaziska)
II. Paweł Lech (SP Krostoszowice)
III. Robert Dubiel (SP Skrbeńsko)
IV. Patrycja Pękała (SP Gołkowice)
V. Marlena Czyż (SP Godów)

zAPAMiętAJ
I. Adam Zozworek (SP Gołkowice)
II. Wiktoria Malchar (SP Godów)
III. Nikola Cytorna (SP Łaziska)
IV. Oliwia Majewska (SP Łaziska)
Weronika Wzientek (SP Krostoszowice)

5 Sekund
I. Dorota Smolorz (SP Godów)
II. Zuzanna Celmer (SP Gołkowice)
III. Dominik Kosmala (SP Skrbeńsko)
IV. Klaudiusz Pałka (SP Łaziska)
V. Sonia Piprek (SP Krostoszowice)

ScrABBle
I. Rafał Łojek (SP Skrbeńsko)
II. Bartosz Grym (SP Łaziska)
III.Tobiasz Kotela (SP Krostoszowice)
IV. Mateusz Potysz (SP Gołkowice)
V. Gabriela Firla (SP. Godów)

Drużynowy puchar powędrował do Szkoły Podstawowej w Łazi-
skach. Zdobywcy indywidualnych miejsc na podium otrzymali pa-
miątkowe puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

A. kozielska-Garus

oPowiadali i klacHali… Po śląsku 
w GołkowicacH rozPrawiali

W listopadzie w gołkowickim Ośrodku Kultury odbył się I Konkurs 
Gwarowy dla Dzieci Przedszkolnych i Szkolnych Gminy Godów im. Eu-
geniusza Tomasa pod patronatem wójta gminy Godów. Cel jaki przy-
świecał temu konkursowi to przede wszystkim  kultywowanie śląskiej 
tradycji regionalnej, popularyzacja śląskiego dziedzictwa kulturowe-
go, kształtowanie aktywności twórczej, rozwój kreatywności i zdolno-
ści dzieci i młodzieży gminy Godów. 

Konkurs ten był sposobnością do uczczenia pamięci człowieka nie-
zwykłego, związanego z naszą gminą, z jej społecznością, animato-
ra życia kulturalno-społecznego, inicjatora i współorganizatora wielu 
działań kulturalnych – Eugeniusza Tomasa.  Konferansjer, gawędziarz, 
piewca lokalnych tradycji… Długo można by wymieniać zasługi, dzię-
ki którym na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

W konkursie udział wzięły dzieci z przedszkoli i szkół gminy Godów. 
Jury w składzie: Aurelia Tomas, Danuta Brzemia i Krzysztof Kubica oce-
niało występy, biorąc pod uwagę przede wszystkim zachowanie ludo-
wego charakteru, interpretację utworów oraz  ogólny wyraz artystyczny.

Jurorzy przyznali następujące nagrody i wyróżnienia:

PRzedszKola
I miejsce Feliks Piprek – Przedszkole im Kubusia Puchatka w Goł-
kowicach
II miejsce Marcelina Worek – Przedszkole im Kubusia Puchatka 
w Gołkowicach
III miejsce Franciszek Folwarczny – Przedszkole „Bajkowe Wzgórze” 
w Skrzyszowie
Wyróżnienie: Wiktor Wuwer – ZSP w Łaziskach

Klasy i-iii
I miejsce Jan Micał – ZSP w Łaziskach
II miejsce Julia Gojowy – ZS w Gołkowicach
III miejsce Marta Pałka – ZS w Skrzyszowie
Wyróżnienie: Liliana Tomala – ZSP w  Łaziskach

Klasy iV-Vi
I miejsce Milena Wodecka – SP w Krostoszowicach
II miejsce Kamila Wolak – ZS w Gołkowicach
III miejsce Wiktoria Mendrela – ZS w Gołkowicach
Wyróżnienie Oliwia Wawrzyniak – ZS w Skrzyszowie

Klasy Vii i Viii sP oRaz iii gimnazjum
I miejsce Julia Wodecka – SP w Krostoszowicach
II miejsce Kevin Rugor – ZS w Skrzyszowie
III miejsce Julia Wojtek – ZSP w Łaziskach
Wyróżnienie Angelika Krentusz  – ZS w Gołkowicach

Organizatorzy – Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godo-
wie oraz Urząd Gminy w Godowie gratulują wszystkim uczestnikom, dzię-
kują paniom nauczycielkom, które przygotowały dzieci i młodzież do kon-
kursu. Szczególne podziękowania kierujemy także pod adresem zespołu 
Melodia ze Skrbeńska, który uświetnił swoim występem to niecodzienne 
wydarzenie, oraz pań z KGW z Gołkowic, Godowa i Skrzyszowa, które za-
prezentowały się dzieciom i młodzieży w przepięknych strojach ludowych 
oraz opowiedziały o tradycjach, modzie i kulturze ziemi śląskiej.

A. Szwarc
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jEstEśmy nr 159

Wiele jest uroczystości godnych świętowania, ale na szczególną 
uwagę zasługuje rocznica ślubu, gdyż jest to uroczystość wzruszająca. 
Ożywają wspomnienia, wracają chwile i obrazy mieniące się swoistym 
blaskiem. Dlatego warto zadbać o to, by ten dzień był wyjątkowy. Tak 
było również 27 listopada 2018 roku w gminie Godów, gdzie w Gościń-
cu Białego Orła w Skrzyszowie wójt gminy Mariusz Adamczyk, prze-
wodniczący rady gminy Antoni Tomas oraz kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego Agnieszka Siwarska mieli zaszczyt i przyjemność podejmo-
wać pary, które obchodziły w 2018 roku jubileusz 50, 60 i 65 lat wspól-
nego życia w małżeństwie. 

Otwierając uroczystość, kierownik USC powiedziała: Złote Gody to 
jubileusz obchodzony w naszej polskiej tradycji szczególnie uroczy-
ście. Małżeństwo to wielka odpowiedzialność dla obojga partnerów, 
to również wspaniałe zadanie, które należy pielęgnować i rozwijać. 
Podjęli się Państwo tego zadania, będąc przykładem, jak należy razem 
iść przez życie.

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:
Danuta i Andrzej ADAMCZYKOWIE  
Anna i Zdzisław DYLICHOWIE 
Jan i Janina HERMANOWIE 
Anna i Jan KUFKOWIE 
Józefa i Ryszard MOCZOWIE
Urszula i Jerzy STABLOWIE
Zofia i Augustyn STRĄCZOWIE
Janina i Jan SZKATUŁOWIE
Jadwiga i Henryk SZWARCOWIE

MieSzkAńcy GOłkOWic PAńStWO:
Anna i Ryszard CANIBOŁOWIE
Irena i Ryszard FIRLOWIE
Teresa i Ludwik GRABCOWIE
Alicja i Tadeusz KWIATKOWSCY
Longina i Jerzy KŁOSKOWIE
Danuta i Antoni MARCINISZYNOWIE
Janina i Ryszard RAJSZYSOWIE
Maria i Paweł STAJEROWIE
Krystyna i Roman SZCZOTKOWIE
Eugenia i Alojzy TWARDZIKOWIE
Jolanta I Antoni ZIENTKOWIE

MieSzkAńcy krOStOSzOWic PAńStWO:
Bronisława i Jan WALOWIE

MieSzkAńcy łAziSk PAńStWO:
Janina i i Łucjan BŁĘDOWSCY
 Anna i Emeryk CZYŻOWIE
Anna i Zbigniew KLIMKOWIE
Anna i Jan MROKOWIE
Olga i Marian OCHMANOWIE
Jolanta i Stefan OKONIOWIE
Jan i Jadwiga SZCZEPONKOWIE
Maria i Franciszek WODECCY

MieSzkAńcy SkrBeńSkA PAńStWO:
Daniela i Jan BRANCOWIE   
Jadwiga i Józef KARCHOWIE    
Irena i Zbigniew WAWRZYCZNI

MieSzkAńcy SkrzySzOWA PAńStWO:
Janina i Zbigniew MARTYNOWSCY
Irena i Jan GAJDOSZOWIE

jubileusze małŻeństwa w Gminie Godów
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 Państwo: 

MieSzkAńcy GOdOWA PAńStWO:
Felicja i Herbert SZAJTHAUEROWIE

MieSzkAńcy GOłkOWic PAńStWO:
Maria i Józef DWOROKOWIE
Julianna i Paweł GRZONKOWIE
Apolonia i Piotr MOCZAŁOWIE

MieSzkAńcy krOStOSzOWic PAńStWO:
Bolesława i Antoni CEDZIWODOWIE
Pelagia I Henryk KOPCOWIE
Helena i Wacław KOŁODYŃSCY

MieSzkAńcy łAziSk PAńStWO:
Adelajda i Stefan BUJOKOWIE
Maria i Ryszard GLENCOWIE
Genowefa I Antoni TLOŁKOWIE

MieSzkAńcy SkrBeńSkA PAńStWO:
Helena i Edward CISI

MieSzkAńcy SkrzySzOWA PAńStWO:
Eryka i Antoni SITKOWIE
Wanda i Jan SZCZĘSNI

żelazne gody – juBileusz 65 lat maŁżeństwa 
oBchodzili Państwo: 

MieSzkAńcy SkrzySzOWA PAńStWO:
Aniela i Jan PIÓRECCY

Uroczystość odbyła się w podniosłej i serdecznej atmosferze. Były 
gratulacje, kwiaty, pamiątkowe zdjęcia, życzenia i chwile miłych wspo-
mnień. Przy lampce szampana wzniesiono toast za pomyślność i ko-
lejne lata we dwoje. Dla Szanownych Jubilatów wspólnie odśpiewano 
100 lat. Uroczystość uświetnił występ zespołu SPOKOBABKI ze Skrzy-
szowa.

szanowni juBilaci!
Tylko nieliczni mogą pochwalić się tak długim stażem małżeńskim, 

dlatego też prosimy raz jeszcze przyjąć od przedstawicieli władz sa-
morządowych gminy Godów najserdeczniejsze gratulacje. Kłaniając 
się nisko wszystkim Parom Małżeńskim, życzymy dobrego zdrowia, 
nieustającej pogody ducha, spokoju i zadowolenia z każdego dnia, 
przeżywanego we wzajemnej życzliwości i miłości, w otoczeniu naj-
bliższej rodziny, wypełnionego samymi pięknymi wspomnieniami 
z owoców minionych wspólnych lat życia.

Niech te jubileusze małżeństwa umocnią Państwa siły, abyście peł-
ni entuzjazmu, odmładzani szczęściem rodzinnym mogli się cieszyć 
kolejnymi rocznicami wspólnego pożycia małżeńskiego.

Wasz długoletni staż małżeński dowodzi, że mimo upływu czasu, 
ciągłych zmian zachodzących w otaczającym nas świecie, sukcesów 
i porażek, jakie spotykają nas w życiu, rodzina jest najważniejszą przy-
stanią i ostoją, do której zawsze powinniśmy powracać.

Serdecznie dziękujemy!
Agnieszka Siwarska, uSc Godów

GMINA WCZORAJ I DZIŚ
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Dąb Wolności na 100-lecie Polski Niepodległej, Gołkowice 09.11.2018 r. 

Remont Ośrodka Kultury w Godowie

KGW z Golkowic na spotkaniu w Czechach, Petrovice 17.11.2018 r.

Remont Ośrodka Kultury w Skrbeńsku

Budowa przedszkola publicznego w Gołkowicach
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Miłośnicy Zwierząt    
    Zapraszają do      

                Żywej Stajenki.

25-29 GRUDZIEŃ 
Skrzyszów – Centrum
od godz 10.00 – 18.00

WSTĘP WOLNY
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