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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

Wrzesień w gminie Godów przy-
niósł ze sobą szczególne wydarze-
nie – mieszkanka Krostoszowic Pani 
Maria Kozielska świętowała 90. uro-
dziny.

Tak wspaniały jubileusz urodzin 
symbolizuje cały wiek wypełniony 
codziennymi radościami i troskami, 
a także pracą i poświęceniem dla do-
bra bliskich.

Wójt Gminy przekazał Jubilatce 
życzenia zdrowia i długowieczno-
ści wraz ze skromnym upominkiem, 
podkreślając tym samym wyjątko-
wość tego jubileuszu.

Nasza wyjątkowa Jubilatka ma 
od dawna swoją receptę na długo-
wieczność – to pogoda ducha i życz-
liwość dla innych. Otoczona jest wy-
jątkową opieką i troską ze strony bli-
skich osób. Ciepła, rodzinna atmos-
fera z pewnością jest jednym z naj-
lepszych przepisów na dobre samo-
poczucie.

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 wewnętrznej siły, która po-
zwoli jej przyjmować każdy kolejny dzień życia z optymizmem.

Agnieszka Pustelnik
Kierownik USC w Godowie

NESTORZY NASZEJ GMINY

Maria Kozielska

90-latka Salomea Oślizło z mężem Józefem (91-latkiem). 
W tym roku będą obchodzić 68. rocznicę ślubu
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Biwak zuchowy 

I miejsce (kategoria II)
Dominik Hojka

I miejsce (kategoria I)
Martyna Gajdosz

Z ŻYCIA 
GROMADY ZUCHOWEJ 

ZE SKRZYSZOWA
Ostatnie dni wakacji bardzo intensywnie spędziły zuchy z 1. Gro-

mady Zuchowej „Wilcze Łapki” oraz kilku harcerzy z 1. Drużyny Harcer-
skiej „Wilcza Sfora”, którzy biwakowali w bazie ZHP – Ustroń Lipowiec. 
Celem biwaku było przede wszystkim wspólne spędzenie czasu wol-
nego, aktywny wypoczynek dzieci, a także możliwość zdobycia kilku 
nowych zuchowych sprawności, w tym ASTRONAUTY. Zuchy rozsze-
rzyły swoją wiedzę o kosmosie, obserwując między innymi nocą księ-
życ i poznając gwiazdozbiory. Brały udział w eksperymentach fizycz-
nych, wykonały rakiety, kaski i kosmiczne przyłbice, malowały biwa-
kowe koszulki. Wzięły także udział w teatrze zuchowym. Każdy dzień 
kończył się wspólnym ogniskiem, a biwakowicze bawili się wspaniale 
i dzielnie się spisali. Tę niesamowitą atmosferę budowali wszyscy: zu-
chy, harcerze i kadra. Zuchy wykazały się odwagą i samodzielnością, 
harcerze kreatywnością na zajęciach, gotowością do akcji i chęcią po-
mocy, a kadra odpowiednim przygotowaniem i wspaniałą organiza-
cją. 

Jednak w życiu każdego zucha przychodzi czas, kiedy przechodzi 
on do drużyny harcerskiej. Zuch kończący trzecią klasę szkoły podsta-
wowej żegna się z gromadą i zaczyna stawiać pierwsze kroki na har-
cerskiej ścieżce. Jest to bardzo ważny moment zarówno dla gromady 
zuchowej, jak i dla drużyny harcerskiej. 18 września wieczorem, w bla-
sku ogniska „skończyła się zuchowa zabawa, rozpoczęła się niezwykła 
przygoda”. Siedmioro zuchów zostało przyjętych do 1. Drużyny Har-
cerskiej „Wilcza Sfora”. Otrzymali oni nowe chusty, a w miejsce znacz-
ka zuchowego harcerską lilijkę. Wzruszone były zuchy oraz ich druży-
nowa. Natomiast sobota 19 września okazała się wymarzonym dniem 
na wycieczkę. Zuchy wzięły udział w grze terenowej po Zoo w Ostra-
wie. W swoich szóstkach wykonywały zadania, aby zdobyć sprawność 
„Przyjaciel zwierząt”. Trasa zwiedzania była zaplątana i skomplikowa-
na – zaplanowana w taki sposób, aby zuchy mogły zaobserwować jak 
najwięcej okazów zwierząt. Znalazł się również czas na posiłek, prze-
jażdżkę ciuchcią oraz plac zabaw. Zuchy mimo zmęczenia, ale bar-
dzo zadowolone i dumne ze zdobycia kolejnej sprawności, szczęśliwie 
wróciły do domu.

Wspólnie spędzany czas i zabawa dają poczucie wspólnoty, przy-
należności  i przynoszą wszystkim wiele radości.

Czuj!
Aneta Witek
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WYNIKI KONKURSU 
CZYTELNICZEGO

Wakacje już za nami i do historii przechodzi też ogłoszony w tym 
roku wakacyjny konkurs czytelniczy dla dzieci, w którym wzięło udział 
55 młodych czytelników. Poniżej prezentujemy listę laureatów, 
a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, za zaangażowanie 
i czas spędzony z książkami podczas tegorocznych wakacji!

KATEGORIA I (DZIECI DO LAT 7):
I miejsce – Martyna Gajdosz,
II miejsce – Agata Starzyk,
III miejsce – Maja Donat,
III miejsce – Łukasz Szczurek.

WYRÓŻNIENIA:
Zuzanna Adamczyk,
Marta Czyż,
Matylda Gajdosz,
Michał Hojka,
Marcelina Szerzyna,
Hanna Tkocz.

KATEGORIA II (DZIECI 8-10 LAT):
I miejsce – Dominik Hojka,
II miejsce – Amelia Tkocz,
III miejsce – Igor Szczurek.

WYRÓŻNIENIA:
Natalia Jeleń,
Antonina Szwarc.

KATEGORIA III (MŁODZIEŻ 11-15 LAT):
I miejsce – Marlena Czyż,
II miejsce – Sandra Adamczyk.

W naszej bibliotece można podziwiać prace wszystkich uczestni-
ków. Zapraszamy do odwiedzin!

K. Musioł
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DAMIAN SZEWCZYK ZWYCIĘZCĄ KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

PEŁNI ZAANGAŻOWANIA WRÓCILIŚMY DO NORMALNOŚCI

JESTEŚMY NR 179

Z wielką radością i dumą oznajmiamy, że mieszkaniec  gminy Go-
dów odniósł kolejny sukces! Damian Szewczyk, znakomity fotograf, 
wielokrotny laureat konkursów, został zwycięzcą konkursu fotogra-
ficznego „Człowiek w przestrzeni Wodzisławia Śląskiego”. Do konkur-
su ogłoszonego przez Wodzisławskie Centrum Kultury zgłoszono pięt-

Jeszcze chyba nikt i nigdy z taką niecierpliwością nie oczekiwał roz-
poczęcia roku szkolnego jak w tym roku. Tego dnia nie mogli się do-
czekać rodzice, nauczyciele, a nawet uczniowie...  Do szkoły wróciliśmy 
z wielką ochotą i pełni zapału, zapału, który jeszcze w czasie wakacji 
przekuwaliśmy w konkretne działania. I tak Emilia Burda wzięła udział 
i zdobyła I miejsce w wakacyjnym konkursie „Okładka mojej ulubio-
nej książki” zorganizowanym przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Pu-
bliczną w Wodzisławiu Śl. 

28 sierpnia na Wydziale Katechetycznym Kurii Archidiecezjalnej 
w Katowicach odbyło się wręczenie nagród Archidiecezjalnego Kon-
kursu z okazji 100-lecia chrztu św. Jana Pawła II. Konkurs odbył się pod 
honorowym patronatem JE ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca, Me-
tropolity Katowickiego. Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość, że 
I miejsce zajęła uczennica – obecnie z klasy VI b – Sandra Adamczyk, 
zaś II miejsce – Emilia Burda z tej samej klasy. Serdecznie gratulujemy 
naszym uczennicom za chęci, zaangażowanie i „pracę” nawet podczas 
wakacji, która przyniosła tak wspaniałe efekty. 

W sierpniu sfinalizowaliśmy plan utworzenia izby regionalnej w na-
szej szkole. Pomysłodawcą tej inicjatywy była Pani Dyrektor Joanna 
Bonarek. Zaangażowanych było wielu pasjonatów, którzy udostępnili 
własne zbiory. Urządzeniem izby zajmowała się p. Małgorzata Szyroc-
ka-Durczok. Bardzo chętnie pomagali też pracownicy szkoły oraz ich 
rodziny. Znaczny wkład zaoferował ks. Proboszcz Witold Tatarczyk, za 
co składamy serdeczne podziękowania. Dziękujemy również wszyst-

Izba regionalna w SP Skrzyszów
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naście prac pięciu autorów, spośród których komisja pod fachowym 
okiem mistrza obiektywu Mariusza Foreckiego wybrała prace miesz-
kańca naszej gminy. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów!

Gabriela Krzyształa

kim, którzy zaangażowali się w realizację tego pomysłu, a w szczegól-
ności Rodzinom: Bienia (malowanie byfyja i innych mebli), Halista, Ko-
sider, Pękała, Sromała. 

Iwona Brudny
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WIĘCEJ NIŻ KLUB

PAŹDZIERNIK 2020

Niemal 600 zawodników na starcie, ponad sto tysięcy przejecha-
nych kilometrów, rekordowe przewyższenia na trasie, nietypowy ter-
min i niezapomniana atmosfera – oto 4. edycja ultramaratonu kolar-
skiego Tour de Silesia.

W tym roku z powodu pandemii kilkuset kolarzy amatorów z całej 
Polski spotkało się w Godowie u schyłku lata. Ultramaraton odbył się 
19-20 września pod hasłem „Niy ma gańby ciś na kole”. Tak jak przed 
laty, kolarskie święto rozpoczęło się w dzień poprzedzający zawody, 
od integracji uczestników przy ognisku na terenie kompleksu rekre-
acyjno-sportowego „Olzy” Godów. Dla zainteresowanych otwarto tak-
że stoisko z gadżetami i koszulkami Tour de Silesia oraz bezpłatny ser-
wis rowerowy Black Bike.

Podczas dwudniowej imprezy kolarze mogli sprawdzić się na 
trzech dystansach: 500 km, 300 km i 100 km. Każdy z dystansów miał 
swój ślad, którego należało się trzymać. Zawodnicy jechali w grupie 
(kategoria OPEN) lub pokonywali dystans samotnie, z zachowaniem 
100-metrowych odstępów od siebie (kategoria SOLO). Na dystansie 
100 km wszyscy startowali w kategorii OPEN. Organizatorzy na każdej 
trasie wyznaczyli punkty kontrolne, gdzie można było się posilić, uzu-
pełnić bidony, odpocząć i nabrać energii na dalszą drogę.

Pierwsi śmiałkowie na dystans 500 km ruszyli w sobotę wczesnym 
rankiem. Na pokonanie najtrudniejszej trasy mieli 34 godziny. Na po-
czątku kolarze skierowali się na Śląsk Cieszyński, gdzie musieli walczyć 
z licznymi pagórkami. Pierwszym poważnym sprawdzianem był pod-
jazd pod Salmopol od strony Szczyrku. Następnie Kubalonka, Ocho-
dzita i Kocierz, a po nich długa dojazdówka przez Andrychów i Za-
tor do Bolęcina. Kolejne kilometry prowadziły obrzeżami aglomera-
cji Górnego Śląska. Do Rogoźnika, który był przedostatnim punktem 
kontrolnym, dotarła zdecydowana większość zawodników tego dy-
stansu. Na ostatnich 200 km kolarze musieli pokonać jeszcze Górę św. 
Anny, aby po prostej dojechać do Godowa. Najszybszy zawodnik poja-
wił się na mecie po niecałych 17 godzinach.

Tego samego dnia wystartowali również kolarze na trasę 300 km. 

Limit czasowy na tym dystansie wyniósł 24 godziny. Trasa na pierw-
szych kilometrach była bardzo zbliżona tej na dystansie 500 km. W Bo-
lęcinie wszyscy zakręcali i kierowali się już prosto na Godów, zaliczając 
po drodze Pszczynę czy Strumień. Duet, który jako pierwszy zameldo-
wał się na mecie, uzyskał czas poniżej 11 godzin. 

Jednym z celów maratonu jest sprawdzenie granic własnej wytrzy-
małości. Przewyższenia na trasie wymagają bardzo dobrej kondycji. - 
Często słyszymy od uczestników, że jest zbyt trudno, zbyt wymagają-
co, ale na mecie wszyscy są już uśmiechnięci. Mamy przywilej dostę-
pu do gór, więc należycie go wykorzystujemy! – mówi Sebastian Du-
sik, ultrakolarz z Rybnika i jeden z organizatorów. 

W niedzielę odbyły się starty na wprowadzonym w zeszłym roku 
dystansie familijnym. Na pokonanie 100 km uczestnicy mieli 6 godzin, 
w trakcie których chodziło przede wszystkim o dobrą zabawę. Zawod-
nicy kierowali się w stronę Raciborza. Najtrudniejszym momentem na 
trasie był podjazd pod Pogrzebień. Po postoju nad zalewem w Ryb-
niku kolarze ruszyli na Świerklany, a później przez mniejsze i większe 
pagórki dojechali do Godowa. Na tym dystansie wystartowało prawie 
300 osób, co pokazuje, jak popularne jest kolarstwo w naszym regio-
nie. 

Tour de Silesia to maraton, który nie jest wyścigiem. - Jak wiado-
mo, nie ma u nas podium, co za tym idzie – nie ma rywalizacji na zabój, 
na sekundy. Każdy, kto dojedzie do mety, jest zwycięzcą i otrzymuje 
pamiątkowy medal – zaznacza Paweł Pieczka, tegoroczny gigant pol-
skich imprez ultra oraz pomysłodawca i organizator Tour de Silesia. Po 
ukończeniu maratonu oprócz medalu na każdego zawodnika trady-
cyjnie czekał prawdziwy ślonski łobiod.

Gratulujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i zmierzyli się 
z własnymi słabościami w ultramaratonie. Kolejna edycja Tour de Si-
lesia zaplanowana jest na 22-23 maja 2021 r. Zapisy ruszają w stycz-
niu. Zapraszamy!

A.P.

Historia małego, jakże pięknego, klubu znad czeskiej granicy pisze 
się na naszych oczach. Ludowy Klub Sportowy ze Skrbeńska na piłkar-
skiej mapie jest już trzydzieści trzy lata. 

Klub został założony w 1987 roku. Zaangażowanie mieszkańców 
malutkiej wioski, by móc oglądać piłkę we własnym wydaniu, było 
ogromne. Już wtedy pojęcie „pasja, nie moda” znalazłoby swoje miej-
sce i tutaj, w Skrbeńsku. 

Jakże głośno jest o tym, że FC Barcelona to więcej niż klub – dla Ka-
talończyków to symbol dumy mieszkańców. Jeśli przeniesiemy się do 
nas, to jest podobnie. Życiem małego klubiku zainteresowani są prak-
tycznie wszyscy. Dla wielu mieszkańców wioski mecz to święto, a fakt, 
że miejscowy proboszcz przez wiele lat działał osobiście w klubie, to 
przekonanie umacnia. 

Historia. Mały klub z dużymi aspiracjami – tak coraz częściej mówi 
się o zielono-czerwonych. Warto przypomnieć, że drużyna przez wiele 
lat bardzo dobrze radziła sobie na A-klasowych boiskach. Niestety, jak 
chyba każdy klub sportowy na świecie i my przeżyliśmy swój kryzys. 
Ostatnie lata to odbudowa drużyny i walka o to, by Skrbeńsko wróciło 
tam, gdzie jego miejsce. 

Trybuny. Kolejny temat, który w tym artykule musi zostać poruszo-
ny. Kibice z zespołem są na dobre i na złe. Mimo trudniejszego okresu 
nikt od zespołu się nie odsunął. Na mecze zabieramy ze sobą całe ro-
dziny. Miejscowi sympatycy na domowych spotkaniach skrbeńszczan 
zawsze licznie wypełniają krzesełka, a jakby było tego mało, są i na 
meczach wyjazdowych. Tego na pewno niejeden klub z wyższej ligi 
Skrbeńsku może po prostu pozazdrościć... 

Obiekt. Nie inaczej jest z nim. Dzięki dobrym relacjom z władzami 
Gminy obiekt w Skrbeńsku nie ma najmniejszych problemów z wymo-

gami licencyjnymi. Boisko piłkarskie, kort, siłownia, plażówka, budy-
nek klubowy. Wygląda to naprawdę dobrze. Jeśli spojrzymy na mecze 
wyjazdowe i boiska, gdzie nasz mały klubik często musi gościć, to w tej 
wierze jesteśmy jeszcze bardziej umocnieni. 

Zarząd. Chyba najmłodszy w Polsce. Mimo to wszystko ma ręce 
i nogi. Akcje typu #GramyRazemWjednejDrużynie skierowane do ki-
biców czy też sponsorów mają coraz pozytywniejszy rozgłos. Klubo-
we władze co jakiś czas zaskakują nas wszystkich, jak chociażby nie-
dawno, kiedy to LKS Skrbeńsko dzięki wspólnej mobilizacji wszystkich, 
którym zielono-czerwoni leżą na sercu, wsparł pracowników szpitala 
kwotą niewiele mniejszą chociażby od Odry Wodzisław. 

Trenerzy. Równie młodzi, zbierający dopiero doświadczenie w tej 
roli. Jednak kwalifikacje czy zdobyte doświadczenie na boisku pozwa-
lają na przeprowadzenie urozmaiconych zajęć treningowych, które cie-
szą się coraz większym zainteresowaniem wśród samych zawodników.

Drużyna. Tutaj serce naprawdę zaczyna się radować. Jak wspomi-
naliśmy przed pierwszym spotkaniem sezonu – mamy mieszankę do-
świadczenia z młodością. Jest trzon piłkarzy, który mimo wielu pokus 
klubów z wyższych klas rozgrywkowych został z nami. Głos serca? Na 
pewno nie przypadek. No i najważniejsze – po latach posuchy znów 
do drużyny wracają młode twarze. Zawodnicy, którzy stoją u progu 
piłkarskiej kariery, coraz częściej wiążą się z LKS-em.

Dożyliśmy bardzo trudnych czasów. Pandemia niejeden klub spor-
towy w Polsce wykończyła. W małej wiosce nad czeską granicą wal-
ka o lepsze jutro trwa niezmiennie. LKS Skrbeńsko to nie tylko zespół 
sportowy, a symbol wspólnoty. LKS Skrbeńsko to coś więcej niż klub...

Damian Skorupa
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ZABIEGANE 
ZAWODNICZKI 
„DIAMENTU”

Pięć miesięcy systematycznych treningów pozwoliło zawodnicz-
kom UKS „Diament” Godów: Karolinie Tyman, Dominice Banko i Mar-
lenie Czyż awansować w kategorii młodziczek na Mistrzostwa Polski 
w Lekkiej Atletyce, które w dniach 26-27 września rozgrywane były 
w Słupsku. Udział w zawodach pozwolił naszym zawodniczkom zdo-
być doświadczenie, aby w przyszłym roku powalczyć o miejsca na po-
dium. Przed dziewczynami jeszcze kolejne zmagania w walce o meda-
le: 24 października na Mistrzostwach Województwa Śląskiego w bie-
gach górskich, 7 listopada na Mistrzostwach Województwa Śląskiego 
w biegach przełajowych oraz 11 listopada na Mistrzostwach Makrore-
gionu Śląskiego w biegach przełajowych. 

Dziękujemy wszystkim za wsparcie i kibicowanie, a chętnych na 
bieganie zapraszamy do Godowa obok boiska w każdy poniedziałek 
o godz. 17.00.

S. Kalinowski

Czekoladowe Kolce. Godów, 13.09.2020 r.

13 września 2020 r. na obiekcie sportowym w Godowie odbyły się 
zawody biegowe „Czekoladowe Kolce”, których organizatorem był 
UKS Diament Godów.

Do udziału w zawodach zgłosiło się 95 dzieci, biegi rozegrano na 
dystansach od 60 m do 600 m w poszczególnych grupach wiekowych. 
Najlepsi zawodnicy w swoich kategoriach otrzymali statuetki i dyplo-
my, zaś wszyscy uczestnicy pamiątkowe medale. Najlepszą biegaczką 
z Godowa okazała się Karolina Tyman, która pokonała dystans 600 m 
w czasie 1:45,16. Gratulujemy wszystkim młodym biegaczom i życzy-
my dalszych sukcesów.

Gabriela Krzyształa
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Karolina Tyman, Dominika Banko i Marlena Czyż na Mistrzostwach Polski 
w Lekkiej Atletyce. Słupsk, 26.09.2020 r.

CZEKOLADOWE KOLCE
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SUKCESY ZAWODNIKÓW 
UKS JUDO I JU-JITSU ŁAZISKA

5 września w Bratysławie Wiktoria Błatoń z Kevinem Jeremiaszem 
zajęli 1. miejsce w Międzynarodowych Mistrzostwach Słowacji Judo 
Kata w kategorii juniorów.

Także pierwsze miejsce zajął Sebastian Gembalczyk w parze z Be-
atą Sypniewską (trenerką UKS Judo Pawłowice) w kategorii wiekowej 
seniorów. Serdecznie gratulujemy sukcesu!

Od 15 września po długiej przerwie spowodowanej pandemią 
wznowiliśmy treningi. Wchodzimy do szkoły w maseczkach i dopie-
ro ściągamy je na sali. W miarę możliwości przychodzimy w judogach. 
Punktualnie o 17.15 wchodzimy wszyscy razem do szkoły wejściem od 
strony placu zabaw.

Na trening do budynku wchodzą tylko zawodnicy (do czasu ustą-
pienia epidemii jest zakaz wejścia rodziców). Osoby chętne rozpocząć 
przygodę z Judo i Ju-Jitsu prosimy o kontakt osobisty przed treninga-
mi we wtorki i czwartki o 17.15 lub przez Facebooka.

Michał Kuczak

TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO
W dniach 19 i 20 września 2020 r. na kortach La Mirage w Skrzyszo-

wie odbył się turniej w tenisie ziemnym o XVII Puchar Wójta Gminy Go-
dów i Mistrzostwo LGD „Morawskie Wrota”.

W turnieju uczestniczyło 11 zawodników reprezentujących gmi-
nę Godów oraz miejscowości: Wodzisław Śląski, Jastrzębie-Zdrój, Ży-
wiec i Szczejkowice. Turniej rozgrywano systemem mieszanym, czyli 
w 4 grupach, a następnie od ćwierćfinałów pucharowo.

Zwycięzcą został Ireneusz Lubiński, zdobywając Puchar Wójta i za-
razem tytuł Mistrza LGD „Morawskie Wrota”, Bartosz Sitko zajął II miej-
sce, a III i IV miejsca zajęli kolejno Leszek Tkocz i Stefan Mrozek.

Wszystkim zawodnikom wręczono puchary i upominki oraz zapro-
szono ich do udziału w przyszłorocznym turnieju.

Edward Kruczek

Mistrzowie Słowacji Juniorów – Wiktoria Błatoń i Kevin Jeremiasz. 
Bratysława, 5.09.2020 r.

Turniej Tenisa (od lewej: Bartosz Sitko, Ireneusz Lubiński, Leszek Tkocz, 
Stefan Mrozek). Skrzyszów, 20.09.2020 r.
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Zwycięska praca Emilii Burdy w konkursie 
„Okładka mojej ulubionej książki”

Fo
t. 

C
. B

ur
da



z życia gminy8 JESTEŚMY NR 179

ZŁOTY JUBILEUSZ KGW W SKRBEŃSKU
Pierwsze Koła Gospodyń Wiejskich powstały ponad 140 lat temu. 

Od początku istnienia krzewiły sztukę ludową, szerzyły dziedzictwo 
kulinarne i wywierały silny wpływ na rozwój polskiej wsi. W tym roku 
swój złoty jubileusz świętuje KGW ze Skrbeńska.

Koło Gospodyń Wiejskich w Skrbeńsku powstało z inicjatywy ów-
czesnego kierownika szkoły podstawowej – Józefa Brzozy. Zebranie 
założycielskie odbyło się 26 listopada 1970 roku. Uczestniczyło w nim 
67 kobiet, a także prezes Powiatowego Związku Kółek Rolniczych inż. 
Benedykt Kozielski, przedstawiciel władz powiatowych Zbigniew 
Krause, instruktor ds. KGW Elżbieta Kołek oraz prezes Kółka Rolnicze-
go w Gołkowicach Stanisław Chrobok.

W skład pierwszego zarządu weszły: przewodnicząca Róża Chro-
bok, zastępca przewodniczącej Anna Majzner, sekretarz Irena Fry-
mer oraz skarbnik Aniela Chrobok. Członkiniami zarządu zostały: Au-
relia Brzoza, Janina Langer, Anna Lincner, Małgorzata Bryła i Marta Ja-
strzębska – jako opiekunka koła z ramienia Powiatowego Związku Kó-
łek Rolniczych. W późniejszym czasie dołączyły do nich: Helena Bi-
zoń, Helena Cichy, Jadwiga Mendrela, Jadwiga Mączyńska, Irena Ła-
ciok i Maria Parma.

Pomimo trudnych początków i braku pomocy z ramienia powiatu 
działalność Koła udało się ożywić własnymi siłami. Jego rozwój wspie-
rał również kierownik Brzoza, który udostępnił gospodyniom świetlicę 
szkolną i kuchnię. Już w styczniu 1971 roku, staraniem Marty Jastrzęb-
skiej, został zorganizowany kurs gotowania i pieczenia pod nadzorem 
kucharza Józefa Posłusznego z Jastrzębia-Zdroju. W celu uatrakcyjnie-
nia życia kobietom na wsi Koło przygotowywało kolejne kursy (kroju 
i szycia, haftu, kosmetyczny) oraz konkursy („Więcej mleka lepszej ja-
kości” i „Więcej warzyw, owoców i kwiatów”). Organizowano również 
zamówienia drobiu i sprowadzanie pasz, czym zajmowały się: Helena 
Wolak, Helena Dworok, Helena Paś i Marta Jastrzębska.

Koło miało duży wkład w sprawny przebieg lokalnych wydarzeń, 
takich jak odsłonięcie Pomnika Powstańców Śląskich czy uroczysto-
ści z okazji 200-lecia Skrbeńska w 1975 roku. Gospodynie urządza-
ły także spotkania w szkole z okazji Dnia Dziecka oraz organizowały 
dla mieszkańców wsi wycieczki i pielgrzymki (m.in. do Kłomnic koło 
Częstochowy, Nowej Huty, Wadowic, Lichenia, Gór Stołowych, Wam-
bierzyc, Kałkowa–Godowa, Ojcowa, Zakopanego, Łagiewnik, Wrocła-
wia, Rud Raciborskich i czeskiego Ołomuńca) oraz wyjazdy na wyda-
rzenia kulturalne (operetki, koncerty, rewie na lodzie), które cieszyły 
się ogromnym zainteresowaniem. Aby zobaczyć lub zakupić krzewy 
ozdobne, kwiaty i drzewka owocowe, wspólnie odwiedzano Pisarzo-
wice, Pszczynę i Śmiłowice.

Nieprzerwanie od 1971 roku tradycyjnie odbywa się w Skrbeńsku 
Dzień Kobiet. Oprócz tego Koło świętuje Dzień Seniora, Dzień Babci, 
Dzień Matki. Były też spotkania mikołajkowe, tłusty czwartek, a daw-
niej zabawy karnawałowe. Każdego roku panie z KGW biorą udział 
w gminnych dożynkach. Zapraszano je także do przedszkola w Msza-

nie, aby pokazać dzieciom, co to są „szkubaczki” i jak się kisi kapustę. 
Od początku gospodyniom przy spotkaniach towarzyszył śpiew, dla-
tego już w 1975 roku przy Kole powstał zespół śpiewaczy „Helenki”. 
Członkinie KGW udzielały się artystycznie również w spotkaniach te-
atralnych, w których odgrywały główne role.

Obecnie Koło liczy 47 członkiń. Po 50 latach gospodynie ze Skrbeń-
ska nie zmieniły zakresu swojej działalności, ale idąc z duchem czasu, 
kursy z przeszłości zamieniły na kurs komputerowy. 

Gospodyniom ze Skrbeńska dziękujemy za twórcze działania, ak-
tywność, dobry przykład oraz nieustanną potrzebę i chęć dzielenia się 
doświadczeniami z młodym pokoleniem. Życzymy dużo zdrowia, wie-
lu nowych pomysłów, radości z pracy na rzecz lokalnego środowiska 
oraz kolejnych jubileuszy.

Spotkanie założycielskie w 1970 roku Pielgrzymka do Wadowic

Lata 90.

Kurs komputerowy

KGW W SKRBEŃSKU NA PRZESTRZENI LAT
Przewodniczące: Róża Chrobok, Anna Majzner, Teresa Klyszcz, 
Irena Moczała oraz ponownie Róża Chrobok-Tomas.
Obecnie na czele Koła od 2003 roku stoi Alina Szkatuła.

Sekretarze: Irena Frymer, Helena Cichy, Helena Bizoń.
Od 1977 tę funkcję pełni Helena Paś.

Pierwszym skarbnikiem była Aniela Chrobok, a od 1974 roku pie-
niędzmi Koła zajmuje się Maria Majzner.
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PRZEDSZKOLE JAK Z BAJKI

Od wielu lat Przedszkole Publiczne w Gołkowicach borykało się 
z problemami lokalowymi. Budowa nowego obiektu była sporym wy-
zwaniem, tym bardziej, że wiązała się z koniecznością znalezienia do-
godnej bezpiecznej lokalizacji. W 2015 r. po zakończeniu procedu-
ry zakupu gruntu rozpoczęto prace projektowe, które od początku 
uwzględniały podejście kompleksowe do planowanej inwestycji po-
przez analizę potrzeb i możliwości. Odzwierciedleniem wspomnia-
nych założeń było uwzględnienie w projekcie nowoczesnego placu 
zabaw, boiska do gier zespołowych oraz właściwej komunikacji we-
wnętrznej. Zwieńczenie prac projektowych i jednocześnie rozpoczę-
cie robót budowlanych nastąpiło w maju 2018 r. Generalny wykonaw-
ca firma F-Bud  Sp.z.o.o. z Wodzisławia Śl., wyłoniony na podstawie 
przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, zaoferował reali-
zację zadania za cenę 12 378 330,50 zł. Inwestycja finansowana była 
z budżetu Gminy oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego na lata 2014-2020. Pierwotnie dofinansowanie 
miało wynosić 1  401  962,00zł, ostatecznie udało się zwiększyć jego 
wartość do kwoty 3 271 822,35 zł, co  stanowi 37,86% programowych 
kosztów kwalifikowalnych zadania.  

W lipcu bieżącego roku oddano do użytkowania nowoczesną pla-
cówkę, która z pewnością wpłynie na poprawę jakości usług przed-
szkolnych w gminie, zarówno w zakresie dostępności obiektu dla osób 
z niepełnosprawnościami, jak również w zakresie  upowszechnie-
nia edukacji przedszkolnej poprzez stworzenie większej liczby miejsc 
w przedszkolu. Obiekt parterowy wyposażony w 8 sal do zajęć z in-
dywidualnym zapleczem sanitarnym, rozbudowane zaplecze kuchen-
no-magazynowe, właściwy układ pomieszczeń administracji oraz sala 
rekreacyjno-ruchowa, logopedyczna czy zajęć indywidualnych za-
pewnią komfortowe i sprawne funkcjonowanie budynku. Zastosowa-
ne elementy do zabaw ruchowych zapewnią właściwy i zdrowy roz-
wój małym użytkownikom obiektu. 

O przyjaznym i funkcjonalnym klimacie Przedszkola Publiczne-
go im. Przyjaciół Kubusia Puchatka mogły się przekonać nie tylko 
dzieci, które 1 września przekroczyły progi nowej placówki, ale rów-
nież mieszkańcy, uczestnicząc w dniach otwartych zorganizowanych 
w sierpniu przez kierownictwo przedszkola. Odwiedzający budynek 
szczególnie zwrócili uwagę na korzystną lokalizację obiektu na grani-
cy dwóch sołectw, z zachowaniem dystansu od ruchliwej drogi powia-
towej, co z pewnością wpływa na poprawę bezpieczeństwa.

Z uwagi na utworzony nowy dodatkowy oddział przedszkolny, 
dedykowany dla najmłodszych, Gmina ubiega się także o środki ze-
wnętrzne z Europejskiego Funduszu Społecznego  na działania obej-
mujące zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków. Projekt o nazwie 
„Szansa na lepszy rozwój i równy start dla każdego – utworzenie no-
wej grupy przedszkolnej z rozszerzeniem oferty zajęć specjalistycz-
nych dla przedszkolaków w Gołkowicach” obejmował będzie zajęcia 
rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne,  zajęcia stymulują-
ce rozwój psychoruchowy oraz zajęcia dla dzieci z orzeczeniem o po-
trzebie kształcenia specjalnego. 

Podsumowując, największa od lat inwestycja w gminie Godów, łą-
cząca symptomy nowoczesności i funkcjonalności, zaaranżowana 
w ciepłej kolorystyce, doskonale wyposażona i co najważniejsze – ob-
sługiwana przez zespół kompetentnych serdecznych ludzi, będzie od-
powiedzią na oczekiwania maluchów wkraczających w nowy niezna-
ny świat.

Katarzyna Skrobak

Szatnia Zaplecze kuchenno-magazynowe

Łazienka

Boisko

Sala rekreacyjno-ruchowa
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MŁODZI: ZWYCZAJNIE 
NIEZWYCZAJNI

Nazywam się: Wiktoria Tlołka
Mieszkam: w Godowie
Mam lat: 15
Moje hobby to: szkicowanie, 

malowanie, rysowanie.
Wszystko zaczęło się od: 

wczesnych lat dzieciństwa.
Moja hobby jest dla mnie: 

sposobem na spędzanie 
wolnego czasu i wspaniałą 
przygodą.

Trzy słowa, które mnie opisują: 
wrażliwa, szalona, pomocna.

W przyszłości chciałabym: 
zostać wizażystką i tatuażystką.

Bieg po Zdrowie. Krostoszowice, 24.09.2020 r.

 Rajd Rowerowy KTR – Żelaznym Szlakiem Rowerowym. 19.09.2020 r.
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GMINA WCZORAJ I DZIŚ

TOUR DE SILESIA
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Fot. GCKSiT w Godowie
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Drużyna LKS-u Skrbeńsko w latach 90. Drużyna LKS-u Skrbeńsko obecnie



ZAJĘCIA STAŁE DLA DZIECI W GCKSIT

Zajęcia ceramiczne Zajęcia plastyczne

Rytmix

Anava

Anava

Zajęcia plastyczne Teatr Naszej Wyobraźni

Przedszkole im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Gołkowicach
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