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WIĘCEJ PIENIĘDZY 
NA DROGI LOKALNE:

„Dobrze znam się na sprawach, którymi zajmuję się w 
Senacie i rządzie. Nie jestem „malowanym" ministrem. 
Górnictwem zajmuję się prawie od 30 lat. Przeszedłem 
wszystkie szczeble kariery górniczej, od nadgórnika i 
sztygara zmianowego do stanowisk kierowniczych. Jeśli 
wyborcom zależy, aby uchronić Śląsk przed negatywnym 
skutkami transformacji energetycznej, to mogę ich 
zapewnić, że wiem co robić, abyśmy nie tylko wyszli z tego 
obronną ręką, ale jeszcze wzmocnili nasz regionalny 
potencjał.”

 z rządowego 
Funduszu Dróg Samorządowych na 

remont 
ul. Granicznej i Poprzecznej

w Gminie Godów

4 mln zł
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Ciąg dalszy remontu 
ul. 1 maja w gołkowiCaCh
Rozpoczęła się przebudowa kolejnego odcinka ulicy 1 Maja w Goł-

kowicach. Droga zostanie wyremontowana na odcinku od skrzyżowa-
nia z ul. Borowicką do skrzyżowania z ul. Piotrowicką.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 5037S (ul. 1 Maja 
w Gołkowicach) – II”, obejmujące  wykonanie przebudowy jezdni, 
chodnika i odwodnienia drogi powiatowej 5037S na ogólnej długości 
410 mb, realizowane jest przez firmę Eurovia Polska S.A. z Kobierzyc.

Termin realizacji inwestycji upływa na początku listopada br.

B. Wala

umowa na drogi 
w skrbeńsku podpisana

17 września 2019 r. w Urzędzie Gminy Godów podpisano umowę na 
zadanie „Zwiększenie dostępności usług publicznych poprzez prze-
budowę ul. Szkolnej (nr drogi gminnej 605049S) oraz budowę drogi 
publicznej – połączenie ul. Szkolnej i Zielonej w Skrbeńsku prowadzą-
cych do kościoła parafialnego oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego”.

Umowę podpisali Pan Mariusz Adamczyk – Wójt Gminy Godów 
oraz Pan Tomasz Trepka – prezes zarządu Inżbud TT Sp. z o.o. z Ryb-
nika.

Koszt wykonania zadania wynosi brutto: 1.640.820,00 zł. Termin 
wykonania upływa 30.06.2020 r.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rol-
nego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Programu Obszarów Wiej-
skich na lata 2014–2020. Dofinansowanie wyniesie 767.391,00 zł (63,63% 
kosztów kwalifikowalnych).

B. Wala

samorządowCy odebrali 
symboliCzne Czeki na drogi

13 września 2019 r. w Urzędzie Miasta w Raciborzu Wojewoda Ślą-
ski Jarosław Wieczorek wręczył przedstawicielom miast i gmin z po-
łudniowo-zachodniej części województwa śląskiego symboliczne cze-
ki z dofinansowaniem inwestycji drogowych w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych. W imieniu Gminy Godów czek na kwotę po-
nad 4 mln zł odebrała Sekretarz Gminy – Pani Brygida Dobisz. Środki 
te zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg 
gminnych w jednym ciągu nr 605 019S, 605 023S ul. Graniczna i Po-
przeczna w Gminie Godów (sołectwa: Skrbeńsko i Gołkowice) o łącz-
nej długości 1758 mb”. Zadanie zostanie zrealizowanie do grudnia 
2021 roku. Zarówno na ul. Poprzecznej, jak i na ul. Granicznej będzie 
wykonana nowa jezdnia o szerokości 4,5 m, pobocze mieszczące się 
w granicach działek, wjazdy znajdujące się w  granicach istniejącego 
pasa drogowego oraz kanalizacja deszczowa.

B. Wala

Czeki z dofinansowaniem inwestycji drogowych w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych, Racibórz 13.09.209 r.
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WIĘCEJ PIENIĘDZY 
NA DROGI LOKALNE:

„Dobrze znam się na sprawach, którymi zajmuję się w 
Senacie i rządzie. Nie jestem „malowanym" ministrem. 
Górnictwem zajmuję się prawie od 30 lat. Przeszedłem 
wszystkie szczeble kariery górniczej, od nadgórnika i 
sztygara zmianowego do stanowisk kierowniczych. Jeśli 
wyborcom zależy, aby uchronić Śląsk przed negatywnym 
skutkami transformacji energetycznej, to mogę ich 
zapewnić, że wiem co robić, abyśmy nie tylko wyszli z tego 
obronną ręką, ale jeszcze wzmocnili nasz regionalny 
potencjał.”

 z rządowego 
Funduszu Dróg Samorządowych na 

remont 
ul. Granicznej i Poprzecznej

w Gminie Godów

4 mln zł
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Wyjątkowi goście na rozpoczęciu roku szkolnego – p. Bronisława Mikułka 
i p. Antoni Wajdeman, Skrzyszów 2.09.2019 r.

rozpoCzęCie roku 
szkolnego z historią w tle

2 września miała miejsce uroczysta inauguracja roku szkolnego 
2019/2020, w której udział wzięli uczniowie, rodzice i grono pedago-
giczne. Było to wyjątkowe wydarzenie, ponieważ rok 2019 jest dla nas 
rokiem szczególnym. Obchodzimy w nim bowiem dwie bardzo ważne 
dla naszego kraju rocznice – 80 lat temu rozpoczęła się II wojna świa-
towa, która była największym konfliktem w dziejach ludzkości, a 100 
lat temu, w nocy z 16 na 17 sierpnia 1919 roku, wybuchło I powstanie 
śląskie. Oba te wydarzenia zostały upamiętnione podczas uroczyste-
go rozpoczęcia roku szkolnego. Szkoła w Skrzyszowie   wzięła udział 
w akcji „Przerwany Marsz...”, polegającej na symbolicznym dokończe-
niu 2 września 2019 roku, przerwanego przez wybuch II wojny świato-
wej, marszu do szkoły ówczesnej młodzieży i dzieci. Akcja była wspa-
niałą okazją do tego, aby młodsze i starsze pokolenia mogły wspólnie 
przywitać nowy rok szkolny. Inicjatorem była Rada Dzieci i Młodzie-
ży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej RP. 
W tym wyjątkowym dniu swoją obecnością zaszczycili nas Pani Broni-
sława Mikułka oraz Pan Antoni Wajdeman, którzy wywodzą się z po-
kolenia Dzieci Wojny. Szczególnie istotny był ten dzień dla Pani Broni-
sławy, która wspólnie ze swoimi 3 prawnukami pierwszoklasistami po-
witała nowy rok szkolny, czego nie mogła zrobić w 1939 roku. Z kolei 
Pan Antoni podzielił się z młodzieżą bardzo osobistymi wspomnienia-
mi z czasów wojny, opowiedział  o pierwszych dniach tej tragicznej za-
wieruchy i o tym, jak wyglądała nauka podczas okupacji. Drugą czę-
ścią akcji będą „Pamiętniki Pokoleń” – prowadzone i utrwalone przez 
uczniów wywiady ze swoimi dziadkami lub pradziadkami, którzy od-
powiedzą na pytanie,  jak wspominają sierpień i wrzesień 1939 roku, 
a także, jacy byli wtedy młodzi ludzie. W tej części swojej prawnucz-
ce Hannie Oślizło wywiadu udzieliła Pani Marta Kuś z domu Piecha-
czek, która zakończyła go słowami: „Nigdy żadne dziecko nie powinno 
przeżyć tego, czego ja doświadczyłam”. Akcja „Przerwany marsz...” to 
próba podziękowania i oddania szacunku całemu pokoleniu Polskich 
Dzieci Wojny za ich życie, za to, co zrobili dla Polski.

Aleksandra Caniboł

jEstEśmy nr 169

nestorzy naszej gminy
Sierpniowe lato w Gminie Godów obfitowało w wyjątkowe wyda-

rzenia.
Mieszkanki Gołkowic – Pani Maria i Pani Leokadia obchodziły jubi-

leusz 90. urodzin, zaś mieszkanka Godowa – Pani Adela Balcar w oto-
czeniu rodziny i przyjaciół świętowała swoje 95. urodziny.

Jesienny wrzesień to również piękny jubileusz – Pan Alfred Lincner 
z Gołkowic obchodził 90. urodziny.

Tak piękne jubileusze skłaniają do zadumy. Oznaczają wszak cały 
wiek wypełniony codziennymi radościami i troskami, ale także pracą 
i poświęceniem dla dobra bliskich.

Życzenia zdrowia i długowieczności, słodki upominek oraz bukiet 
kwiatów Szanownym Jubilatom przekazał Wójt Gminy Godów. Gest 
pamięci był dla Jubilatów miłym akcentem i podkreśleniem wyjątko-
wości obchodzonych jubileuszy.

Jubilatom doskonałej formy można tylko pozazdrościć. Wydaje się, 
że dla nich czas stanął w miejscu. Otoczeni są wyjątkową opieką i tro-
ską ze strony bliskich i życzliwych im osób. Ta ciepła, rodzinna atmos-
fera z pewnością jest jednym z najlepszych przepisów na doskonałą 
formę.

Jest nam niezmiernie miło, że możemy wspólnie cieszyć się z osią-
gnięcia przez mieszkańców naszej gminy tak wspaniałego wieku. Sza-
nownym Jubilatom życzymy dużo zdrowia i niech radość z życia towa-
rzyszy im oraz ich bliskim jak najdłużej!

Agnieszka Siwarska
USC Godów

AdelA BAlcAr
Jubilatka urodziła się 23 sierpnia 

1924 roku w Godowie. Jest jedyną 
żyjącą z czworga dzieci Józefa i Wik-
torii Balcar z domu Robenek.

Pani Adela przez 22 lata praco-
wała w Urzędzie Pocztowym w Go-
dowie. Dalsze lata to praca w Szkole 
Podstawowej w Godowie jako pra-
cownik fizyczny.

Obecnie Pani Adela pozostaje 
pod troskliwą opieką najbliższych, 
zdrowie jej dopisuje, a ona sama 
cieszy się każdym dniem.

Źródło: informacje rodziny

Alfred lincner
Jubilat urodził się 22 września 

1929 roku w Gołkowicach w rodzinie 
Alojzego i Gertrudy z domu Moczała. 
Z zawodu Pan Alfred jest stolarzem. 
W młodych latach pracował w zakła-
dach stolarskich, jednak większość 
swojego zawodowego życia prze-
pracował w kopalni. W kwietniu 1958 
roku ożenił się z Małgorzatą Langer. 
Szczęśliwie przeżyli razem przeszło 
42 lata w małżeństwie. Jubilat jest oj-
cem dwojga dzieci: córki i syna, do-
czekał się 2 wnuczek i jednego pra-
wnuka. Mimo problemów ze zdro-
wiem Pan Alfred jest osobą pogod-
ną i życzliwą. Jubilat pozostaje pod 
troskliwą opieką swojego syna, a ro-
dzina i znajomi dodają mu sił na każ-
dy kolejny dzień życia.

Źródło: opracowanie własne USC
na podstawie informacji rodziny
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Projekty: „Gminy z dobrą 
enerGią” i „Łączymy z enerGią”

Informujemy, że projekt „Gminy z dobrą energią – wymia-
na urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie 
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” znalazł się na 
I miejscu listy rankingowej. Spotkanie z mieszkańcami, którzy zło-
żyli wnioski w ramach tego projektu, planowane jest pod koniec 
listopada br. O terminie spotkania osoby zakwalifikowane do pro-
jektu zostaną powiadomione telefonicznie.

Z kolei w związku z rozpoczętą realizacją projektu „Łączymy 
z energią – montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na 
terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na te-
renie gminy Godów” informujemy, iż nabór uzupełniający w for-
mie konkursu planowany jest na drugą połowę 2020 r.

B.Wala
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Dzień Kropki w Szkole Podstawowej w Skrzyszowie

międzynarodowy 
dzień kropki w szkole 

podstawowej w skrzyszowie
Wszystko zaczęło się od opowiadania Petera H. Reynoldsa „Krop-

ka”. Jego bohaterka, dziewczynka o imieniu Vashti, dzięki małej krop-
ce odkryła swój talent i możliwości, o które siebie nie podejrzewała. Ta 
historia stała się inspiracją dla wielu kreatywnych działań podejmowa-
nych już po raz czwarty w naszej szkole przy okazji obchodów Między-
narodowego Dnia Kropki. I to właśnie kropka, pozornie mały, niewie-
le znaczący znak, jest motywem łączącym różnorodne przedsięwzię-
cia. W tym roku uczniowie klas V–VIII na zajęciach z informatyki z pa-
nią Mirellą Błatoń-Markowską nie tylko poznawali historię Vashti i jej 
zmagania z brakiem wiary w siebie. Każda klasa otrzymała zadanie do 
wykonania związane oczywiście z kropką. Klasy piąte tworzyły obraz-
ki w programie Paint, które później znalazły się na wystawie, łącząc się 
w ogromną twórczą kropkę. W klasach szóstych uczniowie stali się au-
torami prostej animacji, udostępnionej na stronie internetowej szko-
ły. Kropkowe obrazy zostały wprawione w ruch i dzięki temu nabrały 
energii i życia. Klasy siódme i ósme tworzyły prezentację pt. „Kropka 
we wszechświecie” lub plakat z motywującym cytatem, zachęcającym 
do twórczego działania i podejmowania wyzwań. Prace uczniów po-
jawiły się na wystawie na szkolnym korytarzu, dzięki czemu ze swoim 
przesłaniem dotrą do wielu odbiorców. 

W tym roku kropka po raz kolejny zagościła również na lekcji wy-
chowawczej w klasie VIa, a uczniowie zapisywali w kropkach swoje 
mocne strony, to, z czego są dumni i co jest ich sukcesem. Na języku 
polskim w ramach powtórek uczniowie łączyli kropki, w których były 
zapisane polskie przysłowia, a następnie kodowali części mowy. Nie 
tylko utrwalali wiedzę, ale również poznali zaimki i partykuły. Na zaję-
ciach kreatywnych również z panią Mirellą dzieci podzielone na gru-
py rysowały i opisywały wymyśloną przez siebie postać z kropek. Do-
datkowym utrudnieniem była próba odtworzenia postaci wykreowa-
nej przez kolegów na podstawie samego opisu. Zadanie trudne, ale 
też wywołujące wiele emocji, szczególnie gdy okazało się, że Eskimos 
w pierwotnej wersji był… bałwanem. Z kolei na języku niemieckim 
pani Daria Zdrojewska-Kuc zaproponowała uczniom klas siódmych 
i ósmych wykonanie obrazów z grosików. Ta twórcza praca musiała już 
wyjść poza ramy pomieszczenia klasowego i objęła szkolne koryta-
rze oraz boisko. I tak powstały proste dialogi, powitania, pożegnania, 
a nawet mapa Niemiec i Mona Lisa. Do kropkowych działań przyłączy-
ła się również pani Patrycja Malura, u której na języku polskim w VIIa 
zagościły kamienie. Uczniowie ozdabiali je kropkami, a następnie każ-
dy prezentował swojego Kropka – przybysza z innej planety i przepro-
wadzał z nim wywiad. 

Na wszystkich zajęciach uczniowie doskonale się bawili, powta-
rzali słownictwo, byli kreatywni, budowali poczucie własnej warto-
ści. Przede wszystkim jednak byli bardzo zaangażowani i z uśmiechem 
wykonywali polecenia. Z małą Vashti i jej kropką z pewnością spotka-
my się znowu w przyszłym roku.

Mirella Błatoń-Markowska

PAŹDZIERNIK 2019
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Wspólne gotowanie gospodyń z Gołkowic i Petrovic, Centrum Kultury 
w Petrovicach u Karviné, 21.09.2019 r.

gospodynie z kgw 
gołkowiCe i petroviCe 

królują w kuChni
21 września 2019 r. panie z KGW Gołkowice oraz Petrovice spotka-

ły się w Centrum Kultury w Petrovicach u Karviné na wspólnym goto-
waniu. Gospodynie ochoczo kroiły, siekały, gotowały, a efektem tych 
działań był przepyszny barszczyk z uszkami i svíčková na smetaně (po-
lędwica w sosie śmietanowym). Spotkanie miało głównie charakter in-
tegracyjny, a także był to sposób na wymianę przepisów i umiejętno-
ści kulinarnych. Na zakończenie odbyła się wspólna degustacja, a wła-
ściwie to uczta, na której spożyto wcześniej przygotowany barszcz 
czerwony i polędwicę. Warsztaty kulinarne były połączeniem pasji do 
gotowania, poznawania nowych smaków oraz integracji Kół Gospo-
dyń Wiejskich z Gołkowic i Petrovic. 

Gabriela Krzyształa
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Xii pokaz 
konia Śląskiego

Tegoroczny Pokaz Konia Śląskiego rozpoczęto bardzo uroczyście 
– od kadryla w wykonaniu Stowarzyszenia Hodowców i Miłośników 
Koni „Mustang” ze Skrzyszowa. Cały pokaz skoordynowała i przygo-
towała prezes stowarzyszenia Małgorzata Mnich. Przypomnijmy, że 
kadryl to XVIII-wieczny taniec modny za czasów Napoleona we Fran-
cji, zazwyczaj tańczony przez cztery pary i rzeczywiście tego dnia mo-
gliśmy go oglądać w Krostoszowicach. Cztery pary na koniach two-
rzyli: Marta Mnich i Julia Parma, Małgorzata Mnich i Andrzej Bura, Oli-
wia Poloczek i Maja Grzybek oraz Klaudia Styrnol i Wiktoria Malchar 
– jeźdźcy ze stajni „Leśna Podkowa” z Godowa. Na hipodromie zoba-
czyliśmy piękne konie różnych ras oraz klacz w towarzystwie źrebiąt, 
co świadczy o wspaniałej hodowli na naszym terenie. Zadziwiał swo-
ją urodą i wdziękiem kary ogier fryzyjski wop zaprezentowany przez 
Janusza Fudalę – prezesa Związku Hodowców Koników Polskich. Pa-
miątkowe statuetki wręczył poseł na Sejm RP Krzysztof Gadowski 
w towarzystwie prezes Małgorzaty Mnich oraz wiceprezesa Andrze-
ja Bury.

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom, sponsorom za wspa-
niałą zabawę i każdą formę wsparcia. Wszystkim biorącym udział 
w konkursach i pokazach serdecznie dziękujemy i gratulujemy. Za-
praszamy w przyszłym roku!

Małgorzata Mnich

jEstEśmy nr 169

WojeWÓdzki konkUrS 
jĘzykA AnGieLSkieGo 

"
enGLiSh VocAbULAry 

GeniUS Vi"
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie oraz 
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ziemi Radlińskiej w Radlinie zapra-
szają wszystkich uczniów klas V–VIII szkoły podstawowej do wzię-
cia udziału w WOJEWÓDZKIM KONKURSIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
"English Vocabulary Genius VI".

Konkurs ma na celu podniesienie poziomu umiejętności języ-
kowych, poszerzenie zasobu słownictwa, rozbudzenie wśród 
uczniów zainteresowania językiem angielskim, motywowanie 
uczniów do nauki.

Konkurs odbędzie się 25 października 2019 r. w Szkole 
Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie.
Informacja o godzinach rozpoczęcia konkursu zostanie zamiesz-
czona do dnia 18 października 2019 r. na stronie internetowej 
www.radlin.online/sp3/
Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 uczestników.
Zakres materiału obejmuje 250 wyrażeń w języku angielskim.
Konkurs polega na napisaniu testu składającego się z 200 wyrażeń 
w języku angielskim wybranych spośród podanego słownictwa.

Czas trwania testu konkursowego: 40 minut.
Zapraszamy! Do wygrania puchary oraz nagrody rzeczowe.

XII Pokaz Konia Śląskiego, Krostoszowice 21.09.2019 r.

Jubileusz 110-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzyszowie,
Skrzyszów 21.09.2019 r.
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21 września br. odbyła się uroczystość z okazji 110-lecia istnienia 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzyszowie. Rozpoczęciem uroczystości 
było zgromadzenie się członków OSP wraz z zaproszonymi gośćmi oraz 
swoimi rodzinami przy straży, gdzie nastąpiło wywieszenie flagi naro-
dowej na maszt. Stamtąd marszem udano się do kościoła pw. św. Mi-
chała Archanioła w Skrzyszowie, gdzie odbyła się msza święta w inten-
cji obecnych członków OSP oraz ich rodzin, z prośbą, aby  w dalszym cią-
gu św. Florian miał ich w swojej opiece, a także w intencji zmarłych, któ-
rzy przez lata poświęcali się dla dobra straży. Po mszy w ośrodku kultury 
rozpoczęła się uroczystość wręczenia odznaczeń i wyróżnień członkom 
OSP. Pragniemy przypomnieć, iż całą pieczę nad wydarzeniem sprawo-
wał Prezes OSP Leon Dobrowolski, który przez lata dbał o dobre mie-
nie jednostki. Poświęcał nie tylko swoje serce i czas, lecz czasem nawet 
i swoje zdrowie. Składamy serdeczne podziękowania, życzymy dużo 
zdrowia oraz cierpliwości.

Członkowie OSP Skrzyszów

jubileusz osp ze skrzyszowa
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Pierwsza myśl o wejściu na Elbrus przemyka mi przez głowę pod-
czas zejścia z Mont Blanc w 2012 roku. Wtedy jest to odległe marzenie. 
Powiedziałbym nawet, że bardzo odległe… Jest rok 2019. Mija 7 lat od 
tamtego momentu, a ja stoję na jego wierzchołku. 5642 metry – na ta-
kiej wysokości spełniają się moje górskie marzenia. Oto, jak do tego 
doszło...

Jest listopad 2018 roku. Dostaję zielone światło na wyjazd marzeń 
– zmierzenie się z legendarnym kaukaskim szczytem. Kto mi je dał? 
Oczywiście moja kochana żona. Martwi się o mnie, jednak jest rów-
nież świadoma mojej „chłodnej górskiej głowy”. Wie, że będę na sie-
bie uważał.

Wraz z przyjaciółmi: Jankiem Wiją, Andrzejem Bugajskim i Jankiem 
Brudnym dogrywamy termin wyjazdu. Ustalamy wylot na początek 
sierpnia 2019 roku. Do Rosji dostaniemy się przez Gruzję. To najlep-
sze rozwiązanie.

Nie zapominam o formie fizycznej – sama się nie zrobi. Nogi niosą 
mnie od Beskidu Śląskiego, przez Żywiecczyznę, aż po Małą Fatrę i Ta-
try Niżne na Słowacji. Do wycieczek górskich dochodzi także siłownia 
– tam mam swój tryptyk: rower – bieżnia – schody. Zawsze tak samo. 
Wiem, że to wszystko będzie procentować w sierpniu.

W końcu nadchodzi dzień wyjazdu. Wylatujemy 2 sierpnia z War-
szawy. W powietrzu jesteśmy jakieś 3,5 godziny i  o poranku melduje-

jEstEśmy nr 169

na szCzytaCh marzeń łukasza 
siwarskiego: elbrus

my się w Tbilisi. Tam mamy załatwionego busa, który przewozi nas po-
nad 450 km, aż do Azau w Rosji – naszej bazy wypadowej na Elbrus. 
Podróż, jak i kontrole graniczne przebiegają bezproblemowo. Późnym 
popołudniem meldujemy się w hotelu w Azau. Tego samego dnia 
idziemy na rekonesans okolicy. Cóż, wszystko jest troszkę inne niż wy-
nikało z relacji, które czytaliśmy, przygotowując się do wyprawy. Azau 
to naprawdę urokliwe miasteczko i ma swój górski klimat.

Wieczór mija nam na planowaniu i dyskusji o nadchodzących wy-
darzeniach. Finalnie rezygnujemy z aklimatyzacji na trzytysięczniku 
Czeget. Aklimatyzację będziemy zdobywać na stokach Elbrusa. Z Azau 
kolejka gondolowa zabiera nas do pośredniej stacji Mir na ok. 3400 m 
n.p.m. Stamtąd skalnymi zakosami pniemy się w górę. Po drodze mija-
my osławione beczki – są to przerobione na kontenery do spania becz-
ki po paliwie rakietowym. Zajrzymy do nich dopiero w drodze powrot-
nej. Zatrzymujemy się również na chwilę pod pomnikiem obrońców 
elbruskiego rejonu, którzy zginęli podczas walk w drugiej wojnie świa-
towej. Pierwsze wyjście aklimatyzacyjne kończymy na wysokości oko-
ło 3900 metrów. W drodze powrotnej dopytujemy się o wolne miejsca 
w kontenerach na najbliższe dni – niestety, odpowiedzi są negatywne. 
W związku z tym uruchamiamy plan B. Zakłada on wejście na Elbrus 
bezpośrednio na sam szczyt. Dość ryzykowne, ale przetestowaliśmy 
już podobny wariant w Alpach Francuskich podczas wejścia na Mont 
Blanc. Mamy przeczucie, że może się udać.

Jest poniedziałek 5 sierpnia. Sprawdzamy pogodę na najbliższe 
dni. Idealne okno pogodowe jest przewidziane na piątek. Zapada de-
cyzja, że wtedy zaatakujemy szczyt. Przedłużamy rezerwację w hote-
lu i przygotowujemy się na kolejne wyjście aklimatyzacyjne. We wto-
rek znów jesteśmy w górach. Krok za krokiem nabieramy wysokości. 
Idzie nam całkiem nieźle. Humory dopisują. Mijamy schronisko Priut 
11 i pniemy się dalej w górę. Na wysokości ok. 4600 metów dopada-
ją nas chmury. Plan aklimatyzacji wykonany. Wracamy do Azau. Teraz 
czas na odpoczynek.

Nadchodzi czwartkowy poranek. Budzi nas nisko przelatujący he-
likopter. Zapewne wojskowy. Rejon Elbrusa to strefa nadgraniczna 
i tylko takie mogą tutaj latać. Po szybkim śniadaniu zaczynamy pako-

Pomniki obrońców elbruskiego rejonu w czasie II wojny światowej Łukasz Siwarski i Andrzej Bugajski – aklimatyzacja

Grupy wspinaczów na stokach Elbrusa

Łukasz Siwarski – miłośnik gór wszelakich z Krostoszowic. Często moż-
na go spotkać na beskidzkich i tatrzańskich szlakach. Ma na swoim kon-
cie wejścia na szczyty alpejskie: Mont Blanc, Großglockner, Triglav, Bre-
ithorn, Marmolada; pirenejskie: Coma Pedrosa, a teraz także kauka-
skie: Elbrus. Miłośnik książek nie tylko górskich, ale i fantasy. Fan cięż-
kiego brzmienia muzycznego. Wieloletni członek PTTK Wodzisław Ślą-
ski. Szczęśliwy mąż i ojciec.
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wać plecaki. Finalnie trochę ciążą, ale jest dobrze. Ruszamy do góry, 
ruszamy zdobyć Elbrus. Około 16.00 meldujemy się pod schroniskiem 
Priut 11. Tam postanawiamy do zmierzchu odpocząć i wieczorem wy-
ruszyć w stronę szczytu. Plany krzyżuje nam pogoda. Około godziny 
20.00 wzmaga się dość silny wiatr i pojawiają się chmury. To wstrzy-
muje nasze wyjście. Przez najbliższe kilka godzin pogoda nie zmienia 
się. Mamy kłopot. Decydujemy się skorzystać z ratraka. Podwiezie nas 
kawałek za tzw. Skały Pastuchowa. Około 1.00 w nocy zaczynamy się 
zbierać do ostatecznego ataku. Gotujemy wodę i parzymy gorącą her-
batę do termosów, zakładamy na siebie prawie wszystko, co mamy ze 
sobą. W plecaku z ubrań zostaje tylko kurtka puchowa – to na wypa-
dek naprawdę lodowatego zimna. Punkt 2.00 w nocy bierzemy czeka-
ny w ręce i ruszamy. Przygodę czas zacząć.

Zaczynamy podejście. Jest dość stromo. Idziemy gęsiego jeden za 
drugim. Rozpoczynamy trawers niższego wierzchołka Elbrusa. Nie jest 
tak zimno, jak sądziliśmy. Temperatura to jakieś minus 20 stopni Celsju-
sza plus lekki wiatr. Nie jest źle. Trawers zajmuje nam dość sporo czasu 
– musimy obejść niższy wierzchołek, by dostać się na przełęcz. Powoli, 
ale sukcesywnie nabieramy wysokości. Krok jeden po drugim stawia-
my w świetle czołówki, wokół nas nieprzenikniona ciemność. Nie roz-
glądam się zbytnio, by nie stracić równowagi. Zachowuję maksimum 
ostrożności i skupienia, by przez drobny błąd nie stracić życia, spada-
jąc kilkaset metrów w dół.

Powoli zbliżamy się do przełęczy między wierzchołkami Elbrusa. To 
już wysokość ok. 5300 metrów. Dostrzegamy pojawiający się na nie-
bie brzask. Słońce zaczyna się budzić, a my wiemy, że  wkrótce bę-
dziemy mogli się ogrzać w jego promieniach. Na przełęczy naszym 
oczom ukazuje się podejście na główny, zachodni wierzchołek. Wyglą-
da bardzo stromo. Wiemy, że mają tam być rozłożone liny poręczowe, 
ale z miejsca, w którym stoimy, nie można ich dostrzec. Idziemy dalej, 
wyżej, wolniej. Zaczynamy odczuwać wysokość, na jakiej się znajdu-
jemy. Tlenu w powietrzu jest  mniej. Coraz bardziej łapczywie łapie-
my oddech. Nogi też już są wolniejsze niż na początku wędrówki. Za 
poręczówkami jest śnieżne plateau. Tam odpoczywamy dłuższą chwi-
lę. Słońce już nas przyjemnie ogrzewa. To dodaje nam otuchy. Idzie-

Przerobione na kontenery do spania beczki po paliwie rakietowym

Łukasz Siwarski, Jan Wija, Andrzej Bugajski, Jan Brudny

Łukasz Siwarski – ze szczególnym pozdrowieniem dla Gminy Godów ze szczytu Elbrusa

my dalej. Znów jest ostro pod górę, ale dzielnie stawiamy krok za kro-
kiem, jeden za drugim.

Po niecałej godzinie od poręczówek docieramy do ostatniego wy-
płaszczenia, z którego widać już wierzchołek. W linii prostej dzieli nas 
może kilometr. Tak blisko, a tak daleko. Już wiemy, że by zdobyć szczyt, 
będziemy walczyć z samym sobą o każdy krok, który prowadzi nas do 
celu. Nie poddajemy się. Przemy dzielnie do przodu.

Jest godzina 8.30, kiedy staję na szczycie Elbrusa. Zdobywam GO! 
5642 metry nad poziomem morza – na takiej wysokości spełnia się 
moje górskie marzenie.

Łukasz Siwarski
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turniej 
tenisa ziemnego

W dniach 21 i 22 września 2019 r. na kortach La Mirage w Skrzyszo-
wie odbył się Turniej Tenisa Ziemnego o XVI Puchar Wójta Gminy Go-
dów i Mistrzostwo LGD „Morawskie Wrota”.

W turnieju uczestniczyło 11 zawodników reprezentujących gminę 
Godów oraz miejscowości: Wodzisław, Racibórz, Leszczyny i Szczejko-
wice.

Zwycięzcą turnieju został Grzegorz Krueger, zdobywając zarazem 
tytuł Mistrza LGD „Morawskie Wrota”. II miejsce i tytuł Wicemistrza 
otrzymał Bartosz Sitko. III i IV miejsca zajęli kolejno: Bogdan Królikow-
ski i Ryszard  Gęborys. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Zawodnicy zaprezentowali wysoki poziom gry, do czego przyczy-
niła się też przepiękna pogoda oraz  sportowa atmosfera.

Edward Kruczek

gminny turniej piłki nożnej
17 września br. na Orliku w Krostoszowicach odbył się Gminny 

Turniej Piłki Nożnej. Rozgrywki przeprowadzono w dwóch grupach: 
chłopcy z klas IV–VI oraz chłopcy z klas VII–VIII. Po zaciętej rywaliza-
cji na podium stanęli:

W grupie klAs iV–Vi:
I miejsce – drużyna SP z Łazisk,
II miejsce – drużyna SP z Godowa,
III miejsce – drużyna SP z Gołkowic.

W grupie klAs Vii–Viii:
I miejsce – drużyna SP z Gołkowic,
II miejsce – drużyna SP z Łazisk,
III miejsce – drużyna SP ze Skrbeńska.

Jak co roku przyznano również nagrody indywidualne. Bramka-
rzem turnieju w grupie młodszej został Jakub Hudek ze Szkoły Podsta-
wowej z Godowa, a najlepszym zawodnikiem turnieju – Miłosz Pryczek 
ze Szkoły Podstawowej z Łazisk. W grupie starszej statuetka dla naj-
skuteczniejszego bramkarza powędrowała do Pawła Kaszty ze Szkoły 
Podstawowej z Gołkowic, z kolei najlepszym zawodnikiem okrzyknię-
to Nikodema Majznera ze Szkoły Podstawowej z Gołkowic.

Celem rozgrywek była aktywizacja dzieci i młodzieży do prowadze-
nia aktywnego i sportowego stylu życia oraz stymulowanie postaw 
fair-play.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za dostarczone 
przez wszystkie drużyny emocje!

K. Skrzyszowska

GMINA WCZORAJ I DZIŚ
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Piekarnia państwa Tekielich w miejscu obecnego sklepu Dino,
Godów 2007 r.
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Sklep Dino, Godów 2019 r.

Transgraniczne Rozgrywki Sportowe, Gołkowice 20.09.2019 r.

Biegiem po Zdrowie, Krostoszowice 26.09.2019 r.Gminny Turniej Piłki Nożnej, Krostoszowice 17.09.2019 r.

Festyn Ziemniaczany, Skrzyszów 14.09.2019 r.

Finaliści z trofeami. Od lewej I miejsce Krueger Grzegorz – Mistrz 
LGD Morawskie Wrota, Sitko Bartek – Wicemistrz, 

Królikowski Bogdan, Gęborys Ryszard
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JESTEM STĄD
 Od wielu pokoleń moja rodzina 
mieszka tu, na Śląsku i posiada 

głębokie tradycje górnicze. 
Jestem Ślązaczką z krwi i kości, 

a przywiązanie do wartości i upór 
w dążeniu do tego, by dbać o nie 

i o naszą „Małą Ojczyznę" 
odziedziczyłam po dziadku, 
który walczył we wszystkich 

powstaniach śląskich 

JESTEM RADNĄ
SEJMIKU 

WOJEWÓDZKIEGO

CHCĘ DZIAŁAĆ 
NA RZECZ 
ROZWOJU 

TERENÓW WIEJSKICHPracuję m.in. w komisji zajmującej się 
rolnictwem i rozwojem terenów 

wiejskich. Angażuję się  
w pozyskiwanie środków na drogi 

w naszym regionie. Interweniuję też 
w sprawach poprawy bezpieczeństwa 

użytkowników dróg.

W sołectwach można znaleźć ogromny 
potencjał do rozwoju lokalnych 

społeczności. Czuwałam nad konkursem 
„Inicjatyw sołeckich". Będę apelowała 

o uwzględnianie terenów wiejskich 
w projektach infrastrukturalnych 

i kontynuację wsparcia dla sołectw. 


