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NESTORZY NASZEJ GMINY

jUbilatka ireNa grzoNka
Pani Irena Grzonka z domu Wachtarczyk urodziła się 3 stycznia 1931 

roku w Rybniku, jako najstarsza z 5 córek. Ojciec był urzędnikiem na ko-
lei i rodzina tam mieszkała. W 1935 roku rodzina przeniosła się do Kato-
wic i tam Pani Irena chodziła do przedszkola, a w 1937 roku rozpoczę-
ła naukę w szkole powszechnej. W 1939 roku wraz z wybuchem woj-
ny rodzina przeprowadziła się do Skrbeńska do domu rodziców matki 
Pani Ireny. Po wojnie ojciec jubilatki wrócił do pracy w Katowicach i tam 
też Pani Irena uczęszczała do Liceum Pedagogicznego, które ukończyła 
w 1949 i otrzymała świadectwo nauczyciela szkoły powszechnej.

Pierwszą pracę Pani Irena podjęła w szkole podstawowej w Skrzy-
szowie, a później uczyła w Gołkowicach. Po wyjściu za mąż i urodzeniu 
dzieci jubilatka nie wróciła już do pracy w szkole.

Z mężem Janem Grzonką wybudowali dom, prowadzili wspólnie 
gospodarstwo rolne. Pani Irena z mężem zostali rodzicami 3 córek 
i syna. Mąż Pani Ireny zmarł w 1992 roku, a trzy lata później, w 1995 
zmarł tragicznie syn. Wydarzenia te były dla jubilatki bardzo bolesne.

Obecnie Pani Irena cieszy się szczęściem rodzinnym otoczona dzie-
więciorgiem wnucząt i jedenaściorgiem prawnucząt.

Źródło: informacje rodziny

jUbilatka marta peNkaŁa
Pani Marta urodziła się 28 stycznia 1931 roku w Skrzyszowie w ro-

dzinie Pawła Piechaczka i jego żony Konstantyny z domu Smolorz. Ju-
bilatka w 1950 roku wyszła za mąż za Józefa Penkała. Urodziła trzech 
synów. Z mężem Pani Marta przeżyła w małżeństwie 39 lat.

Całe życie Pani Marty związane było ze Skrzyszowem, tam miesz-
kała od urodzenia, zajmowała się dziećmi i domem. Obecnie Jubilat-
ka – Pani Marta pozostaje pod troskliwą opieką najbliższych, ciesząc 
się szczęściem rodzinnym w osobach swoich siedmiorga wnucząt i je-
denaściorga prawnucząt.

Z okazji jubileuszu urodzin zaprzyjaźnieni sąsiedzi Pani Marty przy-
gotowali dla niej wyjątkowy upominek – piękne słowa opisujące wy-
jątkową Jubilatkę. Dzięki uprzejmości rodziny Pani Marty mogą Pań-
stwo przeczytać je poniżej:

Nasza sąsiadka Marta jest wyjątkową kobietą.
Dziś kończy lat 90, a wciąż bije od niej dobroć i ciepło.
Jako młoda dziewczyna, przystojnego Józefa poznała,
podjęła poważną decyzję – i Panią Penkałową została.
Wkrótce na świat przyszli trzej synowie.

Pierwszy Lucek, potem Romek i najmłodszy Tadek.
Pani Marta była gospodynią bardzo zaradną.
Nie zmarnowała niczego – była ekologiczną i oszczędną.
Spodnie dla synów i sąsiadów uszyć potrafiła.
Dziergała na drutach i na szydełku piękne firanki robiła.  
W polu pracowała od wczesnej wiosny do późnej jesieni.
W ogródku miała dorodne warzywa, kwiaty nagietków, róż i cynii.
W domu i dookoła miała czysto jak w aptece.
A suszone owoce potrafiła zrobić najlepsze na świecie.
Kiedy po miedzach swoją krowę wypasała,
żeby mogła jeść spokojnie trawę – muchy na niej zabijała.
Miała mleko od krowy, swoje świnki i od kur jajka.
Własnej produkcji warzywa w piwnicy, a zboże w workach.
Żyła w zgodzie z sąsiadami i nigdy nie narzekała.
W potrzebie pomagała, a nawet pomocy finansowej udzielała.
Zawsze skromna, pobożna i bardzo życzliwa.
Potrafiła pocieszyć i o rodzinę była bardzo troskliwa.
Żyła cichutko i sumiennie pracowała.
Licznej rodziny, wnuków i prawnuków doczekała.
Dziś świętuje swoje 90 urodziny, czas radosnego spotkania.
Ożyją różne wspomnienia, będą życzenia.
Przy okazji my też życzmy zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Kolejnych szczęśliwych lat życia i dużo radości.
Dni życia i łask Boga tyle, ile trzeba,
a na koniec za ziemskie zasługi niech dusza trafi do nieba.

Źródło: informacje rodziny

jUbilat ks. józef tatarczyk
Ksiądz Józef urodził się 28 stycznia 1931 roku w Wodzisławiu Śląskim 

w rodzinie Ludwika i Marianny z domu Wija. Po wojnie od 1945 roku 
uczęszczał do gimnazjum w Rybniku, a w 1949 roku wstąpił do Semi-
narium Księży Werbistów w Pieniężnie na Warmii. Tam w 1951 roku zło-
żył pierwsze śluby zakonne, a 19 sierpnia 1956 roku przyjął święcenia 
kapłańskie. Miał wyjechać do pracy misyjnej w Argentynie. Do wyjaz-
du jednak nie doszło. Ojciec Józef pozostał w Polsce i zajął się pracą re-
kolekcyjno-misyjną. Ukończył studia teologii pastoralnej na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim wraz z egzaminem licencjackim. Przebył Pol-
skę wzdłuż i wszerz, głosząc Słowo Boże i nauki Chrystusa. Jako rekolek-
cjonista przepracował 48 lat. Prowadził rekolekcje dla kleryków i współ-
braci w swoim zgromadzeniu, dla kapłanów i sióstr zakonnych. Ojciec 
Józef jest znany w całej Polsce jako wybitny misjonarz i rekolekcjoni-
sta. Przeprowadził, skromnie licząc, ok. 600 misji i rekolekcji. Przez 16 
lat współpracował z miesięcznikiem werbistów pt. „Misjonarz”. Umiesz-
czał w nim swoje refleksje biblijne. Przez 8 lat wyjeżdżał do Niemiec do 
pomocy duszpasterskiej w czasie letnich wakacji. Jako emeryt osiadł 
w domu zakonnym Królowej Apostołów w Rybniku. Od roku 2006 służy 
posługą duszpasterską w skrzyszowskiej parafii. Kazania Ojca Józefa za-
wsze charakteryzowały się jasnością myśli, barwnym obrazem, budzi-
ły nadzieję. To słowa z mocą. Jubilat nie stronił też od pióra, wydał wie-
le książek w maszynopisie oraz napisał wiele emocjonalnych wierszy.

W dniu tak pięknego jubileuszu dziękujemy Ojcu Józefowi za jego pra-
cę dla dobra Kościoła, życzymy dobrego zdrowia, by jak najdłużej mógł 
swoimi słowami otwierać ludzkie serca na naukę Chrystusa.

Źródło: www.skrzyszowparafia.pl
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APEL WÓJTA GMINY GODÓW 
W SPRAWIE SZCZEPIEŃ

Szanowni Seniorzy, mieszkańcy gminy Godów!
Ostatni rok był dla nas wszystkich szczególnie trudny, co związane 

było z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2. Musieliśmy zmienić swoje 
dotychczasowe przyzwyczajenia i nauczyć się żyć w całkiem nowej rze-
czywistości, ograniczając do minimum wszelkie kontakty społeczne.

Pod koniec 2020 roku wreszcie pojawił się jeden z najważniejszych 
elementów walki z pandemią – szczepionka, która daje nam nadzieję 
na tak wyczekiwany powrót do normalności. Ale to kiedy ta normal-
ność nastąpi, zależeć będzie od nas wszystkich. Pokonanie koronawi-
rusa jest bowiem możliwe tylko poprzez przerwanie jego transmisji 
z człowieka na człowieka, a taką możliwość daje nam właśnie szcze-
pionka. W interesie całego społeczeństwa leży zatem to, aby cały pro-
ces szczepień przebiegał w Polsce jak najsprawniej.

Mając na uwadze powyższe,  zwracam się do Państwa z prośbą
o zaangażowanie się w walkę z koronawirusem poprzez przystąpienie 
do szczepień. Osoby, które ukończyły 80 lat, mogą się rejestrować na 
szczepienie już od 15 stycznia br., a osoby, które ukończyły 70 lat – od 
22 stycznia. Szczepienia dla seniorów rozpoczęły się 25 stycznia 2021 r.

Jak się zarejestrować? Procedura nie jest skomplikowana i można to 
zrobić na 3 sposoby:

1. Poprzez telefon na całodobową, bezpłatną infolinię 989, gdzie po 
podaniu numeru PESEL oraz numeru telefonu komórkowego moż-
na będzie umówić się na szczepienie w dogodnym miejscu i ter-
minie (rejestracji telefonicznej nie trzeba dokonywać samodzielnie, 
może to zrobić również osoba z rodziny).

2. Poprzez e-Rejestrację na stronie pacjent.gov.pl, gdzie można wy-
brać jeden z pięciu proponowanych terminów w punktach szcze-
pień znajdujących się w pobliżu lub w innym wybranym punkcie 
znajdującym się nawet w innym mieście (aby skorzystać z tego spo-
sobu rejestracji, konieczne jest posiadanie Profilu Zaufanego).

3. Poprzez kontakt bezpośrednio z wybranym punktem szczepień:
•	 Poradnia lekarza POZ Eugeniusz Brzemia, 

ul. Wyzwolenia 10, 44-348 Skrzyszów – tel. 661 331 727
•	 Poradnia lekarza POZ Eugeniusz Brzemia,

ul. 1 Maja 18, 44-340 Godów, tel. 32 47 65 518 lub 661 331 727

sołectwo liczba ludności kobiety mężczyźni urodzenia zgony

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020

GODÓW 1886 1872 973 968 913 904 20 13 27 22

GOŁKOWICE 4008 4026 2040 2053 1968 1973 46 36 28 47

KROSTOSZOWICE 1039 1066 520 533 519 533 3 17 7 12

ŁAZISKA 1747 1738 933 926 814 812 18 19 19 25

PODBUCZE 199 201 100 101 99 100 2 2 5 3

SKRBEŃSKO 993 994 518 519 475 475 8 8 6 9

SKRZYSZÓW 3691 3704 1882 1893 1809 1811 49 36 30 50

RAZEM 13563 13601 6966 6993 6597 6608 146 131 122 168

DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE MIESZKAŃCÓW 
GMINY GODÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Liczba aktów małżeństwa sporządzonych w Usc Godów: 44
w tym: wyznaniowe  31

cywilne  11
transkrypcja (akt zagraniczny wpisany do polskich ksiąg) 2

Liczba aktów zGonów sporządzonych w Usc Godów: 123
w tym: transkrypcja 0
Liczba aktów  Urodzenia sporządzonych w Usc Godów: 5
w tym: transkrypcja 5

Dorota Wachtarczyk
Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Informatyki

Pełna mapa punktów szczepień wraz z danymi kontaktowymi znaj-
duje się pod adresem:
www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien

Wystarczy również zapytać swojego lekarza rodzinnego, w którym 
z najbliższych punktów szczepień jest możliwość zaszczepienia się.

Co istotne, osoby niepełnosprawne bądź mieszkańcy, którzy nie mają 
możliwości samodzielnego dotarcia do punktu szczepień, powinni tele-
fonicznie zgłosić ten problem w punkcie szczepień na terenie gminy Go-
dów lub skorzystać z pomocy pod numerem telefonu 508 738 169.

Warto dodać, iż aby zarejestrować się na szczepienie nie jest wymaga-
ne żadne dodatkowe skierowanie od lekarza – gdy rozpocznie się etap, 
w którym będziemy mogli się zaszczepić, wszystkim osobom posiadają-
cym numer PESEL (z grupy osób uprawnionych do szczepień w ramach 
danego etapu) wystawione zostaną automatyczne e-skierowania, waż-
ne 60 dni. Indywidualne skierowania lekarze będą wystawiać jedynie 
tym osobom, które nie posiadają numeru PESEL lub nie mogły poddać 
się szczepieniu w okresie ważności pierwszego skierowania.

Szczepienia przeciwko COVID-19 są całkowicie dobrowolne i bez-
płatne. Sam proces rejestracji jest bardzo prosty, a o terminie podania 
szczepionki przypomni zapisanym osobom SMS wysłany na podany 
przy zapisywaniu się numer kontaktowy.

Jeszcze raz zachęcam wszystkich do szczepień. Im więcej osób się 
na to zdecyduje, tym ochrona przed wirusem SARS-CoV-2 będzie sku-
teczniejsza. Pamiętajmy, że przyjęcie szczepionki to nie tylko ochro-
na dla nas, ale także dla naszych bliskich, a pokonanie koronawirusa 
umożliwi nam wszystkim powrót do normalności.

Z wyrazami szacunku
Mariusz Adamczyk

Wójt Gminy Godów
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Kulig z „Leśną Podkową”

MY SIę ZIMY NIE bOIMY
Budzisz się rano, świeża dostawa białego puchu z nieba?
To oznacza, że będą śnieżne zabawy i kulig u Andrzeja.
Co prawda trzeba było uruchomić szybkie korzystanie ze śniegu, 

bo też nadchodziło ocieplenie.
Zorganizowaliśmy wszystkim chętnym zimowe atrakcje, czyli tra-

dycyjny kulig, ognisko, pachnące kiełbaski, rozgrzewającą herbatkę.
Tak bawiliśmy się w Stajni „Leśna Podkowa” u Andrzeja w Godowie.
Wszystkich chętnych ponownie zapraszamy,
jednak na świeżą dostawę śniegu z nieba czekamy.

M. Mnich

DRuGA EDYCjA EKSTREMAlNEj 
DROGI KRZYżOWEj 

W ŁAZISKACh
Już 26 marca po mszy świętej o godzinie 20:00 z kościoła pw. 

Wszystkich Świętych w Łaziskach wyruszy druga edycja Ekstremal-
nej Drogi Krzyżowej. Uczestnicy będą mieli do wyboru dwie trasy: 
30- bądź 40-kilometrową. Obydwie trasy tworzą pętlę po terenach na-
szej i ościennych gmin.

Ideą EDK jest przejście trasy w nocy, milczeniu i samotności. Tema-
tem tegorocznych rozważań będzie hasło: Rewolucja Pięknych Ludzi. 
W tej drodze nie chodzi o kilometry, chodzi o zmianę, która dokonu-
je się w człowieku, który przebył tę drogę. Jak mówi Papież Franciszek: 
„Nie podoba się wam świat dookoła? Zamiast narzekać, wstańcie z ka-
napy i zacznijcie go zmieniać. Napełnijcie go wartościami, zarażając in-
nych optymizmem i radością, która rodzi się z miłości Boga”. Szczegó-
ły tras oraz zapisy na stronie: www.edk.org.pl. Więcej informacji moż-
na uzyskać również pod numerem telefonu: 536 091 666.

Zapraszam wszystkich serdecznie!
Lider Rejonu EDK

Jakub Tront

NOWA PublIKACjA 
W GMINNEj bIblIOTECE

Pojawiła się nowa publikacja „1995-2020 25 lat współpracy 
gmin partnerskich Petrovic u Karviné i Godowa”. Publikacja sta-
nowi opis 25 lat współpracy pomiędzy gminami partnerskimi 
na pograniczu Czech i Polski w ramach projektu „Synergia – in-
tegracja społeczności i instytucji pogranicza Godowa i Petrovic 
u Karviné". Album został wydany przez Urząd Gminy Piotrowi-
ce k. Karwiny.

Książka dostępna jest w Gminnej Bibliotece Publicznej w Go-
dowie.

jesTeśmY nr 182
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Zdobywczyni drugiego miejsca Amelia Kucza

RUSZYŁY ZAPISY 
NA TOUR DE SILESIA 2021

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników kolarstwa 
do udziału w V edycji maratonu, która odbędzie się 22-23 maja 
2021 r. Zapisy odbywają się na www.tourdesilesia.pl, gdzie do-
stępny jest również regulamin i mapy tras. Do wyboru dystans 
100 km, 300 km oraz 500 km.

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym:
tourdesilesia@gmail.com

Do zobaczenia w Godowie!

ROZśPIEWANE PRZEDSZKOlAKI

W listopadzie 2020 r. Przedszkole Publiczne „Kraina Uśmiechu” 
w Gorzycach zorganizowało konkurs piosenek i pastorałek dla wszyst-
kich przedszkolaków z powiatu wodzisławskiego. Zadaniem uczest-
ników było wykonanie jednej kolędy lub pastorałki, nagranie wystę-
pu i przesłanie nagrania do organizatorów. Przedszkole w Skrzyszo-
wie zgłosiło do rywalizacji troje dzieci z grupy wiekowej 6-latków. Soli-
ści: Marta Kubiniok, Amelia Kucza oraz Paweł Duda zaprezentowali się 
w utworach „Była noc”, „Gore gwiazda” oraz „Nadchodzą Święta”. Jak 
ogłosiło jury konkursowe, wszyscy uczestnicy zaprezentowali się zna-
komicie, repertuar był zróżnicowany, na nagraniach nie zabrakło rów-
nież odpowiedniej scenografii. Marta dodatkowo zagrała fragmenty 
na dzwonkach, Martyna Tomala zaprezentowała się w inscenizacji do 
piosenki „Była noc”, a Amelia przygotowała układ choreograficzny. Po 
burzliwych naradach 7 stycznia 2021 r. jury zdecydowało o przyznaniu 
Amelii Kuczy drugiego miejsca w kategorii wiekowej 5-6 -latków. Ser-
decznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

Magda Barańska

LUTY 2021
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SuKCESY uCZNIÓW 
SZKOŁY PODSTAWOWEj 

W SKRZYSZOWIE

Z ogromną dumą informujemy, że troje uczniów naszej szkoły za-
kwalifikowało się do III etapu Wojewódzkich Konkursów Przedmioto-
wych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Katowicach. Ma-
ciej Kopiec – uczeń klasy 8 b został finalistą z matematyki i języka an-
gielskiego, Marta Szczurek – uczennica klasy 8 a jest finalistką z języ-
ka polskiego, a najmłodszy Tomasz Tomecki – uczeń klasy 7b to fina-
lista z historii. 

4 listopada 2020 r. ogłoszono wyniki konkursu „Odbicie duszy, 
zwierciadło serca – baśniowy portret w ramie zamknięty” organizo-
wanego przez Szkołę Podstawową im. Baśni Polskiej w Niedźwiadzie 
Dolnej z okazji obchodzonego 5 listopada Międzynarodowego Dnia 
Postaci z Bajek. Uczestnicy konkursu wykonywali portret postaci lite-
rackiej z dowolnej baśni lub legendy. Z radością informujemy, że Emi-
lia Burda, uczennica naszej szkoły, zdobyła wyróżnienie w katego-
rii klas V-VIII za pracę plastyczną pt. „Skarbnik” w V Edycji Ogólnopol-
skiego Konkursu Plastycznego. Z kolei Filip Przybyła, uczeń klasy VI, 
wziął udział w kilku konkursach, odnosząc w dwóch sukcesy. Zdobył 
m.in. III miejsce w XII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Jesien-
ne Duszki, Leśne Skrzaty” w konkursie prac nadesłanych pocztą. Po-
nadto Filip zdobył wyróżnienie w V Powiatowym Konkursie Czytel-
niczo-Fotograficznym „Ubierz się w książkę”. Filip, wytrawny podróż-
nik, wykonał sleeveface i napisał recenzję do książki Adama Bahdaja 
„Podróż za jeden uśmiech”. Natomiast uczeń klasy 2a – Jakub Kiełbasa 
wziął udział w Ogólnopolskim Konkursie Cyfrowym organizowanym 
przez Przedszkole Miejskie nr 66 w Łodzi. Celem konkursu było wy-
konanie pracy cyfrowej w programie Paint pt. „Święty Mikołaj mysz-
ką malowany”. Jakub za swoją pracę wywalczył II miejsce w swojej ka-
tegorii wiekowej. I jeszcze jeden uczeń klasy 2a – Wiktor Hawrył wziął 
udział w IV Powiatowym Konkursie Plastycznym z elementami origami 
„Skrzaty ukryte w jesiennym lesie”, którego organizatorem był Zespół 
Szkolno-Przedszkolny nr 2 oraz Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Na-
uczycieli w Wodzisławiu Śl. Po raz kolejny swoimi pracami zachwycił 
komisję konkursową i zdobył III miejsce w swojej kategorii wiekowej. 
Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukce-
sów. Podziękowania i gratulacje składamy również nauczycielom i ro-
dzicom, którzy w tym trudnym czasie motywują swoje dzieci. 

I. Brudny

Wyróżniona Emilia Burda
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RADOśĆ POMAGANIA
29. Finał WOŚP był przesunięty, był zagrożony, był na końcu… fan-

tastyczny! Społeczności gminy Godów gratulujemy i dziękujemy! 
Wszystko miało mieć wygląd tylko symboliczny... z uwagi na sy-

tuację pandemiczną, z uwagi na szereg obostrzeń i zakazów związa-
nych głównie z brakiem możliwości organizacji zgromadzeń. Co w ta-
kiej sytuacji? Przede wszystkim wg sztabu WOŚP Godów – podtrzy-
mać tradycję wspólnego grania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy. Bez wyścigu po rekordy, bez wielkiej fety – inaczej, ale nadal 
z wielkim sercem WOŚP. Powstał pomysł odwiedzenia w korowodzie 
wszystkich miejscowości gminy Godów. Zaplanowany start WOŚPo-
wozu w Skrzyszowie o 10.00 był raczej dość skromny, ale jednak lu-
dzie udający się w tym czasie do kościoła zasilili jako pierwsi puszki 
WOŚP. Po godzinie pobytu w Skrzyszowie konwój eskortowany prze 
Straż Pożarną udał się do Krostoszowic. Tutaj już pojawiło się znacz-
nie więcej mieszkańców wraz z dziećmi, którzy korzystali m.in. z atrak-
cji przejazdu wozem strażackim – za tę atrakcję OSP Skrzyszów bar-
dzo dziękujemy! 

Natomiast o 12.00 rozpoczęła się kolejna przygotowana przez 
sztab atrakcja w postaci półmaratońskiego biegu przez wszystkie 
miejscowości gminy Godów. Biegacze zjednoczeni grupy #InterAk-
tywni Krostoszowice wraz z zaprzyjaźnioną FORMĄ Wodzisław stwo-
rzyli Pokojowy Patrol Gminy Godów i ze swoją puszką pokonali całą 
ponad 25-kilometrową trasę, przy okazji zbierając fundusze do swo-
jej puszki od osób dołączających do nich i pokonujących kilometro-
we odcinki trasy. 

Na całej trasie konwoju towarzyszył nam również stworzony 
przez wolontariuszki WOŚP Godów ciastkowóz z ręcznie wypieczo-
nymi słodkościami, którymi częstowaliśmy osoby zasilające puszki!  
Kolejną miejscowością, do której udał się głośny korowód, były Łazi-
ska. Tutaj również na medal spisała się miejscowa OSP, która zafundo-
wała swój pokaz dla mieszkańców, co było niewątpliwą atrakcją, szcze-
gólnie dla najmłodszych. 

Po przejeździe przez całą gminę Godów przystanek numer 5 zloka-
lizowany był w Skrbeńsku. Tutaj już wyczekiwali na konwój miejscowi 
hojni darczyńcy z przygotowanymi funduszami do zasilenia puszek. 
Do tego swój dyżur przejęła OSP Gołkowice, która przez cały czas fun-
dowała przejazdy po Skrbeńsku, a następnie eskortowała do swojej 
siedziby w Gołkowicach, gdzie zlokalizowany był przedostatni przy-
stanek. Tutaj pomimo panujących już ciemności pojawiło się bardzo 
dużo mieszkańców, a atmosfera była bardzo ciepła wbrew pierwszym 
oznakom mrozu. 

Ostatni przystanek i przy okazji tradycyjne o 20.00 światełko do nie-
ba – to istny finał całego dnia. Nadspodziewanie w Godowie na ostat-
nim przystanku pojawiło się sporo osób, w tym cała ekipa 15 wolon-
tariuszy, którzy przez cały dzień od 7.00 objeżdżali wszystkie okolice 
sklepów, kościołów, jak również byli z konwojem w swoich miejscowo-
ściach – tutaj trzeba bardzo podziękować za ich całodniowy trud, choć 
wg zeznań to nie był trud, a coroczna przyjemność pomocy i udzia-
łu w tym ogólnopolskim przedsięwzięciu. Fizycznie uratowani zosta-
li jeszcze przez miejscową OSP Godów, która uratowała ten przysta-
nek pod względem muzycznym, dostarczając agregat prądotwórczy.  
Natomiast Sklep Elemele z Gorzyc ufundował  tysiące światełek do 
nieba dla wszystkich zasilających puchy.  

Ten inny niż w latach ubiegłych finał wbrew obawom organiza-
torów okazał się nie tylko podtrzymaniem tradycji, ale też strzałem 
w dziesiątkę i jego formuła trochę jeszcze wzbogacona będzie pod-
trzymana z całą pewnością w następnych latach. 

Nowościami tegorocznymi w organizacji WOŚP były aukcje prowa-
dzone za pośrednictwem portalu Allegro, które trwały do 14.02.2021. 
Najcenniejszą ofertą allegrową okazała się akcja licytacji nazwy klubu 
sportowego INTER KROSTOSZOWICE, która została wylicytowana za 
3300 zł. Ponadto pojawiły się m.in. kalendarze okolicznościowe ufun-
dowane przez fantastycznego i oddanego fotografa Franka Brzozę. 
Niewątpliwą furorę zrobił również nóż wykonany ręcznie przez Paw-
ła Tomasa, który zasilił puszkę w kwocie aż 750 zł. 

W internecie strzałem w dziesiątkę okazały się eSkarbonki WOŚP 
naszych wolontariuszy, które na końcu zasiliły całą kwotę o ponad 
6  tysięcy złotych. Te wszystkie akcje przyniosły niespodziewany po-
mimo panującej pandemii wynik finansowy ponad 37 tys. (aukcje do-
datkowe jeszcze trwają) dla całego przedsięwzięcia, przy okazji po-
prawiając już teraz wynik zbiórki o co najmniej 2 tysiące złotych – co 
jest oczywiście niesamowitym sukcesem wszystkich biorących udział 
w tym przedsięwzięciu, a którym nie podziękowaliśmy – DZIĘKUJEMY!

W ramach podsumowania przedstawiamy poniżej wypowiedzi na-
szych wolontariuszy… trochę od serca o tym, dlaczego to robią i jak 
oni widzieli ten finał – jedne dłuższe, jedne krótsze… ale własne. 

WOLONTARIUSZE WOŚP GODÓW
MARCIN PIWOŃSKI – SZEF SZTABU WOŚP GODÓW 2021

Początkowy brak wiary w sukces tego skromnego przedsięwzięcia 
pojawił się w grudniu, nie ma co ukrywać… również w mojej głowie 
pojawił się cień wątpliwości. Jednak po kilku rozmowach z pozosta-
łymi członkami sztabu (Marek Zieleźny i Kasia Wojtas) decyzja zapa-
dła – nie poddamy się i zagramy! Nieważne jak – ale na tyle, ile będzie 
nas stać. Wspólne nakręcenie się doprowadziło do tego, że możemy 
być zadowoleni z tego, co przygotowaliśmy, pomagając jak co roku 
tym małym potrzebującym dzieciakom. Który to mój finał? Nie wiem. 
Wiem, że jeszcze w szkole podstawowej z grupą przyjaciół organizo-
waliśmy w 1993 roku 1. finał, chodząc po Wodzisławiu i zbierając do 
słoików pierwsze pieniążki. Tak więc to 29. finał, w którym uczestni-
czę – w niektórych jako organizator, w niektórych jako wolontariusz, 
a w niektórych jako ten, co jedynie zasilił. Cieszę się, że za rok przed 
nami jubileuszowy 30. finał, na który już teraz pojawiły się pierwsze 
pomysły, a niektórzy już teraz chcieliby go zorganizować! Chciałbym 
wszystkim podziękować za wkład, jaki włożyli, dokładając do piecyka 
WOŚP mnóstwo opału i energii – trudno opisać to przeżycie. 

MAREK ZIELEŹNY
Czas okołofinałowy to zawsze jedna wielka, ogromna i przepotęż-

na bomba niesamowicie dobrych emocji, ekstremalnie pozytywnego 
nakręcenia i odczuć tak mocnych, że tego chyba nie zrozumie nikt pa-
trzący na to wszystko z boku. 

W tym roku – z racji krótszej listy zadań do wykonania – trwało to 
krócej, ale w latach ubiegłych przygotowanie wszystkiego trwało nie-
raz bite dwa miesiące! Dwa miesiące spotkań, burz mózgów, wymia-
ny wspaniałej energii, nietypowych działań i rozwiązań... Czysty orkie-
strowy kocioł i rozgardiasz, współdziałanie i poznawanie wspaniałych 
ludzi, a wszystko po to, żeby znowu stworzyć tych kilka pięknych fina-
łowych chwil, gdzie spotykamy się wszyscy razem i cieszymy się tymi 
chwilami bez wstydu i żenady, niczym małe dzieci!

My – ludzie żywo zajęci tworzeniem tego wszystkiego co roku 
– mamy po drodze tych doznań tyle, że sam finał to już „tylko” taka 
kropka nad przysłowiowym „i". To są tylko moje, subiektywne od-
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czucia, ale mniemam, że reszta tej Pięknej Bandy odczuwa to podob-
nie. Tym się po prostu żyje! I niestraszne nam żadne próby podkopa-
nia naszych działań, sporadyczne prowokacje czy nieudolne plucie ja-
dem – poziom tej fantastycznej energii w grupie jest tak ogromny, że 
szkoda nam czasu na puste, bezsensowne kłótnie czy polemiki. Robi-
my swoje, ciśniemy temat tak, jak podpowiadają to nam nasze serdu-
cha, a energię pożytkujemy na tworzenie, a nie na wojenki. Kłótnie są 
bez sensu...

LENA WOJTAS
Mam 9 lat i gram z Orkiestrą już 5. raz, gram, ponieważ lubię poma-

gać. Podczas tego finału podobało mi się światełko do nieba i jeżdże-
nie strażą. Za rok znowu będę wolontariuszem.

JULKA WOJTAS
Mam 4 latka i podoba mi się zbierać pieniądze i grać świętą pomocy, 

lubię jeździć strażą i lubię tych Panów, i lubię śpiewać: „Wielka Orkiestra 
świętej pomocy”.

KATARZYNA SMOLORZ-TLOŁKA
Moja przygoda z WOŚP rozpoczęła się w dniu 25. finału, wtedy tyl-

ko pomagałam, ale tak mi się spodobało, że od tamtego czasu każde-
go roku jestem wolontariuszką. Finał tworzą wspaniali ludzie o wiel-
kich sercach. Wielu z nich jest mi bardzo bliskich i wiem, że mogę na 
nich liczyć. Dzięki WOŚP mam poczucie, że robię coś dobrego, a moje 
życie nabiera barw. Mam też nadzieję, że w ten sposób uczę moje dzie-
ci, że warto pomagać i być dobrym, bo dobro powraca. Moja sąsiad-
ka zawsze powtarza: „dobry z dobrym, a zły sam” i tego się trzymam. 
Z tegorocznego finału najbardziej zapamiętam cudownych ludzi peł-
nych energii i dobroci, którzy mimo pandemii tak licznie wsparli WOŚP. 
Dziękuję wszystkim za wsparcie, dobre słowo i pozytywną energię.

EMILIA MANDEL
Jako wolontariusz gram już drugi raz z rzędu. Ale moja przygoda na 

tym się nie kończy. Lubię pomagać innym bezinteresownie. Pomaga-
nie daje mi wiele satysfakcji i radości, że mogę komuś pomóc. WOŚP 
2021 to najpiękniejsze zdarzenie! Wszystko było fajnie zorganizowa-
ne pomimo trudnego dla wszystkich czasu. Nawet siarczysty mrozik 
nam nie przeszkodził. WOŚPowóz – wspaniały pomysł i dobrze przy-
gotowany! Światełko do nieba w formie utworzonego serca przez lu-
dzi – wow! Jak widać, nic nam nie przeszkodziło, żeby zdobyć dosyć 
dużą kwotę pieniędzy.

MAREK KOWALSKI
Oficjalnie jako wolontariusz gram już trzeci raz. Ale z Orkiestrą je-

stem od początku. Gram, bo wiem, że warto, co można zobaczyć na 
każdym kroku na oddziałach dziecięcych szpitali. Moje dzieci również 
korzystały ze sprzętu z logo Orkiestry. Praca wolontariusza WOŚP daje 
tyle pozytywnej energii, że nie ma, że się nie da. Szczególnie ten finał 
pokazał, że pomimo tak trudnych czasów po raz kolejny się udało. Ba! 
Padł kolejny rekord! I jeszcze jedno: ekipa! W zespole WOŚP Godów 
panuje taka atmosfera, że chce się działać dalej.

MAJA KOWALSKA
W tym roku po raz czwarty grałam jako wolontariusz. Odkąd pa-

miętam, z rodzicami wrzucaliśmy do puszek. Zawsze chciałam zostać 
wolontariuszem, być częścią Orkiestry, pomagać. Stało się to w 2018 
roku w sztabie w Godowie. Tegoroczny finał był niezwykły, a najbar-
dziej zapadło mi w pamięci światełko do nieba.

MIKOŁAJ KOWALSKI
Jako wolontariusz gram już trzeci rok. Gram z Orkiestrą, głównie by 

pomagać, poznać miłych ludzi, a poza tym bardzo lubię być wolontariu-
szem. Najbardziej spodobał mi się pomysł z autem z muzyką, które jeź-
dziło po naszej gminie.

MAGDALENA KOWALSKA
Jestem wolontariuszką od 4 lat, choć gram z Orkiestrą od począt-

ku. Dlaczego to robię? Bo to jest potrzebne, bo moje dzieci korzystały 
ze sprzętu, bo pomaganie innym bezinteresownie nadaje sens nasze-
mu życiu. Dzięki temu jestem szczęśliwsza, zmotywowana, poza tym 
robimy to razem rodzinnie, spotykamy w Orkiestrze wspaniałych lu-
dzi, pełnych pozytywnego nastawienia do życia. Po prostu bardziej się 
chce żyć. Najbardziej podobało mi się to, że mimo wszystko udało się, 
ludzie byli życzliwi i dzielili się dobrem, wrzucając do puchy. 

KUBA PIWOŃSKI
Z Orkiestrą gram już 4. rok, niby tak mało, a jednak tak dużo i jestem 

bardzo dumny z tego, że podjąłem decyzję, aby zagrać jako wolonta-
riusz. A chciałem zacząć, aby pomagać innym, bo pomoc wraca i do tej 
pory już kilka razy wróciło. A wracając do ostatniego finału, to podo-
bało mi się wszystko, ale najbardziej podobał mi się przejazd i świateł-
ko do nieba, które wyszło bardzo fajnie.

KAROLINA KRAKOWCZYK
Pierwszy rok w sztabie WOŚP (i nie ostatni!) z pewnością zapamię-

tam na długo. Fantastyczni ludzie, cudowna, ciepła i radosna atmos-
fera, wiele rozmów i śmiechu. Podczas stania z puszką każda spotka-
na osoba wniosła w moje życie bardzo dużo pozytywnej energii, chę-
ci działania i zadowolenia. To nie pierwsza moja akcja charytatywna, 
każda, w której brałam udział, nauczyła mnie czegoś innego, ale jed-
no wiem na pewno: warto pomagać! Pomaganie wyzwala we mnie 
ogromne pokłady dobrej energii...

Ponadto wolontariuszami WOŚP GODÓW byli: Rafał Musiński z cór-
ką Zosią, Agnieszka Krzystała i Agnieszka Sładkowska.

Do zobaczenia za rok!
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Rok 2020 był czasem nieustannych wyzwań, zmian i zdobywania 
nowych doświadczeń. Okresowe zamknięcie bibliotek, obowiązek za-
chowania reżimu sanitarnego, brak wolnego dostępu do księgozbio-
ru dla odwiedzających, zakaz organizowania wydarzeń z udziałem pu-
bliczności i inne ograniczenia nałożone na społeczeństwo i bibliote-
ki wpłynęły na zmianę warsztatu pracy. Brak wolnego dostępu do pó-
łek wymagał większego zaangażowania w obsługę czytelników, szyb-
szych reakcji, kreatywności i elastyczności, a konieczność wprowadze-
nia kwarantanny dla książek nie ułatwiała pracy. Pomimo tego, że na-
sze biblioteki były nieczynne dla odwiedzających przez 198 dni, nie 
odnotowaliśmy spadku czytelnictwa.

W ubiegłym roku z zasobów wszystkich 6 bibliotek korzystało 2 307 
użytkowników, którzy byli mieszkańcami: 

•	Godowa – 325 osób, 
•	Gołkowic – 523 osoby, 
•	Krostoszowic – 114 osób, 
•	Łazisk – 273 osoby,
•	Podbucza – 34 osoby, 
•	Skrbeńska – 159 osób, 
•	Skrzyszowa – 421 osób.

Spoza gminy Godów zarejestrowanych było 98 czytelników. 
Niektórzy dokonywali wypożyczeń w kilku placówkach. 46% czy-

telników korzystało z zasobów biblioteki głównej, która też dysponu-
je największymi zasobami. 

Biblioteki publiczne naszej gminy oferowały prawie 71 tys. wolumi-
nów książek, 311 materiałów audiowizualnych i 31 tytułów czasopism 
bieżących. W 2020 roku wzbogaciły swoje zbiory o 3 229 książek i 20 
audiobooków. Ze środków samorządowych zakupiono 1 902 wolumi-
nów, a dzięki dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 
przybyło 817 publikacji. Dary książkowe, głównie od osób prywatnych 
i lokalnych instytucji, uatrakcyjniły ofertę biblioteki o 508 woluminów, 
za co bardzo serdecznie dziękujemy w imieniu własnym i czytelników.

Pełny wykaz zbiorów dostępny jest w katalogu online, gdzie czy-
telnicy mogą zamawiać i  rezerwować dokumenty, a system auto-

Rok 2021 rozpoczęliśmy od podsumowania wyzwania czytelnicze-
go „Przeczytam 52 książki w 2020 roku”, które podjęło sporo miesz-
kańców naszej społeczności. Celem akcji było propagowanie czytel-
nictwa i dobra zabawa, a tematyka przeczytanych książek i ich forma 
nie były najważniejsze. Wystarczyło odwiedzić jedną z naszych biblio-
tek, odebrać specjalną listę i zapisywać tytuły przeczytanych książek. 

Swoimi osiągnięciami podzieliło się z nami 87 osób. Otrzymaliśmy 
107 wypełnionych list, co oznacza, że niektórzy przeczytali 104, a na-
wet 156 książek w minionym roku. Uczestnicy reprezentowali miejsco-
wości: Godów – 15 osób, Gołkowice – 16 osób, Skrbeńsko – 5 osób, 
Skrzyszów – 36 osób, Krostoszowice – 3 osoby, Łaziska – 11 osób i Wo-
dzisław Śl. – 1 osoba. W gronie najaktywniejszych samodzielnie czyta-
jących znalazło się 11 dzieci, z których najmłodsze było w wieku 7 lat, 
a seniorem wyzwania okazała się 85-letnia czytelniczka. 

Spośród uczestników akcji Wójt Gminy Godów Mariusz Adamczyk 
wyłonił 16 czytelników, którzy zostali nagrodzeni kartami prezento-
wymi o różnej wartości do zrealizowania w sklepie EMPIK. Szczęśliw-
cami okazali się: Mieczysław Drobny, Zofia Dziura, Aldona Herman, Au-
relia Kubica, Lena Muskus, Joanna Piecha, Milena Płusa, Andrzej Po-
deszwa, Halina Prachowska, Arleta Rduch, Wiktor Rduch, Seweryn Ro-
szak,  Iwona Szczodry, Ludmiła Szczurek, Beata Wala i Franciszek Zie-
leźny.

Trzech najaktywniejszych czytelników: Stanisława Damiec, Maria 
Musińska i Danuta Pałasz otrzymało najnowszą publikację dotyczą-
cą współpracy gmin partnerskich Petrovic u Karviné i Godowa. Po-
nadto za podjęcie wyzwania i realizację czytelniczych planów każdy 
z uczestników otrzymał upominek. „Przeczytam 52 książki w 2020 roku”

matycznie wysyła powiadomienie o możliwości ich odbioru poprzez 
e-mail. 

Przy liczbie ponad 19 tys. odwiedzin w ciągu roku wszystkie ma-
teriały biblioteczne zostały wypożyczone prawie 41 tys. razy, z czego 
odnotowano: 39 tys. wypożyczeń książek, 246 – audiobooków i 1,6 tys. 
– czasopism. 

Nowością ubiegłego roku jest utworzona w październiku „Wypoży-
czalnia puzzli i gier planszowych”. Kolekcja 164 egzemplarzy udostęp-
niana jest bezpłatnie dla wszystkich użytkowników. Do dyspozycji od-
wiedzających są puzzle od 3 do 2500 elementów, gry klasyczne, przy-
godowe, edukacyjne i logiczne. Zasoby tworzą dary osób prywatnych 
oraz zakupy ze środków własnych. W ciągu 2 miesięcy zarejestrowano 
186 wypożyczeń gier i puzzli.

W ciągu minionego roku zorganizowaliśmy: 

•	 spotkanie autorskie z Lidią Czyż,
•	akcję czytelniczą „Kicia Kocia w bibliotece”,
•	Tydzień Bibliotek online, 
•	Narodowe Czytanie „Balladyny”,
•	ogólnopolską akcję „Noc Bibliotek”, 
•	konkurs „Książka, wakacje i ja. Wakacyjny album pełen przygód”,
•	wyzwanie czytelnicze „Przeczytam 52 książki w 2020 r.”

Dzięki akcji „Karta Małego Czytelnika” nasi najmłodsi użytkowni-
cy otrzymują kolorowe naklejki za wypożyczanie książek, a kampania 
społeczna Instytutu Książki „Mała książka – wielki człowiek”, w której 
GBP bierze aktywny udział, umożliwia im odbiór bezpłatnych wypra-
wek czytelniczych.

Mimo problemów udało się odnaleźć w nowej rzeczywistości za-
równo bibliotekarzom, jak i czytelnikom. Wszystkim dziękujemy za 
okazaną cierpliwość i wyrozumiałość w trudnym czasie, a mieszkań-
ców, którzy jeszcze nie mieli okazji nas odwiedzić, serdecznie zapra-
szamy do korzystania z naszych zbiorów. 

Dyrektor i Pracownicy 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie

CZYTAlIśMY DlA ODMIANY – bIblIOTEKI W 2020 ROKu

„PRZECZYTAM 52 KSIĄżKI W 2020 ROKu”
Lista wszystkich nazwisk znajduje się na stronie internetowej bi-

blioteki.
Gratulujemy wytrwałości i sukcesu, który również przełożył się na 

pozytywny obraz czytelnictwa w naszej gminie. 
Zapraszamy wszystkich miłośników czytania do udziału w tego-

rocznej akcji „Przeczytam 52 książki w 2021 roku”.
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Martynka Tomala z rodziną

Matylda Tomiczek Marta, Janek i Kubuś Kubiniok

Pawełek Duda z rodziną

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, która 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 go-
towych skanów mailem na centrum@gckgodow.pl (tytułem: 
Gmina na starej fotografii). Prosimy także o informację, co dane 
zdjęcie przedstawia, z którego roku pochodzi i kto jest jego wła-
ścicielem. Z góry dziękujemy za pomoc.

Wszystkim udostępniającym swoje archiwalne zdjęcia 
oferujemy pierwszeństwo otrzymania albumu.

W przedszkolu „Bajkowe Wzgórze” w Skrzyszowie zorganizowany 
został konkurs muzyczny pt. „Rodzinne kolędowanie”. Celem konkur-
su było kultywowanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek, promocja 
uzdolnień wokalno-instrumentalnych oraz zacieśnianie więzi rodzin-
nych. Ze względu na ograniczenia związane z Covid-19 uczestnicy na-
grywali swoje występy, które były naprawdę fantastyczne! Mali śpiewa-
cy wraz z rodzinami zadbali o piękne stroje, odpowiednią scenerię i nie-
raz sami grali na instrumentach. Jury miało naprawdę ciężkie zadanie, 
by wyłonić zwycięzców. Po długiej i burzliwej dyskusji udało się usta-
lić laureatów:

bIEGIEM PO ZDROWIE 
DlA KACPRA

UKS „Diament” Godów zaprasza wszystkich mieszkańców gminy 
do udziału w akcji Piątka–Dziesiątka Po Zdrowie dla 13-letniego Kac-
pra z Gołkowic. W pomoc dla Kacpra poprzez udział w akcji zaanga-
żowani są mieszkańcy z różnych miast Polski. Liczymy na udział około 
1000 osób z całej Polski.

1. Uczestnicy w dniach od 1 do 15 kwietnia 2021 roku w dowolnym 
miejscu i o dowolnej godzinie pokonują biegiem lub marszem dy-
stans 5 lub 10 km.

2. Dzieci mają do przebiegnięcia dystans od 150 do 1000 m.
3. Wspólne bieganie lub maszerowanie na orliku w Krostoszowicach 

5 kwietnia w drugi dzień Świąt Wielkanocnych od godz. 11.00 do 
16.00.

4. Koszt udziału wynosi 35 zł.
5. Każdy, kto ukończy bieg lub marsz, otrzyma pamiątkowy odlewa-

ny medal. 

Zapisy do 31 marca 2021 roku na stronie
www.biegiempozdrowie.pl

RODZINNE KOlęDOWANIE W SKRZYSZOWIE
•	 I miejsce zajęła Martyna Tomala wraz z rodziną za wykonanie 

pastorałki „Znak Pokoju”,
•	 II miejsce zajęła Matylda Tomiczek za wykonanie piosenki „Zielona 

panna”,
•	 III miejsce ex aequo: Marta i Jan Kubiniok z rodziną za wykonanie 

pastorałki „Pastuszek bosy” oraz Paweł Duda z rodziną za 
wykonanie kolędy „Przybieżeli do Betlejem”.

Pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia. Wszystkim serdecznie 
gratulujemy!

Magda Kiełbasa
Karolina Krakowczyk
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MŁODZI: 
ZWYCZAJNIE NIEZWYCZAJNI

Nazywam się: Karolina Tyman.
mieszkam: w Godowie.
mam lat: 14.
moja pasja to: bieganie.
Wszystko zaczęło się od: Biegu między Po-
mnikami. Później dzięki intensywnym trenin-
gom w UKS „Diament” Godów pod okiem do-
świadczonego trenera Pana Stefana Kalinow-
skiego udało się osiągać pierwsze sukcesy i sta-
wać na podium. Staram się dobrze organizo-
wać swój czas pomiędzy nauką a treningami. 
Brałam udział w różnych biegach i zawodach. 
Dzięki osiągniętym sukcesom i wynikom udało 
mi się awansować na Mistrzostwa Polski w Lek-
kiej Atletyce w Słupsku. Niemożliwe stało się 
możliwym, była to dla mnie wielka przygoda 
i doświadczenie.
moja pasja jest dla mnie: wspaniałą przygo-
dą, poznawaniem wspaniałych ludzi i nowych 
miejsc.
Trzy słowa, które mnie opisują: ambitna, wesoła, pomocna.
W przyszłości chciałabym: wziąć udział w Igrzyskach Olimpijskich.

NAjWAżNIEjSZE OSIąGNIęcIA:
Jastrzębski Bieg uliczny – srebrny medal,
Mistrzostwa Polski w biegach górskich – brązowy medal,
Tytuły:
•	Mistrzyni Śląska na dystansie 2000 m,
•	Wicemistrzyni Makroregionu na dystansie 2000 m,
•	Wicemistrzyni Śląska i Makroregionu w biegach przełajowych 

na 1500 m.

jesTeśmY nr 182

Plakat międzynarodowego projektu eTwinning „In my dreams” wykonany 
przez uczniów SP Łaziska

PROjEKT ETWINNING W SZKOlE 
PODSTAWOWEj W ŁAZISKACh
Od stycznia 2021 r. pięcioro dzielnych czwartoklasistów ze Szkoły 

Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łaziskach bierze udział w mię-
dzynarodowym projekcie eTwinning „In my dreams”.  

Projekt jest współtworzony razem ze szkołą z Turcji, Ukrainy, Rumu-
nii, Słowacji oraz Gruzji i będzie trwał do końca maja 2021 r.

cO TO jEST ETWINNING? 
To społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Eu-

ropy (i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. 
Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad 
granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami 
do nauki. Uczniowie biorący udział w projektach są bardziej zmotywo-
wani do nauki, zwłaszcza języków obcych, informatyki oraz pozosta-
łych przedmiotów z zakresu współpracy. 

PROjEkT „IN my DREAmS”
W czasie trwania projektu uczniowie mają do wykonania wiele za-

dań, między innymi jest to: stworzenie logo i plakatu projektu (wybra-
ny został plakat naszej szkoły), nagranie krótkiego filmiku przedstawia-
jącego siebie oraz marzenia, udział w spotkaniach on-line z uczniami 
i nauczycielami innych szkół, udział w warsztatach teatralnych on-li-
ne prowadzonych przez anglojęzycznych aktorów, współpraca w gru-
pach i tworzenie wspólnych wierszy, plakatów, piosenek itp. A to do-
piero początek przygody, która czeka na naszych uczniów...  

Aby wykonać wszystkie te zadania, uczniowie muszą znać język an-
gielski oraz zagadnienia z informatyki na bardzo dobrym poziomie.  

Oczywiście udział uczniów w projekcie nie byłby możliwy bez 
wsparcia i zaangażowania ich rodziców, za co serdecznie dziękuję.  

Weronika Wnuk – Czerwicka 
wychowawca klasy 



GMINA WCZORAJ I DZIŚ

Fo
t. 

G
CK

Si
T 

w
 G

od
ow

ie

Probostwo w Godowie. 1914 r. Rzeźba św. Józefa przed probostwem w Godowie. 2021 r.

KONKURS 
Z  ART POMPOWNIĄ

„OTULIĆ  S IĘ  KOLORAMI”

1. Wykonaj poduszkę. 
2. Zrób zdjęcie.

3. Dodaj fotografię w komentarzu 
na profilu GCKSiT w Godowie na Facebooku.

I ETAP: od 2 lutego do  2 marca 2021 r.

1. Wykonaj poduszkę.
2. Dostarcz ją do Ośrodka Kultury w Godowie.

II ETAP: od 1 do 12 marca 2021 r.

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
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29. FINAŁ WOŚP Fot. F. Brzoza


