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Bieg po zdrowie z Gminą Godów, 
Skrzyszów 25.04.2019 r.

Śląski Etapowy Maraton Pokoju – Bitwa o Bolonię, 
Krostoszowice 18.04.2019 r.
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KIERMASZ ŚWIĄTECZNY „ARTYSTYCZNIE BEZGRANICZNIE”, 
TRANSGRANICZNA STREFA AKTYWNOŚCI W GOŁKOWICACH. 7.12.2019 R.
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UWAGA!!! MODERNIZACJA 
GRUNTÓW I BUDYNKÓW 

W GMINIE GODÓW
Starosta Wodzisławski informuje o wyłożeniu projektu operatu 

opisowo-kartograficznego, dotyczącego modernizacji ewidencji 
gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych: Godów, 
Gołkowice, Skrbeńsko. Zapoznanie z dokumentacją będzie możliwe 
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim przy uli-
cy Mendego 3, w terminie od 13.01.2020 r. do 31.01.2020 r., w go-
dzinach: poniedziałek-środa od 8:00 do 15:00, czwartek od 8:00 do 
16:00, piątek od 8:00 do 13:00.

W celu zapoznania się z wyżej wymienioną dokumentacją należy 
zabrać ze sobą dokument tożsamości oraz dokument własności lub 
władania nieruchomością.

Dane zawarte w operacie mogą mieć wpływ na wysokość zobo-
wiązania podatkowego.

16 grudnia 2019 r. w teren wyruszyli geodeci, którzy przeprowa-
dzają prace terenowe związane z modernizacją ewidencji gruntów 
i budynków na terenie gminy Godów. Tym razem odwiedzają posesje 
w Krostoszowicach, Łaziskach, Podbuczu i Skrzyszowie.

Prace potrwają do 15 września 2020 r.
Za przedsięwzięcie odpowiada konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo 

Geodezyjno-Kartograficzne VERTICAL Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach, 
iMaper Adam Marcisz z siedzibą w Żorach oraz wspólnicy spółki cywil-
nej: Jerzy Bryk i Damian Malcharek, działający jako spółka cywilna UNI-
MAP s.c. J. Bryk, D. Malcharek z siedzibą w Katowicach.

Geodeci dokonują pomiarów i weryfikacji sposobu użytkowania 
gruntów zabudowanych. Z tego powodu mają prawo wejść na pose-
sję i dokonać pomiarów. Nie mogą jednak domagać się wpuszczenia 
do domu. Wszyscy uprawnieni geodeci legitymują się pisemnym upo-
ważnieniem wydanym przez Starostę Wodzisławskiego. Na upoważ-
nieniu znajdują się dane osobowe wraz z numerem dowodu osobi-
stego. W razie wątpliwości można więc poprosić geodetę o okazanie 
upoważnienia. Wszyscy geodeci posiadają też kamizelki odblaskowe.

Po zakończeniu prac terenowych, które potrwają od 16 grudnia 
2019 r. do 15 września 2020 r., powstanie projekt operatu opisowo-kar-
tograficznego, który będzie podlegał wyłożeniu do wglądu zaintere-
sowanych osób. Informacja o miejscu i czasie wyłożenia zostanie za-
mieszczona w prasie, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Godów 
i Starostwa Powiatowego oraz na portalach internetowych. To waż-
ne, by wtedy (w terminie wyłożenia) zgłosić się do Wydziału Geodezji 
i sprawdzić dane zaproponowane przez geodetów, ponieważ od tych 
danych zależy m.in. wysokość podatków płaconych w gminie. Wyło-

Rusza kolejny etap modeRnizacji ewidencji gRuntów 
i budynków w gminie godów

BarBórka w Łaziskach
Barbórka, czyli wspomnienie świętej Barbary, tradycyjnie jest ob-

chodzona na całym Śląsku. Nie inaczej jest w Łaziskach, gdzie co roku 
w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym organizowana jest uroczysta aka-
demia. W tym roku w obchodach Barbórki uczestniczyli oprócz górni-
ków i emerytów górniczych z Łazisk również liczni zaproszeni goście: 
Wójt Gminy Godów p. Mariusz Adamczyk, Zastępca Wójta Gminy Go-
dów p. Tomasz Kasperuk, prezes Stowarzyszenia Św. Barbary p. Bole-
sław Świętek, pani sołtys Elżbieta Szatoń, kierownik Zespołu Śpiewa-
czego „Kalina” p. Danuta Gajdosz, radny p. Michał Kuczak. Wszystkich 
przybyłych gości powitała p. Dyrektor Jolanta Janetta. 

Na początku wystąpili najmłodsi przedszkolacy, którzy jak zwykle 
spisali się na medal. W tym roku tematem przewodnim akademii był 
sport, bo jak wiadomo górnicy dzielą się na tych, którzy „grajom w fu-
zbal, którzy kibicują oraz tych, którzy i grajom, i kibicują”. Tym stwier-
dzeniem rozpoczął się występ, któremu przewodniczyły dziewczyny 
z klasy ósmej, które śląsko godka mają we krwi. Na rozgrzewkę swój 
nieśmiertelny hit „Futbol” zaśpiewała „Maryla Rodowicz”, czyli uczen-
nica klasy VI Kamila Piotrowicz. Następnie do gry zagrzewał górnik tre-
ner – Wojciech Kłosek z klasy VI, prawdziwy grubiorz i gołymbiorz, któ-
ry po skończonym meczu lubi sobie dobrze podjeść. A co najbardziej 
lubi? No przeca wodzionka! Dowiedzieliśmy się też, że źle napisany re-
portaż z meczu to nie tragedia, nawet jak pani z języka polskiego posta-
wi za niego jedynkę. Zawsze na pocieszenie można na tym meczu spo-
tkać jakiegoś „Lewandowskiego”, albo „Trzech przyjaciół z boiska”, jak 
w piosence zaśpiewali uczniowie klas drugich. „Naszym” zawsze warto 
kibicować, a w szczególności efektownie zrobiły to czirliderki – dziew-
czyny z klasy V. Na koniec uczniowie klasy I zawieźli nas na mecz „Lo-
komotywą”, bo czym najlepiej pojechać na mecz? No przeca cugiym!

Po skończonej akademii górnicy i zaproszeni goście udali się na 
mszę św. pod przewodnictwem ks. proboszcza Antoniego Brzytwy 
w parafialnym kościele p.w. Wszystkich Świętych. Wszystkim obecnym 
dziękujemy za przybycie i zapraszamy znowu za rok.

Monika Szymańska i Anna Studzińska 
Uroczysta akademia z okazji Barbórki w ZSP Łaziska
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żenie projektu operatu opisowo-kartograficznego służy temu, aby już 
na tym etapie wnieść uwagi o ewentualnych nieścisłościach lub po-
myłkach.

Zgodnie z przepisami uwagi wniesione podczas wyłożenia zosta-
ną rozpatrzone w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyło-
żenia. Następnie dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie ope-
ratu opisowo-kartograficznego staną się danymi ewidencji gruntów 
i budynków. Informacja o tym zostanie ogłoszona w dzienniku urzę-
dowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na 
stronie starostwa.

Wówczas będzie jeszcze jedna okazja, by zgłaszać uwagi do da-
nych zawartych w ewidencji. Każdy, czyjego interesu prawnego będą 
dotyczyły dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnio-
ne w operacie opisowo-kartograficznym, będzie miał do tego prawo 
w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia informacji w dzienniku urzędo-
wym województwa.

Ważne, by tych terminów „pilnować”. Zgłoszenie zarzutów do da-
nych zawartych w ewidencji gruntów i budynków po tych terminach 
– zgodnie z przepisami – będzie bowiem traktowane jak wniosek 
o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków i może wią-
zać się z kosztami po stronie zainteresowanej osoby.

Warto zatem czytać ogłoszenia i informacje, zarówno na stronie 
i w siedzibie Starostwa, jak i Urzędu Gminy Godów, ponieważ przepisy 
prawa nie przewidują indywidualnego powiadamiania właścicieli czy 
dysponentów nieruchomości.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

Bieg po zdrowie z Gminą Godów, 
Skrzyszów 25.04.2019 r.

Śląski Etapowy Maraton Pokoju – Bitwa o Bolonię, 
Krostoszowice 18.04.2019 r.
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KIERMASZ ŚWIĄTECZNY „ARTYSTYCZNIE BEZGRANICZNIE”, 
TRANSGRANICZNA STREFA AKTYWNOŚCI W GOŁKOWICACH. 7.12.2019 R.
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Bezpieczeństwo ratuje życie! 
akcja pRewencyjna kRus

Środowisko pracy rolnika w porównaniu z innymi zawodami jest 
bardzo specyficzne. Różnorodność prac, które musi wykonywać rol-
nik, sprawia, że jest on narażony na szereg niebezpiecznych, szkodli-
wych czynników.

W 2019 r. zgłoszono do PT KRUS w Rybniku 9 wypadków przy pracy 
w gospodarstwie rolnym, o 4 mniej niż w 2018 r.

Do wypadków przy pracy rolniczej w naszym regionie dochodzi 
najczęściej w wyniku upadku osób, ta grupa stanowi 66,67% zgło-
szonych wypadków. Jest to spowodowane głównie złym stanem na-
wierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych, niezachowaniem 
ostrożności czy też stosowaniem niewłaściwego obuwia. 2 wypad-
ki dotyczyły zetknięcia się z ostrymi narzędziami ręcznymi i innymi 
ostrymi przedmiotami, a 1 wypadek – pochwycenia i uderzenia przez 
części ruchome maszyn i urządzeń.

Przypomina się, iż wypadek należy zgłosić do 14 dni bez zbędnej 
zwłoki. Poszkodowany lub inna osoba zgłaszająca wypadek powinna 
w szczególności:

•	 zabezpieczyć w miarę możliwości miejsce i przedmioty związane 
z wypadkiem;

•	udostępnić miejsce wypadku i przedmioty związane z wypadkiem;
•	wskazać świadków wypadku;
•	dostarczyć posiadaną dokumentację leczenia;
•	udzielić informacji i wszechstronnej pomocy pracownikowi Kasy 

upoważnionemu do prowadzenia postępowania dowodowego 
w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.

W celu dodatkowego wzmocnienia przekazu działań prewencyj-
nych, a także mając na uwadze przynależność KRUS do Międzynaro-
dowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego ISSA, którego 
celem jest rozszerzenie i promowanie zabezpieczenia społecznego na 
całym świecie, Kasa przystąpiła do międzynarodowej kampanii popu-
laryzującej Strategię Wizji Zero. Głównym celem Strategii jest zmniej-
szanie wypadków przy pracy i chorób zawodowych, co wiąże się ze 
stworzeniem lepszych warunków pracy i poprawą zdrowia rolników. 
W ramach wdrożenia międzynarodowej Strategii Wizji Zero w pol-
skim sektorze rolniczym Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
przygotowała w 2019 roku Przewodnik dla Rolników Indywidualnych 
(dostępny na stronie www.krus.gov.pl).

Zawiera on szereg szczegółowych pytań, które mogą pomóc w doko-
naniu oceny stanu bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych. Pytania 
te nawiązują do 7 Złotych Zasad Wizji Zero, a odpowiedzi odnoszą się do 
4 kolorów: zielonego, żółtego, czerwonego i szarego – każdy z nich ma 
znaczenie, gdyż determinuje poziom realizacji danego działania.

Wizja Zero podkreśla wagę trzech filarów pracy człowieka: zdro-
wia, bezpieczeństwa i dobrostanu w miejscu pracy. Zastosowanie 7 
Złotych Zasad pomaga przygotować środowisko pracy w taki sposób, 
aby ograniczyć ryzyko wystąpienia wypadków przy pracy i chorób za-
wodowych.

7 Złotych Zasad:
1. Przejmij inicjatywę – zaangażuj się.
2. Zidentyfikuj zagrożenia – kontroluj ryzyko.
3. Zdefiniuj cele – stwórz program.
4. Zapewnij zdrowy i bezpieczny system pracy – bądź dobrze 

zorganizowany.
5. Zadbaj o bezpieczne otoczenie w gospodarstwie: maszyny, 

narzędzia i stanowiska pracy.
6. Poszerzaj wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa 

w gospodarstwie.
7. Daj dobry przykład i motywuj innych.

Strategia Wizji Zero opiera się na przekonaniu, że każdemu wypad-
kowi można zapobiec, jeśli zostaną podjęte odpowiednie kroki. Możli-
we jest przygotowanie środowiska pracy w taki sposób, aby nie dopu-
ścić do utraty życia ani zdrowia.

kierMasz ŚwiĄteczNy 
„aRtystycznie 
bezgRanicznie”

7 grudnia w Gołkowicach po raz kolejny odbył się Kiermasz Świą-
teczny „Artystycznie Bezgranicznie”. Niewątpliwie była to wspaniała 
okazja do zakupienia oryginalnych świątecznych wyrobów rękodziel-
niczych. Na Transgranicznej Strefie Aktywności w Gołkowicach poja-
wili się liczni wystawcy z naszej gminy i okolic, którzy zaprezentowali 
swoje rękodzieło i zachwycili odwiedzających swoimi umiejętnościa-
mi. Na stoiskach można było kupić przeróżne ozdoby i specjały świą-
teczne: wyjątkowej urody aniołki, ozdobne choinki i choineczki, ręcz-
nie malowane bombki, misternie wykonane kartki świąteczne, pięk-
nie ozdobione wianuszki i stroiki z naturalnych produktów oraz ko-
ronkarskie cudeńka. Niepowtarzalną atmosferę zapewniła nam Gmin-
na Orkiestra Dęta z Gołkowic pod dyrekcją Ryszarda Wachtarczyka 
oraz Spokobabki pod dyrekcją Danuty Szczypki. Koło Gospodyń Wiej-
skich z Gołkowic serwowało rozgrzewający grzaniec oraz przepyszne 
domowe wypieki.  A kto miał ochotę, mógł także skosztować wypie-
ków przygotowanych w ramach konkursu na najlepszy wypiek przy-
gotowany przez nasze koła gospodyń wiejskich. W tym roku pierwszą 
nagrodę zdobyło KGW z Łazisk. Wszystkim  uczestnikom gratulujemy 
i dziękujemy! Na zakończenie odbył się piękny pokaz sztuki łączącej 
w sobie taniec, żywioł ognia oraz efekty specjalne Teatru Ognia Pho-
enix Poi Group. Pomimo brakującego śniegu wszystko to sprawiło, że 
poczuliśmy magię nadchodzących świąt Bożego Narodzenia.

Kiermasz Świąteczny „Artystycznie Bezgranicznie” został zrealizo-
wany w ramach projektu „Synergia – integracja  społeczności  i  insty-
tucji  pogranicza Godowa i Petrovic u Karvine”, który jest współfinan-
sowany  ze  środków  Unii  Europejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego – Programu Interreg V-A Republika Cze-
ska – Polska 2014-2020.

Gabriela Krzyształa

MotoMikoŁaje 2019
6 grudnia zorganizowane zostały MotoMikołaje 2019 przez gru-

pę SAMI SWOI POLSKA dla wszystkich dzieci z przedszkola i ze szkoły 
w Krostoszowicach. Dziękujemy wszystkim za miłą atmosferę, a szcze-
gólne podziękowania kierujemy do przybyłych motocyklistów i pa-
nów policjantów, którzy nam w tym dniu towarzyszyli. Pozdrawiamy 
wszystkich i do zobaczenia za rok.

Lidia Kowalska
Sami Swoi Polska

MotoMikołaje z grupą motocyklową Sami Swoi. Krostoszowice, 6.12.2019 r.
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wspólNe przedŚwiĄteczNe 
polsko-czeskie kolędowaNie

W piątek, 13 grudnia, w Centrum Kultury w Petrovicach odbyło 
się wyjątkowe polsko-czeskie „Wspólne przedświąteczne kolędowa-
nie”.  Spotkanie rozpoczęło się od tradycyjnych życzeń, które w imie-
niu społeczności czeskiej złożył wszystkim starosta gminy Petrovi-
ce Marian Lebiedzik, zaś w imieniu strony polskiej zdrowych i spokoj-
nych świąt oraz dalszej owocnej współpracy życzyła wszystkim dyrek-
tor GCKSiT w Godowie Tatiana Stopyra. Wydarzenie uświetniły wystę-
py polskich i czeskich zespołów: Podbuczanek, Spokobabek, dzieci ze 
Szkoły Podstawowej w Petrovicach oraz niezwykle żywiołowych Zo-
ufalé manželky.

Po części artystycznej odbyła się wspólna kolacja.
Po spotkaniu wiele osób wyrażało opinie, że takie spotkania są bar-

dzo cenne i wyjątkowe. ”Na co dzień często nie mamy czasu, by się 
ze sobą spotkać, porozmawiać w miłej, spokojnej atmosferze, wszy-
scy zabiegani, wiadomo jak to przed świętami, a tu tak jakoś na chwilę 
czas się zatrzymał, bardzo miłe doświadczenie” – powiedziała po spo-
tkaniu jedna z uczestniczek.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „SYNERGIA – integracja 
społeczności i instytucji pogranicza Godowa i Petrovic u Karvine”, któ-
ry współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Programu Interreg 
V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

A. Szwarc

„to ziemia, na któRej 
rodzĄ się diaMeNty” 

św. Jan Paweł II

Parafrazując słowa świętego Jana Pawła II, można tak powiedzieć 
o uczniach Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie, którzy w ostatnim cza-
sie zdobyli liczne nagrody i wyróżnienia.

Na pewno takim diamentem jest Marta szczurek – uczennica kla-
sy VII a, która po raz trzeci znalazła się wśród laureatów Wojewódzkie-
go Konkursu English Vocabulary Genius. Tym razem wywalczyła trze-
cie miejsce. Ponadto zajęła III miejsce w matematyczno-artystycznym 
konkursie „Mój matematyczny lapbook” organizowanym przez Powia-
towy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim.

Kolejnym niezwykle uzdolnionym uczniem naszej szkoły jest Ma-
ciej Kopiec, uczeń klasy VII b, który zakwalifikował się do etapu wo-
jewódzkiego Olimpiady Matematycznej Juniorów (OMJ), ogólnopol-
skich zawodów matematycznych o wysokim standardzie merytorycz-
nym, skierowanych do uczniów szkół podstawowych. Marta i Maciej 
ponadto zakwalifikowali się do kolejnego etapu Wojewódzkich Kon-
kursów Przedmiotowych, przy czym Marta z języka polskiego, a Ma-
ciek z matematyki.

W ogłoszonych w listopadzie konkursach literackich wzięło udział 
kilkoro uczniów naszej szkoły, którzy odważyli się ujawnić swój talent 
pisarski.  Z radością informujemy, że sandra adamczyk z klasy V b 
znalazła się w gronie laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Literackie-
go „Nie na końcu jest moje miejsce”, w którym otrzymała wyróżnienie.

Jesteśmy też dumni, że aż dwie uczennice naszej szkoły zostały 
nagrodzone w XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Jesienne 
duszki i leśne skrzaty”. Prace dziewczyn konkurowały z 1000 innych 
z 260 szkół i placówek. ania Małysz z klasy VI a wywalczyła II miejsce, 
a Emilka Burda z klasy V b zdobyła wyróżnienie.

Sukcesy naszych uczniów pokazują, że warto podejmować wyzwa-
nia. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów! Przy okazji warto rów-
nież wspomnieć, że to też zasługa rodziców i nauczycieli, wśród któ-
rych są panie: Mirela Zgrzędek, Patrycja Malura, Maryla Marcol, Luiza 
Dworok i Ruta Walica, a koordynatorem konkursów literackich była 
pani Mirella Markowska.

Iwona Brudny

życzeNia, opŁatek i kolędy 
w oŚrodku kultury 

w GoŁkowicach
19 grudnia w Ośrodku Kultury w Gołkowicach przy wigilijnym sto-

le, z opłatkiem w ręku, spotkali się przedstawiciele władz gminy Go-
dów z Wójtem oraz Przewodniczącym Rady Gminy Godów na czele, 
sołtysi, radni gminy Godów, dyrektorzy szkół i przedszkoli, goście za-
proszeni, reprezentanci stowarzyszeń i organizacji działających na te-
renie naszej gminy oraz zespoły i chóry w jej obrębie zrzeszone. Swoją 
obecnością zaszczycili nas również wójtowie i zastępcy wójta urzędu-
jący w latach poprzednich. Nie zabrakło proboszcza parafii Podwyż-
szenia Krzyża Świętego i Św. Anny w Gołkowicach ks. Adama Barona 
oraz proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej w Gołkowicach ks. 
Daniela Ferka. Zjawili się również goście zaproszeni z pobliskich Pio-
trowic k. Karwiny. Spotkanie przebiegało w miłej i świątecznej atmos-
ferze, nie brakowało składania życzeń oraz wspólnego kolędowania 
z Gminną Orkiestrą Dętą z Gołkowic pod dyrekcją Ryszarda Wachtar-
czyka.

Gabriela Krzyształa

Opłatek gminny. OK Gołkowice, 19.12.2019 r.
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„po horyzoNt pasji” 
BoGuMiŁy caNiBoŁ 

Ceramika oraz rzeźba to dwie największe pasje mieszkanki Skrbeń-
ska Bogumiły Caniboł, która już od 20 lat pasjonuje się rzeźbieniem 
piłami w drewnie oraz lepieniem z gliny. Jest laureatką wielu konkur-
sów rzeźbiarskich i ceramicznych. 5 grudnia w Galerii Epicentrum w Ja-
strzębiu-Zdroju odbył się wernisaż prac tej niezwykłej i pełnej pasji ar-
tystki, której dzieła znajdują się również w międzynarodowych zbio-
rach w Niemczech, Słowacji, Czechach, Estonii, na Litwie, Ukrainie, Bia-
łorusi oraz w Stanach Zjednoczonych.

E. Szczypka

Wernisaż wystawy „Po horyzont pasji” Bogumiły Caniboł. 
Jastrzębie-Zdrój, 5.12.2019 r.

Fo
t. 

G
CK

Si
T 

w
 G

od
ow

ie



z życia gminy 7STYCZEŃ 2020

Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy,
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory…

Krzysztof Dzikowski, „Jest taki dzień” Czerwone Gitary

17 grudnia 2019 roku pani Beata Bienia, nauczycielka Szkoły Pod-
stawowej w Gołkowicach, zaprosiła lokalną społeczność na niezwy-
kły, magiczny spektakl – spotkanie z tradycją świąt Bożego Narodze-
nia. Ten wieczór, ”bardzo ciepły, choć grudniowy”, należał do niej. Ini-
cjatorka i reżyserka niebanalnego wydarzenia wraz z Panią Aleksandrą 
Śliwą, Panią Anitą Kurasz i Panią Elżbietą Frydrych przygotowały dla lo-
kalnej publiczności niezapomnianą kulturalną ucztę. Na scenie gołko-
wickiego Ośrodka Kultury piękne role wykreowali uczniowie i rodzice, 
którzy wcielili się w postaci: Józefa, Maryję i Trzech Króli.

To było nie tylko swoiste  zanurzenie się w śląskiej tradycji, ale też 
pokazanie, jak ważna jest międzypokoleniowa więź. Na scenie wspól-
nie występowały trzy pokolenia: dzieci, rodzice i dziadkowie.

Świąteczne widowisko otworzyły śpiewnie chór Echo oraz Panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich z Gołkowic.

Widzowie mogli posłuchać wesołej „godki”, jak „Ponboczek ku 
nam zstympuje”. Był to przepis na wyrazisty, urokliwy spektakl. Nie-
bywała kompozycja humoru, gry z tradycją, kropla liryki, przyprawio-
na szczyptą muzyki.

Między biblijne obrazy, „odmalowane” z przymrużeniem oka, 
wpleciono śpiew i taniec.

Uczennice klasy drugiej w białych, zwiewnych strojach, z malutki-
mi lampionikami w dłoniach, oczarowały nas subtelnym, urzekającym 
tańcem. Ruch, dźwięk, obraz, światło – niezwykła harmonia, to była 
prawdziwa uczta dla zmysłów.

Po spektaklu młodzi, utalentowani artyści zaprosili nas na koncert 
kolęd. Było lirycznie, z przytupem i żywiołowo.

MaGiczNe spotkaNie z tradycjĄ ŚwiĄt BożeGo NarodzeNia. 
opowieŚć wiGilijNa po ŚlĄsku

Na koniec… zaskoczenie… świetny występ – nauczycielek ze Szko-
ły Podstawowej w Gołkowicach.

Z całą pewnością to niezwykłe wydarzenie na długo zapadnie 
w pamięć mieszkańcom Gołkowic. Mogli włączyć się w swoisty dialog 
ze śląską tradycją, jak również przyglądać się dialogowi między poko-
leniami. Ta więź niesie za sobą ogromną wartość. Sprawia, że uczymy 
się siebie nawzajem i od siebie nawzajem. Każdy z nas może podaro-
wać dobre słowo, życzliwy gest czy uwagę.

Warto podkreślić, jak ważne jest to, że wspaniale zaangażowała się 
lokalna społeczność, rodzice, dzieci, dziadkowie. Włożyli w to napraw-
dę wiele serca. To dzięki ich poświęceniu oraz wsparciu finansowym 
sponsorów mogliśmy wziąć udział w tak niecodziennym spotkaniu.

Elżbieta Krzysztofczyk-Kosek, Beata Bienia

sukcesy wokalistów 
z gminy godów

6 stycznia w kościele parafialnym w Gorzycach wręczono nagrody 
laureatom XI Międzygminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek „Hej ko-
lęda, kolęda…”, który odbył się 12 grudnia 2019 r. w Gminnym Cen-
trum Kultury w Gorzycach. Artyści z gminy Godów okazali się bezkon-
kurencyjni, zajmując czołowe miejsca w aż trzech kategoriach! Domi-
nika Klyszcz ze Skrbeńska zajęła III miejsce w kategorii „Soliści – 7-12 
lat”, Klaudia Tomala z Łazisk, Dorota Smolorz z Godowa oraz Marta 
Ptaszyńska z Gołkowic zajęły kolejno I, II i III miejsce w kategorii „Soli-
ści – 13-15 lat”, zaś w kategorii „Zespoły – 7-12 lat” najlepszy okazał się 
Zespół Wokalny „Elfiki” ze Szkoły Podstawowej w Skrbeńsku. Gratulu-
jemy wszystkim laureatom i życzymy dalszych sukcesów!

E. Szczypka

 Laureaci XI Międzygminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, 
kolęda…”. Gorzyce, 6.01.2020 r.
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uczyMy się Gotować
Od listopada 2019 roku w Ośrodku Kultury w Skrbeńsku działa pra-

cownia gastronomiczno-cateringowa Centrum Integracji Społecznej 
skupiająca 8 osób, które uczą się gotowania oraz przygotowywania 
potraw i ich podania. 

Projekt „CIS dla powiatu wodzisławskiego” Lokalnej Grupy Dzia-
łania „Wspólny Rozwój” realizowany jest w partnerstwie z gminą Go-
dów, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla 
osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1 Aktywna 
integracja dla poddziałania 9.1.5. Program aktywnej integracji osób 
i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt jest realizowa-
ny w okresie od 1 sierpnia 2019 do 30 listopada 2022. 

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 
osób w trudnej sytuacji na rynku pracy, nabycie odpowiednich kwa-
lifikacji oraz przygotowanie uczestników do certyfikowanych egza-
minów zawodowych. - Centrum Integracji Społecznej zapewnia kur-
santom wszechstronny rozwój, jak również uczy ich systematyczności, 
odpowiedzialności i organizacji czasu pracy – podkreśla Irena Przybyl-
ska-Kołodziejczyk, kierownik CIS. Uczestnicy zatrudniani są na podsta-
wie ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

W ramach Centrum Integracji Społecznej w naszej gminie funkcjo-
nują cztery pracownie:

– gospodarczo-remontowa przy ulicy Celnej 51 w Gołkowicach,
– opiekuńczo-asystencka przy ulicy Celnej 51 w Gołkowicach,
– etnograficzna (krawiecka) przy ulicy 1 Maja 143 w Gołkowicach,
– gastronomiczno-cateringowa przy ulicy Zielonej 25 w Skrbeńsku 

(Ośrodek Kultury).
Grupa gastronomiczno-cateringowa w Ośrodku Kultury w Skrbeń-

sku przygotowuje dla pozostałych pracowni rozmaite dania – nie tylko 
te tradycyjne, ale i bardziej wymyślne. - W naszym menu znalazła się 
już fasolka po bretońsku, rolady z kluskami, schabowe z pieczarkami 
czy też de volaille z brokułem, faszerowane udka, przeróżne potraw-
ki, zupy – wylicza jedna z uczestniczek. Kursanci mają również moż-
liwość odkrycia w sobie talentu ciastkarskiego. Specjalnie na wigilij-
kę pracowniczą, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Skrbeńsku, kur-
sanci upiekli jabłecznik. Okazji do rozwijania umiejętności i poznawa-
nia nowych smaków będzie jeszcze sporo.

Centrum Integracji Społecznej ponawia nabór do poszczególnych 
pracowni po roku współpracy, na który składa się miesiąc próbny i 11 
miesięcy pełnego uczestnictwa. Większość uczestników projektu to 
mieszkańcy gminy Godów.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania od 2019 roku posiada sta-
tus Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), KRS 0000508025.

A.P.
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21 listopada w Szkole Podstawowej w Skrzyszowie odbyła się Gala 
Rozdania Nagród Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego „En-
glish Vocabulary Genius VI”.

Patronat nad tegoroczną edycją konkursu objęli:
– Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim;
– Burmistrz Miasta Radlin;
– Wójt Gminy Godów;

– Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisła-
wiu Śląskim;

– Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Tischnera 
w Wodzisławiu Śląskim.

W tym roku w konkursie „EVG VI” z 36 szkół województwa śląskiego 
wzięło udział ponad 100 uczniów, z których tylko 20 otrzymało puchar 
i tytuł Geniusza Słownictwa z Języka Angielskiego.

O tym, że nie jest łatwo żyć i poruszać się we współczesnym świe-
cie bez znajomości języków obcych, w krótkim programie artystycz-
nym przekonali obecnych na gali uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Skrzyszowie. Nie obyło się bez piosenek, prezentacji oraz śmiesz-
nych dialogów, ale również bez kilku faktów, które zaskoczyły niektó-
rych gości.

Po programie artystycznym nadeszła najważniejsza chwila wieczo-
ru, czyli wręczenie pucharów „EVG VI” przez dyrektorów szkół organi-
zujących ten konkurs: panią Joannę Bonarek oraz panią Joannę Dylich.

Na koniec głos zabrała pani Renata Szymanek, wicedyrektor Zespo-
łu Szkół Ponadpodstawowych im. ks Józefa Tischnera w Wodzisławiu 

Gala Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego EVG w Skrzyszowie
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zakończeNie roku u FajNych 
babeczek

Koniec roku dla Koła Gospodyń Wiejskich „Fajne Babeczki” działają-
cego przy świetlicy w Podbuczu był bardzo intensywny.

W grudniu panie wybrały się do Teatru Ziemi Rybnickiej na przed-
stawienie „Lany Poniedziałek albo Góro Tsy!”, w którym zagrał Kaba-
ret Młodych Panów.

W okresie przedświątecznym odbyły się warsztaty międzypokole-
niowe, na których uczestniczki ze swoimi pociechami stworzyły wień-
ce adwentowe i stroiki.

A wspólnie z przedstawicielami Grupy Motocyklowej „Sami Swoi” 
zorganizowano dla najmłodszych spotkanie ze Świętym Mikołajem.

Nasze KGW przystąpiło do konkursu na bożonarodzeniowe wypie-
ki, który został rozstrzygnięty podczas corocznego gminnego Kierma-
szu Świątecznego i otrzymało wyróżnienie.

A. Piwońska

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych obchodzony 
jest na całym świecie corocznie 3 grudnia.

W naszej szkole obchody Dnia Osób Niepełnosprawnych zainicjo-
wał Zespół Nauczycieli Wspomagających. Podjęliśmy wiele działań, by 
przybliżyć dzieciom zdrowym, z jakimi problemami borykają się na 
co dzień ich niepełnosprawni koledzy. W bibliotece szkolnej odbyły 
się zajęcia biblioterapeutyczne dla uczniów klas młodszych, na któ-
rych pani Teresa Błasiak czytała bajkę terapeutyczną pt. „Tęcza”. Zwra-
cała ona uwagę na problemy, z jakimi zmagają się osoby niewidome. 
Następnie dzieci wykonały przepiękne rysunki do bajki. Nad tą ak-
cją czuwały panie: Monika Herman i Klaudia Kurasz. Zadaniem star-
szych klas było stworzenie plakatu, którego hasło brzmiało: „Każdy 
człowiek ma prawo żyć, uczyć się, bawić się, kochać, realizować swoje 
marzenia i cele życiowe. Każdy jest inny, ale wszyscy mają równe pra-
wa”. Uczniów podczas tworzenia plakatów wspomagały panie: Karoli-
na Durka i Dominika Szweda, a efekty pracy można podziwiać na ko-
rytarzu szkolnym.

W ramach obchodów odbył się też apel, który prowadzili ucznio-
wie klasy 7a. Przypomnieli wszystkim historię ustanowienia Międzyna-
rodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych przez Zgromadzenie Ogól-
ne Narodów Zjednoczonych oraz zapoznali z celami obchodów, czy-
li upowszechnianiem idei tolerancji, otwartości i szacunku do inności, 
a także zwróceniem uwagi na prawa osób z niepełnosprawnościami. 

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. 
SP Gołkowice, 3.12.2019 r.
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GALA ROZDANIA NAGRÓD WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU 
JĘZYKA ANGIELSKIEGO

MiędzyNarodowy dzień osóB NiepeŁNosprawNych

Śląskim, która przedstawiła ofertę edukacyjną szkoły i zachęciła obec-
nych na sali laureatów do odwiedzenia oraz bliższego poznania pla-
cówki.

I tym oto akcentem zakończyła się Gala Rozdania Nagród Woje-
wódzkiego Konkursu Języka Angielskiego „English Vocabulary Genius 
VI”. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie 
i życzymy wielu dalszych sukcesów!

Pięknych pucharów i innych nagród nie byłoby bez pomocy spon-
sorów konkursu, dlatego wszystkim, którzy wsparli nas finansowo, 
bardzo dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę.

Do zobaczenia za rok!

Klasa również przedstawiła krótką inscenizację o chłopcu poruszają-
cym się za pomocą kul. Uczniowie naszej szkoły obejrzeli także pre-
zentację „Savoir vivre dla i wobec osób niepełnosprawnych” oraz krót-
ki filmik pt. „Integracja – osoby z niepełnosprawnościami”. Prezentacja 
i filmik uświadomiły dzieciom, czym jest niepełnosprawność, jak po-
móc osobom z niepełnosprawnością oraz jak zachowywać się w kon-
taktach z nimi. Na zakończenie jedna z uczennic klasy 2a opowiedziała 
wszystkim, o czym była bajka terapeutyczna, przedstawiciele klas za-
prezentowali wykonane plakaty, a młodsze dzieci swoje rysunki.  Apel 
przygotowała Pani Karolina Durka.

Dziękujemy wszystkim za udział i zaangażowanie. Była to wspania-
ła lekcja tolerancji.

„(…) To nie wystarczy człowiekiem urodzić się. Trzeba jeszcze 
człowiekiem być. Aby łatwiej wspólnie nam było żyć.”

Karolina Durka
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Turniej Tenisa Stołowego. ZS Gołkowice, 17 i 18.12.2019 r.

17 i 18 grudnia w sali ZS w Gołkowicach odbył się Gminny Druży-
nowy Turniej Tenisa Stołowego zorganizowany przez Gminną Radę 
Sportu. Zawodnicy dzielnie rywalizowali ze sobą w dwóch katego-
riach wiekowych. Pierwszego dnia konkurowali ze sobą uczniowie 
klas VI i młodszych, zaś 18 grudnia uczniowie klas VII i VIII. Zwycięz-
cy otrzymali pamiątkowe dyplomy, medale i nagrody rzeczowe, a każ-
dy uczestnik skorzystał ze słodkiego poczęstunku. Wyniki sportowych 
zmagań przedstawiają się następująco:

KatEgoria Klas Vi i Młodsi:
DzIEWczyny

I miejsce SP Gołkowice,
II miejsce SP Skrzyszów,
III miejsce SP Godów.

chłoPcy
I miejsc e SP Skrzyszów,
II miejsce SP Godów,
III miejsce SP Skrbeńsko.

KatEgoria Klas Vii i Viii:
DzIEWczyny

I miejsce SP Godów,
II miejsce SP Gołkowice,
III miejsce SP Skrzyszów.
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Koniec roku obfitował w sukcesy zawodników UKS Judo i Ju-Jitsu 
z Łazisk.

W Katowicach 07.12.2019 odbyły się Otwarte Mistrzostwa Śląska Ju-
Jitsu. Z naszego klubu w fightingu Szymon Siedlaczek zajął 1. miejsce 
w kategorii +81 kg, Bartosz Kopiec 2. miejsce – 42 kg, Kevin Jeremiasz 
3. miejsce – 73 kg. W fightingu bez I fazy (judo) Kevin Jeremiasz 1. miej-
sce – 73 kg, Bartosz Kopiec 2. miejsce – 42 kg, Wiktoria Błatoń 3. miej-
sce – 57 kg, Maciej Piskowski 3. miejsce – 55 kg.

Kolejny start to udział w Mistrzostwach Polski Judo Kata 09.12.2019 
w Radomiu. W konkurencji technik w parterze do lat 15 Wiktoria Bła-
toń z Kevinem Jeremiaszem zdobyli 1. miejsce i tytuły Mistrzów Polski. 
W tej samej konkurencji Maciej Piskowski z Dominikiem Rajszysem za-
jęli 2. miejsce.

W kategorii seniorów (powyżej 21 lat) techniki w parterze Sebastian 
Gembalczyk z trenerką UKS JUDO Pawłowice Beatą Sypniewską zaję-
li 1. miejsce i jako Mistrzowie Polski uzyskali powołania do Kadry Naro-
dowej. Kolejne starty to 29 lutego LOVUAIN LA NEUVE (Belgia) i 2 maja 
LAMBERSART (Francja) na Pucharach Europy.

W kategorii rzutów seniorzy (powyżej 21 lat) Sebastian Gembalczyk 
z Markiem Ciurajemn zdobyli 3. miejsce. 

Mistrz Śląska Ju-Jitsu 
– Szymon Siedlaczek

Mistrzowie Polski Judo Kata (kat. 21) – Sebastian Gembalczyk 
i Beata Sypniewska

Wicemistrzowie Polski Judo Kata (kat. do lat 15) 
– Maciej Piskowski i Dominik Rajszys

Mistrzowie Polski Judo Kata 
(kat. do lat 15) – Kevin Jeremiasz 

i Wiktoria Błatoń
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zacięte zMaGaNia MŁodych piNGpoNGistów

judocy z sukcesami

chłoPcy
I miejsce SP Skrzyszów,
II miejsce SP Skrbeńsko,
III miejsce SP Godów.

A. Szwarc

Sebastian Gembalczyk 15.12.20019 wystartował w Ju-Jitsu Polish 
Open w Hali Gliwice Arena, zdobywając brązowy medal.

Zawodnikom serdecznie gratulujemy!!! Wszystkich chętnych, któ-
rzy chcą iść w ich ślady, zapraszamy na treningi.

Michał Kuczak
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norBErT MIKA

przeBieG GraNicy państwowej Na zieMi raciBorskiej 
i opawskiej Na przestrzeNi wieków, cz. i

Pojęcie „granica” dla ludzi w dawnych wiekach oznaczało zasad-
niczo coś innego aniżeli dla współczesnych. Nie była to umowna li-
nia polityczna, biegnąca wśród pól i łąk, wzdłuż której znajdowały 
się przejścia graniczne i posterunki celne, ale konkretna geograficz-
na przegroda, pustka osadnicza, trwale oddzielająca poszczególne 
skupiska ludzkie i plemiona. Granicę stanowiły wówczas pasma gór-
skie, trudne do przebycia puszcze, rzeki, jeziora, morza itd.

Przyjmując taką wykładnię, nietrudno odgadnąć, iż najdawniej-
szą granicą oddzielającą plemiona śląskie, w tym także żyjących nad 
górną Odrą i Psiną (Cyną) Golężyców, od sąsiednich szczepów mo-
rawskich, były lesiste góry i wzniesienia Wschodnich Sudetów1. Te-
reny te, w czasach formowania się państwa polskiego i czeskiego, 
nie były zamieszkałe. Świadczy o tym wzmianka w najstarszej ruskiej 
kronice, zwanej Latopisem nestora albo Powieścią minionych lat. Znaj-
dujemy w niej interesujący zapis informujący, iż książę kijowski Świa-
topelk, popadłszy w szaleństwo, zbiegł w 1019 r. z Rusi i zmarł na ja-
kimś pustkowiu między Polską a Czechami (poustinie mieżiu Liachi 
a cziechi)2. Przypuszczenie, iż najstarsza granica między Czechami 
(Morawami) a Polską (Śląskiem), biegła wzdłuż bezludnych szczytów 
Gór Sudeckich, na południe od dzisiejszego Raciborza i Opawy, po-
twierdza pośrednio fakt, iż leżący na południe od Opawy, u samego 
podnóża pobliskiego pasma górskiego, Hradec nad Morawicą, jesz-
cze 23 IV 1155 r. należał do biskupstwa wrocławskiego, a tym samym 
do polskiej prowincji kościelnej3. Niewątpliwie granice kościelne sta-
nowiły odbicie dawnych granic politycznych.

W bliżej nieokreślonym czasie, po 1019 r., niewykluczone, że miało 
to miejsce w 1038 r. w momencie najazdu księcia Brzetysława na Pol-
skę, czescy Przemyślidzi zajęli ziemię golężycką, przesuwając grani-
cę swojego państwa daleko na północ. Według XII-wiecznej Kroniki 
Galla tzw. Anonima, przed 1108 r., granica polityczna między Polską 
a Czechami (Morawami) biegła między Koźlem a Raciborzem. Wyko-
rzystując zaangażowanie Morawian przy próbie zdobycia Koźla, ksią-
żę polski Bolesław Krzywousty wysłał swoje rycerstwo, które poko-
nało Morawian i niespodziewanie zajęło Racibórz. Oto odnośny tekst 
kronikarski: „Gdy więc Bolesław stał na straży kraju i wszelkimi siłami 
dbał o sławę ojczyzny, zdarzyło się właśnie, że zjawili się Morawianie, 
zamierzając przechwycić gród Koźle w tajemnicy przed Polakami. Wów-
czas to Bolesław wysłał pewnych zacnych rycerzy celem zajęcia, jeśliby 
to było możliwe raciborza, sam jednak dla tej przyczyny nie zaniechał 
łowów i wypoczynku. owi zaś zacni rycerze odeszli i stoczyli walkę z Mo-
rawianami, w której kilku zacnych spośród Polaków padło w boju, jed-
nak ich towarzysze odzierżeli pole zwycięskiej bitwy i [zdobyli] gród. Tak 
to wybici zostali Morawianie w walce, a owi w grodzie [raciborzu] nie 
wiedząc o niczym, zostali zagarnięci”4.

Jak wolno przypuszczać, w ręce polskie w 1108 r. wpadł nie tyl-
ko Racibórz, ale i cała, przylegająca do Moraw, ziemia golężycka. Po-

1 J. Nalepa, Granice Polski najdawniejszej. Prolegomena, t. 1, Kraków 1996, s. 9, 65-67.
2 Latopis Nestora, wyd. A. Bielowski, Monumenta Poloniae Historica (dalej: MPH), t. 1, 

Lwów 1864, s. 693.
3 J. Jungnitz, Die Grenzen des Breslauer B istums, „Darstelungen und Quellen zur schle-

sischen Geschichte”, t. 3, Breslau 1907, s. 1-18; W. Schulte, Quellen zur Geschichte der 
Besitzverhaltnisse des Bistums Breslau, „Darstelungen ...”, t. 3, Breslau 1907, s. 171-178.

4 Galli Anonymi, Cronicae et gesta ducum sive principum Polonorum, wyd. K. Male-
czyński, MPH – senes nova, t. 2, Kraków 1952, s. 115-116.

twierdzeniem może być tutaj zapiska w kodeksie sochaczewskim 
tzw. – rocznika świętokrzyskiego, gdzie znajdujemy informację, iż syn 
Bolesława Krzywoustego, Władysław II, sprawował władzę nad jakąś 
krainą przymorawską (Primoraviam)5. Całkiem możliwe, że granica 
biegła bądź wzdłuż pasma górskiego Sudetów, bądź – co wydaje się 
być bardziej prawdopodobne – wzdłuż rzeki Opawy. Osada o tej na-
zwie, według XVI-wiecznego przekazu, leżała do 1124 r. na północ-
nym brzegu rzeki6. Mogła więc znajdować się w granicach państwa 
polskiego.

Przypuszczenie takie zdaje się potwierdzić XV-wieczny dziejo-
pis Jan Długosz, który korzystał prawdopodobnie z zaginionej XIII-
wiecznej kroniki dominikańskiej, spisanej w Raciborzu. Podaje on, że 
w 1163 r. Opawa należała do polskich Piastów, dopiero (cyt.): „ksią-
żę raciborski Mieczysław [czyli Mieszko] oczarowany miłością do pew-
nej nierządnej kobiety, okazał się do tego stopnia szalony, że należące 
do jego działu miasto opawa ofiarował tejże kobiecie na wieczne po-
siadanie”7. Niewykluczone, że w czasach Mieszka (1163-1211), w wy-
niku sąsiedzkich sporów, doszedł do skutku jakiś układ graniczny, 
na mocy którego należący do Polski pas ziem na północ od rzeki 
Opawy przypadł czeskim (morawskim) Przemyślidom. Gwarancją 
zawartego porozumienia mogło być małżeństwo Mieszka Laskono-
giego z księżniczką morawską Ludmiłą. Jako żona władcy racibor-
skiego Ludmiła poświadczona jest we współczesnych dokumentach 
i nekrologach. Jej postać, niewymieniona przez Długosza z imienia, 
była przypuszczalnie kojarzona przez współczesnych z niespodzie-
waną utratą ziemi opawskiej. Stąd informacja o kobiecie, przez któ-
rą Mieszko lekkomyślnie pozbawił się wspomnianej krainy na pół-
noc od rzeki Opawy.

Nowa polsko-czeska granica wytyczona została wzdłuż rzeki Psi-
ny (Cyny), za wyjątkiem cienkiego pasa terytorium, leżącego mię-
dzy rzekami Psiną (Cyną) i Odrą, stanowiącego obecnie część gminy 
Krzyżanowice, który to obszar znalazł się w granicach księstwa raci-
borskiego, należącego do polskich Piastów.

Rzeka Psina (Cyna) i wspomniany już pas terytorium w okolicach 
dzisiejszych Krzyżanowic stanowiły nie tylko granicą polityczną, ale 
i kościelną, oddzielającą tereny biskupstwa wrocławskiego od bi-
skupstwa ołomunieckiego. W 1201 r. król Czech Przemysł Otokar 
I nadał temu ostatniemu dziesięciny z posiadłości leżących na pół-
noc od rzeki Opawy.

Sytuacji, gdy chodzi o przebieg granicy w tym rejonie, nie zmie-
niły próby ekspansji ze strony Czech, podejmowane w XIII wieku…

Koniec części pierwszej.
Artykuł powstał w ramach projektu „Wspólne Ścieżki”.
na kolejną część zapraszamy do następnego numeru 

miesięcznika „Jesteśmy”.

5 Rocznik świętokrzyski, wyd. A. Rutkowska-Płachcińska, MPH – series nova, t. 12, Kra-
ków 1996, s. 107.

6 Zemský archiv – Opava: Zukalova pozůstalost, sygn. 104.
7 Ioannis Dlugossii, Annales seu Cronicae Incliti Regni Poloniae, lib. I-XI, Varsaviae 1964-

1977 (dalej: I. Dlugossii, Annales), lib. V..., s. 76.
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Norbert Mika (ur. 25 maja 1961 r. w Raciborzu) – doktor nauk hu-
manistycznych, historyk mediewista i regionalista. Zajmuje się ba-
daniami nad dziejami Polski, Czech, Austrii i Niemiec. Jest auto-
rem kilkudziesięciu publikacji naukowych, m.in. racibórz w obliczu 
najazdów tatarskich i zagrożenia wałaskiego, Dzieje ziemi racibor-
skiej, Mieszko. Książę raciborski i pan Krakowa – dzielnicowy władca 
Polski (ok. 1142-1211), historia miasta i gminy Krzanowice.

GMINA WCZORAJ I DZIŚ

Procesja z probostwa do kościoła pw. Józefa Robotnika w Godowie. 
Róże Różańcowe ze sztandarem. Lata 60.
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Rowerowy Rajd Mikołaja Koła Turystyki Rowerowej Gminy Godów, 
14.12.2019 r. Spotkanie z Mikołajem. OK Skrbeńsko, 6.12.2019 r.
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Wspólne kolędowanie podopiecznych B. Langer. 
OK Skrzyszów, 17.12.2019 r.

Wigilijka Teatru Naszej Wyobraźni i grup tanecznych Anava. 
OK Skrbeńsko, 18.12.2019 r.
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Opłatek gminny. OK Gołkowice, 19.12.2019 r. Opłatek polsko-czeski. Kulturní centrum Petrovice u Karviné, 13.12.2019 r.
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Orszak Trzech Króli z kościoła pw. Wszystkich Świętych w Łaziskach. 
6.01.2020 r.
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