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Nowe stroNy iNterNetowe 
urzędu gmiNy i jedNostek 

podległych

Informujemy, że w listopadzie 2019 r. ruszyły nowe strony in-
ternetowe Urzędu Gminy Godów i jednostek podległych.

Przy tworzeniu nowych serwisów internetowych brano pod uwa-
gę przede wszystkim konieczność dostosowania ich do obowiązują-
cych przepisów prawa. Strony są w pełni responsywne, co ma zna-
czenie przy korzystaniu z urządzeń mobilnych, takich jak smartfony 
czy tablety. Nowe portale są dostosowane również do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, a ich funkcje są czytelne i intuicyjne.

Obecnie trwa uzupełnianie informacji, dlatego z góry przepra-
szamy za wszelkie braki.

Adresy nowych stron internetowych:
Gmina Godów:

http://godow.pl
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki:

http://gck.godow.pl/
Gminna Biblioteka Publiczna:
http://biblioteka.godow.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Godowie:
http://zsp-godow.godow.pl

Przedszkole Publiczne w Gołkowicach:
http://pp-golkowice.godow.pl

Szkoła Podstawowa w Gołkowicach:
http://sp-golkowice.godow.pl

Szkoła Podstawowa i Oddział przedszkolny w Krostoszowicach:
http://sp-krostoszowice.godow.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łaziskach:
http://zsp-laziska.godow.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrbeńsku:
http://zsp-skrbensko.godow.pl

Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie:
http://pp-skrzyszow.godow.pl

Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie:
http://sp-skrzyszow.godow.pl

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nowymi, zupełnie 
odmienionymi witrynami.

Marcin Duda

Gmina Godów wraz ze 
StowarzySzeniem Przy dziuPli 
w trakcie realizacji Projektu 

„naSz nowy dom”
Projekt „Nasz nowy dom” realizowany jest w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 
Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne 
i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.4. Roz-
wój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmu-
jących obszary wiejskie i rybackie.

Głównym celem projektu jest ograniczenie problemu zagroże-
nia ubóstwem i wykluczeniem społecznym wśród 24 osób niepełno-
sprawnych (12 K i 12 M) z terenu objętego Strategią Rozwoju (LGD Mo-
rawskie Wrota) poprzez zapewnienie świadczenia usług terapeutycz-
nych w formie mieszkania wspomaganego na terenie Gminy Godów 
w okresie do X 2020 r.

Uczestnikami zadania „Mieszkania chronione/wspomagane” pro-
jektu mogą być:

Osoby w wieku od 16 do 35 lat z niepełnosprawnością intelektual-
ną o różnym stopniu nasilenia (umiarkowanym lub znacznym), w tym 
osoby z niepełnosprawnością sprzężoną i całościowymi zaburzeniami 
rozwojowymi, zamieszkujące i/lub aktywne zawodowo i/lub aktywne 
edukacyjnie i/lub aktywne społecznie na terenie obszaru gmin: Go-
dów, Gorzyce, Krzyżanowice, Lubomia, Marklowice, Mszana.

Projekt przewiduje realizację następujących form wsparcia:

•	utworzenie 6 miejsc świadczenia usług społecznych w formie 
mieszkań wspomaganych na terenie gminy Godów;

•	opieka terapeutów podczas pobytu w mieszkaniu;
•	 trening samodzielnego funkcjonowania;
•	 transport uczestników do miejsca codziennych aktywności (szkoła, 

miejsce pracy, itp.) oraz do mieszkania wspomaganego.

Jest to wyjątkowy projekt, jedyny w naszym regionie! Najbliższe 
mieszkanie treningowe znajduje się w Katowicach.

Mieszkanie treningowe, jak sama nazwa wskazuje, to trening czy 
też nauka samodzielnego funkcjonowania w stopniu dostępnym oso-
bie niepełnosprawnej objętej tej formą wsparcia. Jest to niejako etap 
wstępny mieszkalnictwa chronionego pozwalającego osobom niepeł-
nosprawnym na opuszczenie domu rodzinnego i życia na własny ra-
chunek. Każda 4–6 -osobowa grupa przebywa na terenie mieszkania 
treningowego przez okres dwóch tygodni. Grupą opiekuje się na zmia-
nę dwóch trenerów: trener główny i trener wspierający. Przez okres 
pobytu w mieszkaniu treningowym uczestnicy treningu nie kontak-
tują się ze swoimi rodzinami. Wyjątkiem są rozmowy telefoniczne, ale 
też w ograniczonej ilości. Pobyt w mieszkaniu treningowym zaplano-
wany został tak, by osoby w nim uczestniczące miały możliwość naby-
cia umiejętności z zakresu samodzielnego funkcjonowania.

Głównym celem treningu jest poza indywidualnym usamodzielnie-
niem każdej z osób biorącej w nim udział także wypracowanie zacho-
wań grupowej odpowiedzialności za wspólny pobyt w mieszkaniu. 
Jest to bardzo ważny aspekt w planowanym docelowym zamieszkaniu 
poszczególnych osób w tej formie mieszkalnictwa dla osób niepełno-
sprawnych. Każda z grup w ciągu dnia uczestniczy w zajęciach przed-
południowych w swoich macierzystych miejscach: Warsztaty Terapii 
Zajęciowej, Ośrodek Wsparcia lub Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

W mieszkaniu odwiedzają ich również koledzy i koleżanki z ich pla-
cówek. Organizowane są także spotkania integracyjne kolejnych grup 
w celu wymiany doświadczeń z przebiegu ich treningów. Zaprasza się 
również gości ze społeczności lokalnej, aby pełniej zintegrować się  
z mieszkańcami wsi Podbucze.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać na stronie www.
przydziupli.org.pl lub telefonicznie pod numerem: 723 550 755. 

Osoby do kontaktu: Łuska Daria, Koczy Sylwia – Stowarzyszenie 
Przy Dziupli.

ObchOdy ŚwiatOwegO dnia 
walki z OtyłOŚcią

W ramach obchodów Światowego Dnia Walki z Otyłością 23 paź-
dziernika pedagog oraz nauczyciel wychowania fizycznego w SP Kro-
stoszowice przeprowadzili akcję promującą zdrowie.

Pedagog omówił i przypomniał zasady zdrowego odżywiania 
i zbilansowanej diety, zgodnie z zaleceniami prowadzonego w naszej 
szkole programu „Trzymaj Formę”, wskazał możliwości spędzania cza-
su wolnego na świeżym powietrzu i utrzymywania aktywności rucho-
wej, przypomniał o konieczności zjadania śniadania w domu, zabie-
rania do szkoły kanapek oraz napoju, unikania nadmiernego zjadania 
słodyczy oraz niepodejmowania samowolnie próby odchudzania się, 
co często grozi chorobami, np. anoreksją lub bulimią.

Kolejnym krokiem było propagowanie aktywności ruchowej 
zwłaszcza w klasach starszych, dlatego nauczycielka wychowania fi-
zycznego oraz pedagog przeprowadziły rozgrywki w „Dwa ognie” 
w grupach mieszanych dla uczniów z klas IV–VIII. Rozgrywki zakończy-
ły się wynikiem 1:1. W kolejnych dniach, korzystając z dobrej pogody, 
uczniowie wychodzili w teren z kijami do nordic walking w czasie lek-
cji w-f.
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JUbileUSze MałŻeŃStwa w gMinie gOdów
Wiele jest uroczystości godnych świętowania, ale na szczególną 

uwagę zasługuje rocznica ślubu, gdyż jest to uroczystość wzruszają-
ca. Ożywają wspomnienia, wracają chwile i obrazy mieniące się swo-
istym blaskiem. Dlatego warto zadbać o to, by ten dzień był wyjątko-
wy. Tak było również 20 listopada 2019 roku w Gminie Godów, gdzie 
w sali bankietowej Ośrodka Kultury w Godowie Wójt Gminy Mariusz 
Adamczyk, Przewodniczący Rady Gminy Antoni Tomas oraz Kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego Agnieszka Siwarska mieli zaszczyt i przyjem-
ność podejmować pary, które obchodziły w 2019 roku jubileusz 50, 60 
i 65 lat wspólnego życia w małżeństwie.

Otwierając uroczystość, Kierownik USC powiedziała: „Złote Gody 
to jubileusz obchodzony w naszej polskiej tradycji szczególnie uro-
czyście. To niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również 
dla ich rodzin, przyjaciół. To dziesiątki lat nieprzerwanego, harmonij-
nego pożycia małżeńskiego. Małżeństwo to wielka odpowiedzialność 
dla obojga partnerów… Zgodne i dobre małżeństwo to takie, które 
przetrwa wszystkie życiowe zawieruchy, by po latach zyskać wzajem-
ne zrozumienie, tolerancję i szacunek”.

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. Przewodniczący Rady Gminy wręczył do-
stojnym jubilatom bukiety róż.

Złote Gody 
– jubileusZ 50 lAt mAłżeństwA obchodZili:

Mieszkańcy GODOWa – PaństWO:
Maria i Mirosław DEMBOWY
Małgorzata i Kazimierz HEJMEJ
Czesława i Marian SAUER
Jadwiga i Paweł SZOTEK

Mieszkańcy GOŁkOWic – PaństWO:
Ruta i Norbert CHMIEL  
Anna i Józef LANGER  
Daniela i Lotar LIPUS  
Anna i Alojzy MIKA   
Maria i Bronisław MUCHA  
Teresa i Gerard MUSIOŁ  
Urszula i Stanisław POTĘPA  
Alina i Rafał SZKATUŁA  
Aniela i Eryk SZKATUŁA  
Anna i Franciszek TOMAN  
Krystyna i Ryszard WACHTARCZYK 

Mieszkańcy kROstOszOWic – PaństWO:
Elżbieta i Jan GRZEŚ  
Krystyna i Serafin KOPIEC   

Mieszkańcy PODBUcza – PaństWO:
Eugenia i Wiesław NOWOSIELSKI 

Mieszkańcy Łazisk – PaństWO:
Irena i Zdzisław BADAJ  
Magdalena i Rudolf GROBELNY  
Wanda i Jan PAJĄK  
Aniela i Jan SANECZNIK  
Krystyna i Henryk WIDENKA  

Mieszkańcy skRBeńska – PaństWO:
Władysława i Bernard GRZEGOSZCZYK 
Anna i Jan KOZIEŁ  
Magdalena i Józef KOZIEŁ  
Maria i Zygfryd MAJZNER  
Helena i Jan PAŚ  

Mieszkańcy skRzyszOWa – PaństWO:
Stefania i Stanisław ANTOŃCZYK  
Zyta i Jan DROBCZYK  
Danuta i Stefan KOIS  
Halina i Edward LEDWOŃ  
Helena i Roman LENCZYK  
Wanda i Franciszek MARCOL 
Anna i Zygmunt MOCZAŁA  
Teresa i Jan LEWKOWICZ   
Stefania i Tadeusz OLESIŃSKI  
Zofia i Ludwik PIECHACZEK
 (mąż zmarł już po przyznaniu medalu)
Kornelia i Stanisław RDUCH
Barbara i Karol SICH

Wydarzenie uświetniła również obecność par, które obchodziły 60. 
rocznicę swojego małżeństwa. Parom tym wręczono pamiątkowe listy 
gratulacyjne oraz bukiety róż.

diAmentowe Gody 
– jubileusZ 60 lAt mAłżeństwA obchodZili:

Mieszkańcy GODOWa – PaństWO:
Maria i Franciszek SZCZYGIEŁ 
Anna i Józef POTYSZ   

Mieszkańcy GOŁkOWic – PaństWO:
Melania i Andrzej BRZOZA  
Elżbieta i Gedeon DWOROK  
Maria i Franciszek GASZCZYK 
Maria i Rudolf HERMAN   
Elżbieta i Jan SZOSTEK   
Anna i Edwin WOLNY   
Barbara i Wiktor ŁACIOK  

Mieszkańcy kROstOszOWic – PaństWO:
Teresa i Feliks ZAWADZKI  

Mieszkańcy skRBeńska – PaństWO:
Helena i Jan HARAF   

Mieszkańcy skRzyszOWa – PaństWO:
Hiacenta i Gerard BEM   
Eugenia i Henryk KRASKI  
Irena i Ewald PIECHACZEK  
Romana i Hilary PRACHOWSKI 
Aurelia i Ewald PĘKAŁA   
Ernestyna i Roman WOJACZEK 

Żelazne Gody – jubileusz 65 lat małżeństwa obchodzili Państwo 
Halina i Bernard BEROWIE ze Skrzyszowa. Niestety Jubilaci ze wzglę-
dów osobistych nie mogli być obecni na uroczystości. Zebrani jubila-
ci i goście uhonorowali Parę gromkimi brawami, życząc dużo zdrowia 
i pogody ducha.

Uroczystość jubileuszy małżeństwa odbyła się w podniosłej i ser-
decznej atmosferze. Były gratulacje, kwiaty, pamiątkowe zdjęcia, ży-
czenia i chwile miłych wspomnień. Przy lampce szampana wzniesio-
no toast za pomyślność i kolejne lata we dwoje. Dla Szanownych Jubi-
latów wspólnie odśpiewano 100 lat. Uroczystość uświetnił występ ze-
społu SPOKOBABKI ze Skrzyszowa.

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 Jubilatom, życzymy:

Radości, która dostrzega piękno małych rzeczy.
Nadziei, która nie gaśnie, kiedy marzenia wydają się zbyt dalekie.
Pokoju, który koi, kiedy wszystko wyprowadza z równowagi.
Wiary, która daje oparcie, kiedy bezradność przerasta.
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Niech Bóg błogosławi Wam na dalsze lata małżeństwa!
to rodzina jest najważniejszą przystanią i ostoją,
do której zawsze powinniśmy powracać.

Zdjęcia dzięki uprzejmości tygodnika Nowiny Wodzisławskie
Autor: Artur Marcisz

agnieszka siwarska
kierownik Urzędu stanu cywilnego

w Godowie

JUbileUSz 35-lecia 
zeSpOłU „kalina”

Listopad to miesiąc śpiewaków i muzyków, a to za sprawą św. Cecy-
lii, która ma swoje święto 22 dnia tego miesiąca. W tym czasie zespo-
ły muzyczne i śpiewacze świętują. Zespół „Kalina” również świętował, 
tym bardziej, że w tym roku obchodzi swoje 35-lecie istnienia. Z pośli-
zgiem, bo 28 listopada odbyły się obchody jubileuszowe. Honorowymi 
gośćmi były chóry: „Lutnia” z Lutyni Dolnej i „Hasło” ze Skrzeczonia – 
dzielnicy Bogumina z Czech. Zespół „Kalina” od wielu już lat współpra-
cuje z chórami zza Olzy: ponad 20 lat z chórem „Lutnia”, gdzie instruk-
torem jest Pan Władysław Rusek, a kierownikiem Pani Maria Sztwiert-
nia, oraz około 7 lat z chórem „Hasło”, gdzie instruktorem jest Pani Ire-
na Szeliga, a kierownikiem Pani Beata Grzebień. Oba chóry uświetniły 
uroczystości w kościele parafialnym w Łaziskach w czasie mszy świę-
tej, jak i na scenie w sali OSP. Oprócz gości z Czech swoją obecnością 
uroczystości zaszczycili: poseł na Sejm nowej kadencji Pan Krzysztof 
Gadowski, Wójt Gminy Godów Mariusz Adamczyk, z-ca Wójta Tomasz 
Kasperuk, z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Godów Zygmunt Sku-
pień, proboszcz Antoni Brzytwa, sołtys Elżbieta Szatoń, Henryk Grzon-
ka z małżonką, nowa pani dyrektor szkoły pani Jolanta Janeta, dyrek-
tor GCKSiT w Godowie Tatiana Stopyra, państwo Jarosław i Małgorzata 
Widenka, delegacja chóru „Absolwent”, koleżanki z KGW na czele z Pa-
nią Teresą Wojaczek, prezes OSP Zbigniew Klimek, Radni Gminy – Zbi-
gniew Gajek oraz Michał Kuczak, koleżanki i koledzy, którzy z przyczyn 
zdrowotnych, rodzinnych nie są już członkami zespołu. Zespół został 
uhonorowany złotą odznaką za zasługi dla Województwa Śląskiego 
2018 roku. Kierownik zespołu Danuta Gajdosz przedstawiła pokrótce 
najważniejsze osiągnięcia zespołu. Z okazji jubileuszu zastała wydana 
kronika zespołu „Kalina” za lata 2010–2014, autorką wydania jest Anna 
Klimek. Jest to pierwsza część, druga zostanie wydana na początku 
2020 roku i będzie obejmować lata 2015–2019. Przed rokiem 2010 zo-
stał wydany folder, który obejmuje lata 1984–2004 (w nim krótka hi-
storia tych lat działalności „Kaliny”), a w 2009 r. wydano folder "Piyk-
nie być w zespole "Kalina", który obejmuje lata 2005–2009 (został wy-
dany z okazji 25-lecia zespołu), tam również zawarta jest historia ze-
społu tamtych lat, tak więc te publikacje obejmują całokształt działal-
ności zespołu. 

Na koniec uroczystości został pokrojony tort jubileuszowy, odśpie-
wano „ Sto lat”, posłuchano występów chórów z Czech i zespołu „Kali-
na”, a potem rozmowom i wspomnieniom nie było końca. Wieczór mi-
nął w miłej atmosferze.

Danuta Gajdosz

Jubileusz 35-lecia zespołu Kalina, Łaziska 28.11.2019 r.
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i Gromada zuchowa „wilcze 
łapki” w SkrzySzOwie

Zuchy są najmłodszą częścią harcerskiej braci w Polsce. Mają wła-
sne prawo, obietnicę, piosenki, zawołania, obrzędy i umundurowanie. 
Od tego roku szkolnego przy Ośrodku Kultury w Skrzyszowie działa 
próbna I Gromada Zuchowa "Wilcze Łapki". Drużynową gromady jest 
dh Zofia Klapuch, a przyboczni to: dh Megan Durczok oraz dh Klau-
diusz Kopiec, natomiast opiekunem gromady jest dh Aneta Witek – 
nauczycielka SP Skrzyszów. 

Do gromady należą dziewczynki oraz chłopcy z klas I – III oraz młod-
sze dzieci. Zuchy pracują w oparciu o metodę harcerską, spotykają się 
na zbiórkach w piątkowe popołudnia. W swoich działaniach wykorzy-
stują zuchowe formy pracy, takie jak: gry, zabawy, pląsy, piosenki, zaję-
cia ruchowe, twórcze. Starają się funkcjonować w oparciu o Prawo Zu-
cha, kształtując przy tym istotne cechy: zaradność, odwagę, prawdo-
mówność, gotowość niesienia pomocy, rozwój własny. 

Oprócz zbiórek zuchy zaczynają uczestniczyć również w organizo-
wanych przez Hufiec Ziemi Wodzisławskiej wspólnych zuchowych im-
prezach. 16 listopada „Wilcze Łapki” wzięły udział w Festiwalu Piosen-
ki Harcerskiej „Złota Nutka” w Pszowie. Organizatorem tegoroczne-
go festiwalu był Szczep Smoki. Zuchy wyśmienicie zaprezentowały się 
w piosence „Prawo Zucha” i pląsie „Disco”, za które otrzymały gromkie 
okrzyki od publiczności, dyplom oraz nagrodę niespodziankę! 

 „Wilcze Łapki” to zuchy niezwykle aktywne i ciekawe świata. Jeże-
li chcesz razem z nami przeżywać niezapomniane przygody, nawiązać 
wspaniałe przyjaźnie, a przede wszystkim ciekawie spędzać czas wol-
ny, to przyjdź, zobacz i zostań!

Czuj! 
dh aneta Witek

neStorzy naSzej Gminy

GertrudA okoń
Pani Gertruda Okoń – mieszkanka Godowa obchodziła w listopa-

dzie jubileusz 90. urodzin. Tak piękny jubileusz skłania do zadumy, 
oznacza wszak cały wiek wypełniony codziennymi radościami i tro-
skami, ale także pracą i poświęceniem dla dobra bliskich.

Życzenia zdrowia i długowieczności, słodki upominek oraz bukiet 
kwiatów Szanownej Jubilatce przekazała Kierownik Urzędu Stanu Cy-
wilnego. Gest pamięci był dla Jubilatki miłym akcentem i podkreśle-
niem wyjątkowości obchodzonego jubileuszu.

Pani Gertruda urodziła się 26 listopada 1929 roku w Radlinie w ro-
dzinie Alojzego Pawełek i jego żony Katarzyny, z domu Ledwoń. W li-
stopadzie 1949 roku wyszła za mąż za Romana Okonia, z którym prze-
żyła w szczęśliwym małżeństwie przeszło 43 lata. Mąż zmarł w lutym 
1993 roku. Pani Gertruda urodziła 4 dzieci – 3 córki i syna. Doczekała 
się gromadki wnuków i prawnuków, które są radością jej życia. Obec-
nie Pani Gertruda mieszka w Godowie i pozostaje pod troskliwą opie-
ką syna Stanisława i jego żony Urszuli.

Jest nam niezmiernie miło, że możemy wspólnie cieszyć się z osią-
gnięcia przez mieszkankę naszej gminy tak wspaniałego wieku. Sza-
nownej Jubilatce życzymy dużo zdrowia i niech radość z życia towa-
rzyszy jej oraz bliskim jej osobom jak najdłużej!

agnieszka siwarska
Usc Godów
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pOŚwięcenie herbU gOdOwa
11 listopada 2019 r. w kościele pw. św. Józefa Robotnika odbyła się 

uroczysta msza św. w intencjach 101-lecia niepodległości Polski oraz 
725-lecia Godowa, którą odprawił ks. proboszcz Krzysztof Wrodar-
czyk. Po mszy św. odbyło się uroczyste poświęcenie herbu Godowa 
przez miejscowego proboszcza. 

Rekonstrukcja herbu została ukończona 25 lipca 2019 r. W miejscu 
wyznaczonym przez ks. proboszcza Rada Sołecka z Godowa przygo-
towała miejsce oraz ufundowała tablice pamiątkowe. Fundament wy-
konali: Czesław Pietroszek z Gołkowic oraz Alojzy Rauer i Sebastian Po-
pek. Postument pod herb wykonał Zakład Posadzkarski Zbigniewa Ra-
deckiego. Wzmocnienie herbu wykonał Janusz Reclik, a odnowienia 
herbu dokonali plastycy – państwo Stablowie. Nad całością wykona-
nia czuwał sołtys Godowa Henryk Olejok.

Henryk Olejok

Poświęcenie herbu Godowa, Godów 11.11.2019 r.
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Bajtle maSzkiecom
Dzieci z Przedszkola Publicznego w Łaziskach jak co roku o tej po-

rze obchodziły Tydzień Śląski, który obfitował w wiele atrakcji. W cza-
sie zajęć dzieci słuchały tekstów napisanych w gwarze śląskiej, uczyły 
się śląskich piosenek i tańców, tworzyły słowniczek śląski, nawet sam 
jadłospis był napisany gwarą i nawiązywał do kuchni śląskiej. Odbyło 
się także spotkanie z górnikami, dzieci poznały strój górniczy oraz do-
wiedziały się, jak ciężka jest praca górnika.

W tym roku Tydzień Śląski przebiegał pod hasłem „Bajtle maszkie-
com” i w związku z tym do naszego przedszkola zawitały panie z ze-
społu śpiewaczego „Kalina”, aby opowiedzieć dzieciom, jak dawniej 
żyło się na Śląsku i jakich przedmiotów używało się w kuchni. W tym 
celu został przygotowany kącik regionalny, w którym znalazł się m.in. 
kocher, dymfer, szlyger, maśniczka itp. Bajtle wraz z paniami wykona-
ły znane na Śląsku „szplitry” wg przepisu naszych starek. Podczas wy-
rabiania ciasta dzieci śpiewały popularne na Śląsku piosenki ludowe, 
na zakończenie odbyła się degustacja. Bardzo dziękujemy paniom za 
poświęcony czas – to dzięki Wam dzieci pamiętają, że są małymi Ślą-
zokami, a my możemy sięgnąć pamięcią do lat naszego dzieciństwa.

Michalina Wija
zsP Łaziska

Bajtle maszkiecom, ZS Łaziska
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tančíMe prO radOSt, 
tančíMe SpOlU

Český svaz žen, p. s. Petrovice u Karviné v  rámci projektu SYNER-
GIE připravil posezení s ženami z Godowa – Gołkowic, abychom si při 
kafíčku popovídaly a předaly si „taneční rozumy“. Polské sousedky, 
jako vždy, přijely v nádherných krojích. I my jsme se skoro sjednotily. 
Máme krásné červené krajkové haleny, k tomu černou sukni nebo kal-
hoty a outfit je hotov. Naše Zoufalé manželky převedly ukázku country 
tance, a pak jsme se společně na písničku od Michala Tučného „Když 
si báječnou ženskou bere báječný chlap“ učily kroky a variace. Chvil-
ka povídání a jdeme do druhé půlky programu. Polské ženy nám pře-
dvedly nádhernou, vznešenou polonézu. Tento tanec se kdysi nazýval 
„chozený“ a byl symbolem vznešenosti a urozenosti. Tančil se v sálech 
králů, postupně v šlechtických sálech, až se přenesl jako úvodní tanec 
na plesy a nesmíme zapomenout závěrečnou v tanečních. My jsme si 
pak polonézu zatančily společně. Je to nádhera. Hudba je velice sla-
vnostní a působivá.

Závěrem jsme se společně naučily seznamovací mazurku. Se 
smíchem jsme hodnotily naše výkony a dělaly plány, co vymyslíme 
příště. To víte, na nějaké velké skákání to už není. 

anna kubačková
zO ČsŽ Petrovice u karviné

taŃczyMy dla radOŚci, 
taŃczyMy razeM

Czeski Związek Kobiet z Piotrowic koło Karwiny w ramach projek-
tu SYNERGIA przygotował spotkanie z gospodyniami z gminy Godów 
– Gołkowic, żebyśmy mogły przy kawie porozmawiać i podzielić się 
„taneczną wiedzą”. Polskie sąsiadki, jak zawsze, przybyły we wspania-
łych strojach ludowych. My również się dopasowałyśmy. Piękne czer-
wone koszule, do tego czarne spódnice lub spodnie, i outfit jest goto-
wy! Nasze zdeterminowane gospodynie poprowadziły pokaz tańców 
country, a potem wspólnie uczyłyśmy się kroków i wariacji do piosen-
ki Michala Tučného „Když si báječnou ženskou vezme si báječný chlap” 
(pol. „Gdy cudowną kobietę poślubi cudowny mężczyzna”). Po rozmo-
wach przeszłyśmy do drugiej części programu. Polskie kobiety przed-
stawiły nam pięknego i wzniosłego poloneza. Dawniej ten taniec na-
zywano „chodzonym” i był symbolem wyższości i szlachetności. Tań-
czono go na królewskich dworach, potem na szlacheckich salonach, aż 
w końcu stał się tańcem głównym każdego balu oraz finałem potańcó-
wek. My również wspólnie zatańczyłyśmy poloneza. Muzyka była bar-
dzo wyniosła i efektowna. 

Na koniec uczyłyśmy się wprowadzającego mazurka. W żartach 
oceniałyśmy nasze występy oraz omawiałyśmy plany na kolejne spo-
tkania. Wszyscy wiecie, innym wielkim tańcom już byśmy nie sprosta-
ły.

anna kubačková
zO ČsŽ Petrovice u karviné

Český svaz žen, p.s. Petrovice u Karviné i KGW Gołkowice w Centrum 
Kultury w Petrovicach u Karviné, 15.11.2019 r.
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To już III Jesienne Spotkanie z Henrykiem Grzonką, w tym roku 
jego gościem był trener i były selekcjoner polskiej reprezentacji naro-
dowej w piłce nożnej Antoni Piechniczek. Spotkanie odbyło się 25 li-
stopada w sali OSP w Łaziskach. Zainteresowanie było ogromne, zgro-
madziła się wielka rzesza kibiców piłki nożnej, tak więc tego wieczo-
ru w Łaziskach królowała piłka nożna. Pan Antoni Piechniczek oka-
zał się wielkim znawcą tego sportu, jego opowieści były ciekawe, po-
uczające, z nutą humoru. Jest on Ślązakiem, który w wielkim świecie 
nie zapomniał swojej gwary, zgrabnie wplatał śląskie wyrazy w swo-
ją opowieść, co spowodowało, że była jeszcze ciekawsza, a atmosfe-
ra tego wieczoru była swobodna, wręcz rodzinna. Padło wiele pytań 
od uczestników spotkania, na które z wrodzoną sobie swobodą trener 
odpowiadał. Sam Antoni Piechniczek to człowiek pogodny, uśmiech-
nięty, z poczuciem humoru, posiadający wielką wiedzę nie tylko spor-
tową, ale również świetny psycholog znający się na ludziach i właśnie 
te zalety pozwoliły na osiągnięcie takiego sukcesu naszej piłki nożnej 
w świecie sportu.

Wielką niespodzianką był gość, bohater II Jesiennego Spotkania 
– kolarz pan Józef Gawliczek z małżonką. Polubili oni Łaziska i obie-
cali, że jeśli będzie IV spotkanie, to znów przyjadą – trzymamy ich za 
słowo!

Spotkanie odbyło się dzięki staraniom zespołu „Kalina”, który stwo-
rzył klimat kibiców, były czapki biało-czerwone, szaliki z napisem „Pol-
ska”, ale też barwy i akcenty łaziskiego Klubu Sportowego „Polonia”. 
Żeby wprowadzić wszystkich w temat piłki nożnej, zespół zaśpiewał 

III Jesienne Spotkanie z Henrykiem Grzonką i jego gościem Antonim 
Piechniczkiem, Łaziska 25.11.2019 r.
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dObry wieczór z płytą 
winylOwą w OŚrOdkU 

kultury w Godowie
Kiedy w latach 90-tych wprowadzono na rynek format mp3, wyda-

wało się, że nośniki analogowe odejdą do lamusa. Tymczasem, jak po-
kazują obserwacje, w ciągu ostatnich lat zainteresowanie płytami gra-
mofonowymi wzrasta, powodując, że przeżywają one swego rodza-
ju renesans. Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie, 
idąc z duchem czasu, zaaranżowało niezwykłe spotkanie poświęcone 
właśnie temu tematowi pn. „Dobry wieczór z płytą winylową”, które 
odbyło się 14 listopada. Ośrodek Kultury w Godowie wypełnił się mi-
łośnikami nie tylko płyt, ale również muzyki angielskiego zespołu roc-
kowego PINK FLOYD. O ich twórczości, trasach koncertowych i książ-
kach prezentujących działalność grupy opowiadał zebranym Bogu-
sław Ziębowicz – pasjonat winyli, organizator licznych spotkań i even-
tów. A prócz słuchania dobrej muzyki uczestnicy spotkania mieli oka-
zję spróbować piwa kraftowego z najmniejszego w Polsce Beskidzkie-
go Browaru Rzemieślniczego.

e. szczypka

Dobry wieczór z płytą winylową, Godów 14.11.2019 r.
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naJMłOdSi U SeniOrów

Jak co roku w listopadzie przedszkolaki i najmłodsi uczniowie Szko-
ły Podstawowej w Krostoszowicach złożyli wizytę pensjonariuszom 
Domu Seniora „Gwarek”. W ten sposób uczcili przypadający w listopa-
dzie Dzień Seniora. Przedszkolacy i uczniowie przedstawili patriotycz-
ny program artystyczny, nawiązujący do listopadowego Święta Nie-
podległości, które jest tak bliskie sercom seniorów, gdyż to oni nie-
jednokrotnie brali czynny udział w walkach o wolność Polski i ponosi-
li największe ofiary.

Były ogromne wzruszenia, podniosły nastrój, ale także dziecięca ra-
dość i entuzjazm, który udzielał się wszystkim zgromadzonym na wy-
stępie. To wielopokoleniowe spotkanie jest bardzo cennym doświad-
czeniem dla dzieci, które mogą swoim śpiewem, radością i obecnością 
wyrazić szacunek i wdzięczność seniorom. Serdeczne słowa podzię-
kowania należą się także kierownictwu i personelowi Domu Seniora 
„Gwarek” za bardzo serdeczne przyjęcie małych gości – artystów. 

Dominika sikora

Wizyta SP Krostoszowice w Domu Seniora Gwarek
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iii JeSienne SpOtkanie z henrykieM grzOnką

piosenkę „Trzej przyjaciele z boiska”, która bardzo spodobała się Tre-
nerowi, nie słyszał on jeszcze takiej wersji, jaką zna „Kalina”.

Składamy podziękowania dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu 
i Turystyki w Godowie za wykonanie plakatów, zaproszeń, karnetów, 
gdzie można było poprosić o autograf, za możliwość uraczenia śląską 
gościnnością wszystkich uczestników. 

Danuta Gajdosz
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UczniOwie SzkOły pOdStawOweJ 
w SkrzySzOwie ŚwiętUJą 

MiędzynarOdOwy dzieŃ praw 
dziecka wSPólnie z uniceF

Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie bierze udział w światowych 
obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych 
przez UNICEF Polska. W tym roku przypada wyjątkowa – 30. rocznica 
uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. 20 listopada to szczególna 
data, która powinna zwracać naszą uwagę na dzieci i ich prawa.

W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwer-
salny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich pra-
wa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajo-
mość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpie-
czeństwami. Z drugiej strony daje im możliwość aktywnego uczestnicze-
nia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Rolą dorosłych 
jest nie tylko dbanie o to, aby prawa dziecka były przestrzegane, ale tak-
że szerzenie wiedzy o prawach dziecka, w tym edukowanie dzieci. UNICEF 
w swoich działaniach zwraca uwagę na te kwestie i inicjuje różne projekty, 
których celem jest upowszechnienie wiedzy o prawach dziecka. 

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, któ-
re jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu w wielu krajach 
dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest 
okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są re-
spektowane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem.

W obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka włączyły się tak-
że placówki edukacyjne w Polsce. Setki szkół i przedszkoli zdecydowa-
ły się uczcić 30. rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Do 
akcji przystąpiła także Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie. Zostały prze-
prowadzone ciekawe lekcje wychowawcze na temat praw dziecka, a na 
lekcji informatyki ósmoklasiści przetestowali swoją wiedzę na ten te-
mat, korzystając z aplikacji Kahoot. Uczniowie uczęszczający na świetli-
cę wykonali prace plastyczne z hasłem przewodnim „Dla każdego dziec-
ka, dzieciństwo”, które można zobaczyć na tematycznej wystawie. Byli-
śmy również ubrani na niebiesko, aby pokazać, że pamiętamy i nie zga-
dzamy się na łamanie praw dziecka. Została zorganizowana także aka-
demia ukazująca uczniom, jakie prawa dziecka są łamane na świecie. 
Uczniowie wraz z nauczycielami oglądali między innymi odcinek „Ko-
biety na krańcu świata” pod tytułem „Ludzie duchy”, mówiący o łama-
niu praw dzieci chorych na albinizm w Tanzanii. Apel, którego przesła-
nie brzmiało: „Ulecz świat! Zrób z niego lepsze miejsce – dla Ciebie i dla 
mnie”, wzruszył uczniów i nauczycieli. 

koordynator projektu
Daria zdrojewska-kuc

jEstEśmy nr 171

baJtle tyŻ pOradzOM gOdać
Okazuje się, że najmłodsi lubią mówić gwarą i wcale się jej nie wsty-

dzą. Z wdziękiem, zabawnie i z doskonałym akcentem prezentowali 
się podczas II Gminnego Konkursu Gwarowego im. Eugeniusza Toma-
sa pod patronatem wójta gminy Godów. 

Popularyzacja gwary, kultywowanie tradycji i zwyczajów, a także 
możliwość pokazania umiejętności recytatorskich i gawędziarskich 
dzieci i młodzieży z naszej gminy to główny cel konkursu organizowa-
nego w Ośrodku Kultury w Gołkowicach.

Na scenie w Gołkowicach znajomością gwary mogli pochwalić się 
najmłodsi – przedszkolacy oraz nieco starsi – uczniowie szkół podsta-
wowych. Jury w składzie: Aurelia Tomas, Ewa Chmiel i Mirela Berger-
Szkudlarek oceniało występy, biorąc pod uwagę przede wszystkim 
zachowanie ludowego charakteru, interpretację utworów oraz ogól-
ny wyraz artystyczny. Jurorzy przyznali następujące nagrody i wyróż-
nienia: 

dZieci prZedsZkolne:
I miejsce – Eliza Szombierska – ZSP w Skrbeńsku,
II miejsce – Agnieszka Kopeć – ZSP w Skrbeńsku.

dZieci sZkolne, klAsy i–iii: 
I miejsce – Paweł Pająk – ZSP w Łaziskach,
II miejsce – Jakub Kiełbasa – SP w Skrzyszowie,
III miejsce – Milena Grygierek – ZSP w Skrbeńsku,
Wyróżnienie – Feliks Piprek – ZSP w Skrbeńsku,
Wyróżnienie – Julia Gojowy – SP w Gołkowicach.

dZieci sZkolne, klAsy iV–Vi:
I miejsce – Milena Wodecka – SP w Krostoszowicach,
II miejsce – Kinga Skrobak – SP w Gołkowicach,
III miejsce – Oliwia Wawrzyniak – SP w Skrzyszowie,
Wyróżnienie – Jagoda Piprek – SP w Krostoszowicach.

młodZież Z klAs sp Vii i Viii:
I miejsce – Kamila Ochman – SP w Łaziskach,
II miejsce – Dorota Smolorz ZSP w Godowie.

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie oraz Urząd 
Gminy w Godowie serdecznie gratulują wszystkim uczestnikom, dzię-
kują paniom nauczycielkom, które przygotowały dzieci i młodzież do 
konkursu. Szczególne podziękowania kierujemy także pod adresem 
zespołu Podbuczanki z Podbucza, który uświetnił swoim występem 
to niecodzienne wydarzenie, oraz pań z KGW z Gołkowic i Łazisk, któ-
re zaprezentowały się dzieciom i młodzieży w przepięknych strojach 
ludowych oraz opowiedziały o tradycjach, modzie i kulturze ziemi ślą-
skiej.

Gabriela krzyształa

Jubileusze zespołów Ballada i Podbuczanki, Godów, 26.11.2019 r.

Koniec roku to czas refleksji i podsumowań. Okazją do wspomnień 
były także jubileusze naszych zespołów folklorystycznych. 26 listopa-
da w Ośrodku Kultury w Godowie 40 lat swojej działalności świętował 
zespół Ballada z Godowa, zaś 25-lecie istnienia obchodził zespół Pod-
buczanki z Podbucza. 

Jubileusze były okazją do przekazania obu zespołom podziękowań 
za długoletnią współpracę, za uczestnictwo w życiu kulturalnym gmi-
ny Godów oraz za poświęcenie.

Życzeń tego wieczoru płynęło wiele. Upominki, powinszowania 
i ciepłe słowa kierowali do członków zespołów m.in. Wójt Gminy Go-
dów Mariusz Adamczyk, Przewodniczący Rady Gminy Godów Antoni 
Tomas, Radna Powiatu Wodzisławskiego Izabela Tomiczek, Dyrektor 
GCKSiT w Godowie Tatiana Stopyra, sołtys Podbucza Zyta Wrona, soł-
tys Godowa Henryk Olejok, goście zaproszeni, zaproszone delegacje 
z zaprzyjaźnionych organizacji i innych zespołów.

Ballada i Podbuczanki w pełnej krasie i jak zwykle na wysokim po-
ziomie artystycznym zeprezentowały się na godowskiej scenie pod 
kierownictwem Daniela Szkatuły.

Tradycja, obyczaje i pieśń folklorystyczna – to część naszego naro-
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wielkie JUbileUSzOwe ŚwiętOwanie

dowego, ale także regionalnego dziedzictwa, to bogactwo naszej lo-
kalnej społeczności i powód do dumy. Od kilkudziesięciu lat jesteście 
Państwo ambasadorami kultury naszego regionu, którą pielęgnujecie 
i przekazujecie kolejnym pokoleniom. Życzymy dalszych lat owocnej 
twórczości i satysfakcji z realizacji planów artystycznych!

a. szwarc
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Serce dla PolSki 
dziSiaJ SkładaMy

Polska, Ojczyzna – te słowa brzmią dumnie. Wolność – to wartość 
najcenniejsza dla każdego człowieka. Dzień odzyskania przez Polskę 
niepodległości, przypadający na 11 listopada, łączy w sobie sens po-
wyższych słów, o czym przypomnieli nam uczniowie klas szóstych 
Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie. Dnia 12 listopada podczas uro-
czystej akademii zaprezentowali patriotyczne wiersze i piosenki, te-
matycznie związane z tworzeniem polskich legionów, z postacią Józe-
fa Piłsudskiego, z trudnymi wyborami, przed jakimi stanęli Polacy ży-
jący w tamtych czasach. W rytm porywających dźwięków szóstoklasi-
ści złożyli symboliczne biało-czerwone serca dla Polski w imieniu ca-
łej szkolnej społeczności, bo „kiedy powiewa flaga na niebie, chcemy 
świętować i być blisko siebie”.

Choć Święto Niepodległości wymaga powagi i pewnej zadumy nad 
minionymi wydarzeniami, dla nas to przede wszystkim święto rado-
sne, które przypomina, że powinniśmy cenić wolność, którą posiada-
my, i cieszyć się każdym dniem, mieszkając i żyjąc w naszej Ojczyźnie. 

Chęć wspólnego świętowania Niepodległości stała się również in-
spiracją do zgłoszenia szkoły do akcji „Szkoła do hymnu!”. Dlatego 
w piątek 8 listopada wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami zebra-
li się w sali gimnastycznej i o symbolicznej godzinie 11:11 odśpiewali 
cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”, łącząc się tym samym z wie-
loma tysiącami szkół w Polsce. Patronat nad tym przedsięwzięciem 
objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Rada Dzieci i Młodzieży.

Mirella Markowska

Serce dla Polski składamy, SP Skrzyszów 12.11.2019 r.
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GRUDZIEŃ 2019

urodowe SPotkanie 
w Świetlicy w pOdbUczU

19 listopada w świetlicy w Podbuczu odbyło się spotkanie pielę-
gnacyjno-makijażowe zorganizowane przez Monikę Gradzik z KGW 
FAJNE BABECZKI, która współpracuje z Oriflame. Spotkanie odbyło się 
w dwóch turach: przed południem i w godzinach popołudniowych. 
W spotkaniu mogła wziąć udział każda pani, która chciała dowiedzieć 
się, jak zadbać o pielęgnację swojej cery, jak odpowiednio dobrać kre-
my oraz jak poprawnie wykonać makijaż, jak nakładać podkład i wie-
le innych ciekawostek. Pani Monika zaprosiła na to spotkanie Elżbietę 
Idzikowską, która jest specjalistką w prawidłowej pielęgnacji cery i po-
siada wieloletnie doświadczenie w branży. W związku z tym, że chce-
my pogodzić wszystkie role: dbamy o dom, dzieci, pracujemy, to czę-
sto zapominamy o sobie. Chciałyśmy paniom pokazać, jak dbać o sie-
bie i jak to wszystko pogodzić, oraz powiedzieć, że ta prawidłowa pie-
lęgnacja nie zajmuje zbyt wiele czasu.

Monika Gradzik

MiędzynarOdOwy MieSiąc 
BiBliotek Szkolnych za nami

Po raz kolejny na całym świecie październik obchodzony był jako 
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Święto jest organizo-
wane od 1999 roku przez: INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SCHO-
OL LIBRARIANSHIP – IASL. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na ogrom-
ną rolę bibliotek w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresować 
czytelniczych. W tym roku tematem przewodnim święta było hasło: 
„Biblioteki szkolne – klucz do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości”. 
Do obchodów przyłączyła się jak co roku biblioteka szkolna działająca 
w Szkole Podstawowej w Skrzyszowie. Wszystkie zaplanowane na ten 
miesiąc działania udało się zrealizować. Uczennice klas siódmych uda-
ły się do przedszkola w ramach akcji „Starsi-młodszym”, żeby zachę-
cić przedszkolaków do czytania. W październiku swoje urodziny ob-
chodził miś o małym rozumku i to dla niego uczniowie naszej szkoły  
wykonali własnoręcznie książeczki, aby również zachęcić go do czy-
tania. Ponadto z okazji przypadającego 25 października Dnia Kundel-
ka uczniowie klas I–III wykonali różnymi technikami przepiękne pla-
katy o psach, które teraz przyozdobiły szkolną gazetkę, a część prac 
jest wystawiona w Bibliotece Publicznej w Skrzyszowie. Klasy najstar-
sze w ramach lekcji wychowawczych wzięły udział w „Akcji ostrzegaw-
czej” przed czytaniem książek. Tytuł akcji był przewrotny, bo tak na-
prawdę chodziło o ukazanie korzyści wynikających z czytania książek. 
W ramach lekcji informatyki dla klas V–VI przygotowano ćwiczenia do-
tyczące świadomego korzystania z komputerów. Uczniowie tych klas 
mieli zaprojektować i wykonać prace o „Dniu Bezpiecznego Kompu-
tera”. Oczywiście biblioteka wzbogaciła się także o kilkanaście książek 
w ramach akcji „Podaruj książkę bibliotece”. Dziękujemy uczniom i na-
uczycielom za zaangażowanie w obchody MMBS.

iwona Brudny

Książeczka dla Kubusia Puchatka, SP Skrzyszów 23.11.2019 r.
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SukceS ukS diament na 
MiStrzOStwach ŚląSka 

W sobotę 9 listopada w Wiśle odbyły się Mistrzostwa Śląska w bie-
gach górskich w stylu alpejskim. Do rywalizacji na błotnistej trasie 
i przy lekko padającym deszczu w kategorii dzieci i młodzików zosta-
ło zgłoszonych 43 zawodników z 10 klubów zrzeszonych w Śląskim 
Związku Lekkiej Atletyki. 

Najlepiej w kategorii dzieci na dystansie 800 m z przewyższeniem 
+ 130 m (bieg tylko pod górę) wśród zawodników UKS Diament Go-
dów spisała się Karolina Tyman, która została wicemistrzynią Śląska 
w biegach górskich, pokonując swój dystans w czasie 4:57,1. Natomiast 
miejsca 7. i 8. zajęły odpowiednio: Marlena Czyż – czas 5:39,4 oraz Zu-
zanna Zniszczoł – czas 5:54,1. 

Najlepszych zawodników dekorował Prezes Śląskiego Związku Lek-
kiej Atletyki Jacek Markowski.

stefan kalinowski

Drużyna UKS Diament Godów na Mistrzostwach Śląska, 9.11.2019 r.
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jEstEśmy nr 171

ania MUraŃSka 
z Sp SkrzySzów laUreatką 
konkurSu wojewódzkieGo!

Już po raz 16. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Gliwicach 
zorganizował Konkurs Wojewódzki dla Dzieci i Młodzieży „Śląsk – moja 
mała Ojczyzna. Schlesien – meine klaine Heimat”, którego celem jest 
zachęcenie uczniów do zwrócenia uwagi na specyfikę i bogactwo kra-
jobrazu śląskiego oraz poszerzenia znajomości kultury, historii i trady-
cji tego regionu. Do konkursu zgłoszono 283 prace plastyczne i literac-
kie z całego województwa śląskiego, a w tym 6 prac z SP Skrzyszów. 
Z ogromną dumą informujemy, iż w tej ogromnej liczbie prac jury do-
strzegło i doceniło to, jak Ania Murańska z klasy 5a plastycznie przed-
stawiła śląskość w oczach najmłodszego pokolenia. Ania otrzymała 
wyróżnienie i 26 listopada wraz z rodzicami i p. Marylą Marcol wzię-
ła udział w uroczystej gali w Gliwicach, podczas której podsumowa-
no tegoroczną edycję konkursu i nagrodzono wszystkich laureatów.  

Maryla Marcol
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rowerem Przez Góry 
tienSzan oraz Pamir

Kiedyś późnym wieczorem przeglądałem sobie kolejne strony w In-
ternecie. Nagle trafiłem na wątek dotyczący jakiejś sławnej, podobno 
bardzo atrakcyjnej, drogi w Azji – PAMIR HIGHWAY. Od razu poczułem 
to coś! Wiedziałem, iż kiedyś muszę odwiedzić to miejsce. Po pewnym 
czasie w myśl mojego życiowego motto: „Jeśli potrafisz o czymś ma-
rzyć, to potrafisz tego także dokonać” marzenie stało się rzeczywisto-
ścią! Ruszyłem na swoją kolejną RAJZĘ W NIEZNANE.

Na początek szybki transfer samolotem do byłej stolicy Kazachsta-
nu – Ałmaty. To właśnie w tym mieście zacząłem swoją dwumiesięcz-
ną, bikepackingową przygodę. Tylko ja, rower i góry. Czy może być coś 
lepszego? Pierwszy tydzień podróży spędziłem na południu Kazach-
stanu. Odwiedziłem malownicze górskie jeziora Kolsay, majestatycz-
ny Kanion Szaryński oraz pełen atrakcji Park Narodowy Altyn Emel. Ko-
lejnym krajem na mojej drodze były Chiny – kraj bardzo ciekawy, zróż-
nicowany pod każdym względem. Piękne widoki na Duku Highway, 
bardzo mili, gościnni ludzie oraz wścibska policja, która śledziła mnie 
przez 3 dni! 

Po trzech tygodniach rollercoastera w końcu trafiłem do kraju, 
o którym marzyłem od dawna – Tadżykistan oraz sławna PAMIR HIGH-
WAY. Wjazd rowerem na wysokość 4655 m n.p.m. – przełęcz Ak-Bajtal, 
zapierające dech w piersiach widoki w Korytarzu Wachańskim, niekoń-
czące się szutrowe drogi oraz ogromna ilość innych podróżników. Nie 
było łatwo, ale na pewno było warto! Tadżykistan na długo pozostanie 
w mojej pamięci. Później szybko przemknąłem przez Uzbekistan i tra-
fiłem do ostatniego kraju na mojej trasie. Kirgistan – to właśnie w nim 
zakochałem się od pierwszego wejrzenia! Piękne jezioro Song- Kul, 
wiele morderczych podjazdów oraz wolność, coś, co cenię sobie naj-
bardziej. Podróż zakończyłem pod koniec września w Ałmatach, poko-
nawszy raptem 6900 km moim niezawodnym rowerem. 

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przybyli 7 listopada do 
Ośrodka Kultury w Godowie na prezentację z mojej wyprawy PAMIR 
HIGHWAY. Mam nadzieję, że zobaczymy się też przy okazji relacji z in-
nych moich wypraw!

Paweł Pieczka

Spotkanie z Pawłem Pieczką, Godów 7.11.2019 r.
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Ośrodek Zdrowia w Gołkowicach, 1987 r. Ośrodek Zdrowia w Gołkowicach, 2019 r.
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Rajd Rowerowy Niepodległości, 11.11.2019 r.

Jubileusz 50-lecia Górniczej Orkiestry SMK Zofiówka
(dyryg. Ryszard Wachtarczyk), Jastrzębie-Zdrój 29.11.2019 r.

Hubertus u Andrzeja, Godów 2.11.2019 r.

Krostoszowickie Kilometry Niepodległości, Krostoszowice 11.11.2019 r.

Ekumeniczny Koncert Uwielbienia, Gołkowice 17.11.2019 r.

Jubileusz 15-lecia Stowarzyszenia Hodowców i Miłośników
 Koni Mustang, Skrzyszów 29.11.2019 r.
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