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ROK PEŁEN WYDARZEŃ
WIELKI POWRÓT

MAŁYCH ARTYSTÓW

W NUMERZE:

DOFINANSOWANIA DO LIKWIDACJI AZBESTU
POWIATOWY LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
NASI NA FESTIWALU GÓRNEJ ODRY
MODA NA SPORT W GOŁKOWICKIEJ SZKOLE
CZEKOLADOWE KOLCE
KONIEC SEZONU PIŁKARSKIEGO
MŁODZI: ZWYCZAJNIE NIEZWYCZAJNI
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Godów ● Gołkowice ● Krostoszowice ● Łaziska ● Podbucze ● Skrbeńsko ● Skrzyszów
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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

Ośrodek Kultury w Skrbeńsku
tel. 32 47 27 050
10:00-11:30

WTOREK:
PIĄTEK:

„ARTYSTYCZNA Fabryka” (ZAJĘCIA PLASTYCZNE)

„STREFA TAŃCA” (zajęcia taneczne)

„art - START!”(zajęcia artystyczne)
„Spotkanie z bajką”(animacje dla dzieci)

Ośrodek Kultury w Godowie
tel. 32 47 65 630
10:00-11:30

środa:
PIĄTEK:

Ośrodek Kultury w Gołkowicach
tel. 32 47 27 532 
10:00-11:30

„Spotkanie z bajką”(animacje dla dzieci)
„Jumping KIDS”(zajęcia na trampolinach)

WTOREK:
środa:

Świetlica w Podbuczu
10:00-11:30

„Coś z niczego? Nic prostszego!” (zajęcia plastyczne)
„AKADEMIA kreatywności” (zajęcia plastyczne)

PONIEDZIAŁEK:
CZWARTEK:

PONIEDZIAŁEK:

Ośrodek Kultury w Skrzyszowie
tel.. 32 47 26 417
10:00-11:30

CZWARTEK:
„akademia techniczna małolata” (robotyka, eksperymenty)
„Plastyczna przygoda - Zrób to sam” (zajęcia plastyczne)

 od 28 czerwca 
do 27 sierpnia

FESTYN RODZINNY W PODBUCZU
FESTYN DLA DZIECI W SKRZYSZOWIE
PIKNIK W SKRBEŃSKU

Wszystkie zajęcia są bezpłatne i przeznaczone są dla dzieci w wieku szkolnym. 
Regulamin oraz oświadczenia dostępne są na stronie internetowej www.gck.godow.pl

18 lipca            
29 sierpnia     
5 września 

202120212021
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NARODOWY SPIS POWSZECHNY 
LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 

– WYWIAD BEZPOŚREDNI
Od 23 czerwca 2021 r. rachmistrzowie spisowi rozpoczynają reali-

zację wywiadów bezpośrednich w terenie. Rachmistrzowie skontaktu-
ją się z osobami, które nie spisały się przez Internet, nie spisały się na 
infolinii (22 279 99 99) ani nie zadzwonił do nich rachmistrz spisowy.

Przypominamy, że zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy o narodowym 
spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1775), nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontak-
tującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem.

Obowiązek udziału w spisie powszechnym zapisano w art. 6 ust. 3 
i art. 9 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955).

Ze względu na sytuację epidemiczną, jeżeli respondent jest obję-
ty kwarantanną lub izolacją domową, wywiad może odbyć się telefo-
nicznie, pod warunkiem przekazania rachmistrzowi numeru telefonu 
kontaktowego.

Wywiady bezpośrednie prowadzone będą przez rachmistrzów spi-
sowych z zachowaniem wszelkich procedur sanitarnych i dystansu 
społecznego. 

DOFINANSOWANIA 
DO LIKWIDACJI AZBESTU

Gmina Godów otrzymała dofinansowanie na realizację pro-
jektu grantowego „Unieszkodliwianie odpadów zawierających 
azbest na terenie Gminy Godów” ze środków Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu wszyscy mieszkańcy, którzy złożyli wniosek 
o przyznanie grantu podczas naboru przeprowadzonego w 2020 
r.,  będą realizować zadania polegające na demontażu oraz utyli-
zacji wyrobów zawierających azbest oraz odtworzeniu pokrycia 
dachowego. W ramach projektu przewiduje się usunięcie elemen-
tów zawierających azbest w 30 budynkach z terenu gminy o łącz-
nej masie 38,63 Mg i powierzchni 3468,50 m2.

Działania będą prowadzone do 2022 r., ewentualne nabory 
uzupełniające przeprowadzane będą jedynie w przypadku rezy-
gnacji któregoś z uczestników.

Obok realizacji projektu grantowego mieszkańcy wzorem lat 
ubiegłych mogą skorzystać z dotacji ze środków własnych Gmi-
ny na realizacje inwestycji związanych z demontażem, usuwa-
niem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest z bu-
dynków mieszkalnych, gospodarczych i innych będących w użyt-
kowaniu osób fizycznych – nabór wniosków na rok 2022 będzie 
przeprowadzony w lipcu bieżącego roku.

K. Skrobak
Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych

11 czerwca 2021 roku odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród 
„Powiatowego Lidera Przedsiębiorczości 2019-2020”, nad którą patro-
nat objęło Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim. W tym roku 
Gospodarzem uroczystej gali wręczenia statuetek było Miasto Radlin, 
natomiast wręczenie statuetek nastąpiło w Miejskim Domu Kultury 
w Radlinie.

Z terenu gminy Godów tytuł „Powiatowego Lidera Przedsiębior-
czości 2019-2020” otrzymała  Firma Handlowo-Usługowa „UNIWAR” 
Kazimierz Warszawski, 44-340 Łaziska, ul. Powstańców Śląskich 243. 
Serdecznie gratulujemy!

O FIRMIE „UNIWAR”
Firma Handlowo-Usługowa „Uniwar” Kazimierz Warszawski rozpo-

częła swoją działalność w 1996 roku od usług transportowych, a także 
handlu paliwami stałymi, głównie był to handel koksem odlewniczym. 
W tym okresie była pierwszą firmą zajmującą się eksportem koksu do 
Europy Zachodniej.

Począwszy od 2006 roku, spółka sukcesywnie rozszerzała działal-
ność w sektorze sprzedaży paliw płynnych i gazowych oraz usług ga-
stronomicznych.

W skład struktury firmy wchodzą cztery stacje paliw, gdzie sprzeda-
je się paliwa płynne i gazowe LPG i CNG; wyłącznym dostawcą wyso-
kiej jakości paliw jest koncern Slovnaft.

Jedna z największych stacji paliw w Polsce znajduje się przy auto-
stradzie A1 – to ostatnia stacja przed granicą polsko-czeską. Dyspo-

WRĘCZENIE STATUETEK POWIATOWEGO LIDERA 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2019-2020

nuje nowoczesną infrastrukturą, w tym 22 stanowiskami do tankowa-
nia pojazdów, parkingiem dla pojazdów ciężarowych, stanowiskiem 
ładowania pojazdów elektrycznych, częścią gastronomiczną i sklepo-
wą. Stacja w 2017 roku została wybrana stacją roku w Polsce, a w 2018 
uzyskała wyróżnienie za innowacyjność. W latach 2020- 2021 wyko-
nano pełną modernizację wszystkich stacji paliwowych wraz ze zmia-
ną wystroju i dostosowaniem obiektów stacyjnych do współczesnych 
wymagań rynkowych.

W roku bieżącym w ramach produkcji energii z odnawialnych źró-
deł na terenie dwóch stacji uruchomiono instalacje fotowoltaiczne 
o mocy 50 kWp.

Plany rozwojowe firmy dotyczą m.in. budowy dodatkowych insta-
lacji ładowania pojazdów elektrycznych, jak również budowę jednej 
z pierwszych w kraju stacji ładowania pojazdów gazem ciekłym LNG 
oraz nowoczesnej myjni dla pojazdów ciężarowych i osobowych. Fir-
ma Handlowo-Usługowa „Uniwar” ma swoją siedzibę w Łaziskach przy 
ul. Powstańców Śl. 243. 
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20 czerwca na bieżni w Godowie po raz kolejny mogliśmy oglądać 
rywalizację w mitingu lekkoatletycznym Czekoladowe Kolce. W zawo-
dach organizowanych przez UKS „Diament” Godów wystartowało 172 
uczestników.

Poniżej prezentujemy podia w poszczególnych kategoriach:  

DZIEWCZĘTA ROCZNIK 2018-2016, DYSTANS 60 M:
I miejsce – Trocha Aurelia – Stara Bystrica (Słowacja),
II miejsce – Chwedoruk Wiktoria,
III miejsce – Musiolik Agata – Czernica.

CHŁOPCY ROCZNIK 2018-2016, DYSTANS 60 M:
I miejsce – Klyszcz Robert – Gołkowice,
II miejsce – Budnik Arkadiusz – Gołkowice,
III miejsce – Widacha Piotr – Krostoszowice.

DZIEWCZĘTA ROCZNIK 2015-2014, DYSTANS 100 M:
I miejsce – Gajda Alicja – UKS Diament Godów,
II miejsce – Cholajda Martyna – Gołkowice,
III miejsce – Przybyła Maja – Godów.

CHŁOPCY ROCZNIK 2015-2014, DYSTANS 100 M:
I miejsce – Jaszczyk Miłosz – Jastrzębie-Zdrój,
II miejsce – Smołka Borys – Skrbeńsko,
III miejsce – Skutuła Paweł – Gołkowice.

DZIEWCZĘTA ROCZNIK 2013-2012, DYSTANS 200 M:
I miejsce – Wątroba Małgorzata – TL Athletics Jastrzębie,
II miejsce – Łysek Faustyna – Jastrzębie-Zdrój,
III miejsce – Sobek Oliwia – Wodzisław Śląski.

CHŁOPCY ROCZNIK 2013-2012, DYSTANS 200 M:
I miejsce – Trocha Roland – Stara Bystrica (Słowacja),
II miejsce – Krzyżok Mateusz – Godów,
III miejsce – Karasek Krzysztof – Gołkowice.

DZIEWCZĘTA ROCZNIK 2011-2010, DYSTANS 300 M:
I miejsce – Zichlarz Zofia – UKS Diament Godów,
II miejsce – Gajda Klaudia – UKS Diament,
III miejsce – Zawierucha Blanka – TL Athletics Jastrzębie.

CHŁOPCY ROCZNIK 2011-2010, DYSTANS 300 M:
I miejsce – Brózda Szymon – TL Athletics Jastrzębie,
II miejsce – Trybała Mateusz – Pielgrzymowice,
III miejsce – Krakowczyk Kamil – Pszów.

DZIEWCZĘTA ROCZNIK 2009-2008, DYSTANS 400 M:
I miejsce – Smyla Julia – UKS Diament Godów,
II miejsce – Witek Oliwia – Gołkowice,
III miejsce – Pietroszek Martyna – Gołkowice.

CZEKOLADOWE KOLCE 2021

CHŁOPCY ROCZNIK 2009-2008, DYSTANS 400 M:
I miejsce – Niesłańczyk Kamil – Jastrzębie-Zdrój,
II miejsce – Jaszczyk Adam – Jastrzębie-Zdrój,
III miejsce – Białecki Michał – Jastrzębie-Zdrój.

DZIEWCZĘTA ROCZNIK 2007-2006, DYSTANS 600 M:
I miejsce – Tyman Karolina – UKS Diament Godów,
II miejsce – Czyż Marlena – UKS Diament,
III miejsce – Krakowczyk Julia – UKS Diament.

CHŁOPCY ROCZNIK 2007-2006, DYSTANS 600 M:
I miejsce – Wanglorz Mateusz – Lyski,
II miejsce – Łysek Konrad – Jastrzębie-Zdrój,
III miejsce – Białecki Zbigniew – Jastrzębie-Zdrój.

Gratulujemy!
Dziękujemy wszystkim za tak liczny udział, a rodzicom za wspania-

łe przygotowanie dzieci do zawodów.
A.P.
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SERCA NA PLASTIKOWE NAKRĘTKI STANĘŁY W GMINIE GODÓW

ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU 
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

Na początku czerwca w trzech lokalizacjach na terenie naszej gmi-
ny: w Godowie przy Urzędzie Gminy, w Gołkowicach przy Szkole Pod-
stawowej oraz w Skrzyszowie przy ul. Wyzwolenia w pobliżu placu za-
baw stanęły metalowe serca na plastikowe nakrętki.

Jest to nie tylko proekologiczne przedsięwzięcie, ale przede wszyst-
kim mające pomóc najbardziej potrzebującym. Za każdym razem, gdy 
serca się zapełnią, ich zawartość zostanie przekazana na wskazany 
przez Was – mieszkańców szczytny cel. 

Jeśli znacie osobę z gminy Godów, która potrzebuje pomocy, 
której możemy przekazać nakrętki, zgłoście to pod numer telefonu 
32 476 50 65 wew. 34.

Serce na nakrętki w GołkowicachSerce na nakrętki w Godowie
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27 czerwca 2021 r. w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turysty-
ki w Godowie odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP w Godowie. W Zjeździe uczestniczył Wójt 
Gminy Godów dh Mariusz Adamczyk, przedstawiciel Komendy Powia-
towej PSP w Wodzisławiu Ślaskim, przedstawiciel SDH Republiki Cze-
skiej dh Milan Mencner, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkie-
go OSP RP w Katowicach dh Jerzy Szkatuła oraz przedstawiciele, de-
legaci wybrani w trakcie zebrań sprawozdawczo-wyborczych w po-
szczególnych jednostkach OSP naszej gminy. W trakcie Zjazdu od-
było się podsumowanie działalności Zarządu Gminnego w kadencji 
2016-2021. Poszczególne sprawozdania w imieniu kończącego kaden-
cję Zarządu złożyli: Wiceprezes dh Henryk Olejok, Komendant Gminny 
dh Zbigniew Radecki oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh Jó-
zef Grzonka. Obradom przewodniczył dh Zbigniew Klimek.

W dalszej części obrad podjęto uchwały w sprawach: udzielenia 
absolutorium ustępującemu Zarządowi, zatwierdzenia nowego skła-
du Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, Komisji Rewizyjnej Oddzia-
łu Gminnego, wyboru Delegatów oraz Przedstawicieli do Zarządu Od-
działu Powiatowego ZOSP RP w Wodzisławiu Śląskim. Następnie okre-
ślono zadania oraz uchwalono program działania na lata 2021-2026. 
Ponadto podczas Zjazdu zostały wręczone medale i odznaki wyróż-
niającym się strażakom oraz podziękowano za działalność członkom 
ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Jednak najważniejszym punktem obrad był wybór nowego składu 
Zarządu Gminnego, Komisji Rewizyjnej oraz Przedstawicieli do Zarzą-
du Oddziału Powiatowego, Delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowe-
go W Wodzisławiu Śląskim. Skład nowego Zarządu przedstawia się na-
stępująco:

Zbigniew Gajek – Prezes
Krzysztof Krzyżok – Wiceprezes
Zbigniew Radecki – Komendant 
gminny
Jakub Piprek – Sekretarz

Piotr Szkudlarek – Członek prezydium
Robert Potysz – Członek prezydium
Edward Szołucha – Członek prezy-
dium
Adam Parysz – Członek zarządu

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ:
Klimek Zbigniew – Przewodniczący
Bem Damian – Członek
Mendrela Mateusz – Członek

Zbigniew Gajek

Łukasz Mrozek – Członek zarządu
Grzegorz Staszek – Członek zarządu
Mariusz Mężyk – Członek zarządu

Robert Radecki – Członek zarządu
Patryk Walica – Członek zarządu
Rafał Kondziołka – Członek zarządu

Serce na nakrętki w Skrzyszowie
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Nowy zarząd
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Wręczenie medali i odznak wyróżniającym się strażakom
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W ostatni weekend czerwca odbył się Festiwal Górnej Odry. Było to 
kilkudniowe wydarzenie kulturalno-rekreacyjne organizowane na te-
renie wielu miast regionu, m. in. Wodzisławia Śląskiego. Impreza od-
bywała się nad słynnym Balatonem i na rynku, gdzie na scenie prezen-
towały się zespoły artystyczne małe i duże, a pod namiotami – stoiska 
z rękodziełem i wiele, wiele innych. Atrakcje w różnym stopniu związa-
ne były z wodą, czyli głównym tematem festiwalu.

Nasza gmina była reprezentowana przez Pracownię Kreatywną Art 
Pompownia z Godowa oraz Pracownię Ceramiczną ze Skrzyszowa. 

NASI NA FESTIWALU GÓRNEJ ODRY

ROK PEŁEN WYDARZEŃ W SP SKRZYSZÓW

RytmixArt Pompownia

Za nami jakże trudny rok, rok pełen nieoczekiwanych wyzwań, 
ciągłych zmian, dostosowań do kolejnych wytycznych epidemiolo-
gicznych. Jednak mimo wszystko rok pełen wydarzeń i sukcesów. 
We wrześniu z wielką radością wszyscy wrócili do szkoły, wprawdzie 
na krótko, ale jednak, by potem znów zanurzyć się w wirtualnej na-
uce. Jednak kilka tygodni temu szkoła przywitała nas po raz kolejny 
w tym roku szkolnym. Ale po kolei, warto przypomnieć to, co osiągnę-
liśmy w tym trudnym czasie. W szkole powstała Izba Regionalna i od-
nowiono pracownię biologiczno-chemiczną wraz z dygestorium. By-
liśmy organizatorami dwóch powiatowych  konkursów: Poetycko-Li-
terackiego „Wierszem malowane” i w ostatnim czasie mitologiczne-
go. W szkole odbywały się zajęcia z robotyki i warsztaty z modelar-
stwa lotniczego. No i oczywiście w trakcie tego roku nasi uczniowie 
odnieśli bardzo dużo sukcesów. Do tych najważniejszych zaliczamy 

sukcesy w konkursach przedmiotowych, gdzie 3 naszych uczniów zo-
stało laureatami. Jeszcze na koniec nasi uczniowie z klasy VI b – Ali-
cja Grzonka i Filip Przybyła zaliczyli dublet w Powiatowym Konkur-
sie „W przyszłości zostanę…” organizowanym  przez PODN w Wodzi-
sławiu Śląskim. Alicja, która w przyszłości chciałaby zostać nauczy-
cielką wychowania fizycznego, zajęła drugie miejsce, a Filip, któ-
ry marzy o karierze pilota samolotów pasażerskich, został zwycięz-
cą tego konkursu! Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy suk-
cesów, mamy nadzieję, że w przyszłości również będą chętnie roz-
wijać swoje zainteresowania i nadal rozsławiać naszą szkołę. Rodzi-
com dziękujemy za wspieranie swoich dzieci w tym trudnym czasie.  
A wszystkim życzymy udanych wakacji, mamy nadzieję, że nowy rok 
szkolny będzie już „normalny”.

Iwona Brudny

JESTEŚMY NR 187

Każdy mógł podziwiać dzieło rąk uczestników tych zajęć. Na scenie 
tańczyły zespoły taneczne: Anava z Gołkowic oraz Rytmix ze Skrzyszo-
wa. Natomiast w wieczornej odsłonie muzycznej działalności naszej 
gminy zagrał działający przy Ośrodku Kultury w Gołkowicach zespół 
Dream Label, który zaprezentował m.in. swoją debiutancką piosenkę 
„Promyk słońca”. Na imprezie prezentowana była działalność kultural-
no-rekreacyjna całego powiatu, a nasz udział jednoznacznie podno-
sił jej rangę.

Paweł Sobik

Dream LabelPracownia ceramiczna
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MODA NA SPORT 
W GOŁKOWICKIEJ 

SZKOLE
Każdy rodzaj sportu niesie ze sobą bogaty skarbiec wartości. Ćwi-

czenie uwagi, kształcenie woli, wytrwałości, odpowiedzialności, zno-
szenie trudu i niewygód, duch wyrzeczenia i solidarności, wierność 
obowiązkom – to wszystko należy do cnót sportowca.

Arkadiusz Gołaś

Cały świat opanowała moda na sport. Z każdej strony jesteśmy zale-
wani sportowymi filmikami znanych celebrytów. Spotykamy się z nimi 
w książkach, na portalach społecznościowych i w znanych aplikacjach 
internetowych. Do aktywności namawiają nas nieustannie w telewi-
zji i w kolorowej prasie. Mówią, że to samo zdrowie, i że się nam opła-
ci, a markety kuszą atrakcyjnymi kolekcjami sportowych ciuszków i ga-
dżetów. Sport opanował wszystkich…. I to zjawisko się chwali, zatem 
promujmy sport, ponieważ to skarbnica wartości, jak powiedział zna-
ny polski siatkarz i olimpijczyk – Arkadiusz Gołaś.

Podobne trendy występują w gołkowickiej szkole, która już bar-
dzo długo i systematycznie dba o rozwój fizyczny uczniów. Zapewnia 
swoim wychowankom od 2016 roku udział w dodatkowych zajęciach 
sportowych, które są finansowane ze środków Ministerstwa Spor-
tu „SKS- Szkolny Klub Sportowy”. W zajęciach udział biorą dziewczy-
ny i chłopcy z klas IV-VIII. Każda grupa ma swoją nazwę: grupa dziew-
cząt to Słoneczka, a grupa chłopców to Błyskawice. W Szkolnym Klu-
bie Sportowym udział bierze 25 dziewcząt i 26 chłopców, prowadzi je 
pani Ewelina Kłosek po lekcjach w poniedziałki i we wtorki.  Podczas 
spotkań  na świeżym powietrzu uczniowie doskonalą różne gry zespo-
łowe i kształcą ducha solidarności.

W trakcie nauki zdalnej panie z wychowania fizycznego: pani Kry-
styna Kelner oraz pani Ewelina Kłosek zadbały również o indywidu-
alny rozwój cnót sportowca, zachęcając młodzież do wzięcia udziału 
w wielu konkursach:

1. Konkurs taneczny na oryginalny układ taneczny przeznaczo-
ny dla klas IV-VIII.

2. „Aktywność fizyczna w czasie nauczania zdalnego”, młodzież 
musiała stworzyć krótki film lub prezentację o treści dotyczą-
cej aktywności fizycznej podczas nauczania zdalnego.

3. „Step Challenge”, uczestnicy, korzystając z krokomierza w apli-
kacji mobilnej lub telefonu, liczyli ilość kroków z kijkami, na 
bieżni lub podczas biegu, następnie rejestrowali je zdjęciem, 
a później przesyłali na Padleta.

Całą gołkowicką szkołę ogarnęła moda na sport, bo ma on w sobie 
coś magicznego i wartościowego. Dlatego nie dziwmy się, że ludzie 
w każdym wieku podejmują obecnie przeróżne formy aktywności fi-
zycznej i zaczynają dbać o prawidłową dietę. Kolejny konkurs ogłoszo-
ny przez nauczycielki wychowania fizycznego miał na celu promowa-
nie zdrowego odżywiania i uświadomienie ważności spożywania śnia-
dania. Nosił tytuł:

„Moje zdrowe i kolorowe śniadanie”, zadaniem uczestników było 
wysłanie zdjęcia swojego kolorowego i zdrowego śniadania oraz 
stworzenie do niego przepisu.

Wszystkie konkursy cieszyły się w gołkowickiej szkole wielkim za-
interesowaniem, co jest cudowne, gdyż aktywność fizyczna sprzyja 
także zwiększonej odporności na depresję, kształci wolę wytrwało-
ści, odpowiedzialności i znoszenia trudu. Ćwicząc regularnie i zdrowo 
się odżywiając, nie tylko czujemy się lepiej, ale i wyglądamy młodziej. 
W ostatnich latach zmienił się także powszechnie obowiązujący wzo-
rzec osoby atrakcyjnej, która obecnie musi wyglądać na wysportowa-
ną. A poza tym każdy z nas, mniej lub bardziej świadomie, lubi podą-
żać za modą, a skoro aktywność jest akurat na czasie, to trudno się 
dziwić, że nauczycielki wychowania fizycznego chcą stworzyć szkol-
nej młodzieży możliwość bycia po prostu trendy.

Beata Bienia

PRZYGODA 
Z MARTYNIKĄ

Na początku maja Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie przystąpiła 
do realizacji projektu eTwinning o nazwie VIRTUAL TOURISM. Szkołą 
partnerską jest Collège Jacqueline Julius mieszcząca się w Fort-De-
France na Martynice. Jest to francuska szkoła podstawowa, w której, 
podobnie jak u nas, dzieci uczą się języka angielskiego jako języka ob-
cego.

20 chętnych skrzyszowskich siódmoklasistów w parach przygoto-
wuje prezentacje na temat naszego kraju i prezentuje je swoim rówie-
śnikom z Martyniki oraz wysłuchuje analogicznych prezentacji na te-
mat kraju partnerskiego. W maju odbyło się pierwsze spotkanie onli-
ne, w trakcie którego poznaliśmy swoje szkoły i uczestników projek-
tu, kraje, regiony oraz roślinność. Uczniowie zaprezentowali przygoto-
wane prace i zadawali sobie nawzajem pytania. Cała rozmowa odby-
wała się oczywiście w języku angielskim. Aspektem, który najbardziej 
zainteresował naszych partnerów, był śnieg i możliwość jazdy na nar-
tach. Odległość do morza również wzbudziła spore emocje, gdyż dla 
nas wynosi dużo więcej niż cała długość Martyniki. Z kolei nasi ucznio-
wie oczarowani byli pięknymi morskimi widokami i roślinami, z któ-
rych część (np. cynamon czy bazylię) kojarzą głównie jako przyprawy, 
a inne – używane jako lek na ukąszenie przez węża – w ogóle nie były 
im znane.

„Wzięliśmy” również udział w wycieczce klasowej naszych nowych 
kolegów do Carbet Heart, ruin Saint Pierre (dawnej stolicy zniszczo-
nej po wybuchu wulkanu) i nad rzekę Alma. Oczywiście zwiedzaliśmy 
przez Teams, ale dzięki tej niezwykłej relacji na żywo mogliśmy po-
dziwiać piękne widoki, wysłuchać historii tego miejsca i ponownie się 
spotkać.

Później jeszcze dwukrotnie się spotkaliśmy. Na pierwszym spotka-
niu rozmawialiśmy głównie o historii i kulturze. Trudne dzieje naszych 
narodów wywarły ogromne wrażenie na uczestnikach projektu – nie-
wolnictwo czy życie w towarzystwie aktywnego wulkanu oraz znik-
nięcie z mapy świata na 123 lata to tematy niełatwe, jednak istotne 
w procesie kształtowania się patriotyzmu. Kolejne spotkanie to tra-
dycyjne potrawy i zwyczaje obu krajów. Na tym polu ponownie bar-
dzo się od siebie różnimy – nasi koledzy z Martyniki uwielbiają lokalną 
kuchnię pełną świeżych owoców, ryb oraz wołowiny. Nigdy nie próbo-
wali tradycyjnych polskich czy śląskich dań. Obchodzimy zupełnie róż-
ne święta i w całkowicie inny sposób, ale jedno jest wspólne – wszy-
scy zdecydowanie wybierają Boże Narodzenie jako to najpiękniejsze.

Przed nami jeszcze jedno spotkanie on-line, ale każdy z nas ma na-
dzieję, że nie ostatnie i w przyszłości będzie nam dane zobaczyć się 
i porozmawiać ze sobą osobiście.

Luiza Dworok

Przygoda z Martyniką
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Rankiem 18 czerwca uczestniczki warsztatów grupy Art Pompow-
nia stanęły przy sztalugach, by przenieść na płótno urokliwe zakątki 
Gołkowic. Znakomita aura, bujna przyroda oraz stara zabudowa po-
działały niezwykle inspirująco na wszystkie malarki.

Wspólne malowanie Art Pompowni na powietrzu odbyło się po raz 
pierwszy. Miejscem pleneru, dzięki gościnności pani Ireny Popek, była 
gołkowicka Dębina. Tematem obrazów stał się teren otoczony mokra-
dłami, jak również dawne mury i dom z 1910 roku. Poza bogatą florą 
nie zabrakło przedstawicieli fauny: pomiędzy sztalugami przechadza-
ły się kury z kogutem, żaby przeskakiwały nad sobą, a malarskie zma-
gania bacznie obserwował kot.

Prawdziwie sielska atmosfera towarzyszyła naszym artystkom przez 
cały dzień aż do wspólnego zakończenia przy ognisku. W pięknych oko-
licznościach przyrody powstało 14 obrazów afirmujących wiejskie życie.

Prace naszych malarzy można oglądać w Ośrodku Kultury w Godo-
wie. Jak zapewnia założycielka Art Pompowni Dorota Welcel, podob-
ne plenery będą odtąd odbywać się cyklicznie.

A.P.

WIEŚ PĘDZLEM MALOWANA
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Po ponad rocznej przerwie młodzi artyści z zespołu tanecznego 
Anava i Teatru Naszej Wyobraźni mogli ponownie zaprezentować się 
przed publicznością. Dzieci wróciły na scenę z nową energią i jeszcze 
większym zapałem!

Długo wyczekiwane występy w Ośrodku Kultury w Gołkowicach 
zainaugurowała 20 czerwca Anava z koncertem „Przystanek HIT”. Tan-
cerze zabrali widzów w muzyczną podróż po największych świato-
wych przebojach. Przystankami na mapie były: Włochy, Czechy, Fran-
cja, Dania, Norwegia, Hiszpania, Austria, Szwecja, Holandia i Rosja. Po-
pisy dzieci z Domina i Truskaweczek wywołały ogromny entuzjazm. 
Taneczną wycieczkę po całej Europie poprowadził Błażej Władarz.

Teatr Naszej Wyobraźni wystawił 23 czerwca dwa spektakle. Młod-
sza grupa Juniorów odegrała polską bajkę „Krawiec Niteczka”. W niej 
dzielny krawiec uratował miasteczko Tajda Rajda przed potopem, za-
szywając dziurę w niebie, przez którą nieustannie padał deszcz. Stro-
je głównych bohaterów, czyli Krawca i Strachowej, wykonała Dorota 
Zgodzaj. Lalki biorące udział w przedstawieniu uszyła Dorota Welcel. 
Stroje i lalki powstały według projektów laureatów ubiegłorocznego 
konkursu plastycznego: Pauliny Tracz i Mii Staszak.

Starsi aktorzy wystąpili w pełnym humoru i wzruszeń spektaklu 
„Calineczka”. Seniorzy przenieśli widzów do świata jednej z najbardziej 
lubianych baśni Andersena. Zrobili to jednak na swój niepowtarzalny 
sposób i stworzyli sztukę, w której zdarzyć może się wszystko – nawet 
ostuda u chrabąszczy po naszymu! Młodzi utalentowani na skrzydłach 
roztańczonych marzeń zamknęli sezon artystyczny 2020/2021.

Dziękujemy naszym małym artystom za dostarczenie cudownych 
wrażeń. Słowa wdzięczności kierujemy również do instruktorki Domi-
niki Brzozy-Piprek, która odpowiadała za scenariusz i reżyserię wszyst-
kich występów. Pragniemy podziękować także rodzicom za pomoc 
w przygotowaniu swoich pociech i obecność na widowni. Do zoba-
czenia we wrześniu!

A.P.

WIELKI POWRÓT 
MAŁYCH 

ARTYSTÓW

LIPIEC 2021
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MŁODZI: 
ZWYCZAJNIE 

NIEZWYCZAJNI
Nazywamy się: Damian i Bartek Marek.

Mieszkamy: w Godowie.

Mamy lat: Damian – 8, Bartek – 10.

Nasza pasja to: gotowanie i ekspery-
mentowanie w kuchni, a także motory-
zacja.

Wszystko zaczęło się od: chęci założe-
nia kanału na YouTube. Pomysłów było 
wiele, lecz ostatecznie postanowiliśmy 
połączyć przyjemne z pożytecznym. 
Na kanale Kuchenna Brać nagrywamy, 
jak krok po kroku przygotować smacz-
ne potrawy, tak by inni też z łatwością 
mogli skorzystać z naszych przepisów. 
Oczywiście jak na każdym planie filmo-
wym, tak i przy kręceniu naszych odcin-
ków nie może zabraknąć operatora ka-
mery, reżysera i montażysty – czyli na-
szego taty ;-) Nie ukrywamy – żeby to 
wszystko miało „ręce i nogi”, ktoś musi 
nad tym czuwać.

Nasza pasja jest dla nas: radością i na-
uką w jednym. 

Trzy słowa, które nas opisują: pomy-
słowi, wygadani, odważni. 

W przyszłości chcielibyśmy: założyć 
własną restaurację i mieć super samo-
chody.

Z WIZYTĄ GRECKICH BOGÓW 
W SKRZYSZOWIE

9 czerwca 2021 r. o godzinie 9.00 do Szkoły Podstawowej w Skrzy-
szowie zawitało 11 uczniów klas IV-VI z 6 szkół powiatu wodzisławskie-
go, aby wziąć udział w IV Powiatowym Konkursie Mitologicznym.

Konkurs składał się z dwóch części. W pierwszej uczniowie rozwią-
zywali test w oparciu o „Mitologię” (część grecka) J. Parandowskiego. 
W drugiej części miłośnicy starożytnego świata wcielali się w wybraną 
postać mitologiczną. Nad sprawiedliwością wyłonienia zwycięzców 
czuwała grecka Temida.

•	 I miejsce zajął Maciej Galas ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Wodzisławiu Śląskim.

•	 II miejsce przyznano Berenice Borkowskiej ze Szkoły Podstawowej 
w Łaziskach.

•	 III miejsce zajęła Julia Wala ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Marklowicach.

Z racji tego, iż uczniowie zaprezentowali bardzo wysoki poziom, 
zwłaszcza wcielając się w mitologicznych bohaterów, jury postanowi-
ło wyróżnić 3 uczniów: Berenikę Borkowską (Afrodytę), Jakuba Oślizło 
(Hefajstosa) oraz Kacpra Oślizło (Dionizosa). Uczestnikom oraz opieku-
nom dziękujemy za przybycie oraz profesjonalne przygotowanie. 

Szczególne podziękowania należą się także uczniom klas IV: Alicji 
Brzemia, Zosi Kosider oraz Mar cie Pałka za krótki występ, który dodał 
otuchy wszystkim występującym.

Życzymy dalszego zachwytu nad starożytnym światem oraz zapra-
szamy za rok.

Justyna Hudek, Agnieszka Leśniak

KONIEC 
SEZONU PIŁKARSKIEGO 

W czerwcu rozegrane zostały ostatnie kolejki piłkarskich rozgrywek 
w niższych ligach. W sezonie 2020/2021 z naszej gminy na boiskach 
prezentowało się sześć drużyn w trzech klasach rozgrywkowych. Zna-
my już prawie wszystkie rozstrzygnięcia.

W rundzie wiosennej klasa okręgowa składała się z grup mistrzow-
skich walczących o awans do IV ligi oraz spadkowych walczących 
o utrzymanie. Gwieździe Skrzyszów udało się pozostać w swojej klasie 
rozgrywkowej (6. miejsce w grupie spadkowej). Sytuacja Polonii Łazi-
ska (10. miejsce w grupie spadkowej) wciąż jest niejasna.

KS 27 Gołkowice (4. miejsce), Inter Krostoszowice (6. miejsce) oraz 
Olza Godów (10. miejsce) utrzymały się w B klasie.

Zajmujące 2. miejsce w C klasie LKS Skrbeńsko jeszcze nie wie, w ja-
kiej klasie rozpocznie następną rundę.

Ostateczne decyzje Podokręgu będą znane niebawem.
A.P.
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Bartek Marek

Kanał "Kuchenna Brać" na YouTube

Damian Marek



VIII RODZINNY RAJD ROWEROWY 12.06.2021 r.

GMINA WCZORAJ I DZIŚ

Ulica Graniczna. Gołkowice, 1978 r. Ulica Graniczna. Gołkowice, 2021 r.
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WWW.GOV.PL/PROFILAKTYKA
SPRAWDŹ NA

BADAJ SIĘ I BĄDŹ ZDRÓW!

#badaMYsię

EESKIEROWANIE
BEZ WIZYTY
U LEKARZA

BEZPŁATNY

3 PAKIETY BADAŃ 
  DLA KOBIET
  MĘŻCZYZN 
  WSPÓLNY

DLA OSÓB OD 40.
ROKU ŻYCIA

KOMPLEKSOWY

OD 8 DO 12 
RODZAJÓW

BADAŃ

Wypełnij ankietę Profilaktyka 40 PLUS umieszczoną 
w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP). To pomoże nam 
ocenić czynniki ryzyka.

Po wypełnieniu ankiety otrzymasz e-skierowanie 
na dopasowany do Ciebie pakiet badań. Nie musisz go 
drukować ani pobierać!

ZZgłoś się na badania w placówce, która realizuje program. 
Weź ze sobą dowód osobisty.

Wyniki badań otrzymasz na Internetowe Konto Pacjenta
lub w placówce, w której zrobiłeś badanie. 

1.

2.

3.
4.

JAK SKORZYSTAĆ Z BEZPŁATNEGO PAKIETU BADAŃ?

Jeżeli nie korzystasz z IKP, możesz uzyskać e-skierowanie 
na pakiet badań za pośrednictwem infolinii Domowej 
Opieki Medycznej (DOM) pod nr tel. 22 735 39 53

20.07.2021
27.07.2021
03.08.2021
(wtorek)

godz. 10:00
OŚR O D E K  K U L T U R Y  

W  S K R B EŃS K U

Zakończenie sezonu artystycznego 2020/2021

XV Noc Świętojańska. Olza, 25.06.2021 r.
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