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NESTORZY NASZEJ GMINY
Wiosna i lato w gminie Godów przyniosły ze sobą szczególne wy-

darzenia. To niecodzienne jubileusze urodzin, które obchodzili miesz-
kający w naszej gminie Seniorzy: 14 osób świętowało 90. urodziny, 
a mieszkanka Godowa świętowała swoje 100. urodziny.

Piękny zwyczaj odwiedzin Wójta Gminy Godów u długowiecznych 
Seniorów z naszej gminy niestety został uniemożliwiony przez pande-
mię, ale to nie oznacza, że te wyjątkowe dni pozostały zapomniane.

Wójt Gminy przekazał Jubilatom życzenia zdrowia i długowieczno-
ści wraz ze skromnym upominkiem, podkreślając tym samym wyjątko-
wość obchodzonych jubileuszy.

Jubileusze 90. urodzin obchodzili mieszkańcy:

W MARCU: 
Pani Danuta Kołaczkowska z Łazisk
Pani Bronisława Mikułka ze Skrzyszowa
Pan Józef Woryna z Godowa
Pan Edward Grzonka z Gołkowic 

W KWIETNIU:
Pan Bernard Gajdosz z Godowa

W MAJU:
Pani Bożena Wachtarczyk ze Skrbeńska
Pani Aniela Hudek ze Skrzyszowa
Pani Aniela Lincner z Gołkowic 

W CZERWCU:
Pani Aniela Porwoł ze Skrzyszowa

W LIPCU:
Pani Anna Grzonka z Gołkowic
Pani Jadwiga Reclik z Gołkowic
Pani Gertruda Witek z Gołkowic 
Pani Aniela Piórecka ze Skrzyszowa
Pan Henryk Kusiorowski z Łazisk

W czerwcu swój wyjątkowy jubileusz – 100. urodziny obchodziła 
Pani Anna Popiołek z Godowa.

Nasi wspaniali Jubilaci znaleźli swoją receptę na długowieczność. 
To pogoda ducha i życzliwość dla innych – dzięki temu tworzą przyja-
zną atmosferę wokół siebie. Otoczeni są wyjątkową opieką i troską ze 
strony bliskich im osób. Ta ciepła, rodzinna atmosfera z pewnością jest 
jednym z najlepszych przepisów na dobre samopoczucie.

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, wewnętrznej siły, która 
pozwoli im przyjmować każdy kolejny dzień życia z optymizmem, a ra-
dość z życia niech towarzyszy im oraz ich bliskim jak najdłużej!

Agnieszka Pustelnik
Kierownik USC w Godowie

100-LETNIA JUBILATKA

W czerwcu jubileusz 100-lecia urodzin obchodziła mieszkanka Go-
dowa Pani Anna Popiołek.

Pani Anna urodziła się 4 czerwca 1920 roku w Godowie, w rodzinie 
Julii i Franciszka Pokorny. Miała dwie siostry, brata oraz piątkę przyrod-
niego rodzeństwa. Dzieciństwo i młodość spędziła w Godowie. Tutaj 
uczęszczała do szkoły, także tutaj poznała przyszłego męża.

Pochodzącego z  Łazisk Cyryla Popiołek poślubiła 26 kwietnia 1943 
roku. Jednak nie było im dane długo nacieszyć się małżeńskim szczę-
ściem. Mąż zginął na wojnie 5 października 1944 roku.

Jubilatka od szesnastego roku życia pracowała, najdłużej, bo aż 
dwadzieścia pięć lat, w Zakładach Koksowniczych w Radlinie. II woj-
na światowa zastała ją w Wodzisławiu Śl., miejscu jej ówczesnej pracy.

Pani Anna czynnie uczestniczyła w życiu społecznym Godowa. Jest 
najstarszą żyjącą członkinią KGW Godów. Natura obdarzyła ją pięknym 
głosem, a że kocha śpiew, należała także do zespołu „Ballada”.

Pani Anna z rozrzewnieniem wspomina czasy jej młodości – spo-
tkania towarzyskie, potańcówki w gospodzie u Grodonia, a także wy-
prawy do kina w Wodzisławiu Śl. wraz ze swoim przyszłym mężem. 
Jeszcze przed wojną Pani Anna grała w amatorskich przedstawieniach 
teatralnych wystawianych w gospodzie u Grodonia.

W wolnym czasie Jubilatka chętnie oddawała się pracom w ogro-
dzie, a także robótkom ręcznym.

Dziś Pani Anna mieszka u swojej jedynej córki w Godowie. Jej naj-
większym szczęściem są spotkania z rodziną. Doczekała się trzech 
wnuków i ośmiu prawnuków.

Pani Anna nie zdradziła nam recepty na długowieczność. Cechu-
je ją pogoda ducha i przekonanie, iż mimo że wszystko przemija, życie 
trzeba brać takim, jakie jest.

Szanownej Jubilatce życzymy dużo zdrowia, radości z życia i wielu  
szczęśliwych, wspólnych chwil z bliskimi. 

Tatiana Stopyra

ZMARŁ NAJSTARSZY MIESZKANIEC 
SOŁECTWA PODBUCZE

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci najstarsze-
go mieszkańca Podbucza – Pana Henryka Kopiec, który odszedł z gro-
na najstarszych mieszkańców naszej gminy w dniu 1 sierpnia br.

Pan Henryk urodził się w 1923 roku i w marcu obchodził jubileusz 
97. urodzin. Dał się poznać jako pogodna osoba, która pomimo zdro-
wotnych trudności cieszyła się każdym dniem, otoczona życzliwością 
i wsparciem najbliższych. 

Agnieszka Pustelnik
Kierownik USC w Godowie

Zarząd KGW Godów w odwiedzinach u Anny Popiołek

Jubilatka Danuta Kołaczkowska Jubilatka Anna Popiołek
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PUNKT SELEKTYWNEJ 
ZBIÓRKI ODPADÓW 

KOMUNALNYCH TO NIE 
WYSYPISKO ODPADÓW

Od 1 sierpnia 2020 r. w gminie Godów uległy zmianie terminy dzia-
łania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który jest 
teraz otwarty w każdą środę od godz. 11.00 do godz. 17.00 oraz w so-
botę od godz. 8.00 do godz. 14.00.

W związku z powyższym, Urząd Gminy Godów ponownie zwraca 
się z prośbą, aby przestrzegać godzin otwarcia PSZOK, ponieważ zda-
rzają się jednostkowe przypadki nieprzestrzegania przez mieszkań-
ców regulaminowych godzin otwarcia Punktu. Odpady pozostawia-
ne są poza godzinami otwarcia pod bramą wjazdową do Punktu, za-
stawiany jest wjazd odpadami komunalnymi, utrudniając późniejsze 
funkcjonowanie PSZOK w wyznaczonych terminach i godzinach oraz 
zaśmiecając tereny publiczne.

Takie postępowanie jest skrajnie nieodpowiedzialne i zgodnie z art. 
145 kodeksu wykroczeń z dnia 20 maja 1971r. (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 
821 ze zm.), który wskazuje, że kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca 
dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, 
trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo ka-
rze nagany.

Jednocześnie należy dodać, że na terenie Punktu funkcjonuje mo-
nitoring, a wszelkie przypadki podrzucania odpadów pod bramę będą 
przekazywane Policji celem wyciągnięcia sankcji karnych!

Takie działanie jest w pełni uzasadnione i ma na uwadze poprawę 
czystości i porządku na terenie PSZOK oraz jego otoczenia, jak rów-
nież wyeliminowanie przypadków przywożenia odpadów komunal-
nych i składowania ich pod bramą Punktu, traktując Punkt jako wy-
sypisko.  

NABÓR DO PROJEKTU 
„MODEL REHABILITACJA 

KOMPLEKSOWA”
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

(PFRON) od lipca 2020 r. rozpoczął nabór osób do projektu „Model re-
habilitacja kompleksowa”.

Głównym celem rehabilitacji kompleksowej jest aktywizacja zawo-
dowa i powrót do pracy. Rehabilitacja będzie realizowana w Ośrod-
ku Rehabilitacji Kompleksowej (ORK), obejmując następujące moduły:

•	Moduł I zawodowy: mający na celu ułatwienie osobie 
z niepełnosprawnościami uzyskanie nowego zawodu i utrzymania 
odpowiedniego zatrudnienia.

•	Moduł II psychospołeczny: mający na celu przywrócenie 
motywacji uczestnika projektu do powrotu do pracy 
i przygotowanie go do uczestnictwa w życiu społecznym.

•	Moduł III medyczny: mający na celu przywrócenie utraconych 
funkcji lub ich odtworzenie w jak największym, możliwym do 
osiągnięcia, stopniu.

Zakres i formy prowadzonych działań rehabilitacji kompleksowej 
będzie ustalany indywidualnie dla każdego uczestnika programu, 
przy jego czynnym udziale i dostosowany do jego indywidualnych po-
trzeb i możliwości. W procesie aktywizacji zawodowej szczególny ak-
cent zostanie położony na stawianie realnych celów dotyczących pod-
jęcia albo powrotu aktywności zawodowej.

Rehabilitacja kompleksowa to oferta skierowana dla osób, któ-
re z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania 
dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwat-
ną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, 
którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, lecz chcieliby 
zmienić tę sytuację – zdobyć zawód i podjąć satysfakcjonującą pracę 
odpowiednią do ich możliwości zdrowotnych. W powrocie do aktyw-
ności zawodowej pomagają Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej, ofe-
rując niezbędną rehabilitację i szeroką ofertę kursów zawodowych do-
stosowanych do potrzeb osób z ograniczeniami zdrowotnymi. Pobyt, 
rehabilitacja i szkolenia w takim ośrodku są bezpłatne.

•	Średni czas pobytu w ośrodku – 9 miesięcy, z możliwością 
przedłużenia do 12 miesięcy.

•	Minimalny czas pobytu – 3-4 miesiące.
•	Formuła rehabilitacji – tryb stacjonarny (do 30 osób w każdym 

cyklu rehabilitacji) i niestacjonarny (20 osób).
•	Liczba godzin wsparcia w ciągu dnia – 6-7 godzin/uczestnika.

Dla mieszkańców woj. śląskiego Ośrodek Rehabilitacji Komplekso-
wej znajduje się w Sanatorium Uzdrowiskowym „Róża” w Ustroniu.

Zapraszamy do udziału w programie osoby z niepełnosprawno-
ściami zamieszkałe na terenie gminy Godów. Osoby zainteresowane 
projektem proszone są o kontakt z Oddziałem Śląskim PFRON Katowi-
ce – Teresa Saczuk, numer telefonu: (32) 49-32-120.

Więcej informacji na stronie rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.
pl

WYNIKI II TURY WYBORÓW PREZYDENCKICH

STARE FOTOGRAFIE 
Z GMINY GODÓW 
POSZUKIWANE!

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie szykuje się do 
wydania kolejnej publikacji – tym razem będzie to 

„GMINA NA STAREJ FOTOGRAFII”
W związku z tym zwracamy się z prośbą do osób, które posia-

dają ciekawe stare zdjęcia (budynki, krajobrazy, obrzędy, ludzie 
itp.) o dostarczenie ich do Ośrodka Kultury w Godowie, gdzie zo-
staną zeskanowane i zwrócone właścicielowi, lub o przesłanie 
gotowych skanów mailem na centrum@gckgodow.pl (Tytułem: 
Gmina na starej fotografii). Prosimy także o informacje, co dane 
zdjęcie przedstawia, z którego roku pochodzi i kto jest jego wła-
ścicielem. Z góry dziękujemy za pomoc!
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SPOTKANIE SAMORZĄDOWCÓW Z PRZEDSTAWICIELAMI CPK

„INICJATYWA SOŁECKA” DLA SKRBEŃSKA

W dniu 04.08.2020 roku na spotkaniu z radnymi i sołtysami wójt 
gminy Pan Mariusz Adamczyk przekazał ogólne informacje uzyska-
ne od przedstawicieli Centralnego Portu Komunikacyjnego w temacie 
budowy linii kolejowej nr 170 Katowice – Jastrzębie-Zdrój – Granica RP 
– Ostrawa (spotkanie samorządowców z przedstawicielami CPK odby-
ło się 03.08.2020 roku w Jastrzębiu-Zdroju). Uczestnicy spotkania prze-
analizowali propozycje nowych przebiegów linii nr 170 biegnących 
przez gminę Godów. Biorąc pod uwagę fakt, iż na dzień dzisiejszy zbyt 
mało jest konkretnych informacji odnośnie do proponowanych tras – 
w tym szerokości zajętego pasa, ilości budynków do wyburzenia, roz-
wiązań technicznych w zakresie rozwiązań komunikacyjnych (mosty, 
tunele, estakady…) oraz przede wszystkim brak na dzień dzisiejszy 
konsultacji społecznych z mieszkańcami naszej gminy, samorządowcy 
oraz sołtysi zaopiniowali jedynie proponowane miejsce przecięcia li-

nii nr 170 z granicą państwa. Z przedstawionych dwóch propozycji naj-
mniej kolizyjnym i powodującym najmniej utrudnień wydaje się prze-
cięcie granicy z Republiką Czeską pomiędzy sołectwami Godów i Łazi-
ska (drugie proponowane przecięcie granicy zlokalizowane jest w po-
bliżu autostrady A-1 w Łaziskach).

W przypadku pojawienia się nowych informacji odnośnie do pla-
nowanej budowy linii kolejowej nr 170, w tym planowanych terminów 
konsultacji społecznych, będziemy na bieżąco informować mieszkań-
ców poprzez media społecznościowe oraz na stronie internetowej 
urzędu gminy.

W związku z powyższym Gmina Godów rekomenduje projektowany 
wariant zielony w początkowym przebiegu linii.

Mariusz Adamczyk
Wójt Gminy Godów

Wręczenie umowy w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa 
Sołecka”. OK Skrbeńsko, 21.07.2020 r.

21 lipca w Ośrodku Kultury w Skrbeńsku odbyło się uroczyste wrę-
czenie umów o dofinansowanie w ramach Marszałkowskiego Konkur-
su „Inicjatywa Sołecka” gminom Subregionu Zachodniego.

Gmina Godów do konkursu zgłosiła zadanie pn. „Modernizacja bo-
iska sportowego w Skrbeńsku”, którego zakres rzeczowy obejmuje 
wykonanie sześciu masztów oświetleniowych. Pomoc finansowa z bu-
dżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej wyniesie 60 
000,00 zł. Zadanie ma zostać zrealizowane do 12 października 2020 r.

Gmina Godów po raz kolejny została beneficjentem „Inicjatywy So-
łeckiej”. W zeszłym roku Sejmik Województwa Śląskiego udzielił po-
mocy finansowej w kwocie 60 000,00 zł na modernizację skateparku 
w Godowie.

A.P.
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SKRZYSZOWIANKA PIERWSZĄ 
WICEMISS ŚLĄSKA 2020

Gala Wyborów Miss Śląska 2020 już za nami. Spośród 27 kandyda-
tek jury wybrało najpiękniejsze dziewczyny z naszego województwa. 
Wśród nich znalazła się 20-letnia mieszkanka Skrzyszowa – Sandra Pa-
szek, która otrzymała tytuł I Wicemiss Śląska 2020.

Finał konkursu odbył się 2 sierpnia w Jeleśni. Miss Śląska 2020 zosta-
ła 20-latka, Natalia Ciekańska z Zabrza, natomiast tytuł Miss Śląska Na-
stolatek 2020 zdobyła 17-latka, Laura Walczak z Lędzin. 

Kolejne tytuły otrzymały:

•	 I Wicemiss Śląska 2020 – Sandra Paszek ze Skrzyszowa, lat 20,
•	 I Wicemiss Śląska Nastolatek 2020 – Julia Cebula z Jaworzna, lat 15,
•	 II Wicemiss Śląska 2020 – Sylwia Holecka z Mysłowic, lat 22, 
•	 II Wicemiss Śląska Nastolatek 2020 – Daria Filip z Jejkowic, lat 17.

Dodatkowo przyznano takie tytuły jak: Miss Śląska Internetu, Miss 
Nastolatek Internetu, Miss Publiczności, Miss Sensual Beauty, Miss In-
tegracji i Przyjaźni oraz Miss Hotelu VESTA. Jury rozdało też cztery zie-
lone karty stanowiące przepustkę do wystartowania w dalszym etapie 
wyborów Miss Polski.

Konkurs Miss Śląska jest regionalnym etapem narodowego konkur-
su piękności Miss Polski 2020. Każda z dziewczyn, która zdobyła tytuł 
w tym konkursie, zakwalifikowała się do ćwierćfinału Miss Polski 2020. 
Jedną z nich jest właśnie Sandra Paszek. 

Kolejny etap to kolejne wyzwanie. - Każdy moment jest odpowied-
ni, by marzyć, ale najważniejsze, by te marzenia realizować i zawsze iść 
do przodu - mówi nam 20-latka.

Sandra Paszek to absolwentka Gimnazjum im. Powstańców Ślą-
skich w Skrzyszowie oraz klasy policyjnej w Zespole Szkół nr 3 w Ja-
strzębiu-Zdroju. Obecnie studiuje bezpieczeństwo wewnętrzne (spe-
cjalność kryminologia i kryminalistyka). Chętnie angażuje się w akcje 
charytatywne, a oprócz modelingu znalazła swoje miejsce również 
w branży kosmetycznej – zajmuje się stylizacją paznokci i rzęs.

A.P.

PÓŁKOLONIE W SIODLE
Szaleństwa na świeżym powietrzu w towarzystwie koni są nie tylko 

świetną zabawą, ale także prawdziwą nauką. Tak było na obozie kon-
nym w stajni „Leśna Podkowa” w Godowie u Andrzeja.

Wakacyjne przygody z kucykami to również codzienna nauka jazdy 
konnej oraz poznawanie tajemnic jeździectwa, obchodzenie się z ko-
niem (czyszczenie, pielęgnacja, siodłanie). Dla dzieci było miejscem 
codziennej zabawy wspólnie z rówieśnikami, źródłem radości, relaksu, 
odpoczynku, nabywania sprawności ruchowych i pokonywania wie-
lu przeszkód.

Nad bezpieczeństwem czuwała doświadczona instruktorka terapii 
ruchowej Małgorzata Mnich.

Małgorzata Mnich

Półkolonie w Godowie

Wycieczka do Aquaparku

Pierwsza Wicemiss Sandra Paszek na Gali Wyborów Miss Śląska. 
Jeleśnia, 2.08.2020 r.

WAKACJE Z UKS JUDO 
I JU-JITSU ŁAZISKA

Pomimo ograniczeń  pandemicznych zawodnicy UKS Judo i Ju-Jit-
su nie próżnują. W mniejszych grupach przygotowujemy się do star-
tów, które ruszą od września. Trenujemy w parach lub we czworo pod 
kątem startów  na Mistrzostwach Polski oraz Czech i Słowacji.

Dzięki wsparciu Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej pozyskali-
śmy środki na organizację wycieczek dla dzieci z terenu gminy Godów 
i gmin ościennych. Już 8 lipca grupa 15 dzieci skorzystała z wodnych 
atrakcji aquaparku w Hotelu Gołębiewski. Po zabawach w wodzie był 
też długi spacer po Wiśle.

W środę 15 lipca na sali judo odbyły się zajęcia pod nazwą Joga 
Śmiechu. Faktycznie śmiechu było sporo.

Kolejna atrakcja to wycieczka 22 lipca do Sztolni Królowa Luiza 
w Zabrzu. Ten niezwykły, unikalny na skalę europejską zabytek tech-
niki  wzbudził ogromny zachwyt. Dwie godziny spływu łodziami pod 
ziemią i zwiedzania wyrobisk było niesamowitym doznaniem. Po wi-
zycie w Sztolni odwiedziliśmy Park Techniki Wojskowej, gdzie można 
obejrzeć pojazdy wojskowe, samoloty oraz inny wojskowy sprzęt.

Te wszystkie wycieczki i zajęcia dla chętnych były całkowicie za dar-
mo, sfinansowane przez UKS Judo i Ju-Jitsu Łaziska oraz Fundację Ja-
strzębskiej Spółki Węglowej.

Michał Kuczak
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 100. ROCZNICA WYBUCHU II POWSTANIA         ŚLĄSKIEGO | 19–25 SIERPNIA 1920 ROKU
Apogeum walki o Górny Śląsk przypadło na moment niepewno-

ści i osłabienia państwa niemieckiego. Regionem przestał zarządzać 
Berlin i od początku 1920 roku o wszystkim mieli decydować alian-
ci. Opuszczenie Górnego Śląska przez regularne oddziały Rzeszy wy-
wołało ożywienie wszystkich organizacji polskich, których działalność 
spacyfikowano po I powstaniu śląskim.

Od 11 lipca 1920 roku, zgodnie z artykułem 88 traktatu wersalskie-
go, nad wyznaczonym terenem plebiscytowym władzę przejęła Mię-
dzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa z siedzibą w Opolu. 
Artykuł ten przewidywał organizację plebiscytu, który miał zdecydo-
wać o linii granicznej między Polską a Niemcami.

Agendami rządów obydwu państw były komisariaty plebiscytowe. 
Polski Komisariat Plebiscytowy(PKPleb) posiadał wyjątkowo rozbudo-
waną strukturę terytorialną. Na obszarze plebiscytowym działały ko-
mitety powiatowe, miejskie i gminne. 

Centrala Polskiego Komisariatu Plebiscytowego znajdowała się 
w Bytomiu. Na czele Komisariatu stanął Wojciech Korfanty, charyzma-
tyczny i wpływowy przywódca sprawnie zarządzający kontaktami 
z aliantami, a w szczególności z przewodniczącym Komisji generałem 
Henrim Le Rondem.

Po drugiej stronie stał Kurt Urbanek, komisarz bierny wobec dzia-
łań MKRiPleb, która zakresem swoich kompetencji wyraźnie ograni-
czała stronę niemiecką. Siedziba Niemieckiego Komisariatu Plebiscy-
towego (NKPleb) mieściła się w Katowicach. 

Dowódcy alianccy skupili się na terenach miejskich, nie przejmując 
pełnej kontroli nad granicą. Żadnej ze skonfliktowanych stron nie przy-
sługiwało prawo do utrzymywania podporządkowanych im sił policyj-
nych czy wojskowych. Poza wojskami alianckimi nad bezpieczeństwem 
czuwać miała całkowicie nowa formacja kontrolowana przez MKRiPleb 
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– Policja Bezpieczeństwa (Sicherheitspolizei, czyli SiPo), która miała jed-
nak zdecydowanie niemiecki charakter i blokowała możliwość przyjmo-
wania Polaków. W momentach kryzysowych zadania policyjne przejmo-
wały wojska alianckie, tak jak np. przy manifestacjach w Opolu w kwiet-
niu 1920 roku. W odpowiedzi na te wydarzenia zorganizowano w Byto-
miu, Katowicach, Wirku, Królewskiej Hucie, Mysłowicach, Zabrzu, Gliwi-
cach, Mikołowie, Rybniku, Radzionkowie, Pszczynie i Wodzisławiu pol-
skie wiece protestacyjne przeciwko „terrorowi niemieckiemu w Opolu”. 
Kolejną manifestacją na wschodnich powiatach terenu plebiscytowe-
go był strajk szkolny, podczas którego postulowano wprowadzenie na-
uczania wyłącznie po polsku tam, gdzie chcieli tego rodzice. Le Ronde, 
do którego skierowano odpowiednią petycję, odmówił spełnienia pol-
skich żądań. Następnego dnia doszło w Opolu do antypolskich mani-
festacji niemieckich. Miesiąc wcześniej swój strajk przeprowadzili także 
niemieccy urzędnicy. Rozruchy w kwietniu i maju niejako wymusiły ko-
nieczność utworzenia policji na nowo. Pomysł ten rozważany był na dłu-
go przed wybuchem II powstania śląskiego, a wstępna decyzja o prze-
formowaniu SiPo zapadła na początku lipca 1920 roku.

W styczniu 1920 roku w dowództwie Wojska Polskiego zapadła de-
cyzja o odbudowaniu Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska. 
Odtworzone struktury mogły zostać zasilone oficerami przeszkolony-
mi we Francji i w Wojsku Polskim. Już latem znacząco odbudowano 
oraz uzupełniono powstańcze zapasy uzbrojenia i amunicji dzięki bro-
ni przekazywanej przez WP. Na ewentualne kolejne starcie czekała też 
broń ukryta po I powstaniu. Oryginalne dokumenty POW GŚ podawa-
ły, iż w lipcu 1920 roku polska konspiracja wojskowa posiadała zapasy 
broni obejmujące: 1205 karabinów, 953 pistolety i rewolwery, 55 237 
sztuk amunicji do karabinów, 11 244 amunicji do pistoletów. Nieznana 
jest liczba karabinów maszynowych. 

Oddział powstańczy

śladami historii6
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Wojciech Korfanty Andrzej Mielęcki

Urny plebiscytowe w Katowicach

W końcu także Niemcy zaczęli tworzyć odziały konspiracji wojsko-
wej, jednak do sformowania bardziej masowej Organizacji Bojowej 
Górnego Śląska (Kampforganisation Oberschlesien, czyli KOOS) z do-
wództwem w Gliwicach przystąpiono dopiero przed wybuchem II po-
wstania śląskiego. Wspomniane wiosenne rozruchy spowodowały, że 
w sztabie niemieckim zaczęto na nowo rozważać możliwość wkrocze-
nia na teren plebiscytowy. Zmianom uległy też założenia Ministerstwa 
Obrony (Reichswehrministerium). Za cel postawiono sobie odzyska-
nie całego niemieckiego Górnego Śląska, a przede wszystkim zagłę-
bia węglowego. 

W maju 1920 roku, z powodu gwałtownego pogorszenia się sytu-
acji gospodarczej, radykalizacji uległy nastroje w załogach górnoślą-
skiego przemysłu. Każda ze stron konfliktu narodowościowego chcia-
ła przekonać robotników do siebie. Niemcy dotkliwie odczuwali utra-
tę produkcji z Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Transporty wę-
gla kamiennego do Rzeszy Niemieckiej malały z powodu pierwszeń-
stwa, jakie ustalono dla zaopatrzenia dla Polski i Austrii. W dniach 
10–11 maja na Górnym Śląsku miał miejsce strajk generalny. MKRiPleb 
nakazała tymczasowo wstrzymać wywóz węgla do Polski. Pod koniec 
czerwca górnicy zażądali 50-procentowej podwyżki wynagrodzeń, 
jednak spotkali się z odmową. Strajk, który tlił się jeszcze w kilku ko-
palniach, ożywił się w przeddzień II powstania śląskiego, aktywizując 
inne grupy zawodowe. 4 lipca 1920 roku rozpoczął się strajk general-
ny pracowników poczty, części kolei, gazownictwa, wodociągów i za-
kładów energetycznych. 
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Powstańczy ciężki karabin maszynowy CKM

Pod koniec maja miał miejsce także atak na polski Komisariat Plebi-
scytowy w Bytomiu, który został zdemolowany i podpalony. W odwe-
cie Polacy zniszczyli pomieszczenia redakcji gazety „Ostdeutsche Mor-
genpost”. Ostatniego dnia miesiąca zastrzelony został Niemiec, który 
demonstracyjnie krzyczał na ulicy do żołnierzy francuskich. W mieście 
odbyły się kolejne protesty. Od początku lata stan napięcia społecz-
nego rósł na całym Górnym Śląsku. Do tego doszła dramatyczna sy-
tuacja wojsk polskich w wojnie z Rosją Radziecką. Pozwoliło to Niem-
com opracować strategię nastawioną na klęskę Polski w wojnie pol-
sko-bolszewickiej. Przegrana dawałaby Niemcom pewność, że Polacy 
nie zareagowaliby na zagarnięcie Górnego Śląska jeszcze przed plebi-
scytem, a Górnoślązacy z obawy przed wkroczeniem Armii Czerwonej 
ze zrozumieniem przyjęliby powrót w granice państwa niemieckiego. 
Jak się później okazało, nie przewidzieli oni rozwoju wydarzeń na fron-
cie wschodnim. Prezydent Rzeszy Niemieckiej zadeklarował 20 lipca 
1920 roku neutralność w wojnie polsko-bolszewickiej.

Na 17 sierpnia 1920 roku Niemcy zaplanowali manifestacje w kil-
ku dużych miastach górnośląskich. Wystąpienia w Gliwicach i Rybni-
ku zostały spacyfikowane przez aliantów, którzy zgodzili się jednak 
na przeprowadzenie wiecu w Katowicach. Niemcy odebrali obecność 
Francuzów z bronią w ręku jako polską prowokację, która doprowa-
dziła do wzburzenia tłumu i wywołała walki uliczne. W pewnym mo-
mencie ktoś rzucił w ludzi granat. Bomba wybuchła obok kamienicy 
znanego polskiego działacza i lekarza Andrzeja Mielęckiego, co stało 
się pretekstem do przypisania mu tego działania i sprowokowało atak 
na jego dom. Jedna wersja wydarzeń głosi, iż Mielęckiego wywleczo-
no na ulicę i w bestialski sposób zabito, natomiast druga – że Mielęcki 
sam wyszedł opatrywać rannych i wtedy zamordowali go Niemcy, nie 
zważając na to, że ratuje ich rodaków. Tego dnia w mieście aż do rana 
niemal wszędzie trwała strzelanina.

18 sierpnia niemieckie bojówki zaatakowały siedzibę polskiego Po-
wiatowego Komisariatu Plebiscytowego w Katowicach. Była to jedna 
z głównych przyczyn rozpoczęcia II powstania śląskiego. 

Z powodu zagrożenia państwa polskiego Górny Śląsk nie mógł li-
czyć na wsparcie militarne ze strony Warszawy, dlatego początkowo Powstaniec śląski z Mosinem wzoru 1891
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Powitanie Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej 
w Katowicach

Generał Le Ronde w Katowicach

Selbschutz w mundurach SiPo

przeciwne wybuchowi powstania było Dowództwo Główne POW GŚ 
i Wydział Plebiscytowy Ministerstwa Spraw Wojskowych. Drugie po-
wstanie wybuchło w nocy z 19 na 20 sierpnia 1920 roku pod naciskiem 
komendanta POW GŚ Walentego Fojkisa, który dążył do powstrzyma-
nia dalszych ataków Niemców. Wojciech Korfanty wygłosił wezwanie 
do walki, po którym rozpoczął się na Górnym Śląsku strajk generalny. 
POW GŚ mógł liczyć na zaplecze społeczne wśród robotników.

Pierwszego dnia powstania, 19 sierpnia 1920 roku, najaktywniejsze 
były grupy powstańców w powiatach południowo-wschodnich. Wte-
dy dotarły też posiłki alianckie. W pierwszej kolejności polskie oddzia-
ły rozbrajały SiPo, następnie zajmowały niektóre budynki administra-
cji państwowej i samorządowej. Na czele pieszej kolumny stał dowód-
ca uzbrojonego oddziału powstańczego, za nim podążał wóz wyła-
dowany amunicją i granatami. Pod kontrolą powstańców 20 sierpnia 
była już cała wschodnia część Górnego Śląska i granica z Polską. Prze-
rzucanie z Polski broni, amunicji i ludzi nie stanowiło problemu. Drugi 
i trzeci dzień to także niezwykle zacięte potyczki na południu: w Radli-
nie, Rydułtowach, Pszowie, Niewiadomiu, Czerwionce, Żorach, a tak-
że nader zażarte walki w Wodzisławiu. Stopniowe przesuwanie się na 
zachód po zajęciu powiatów Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego 

pozwoliło na utworzenie ciągłej linii frontu oraz dawało możliwości 
wsparcia ofensywy.

Scenariusz zajęcia mniejszych miejscowości był zawsze taki sam: 
tworzono z powstańców polską policję, dokonywano rewizji w do-
mach w poszukiwaniu broni, zatrzymywano Niemców posądzanych 
o działalność antypolską, usuwano niemieckich urzędników i na-
uczycieli ze szkół, wstrzymywano pracę w zakładach przemysłowych. 
W dużych miastach walki toczyły się tylko na przedmieściach, zaś cen-
tra otaczano posterunkami POW ze względu na przewagę ludności 
niemieckiej i obecność baz alianckich. 

Na obszarze, na którym nie dominowała już ludność polska, ko-
nieczna była zmiana taktyki. Poza GOP łatwiej było dokonać manew-
ru okrążającego i uderzyć z zaskoczenia, jako że nie był to teren zur-
banizowany. Dlatego też kluczową kwestią stało się opanowanie dróg 
i tras kolejowych, czyli linii komunikacyjnych. Stacjonujące na połu-
dniu obszaru plebiscytowego oddziały włoskie sprzeciwiły się dalsze-
mu marszowi powstańców na północny zachód. Rankiem 24 sierpnia 
powstańcy musieli się wycofać z Wodzisławia, a zgodę na zajęcie mia-
sta otrzymały oddziały POW. 

24 sierpnia 1920 MKRiPleb ogłosiła zorganizowanie Policji Plebiscy-
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towej (Abstimmungspolizei, czyli APO), co było najważniejszym żąda-
niem strony polskiej. Dzień później Korfanty wydał rozkaz rozwiązania 
POW GŚ. Zdano sobie sprawę, iż do trwałego zatrzymania zajętego ob-
szaru i prowadzenia dalszych działań ofensywnych konieczne byłoby 
zaopatrzenie i wzmocnienie jednostek powstańczych przez państwo 
polskie. 25 sierpnia w Bytomiu za pośrednictwem aliantów rozpoczę-
to rozmowy między skonfliktowanymi stronami, które reprezentowali 
Kurt Urbanek i Wojciech Korfanty. Decyzja o wstrzymaniu walk zosta-
ła przekazana przez Korfantego w specjalnym apelu. Uzyskane poro-
zumienie spacyfikowało konflikt polityczny, ale nie do końca rozwią-
zało problemy ludności.

II powstanie śląskie – w odróżnieniu od I powstania śląskiego, któ-
re było wybuchem spontanicznym – stanowiło zaplanowany i zorga-
nizowany zryw powstańczy. Powstańcy unikali starć w większych mia-
stach, gdzie przewagę miała ludność niemiecka. Dlatego też, dzię-
ki lepszemu zorganizowaniu, bilans ofiar II powstania był niższy niż 
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APO – policja plebiscytowa

Obchody 100. rocznicy wybuchu I powstania śląskiego. Godów, 2019 r.

Fo
t. 

D
. S

ze
w

cz
yk

w 1919 roku. Najważniejszy i główny cel II powstania został jednak 
osiągnięty – zlikwidowano Sicherheitspolizei. Utworzona APO, w od-
różnieniu od stronniczej SiPo, miała być oparta na parytecie sił po-
rządkowych: w połowie Polaków, a w połowie Niemców. Policja Plebi-
scytowa dbała o porządek w czasie plebiscytu, który odbył się przed 
III powstaniem śląskim 20 marca 1921 roku. 

II powstanie śląskie – wraz z dwoma powstaniami wielkopolskimi, 
powstaniem sejneńskim oraz III powstaniem śląskim – jest zaliczane 
do pięciu zwycięskich powstań narodowych w historii Polski.

Opracowanie na podstawie: R. Kaczmarek, Powstania 
Śląskie 1919-1920-1921. Nieznana wojna polsko-niemiecka, 

Wydawnictwo Literackie, Kraków 2019, s. 223-331.
Książka dostępna w Gminnej Bibliotece Publicznej w Godowie.

Zdjęcia archiwalne pochodzą ze zbiorów Muzeum Powstań 
Śląskich w Świętochłowicach.
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II powstanie we wspomnieniach
mieszkańców gminy Godów

AUGUSTYN MENCNER (1903–1984), GODÓW
Od dnia 15 kwietnia 1920 r. byłem członkiem P.O. W. G.śl. i zło-

żyłem przysięgę w domu Cichego Józefa I na Borowicy. Byłem też 
uczestnikiem — statystą II-go powstania śl. pod Wodzisławiem, 
gdyż broni dla mnie nie starczyło. Pamiętam, że zebraliśmy się 
w „Łaszkówce” w sile 14 osób uzbrojeni w jeden karabinek kawa-
leryjski, jeden bagnet, który do tego karabinu nie pasował, dwa 
pistolety „Parabellum” i jeden rewolwer bębenkowy bez amunicji. 
W tym składzie wymaszerowaliśmy do Skrzyszowa, a po przekro-
czeniu toru kolejowego na Głęboczu, powstaniec Grobelny Aloj-
zy, wspiął się na słup telefoniczny przy torze Godów-Moszczenica 
i poprzecinał wszystkie przewody. Po tej czynności oddział nasz 
pomaszerował przez Skrzyszów ku Wodzisławiu. Przy podcho-
dzeniu pod ówczesny cmentarz żydowski, zostaliśmy od strony 
Wodzisławia ostrzelani z broni ręcznej i maszynowej. Komendant 
nasz Moczała Wiktor, nakazał odwrót na „Sakandrzok”, gdzie za-
rządzono odpoczynek. Po nastaniu dnia, wobec braku jakiegokol-
wiek rozkazu, braku łączności z wyższym dowództwem, pod roz-
kazami Wiktora Moczały ze śpiewem „Do bytomskich strzelców” 
udaliśmy się przez „Buczynę” i „Sośni” do Gołkowic, gdzie zajęli-
śmy wraz z innymi kwaterę budynku agronoma. Na drugi dzień 
oddział nasz został zaalarmowany wiadomością, że od Godowa 
nadciąga oddział wojsk włoskich. Grupa nasza została rozwią-
zana, a każdy z uczestników udał się do domu. I tak się dla mnie 
skończyło II-gie powstanie śl.

(pisownia oryginalna)
Kronika Gołkowic

Poczet sztandarowy godowskiego koła Związku Bojowników o Wolność 
i Demokrację. Skrbeńsko (po lewej przy sztandarze Augustyn Mencner)

Pogrzeb powstańca Pawła Pszczółki. Skrbeńsko 
(drugi od prawej Augustyn Mencner)

AUGUSTYN KRÓTKI (1897-1987), GOŁKOWICE
W niepełny rok po zakończeniu I-go powstania, wybuchło dru-

gie, które miało na celu uzbrojenie i usunięcie SIPO i utworzenie 
na opanowanych terenach Straży ObywateIskiej.

Dwudziestego sierpnia 1920 roku zebraliśmy się na Skrbeńsku. 
Stamtąd poszliśmy do Godowa. Pomimo niezupełnego uzbroje-
nia postanowiliśmy zaatakować oddział niemiecki na „Golgocie”, 
ale ten wycofał się bez walki. W Godowie nie walczyłem, gdyż 
przyjechał porucznik Michalski i na motorze odwiózł mnie do Wo-
dzisławia pod cmentarz żydowski.

Na cmentarzu w Wodzisławiu bronili się Niemcy. Pomimo na-
szych ataków Niemcy bronili się długo. Pomogło im w tym dobre 
usytuowanie cmentarza. Naszym dowódcą był Michalski. Mieli-
śmy 2 karabiny maszynowe. Niemcy siedzieli za pomnikami.

Przed moim przyjazdem powstańcy mogli ostrzeliwać Niem-
ców z jednego karabinu. Gdy zjawiłem się, zacząłem obsługi-
wać drugi karabin maszynowy. Miałem do pomocy dwóch ludzi. 
Chcieliśmy zająć jak najlepsze stanowisko ogniowe, tzn. równo-
ległe do pomników. Aby tego dokonać musieliśmy przebiec pole 
znajdujące się pod obstrzałem niemieckim. Powstańcy wzmogli 
atak, i gdy przygnietli ich ogniem do ziemi, przebiegłem z moimi 
ludźmi wolną przestrzenią i zająłem stanowisko ogniowe. Niem-
cy wzięci w dwa ognie, nie wytrzymali długo. Z naszej strony nie 
ponieśliśmy ciężkich strat. Gdy Niemcy poddali się, porucznik Mi-
chalski odwiózł mnie do domu do Gołkowic.

(pisownia oryginalna)
Kronika Gołkowic
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„Śląsk − droga do Niepodległej”, Nocny Rajd „W drodze ku wolności...”, 
rekonstrukcja Bitwy o Golgotę Godowską oraz multimedialny spektakl 
muzyczny. Muzeum Powstań Śląskich wydało ponadto płytę „Krew 
i gniew” zawierającą pieśni powstańcze w nowoczesnych aranżacjach.

W kategorii „Wystawa” I miejsce zajęła ekspozycja „Ochotnik. Wi-
told Pilecki i jego misja w Auschwitz” zrealizowana przez Instytut Soli-
darności i Męstwa im. Witolda Pileckiego. Miano zwycięskiego projek-
tu w kategorii „Edukacja i multimedia” otrzymała strona internetowa 
Powstańcy Śląscy, przygotowana przez Archiwum Państwowe w Opo-
lu oraz Archiwum Państwowe w Katowicach.

Organizatorem „Historycznego Wydarzenia Roku” jest Muzeum 
Historii Polski w Warszawie we współpracy z portalem historia.org.pl 
i Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Plebiscyt został objęty 
Honorowym Patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

A.P.

OBCHODY 100-LECIA I POWSTANIA ŚLĄSKIEGO 
HISTORYCZNYM WYDARZENIEM 2019 ROKU

PODSUMOWANIE SEZONU GOŁĘBI DOROSŁYCH 

PODARUJ DZIECIOM 
DOBROĆ

Cześć, jestem Kasia, szczęśliwa żona i kochająca mama dwóch 
wspaniałych córek. Nie jest łatwo mówić o pracy wolontariusza, gdyż 
ideą jest tutaj bezinteresowność. Jednak cel, jakim jest poszukiwa-
nie nowych osób chętnych do działalności w wolontariacie, jest waż-
ny i istotny w dzisiejszych czasach. W dzisiejszym świecie nie wszy-
scy mają równe szanse. Niektórzy rodzą się chorzy, innym choroba 
się przytrafia. Takim osobom trzeba zawsze pomagać. My taką pomoc 
otrzymaliśmy od wielu wspaniałych ludzi, gdy nasza Julka jej potrze-
bowała. Od tamtego czasu jeszcze aktywniej zaczęłam się angażować 
w różne akcje charytatywne, m.in. dołączyłam do współorganizato-
rów sztabu WOŚP Godów, wspieram lokalne akcje charytatywne. 

Jako że pomaganie sprawia mi wiele radości i czuję się wtedy speł-
niona, razem z znajomymi zorganizowałam „Zbiórkę darów dla pod-
opiecznych Fundacji Gajusz”. Fundacja ta pomaga przewlekle i nieule-
czalnie chorym dzieciom i ich rodzinom. Każdego roku wspiera po-
nad 200 rodzin, które znalazły się w kryzysowej sytuacji, zapewnia im 
bezpieczeństwo, całodobową opiekę i spełnia ich marzenia. Pamiętaj-
my, że: „Posiadanie wielkiego serca nie ma nic wspólnego z wartością 
twojego konta bankowego. Każdy ma coś, co może dać innym”, dlate-
go zapraszamy do akcji wszystkich – osoby prywatne i firmy. Zbiera-
my środki higieny osobistej; pampersy; pieluchy tetrowe, bambusowe; 
podkłady medyczne; kocyki; ręczniki kąpielowe; żywność; odzież; za-
bawki. Na terenie naszej gminy punkty odbioru znajdują się w Gołko-
wicach (ul. Powstańców Śląskich 4, ul. Poprzeczna 3) oraz w Krostoszo-
wicach (ul. Szybowa 22). Akcja trwa do 31 sierpnia.

Nie bądźmy obojętni, bo nawet najmniejsza pomoc jest cegiełką, 
która buduje lepszy świat. Po zakończonej akcji wszystkie dary zosta-
ną przekazane przez nas na adres fundacji, której siedziba znajduje się 
w Łodzi.

Katarzyna Wojtas

Sezon lotowy gołębi dorosłych 2020 okazał się bardzo ciężki dla 
gołębi z powodu późnej wiosny oraz chłodnych i deszczowych dni 
w tym okresie. Pomimo wszystkich trudności hodowcy z Godowa 
i okolic oraz ich gołębie wytrwali do końca.

Sezon lotów gołębi dorosłych składał się z 13 lotów. Najdalszy lot 
w tym sezonie odbył się z miejscowości Zeven (Niemcy) z odległości 
około 730 km. W sumie gołębie dorosłe w tym sezonie miały do poko-
nania około 6257 km. W lotach gołębi dorosłych w zawodach wzięło 
udział około 1800 gołębi.

W tym roku w klasyfikacji gołębi dorosłych Mistrzem Oddziału 
Godów Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych został Ja-
nusz Nielaba, tytuł pierwszego wicemistrza przypadł Maciejowi Mil-
czanowskiemu, a tytuł drugiego wicemistrza zdobyli Józef i Dariusz 
Robenek. Najlepszy lotnik gołębi dorosłych w Oddziale Godów w se-
zonie 2020 należy do Eugeniusza i Krystiana Robenków, zaś najlepsza 
lotniczka wyhodowana została przez Janusza Nielabę.

Muzeum Historii Polski ogłosiło laureatów 13. plebiscytu „Wyda-
rzenie Historyczne Roku”. Wśród zwycięzców znalazły się zeszłorocz-
ne Obchody 100-lecia I powstania śląskiego, w organizację których 
zaangażowana była gmina Godów wraz z Muzeum Powstań Śląskich 
w Świętochłowicach.

Ideą „Wydarzenia Historycznego Roku” jest wyróżnienie najlep-
szych i najciekawszych inicjatyw, które na różne sposoby promowa-
ły polską historię w danym roku. Plebiscyt angażuje wiele krajowych 
i polonijnych środowisk lokalnych. W tym roku zgłoszono prawie 
dwieście projektów w trzech kategoriach: „Wydarzenie”, „Wystawa” 
oraz „Edukacja i multimedia”. Zwycięzcy zostali wybrani w głosowaniu 
internetowym spośród finałowej piętnastki wytypowanej przez jury.

Najwięcej głosów internautów w kategorii „Wydarzenie” zdobyły 
Obchody 100-lecia wybuchu I powstania śląskiego, których organi-
zatorem było Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. W upa-
miętnienie I powstania włączyła się również gmina Godów i gmina Pe-
trovice u Karviné, gdzie w 1919 roku zryw narodowowyzwoleńczy miał 
swój początek. To właśnie w Petrovicach padł rozkaz rozpoczęcia wal-
ki z Niemcami, zaś w Godowie odbyła się jedna z pierwszych bitew po-
wstania. W ramach ubiegłorocznych obchodów 16 i 17 sierpnia na te-
renie naszych gmin miały miejsce: koncert „O mój Śląsku!”, wystawa 

Gołąb pocztowy wyhodowany przez Mistrza Oddziału Godów 
Janusza Nielabę
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Gratulacje dla wszystkich zwycięzców, nic tak nie cieszy, jak sukce-
sy skrzydlatych pupili, które zdobyte są ciężką pracą i doświadczeniem 
przez długie lata.

Gabriela Krzyształa
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Na mocy podpisanych pod koniec ubiegłego roku umów zostały 
wykonane roboty remontowe oraz nowe nakładki asfaltowe na wy-
branych odcinkach dróg. Nakładki asfaltowe zostały wykonane na  uli-
cach: Stawowej w Łaziskach, Środkowej i Wspólnej w Krostoszowicach, 
Wspólnej i Wallacha w Skrzyszowie, Polnej w Godowie oraz Borowic-
kiej i 1 Maja w Gołkowicach. Łączna wartość wykonanych robót wy-
niosła: 842.258,60 zł. Wykonano również nową nawierzchnię drogi na 
odcinku  ulicy Zawadzkiej w Godowie – wartość inwestycji wyniosła 
209.874,72 zł oraz parking z kostki brukowej przy szkole podstawowej 
w Krostoszowicach – wartość robót wyniosła: 92.746,37 zł. Pomimo pa-
nującej pandemii koronawirusa wszystkie roboty udało się zakończyć 
w ustalonych terminach.

Marcin Fros
Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gosp. Kom.

INWESTYCJE NA DROGACH GMINNYCH
JESTEŚMY NR 177



GMINA WCZORAJ I DZIŚ

ZWYCIĘZCY KONKURSU „MOJE SZALONE WAKACJE”
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Pomnik powstańczy na placu kościelnym. 
Skrbeńsko, 1928 r.
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 Pomnik powstańczo-wojenny przy kościele pw. NSPJ. Skrbeńsko, 2020 r.
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Rodziny Lincner i Skrzyszowski



Za nami półmetek wakacji z Beleludkiem! Tanecznym krokiem roz-
poczęliśmy tegoroczną zabawę – od wyzwania polegającego na za-
prezentowaniu swoich szalonych wygibasów. Następne zadanie wy-
magało nieco więcej skupienia… Trzeba było wysłać do Beleludka list 
z pozdrowieniami. Skrzynka  przy Ośrodku Kultury w Gołkowicach za-
pełniła się kolorowymi pracami. Nasz niezwykły przyjaciel lubi też po-
dróżować, dlatego ku uciesze dzieci z naszej gminy przygotował po-
szukiwanie diamentów. 

Sierpień to kolejne nowe wyzwania i ogromna dawka przygód. Be-
leludek ma głowę pełną zwariowanych pomysłów… Z końcem waka-
cji dowiemy się, kto wykonał bezbłędnie zadania. Już 31 sierpnia po-
znamy zwycięzcę konkursu wakacyjnego!

Gabriela Krzyształa

Rejestracja wyłącznie telefoniczna:      

Szczegółowe informacje:  www.ovikor.pl oraz www.medycyna-pozdrozy.pl.
Możliwość płatności kartą lub gotówką.

dr n. med. Kordian Waroński serdecznie zaprasza!

Przyjmujemy 
w Radlinie ul. W. Orkana 8  

i w Skrzyszowie ul. Zielona 25 A.
9:00–16:00 (pn – pt)

+48  509 781 752

Wyzwanie: szukanie diamentów

Wyzwanie: pocztówka do Beleludka


