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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

KGW Gołkowice podczas uroczystości Matki Boskiej Zielnej 
w kościele parafialnym
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Przegląd Zespołów Folklorystycznych. Biery, 2.09.2021 r.
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Letni sierpień w gminie Godów przyniósł ze sobą szczególne wy-
darzenia – mieszkanka Gołkowic Pani Alfreda Jankowska i mieszkaniec 
Łazisk Pan Alfred Wachtarczyk świętowali 90. urodziny.

Tak wspaniały jubileusz urodzin symbolizuje cały wiek wypełnio-
ny codziennymi radościami i troskami, a także pracą i poświęceniem 
dla dobra bliskich.

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

Jest nam niezmiernie miło, że możemy wspólnie cieszyć się z osią-
gnięcia przez mieszkańców naszej gminy tak wspaniałego wieku. Sza-
nownym Jubilatom życzymy dużo zdrowia i wewnętrznej siły, która 
pozwoli im przyjmować każdy kolejny dzień życia z optymizmem.

Agnieszka Pustelnik
Kierownik USC w Godowie

DRODZY MIESZKAŃCY
Do 30 września 2021 r. trwa Narodowy Spis Powszechny.

Jako Wójt naszej gminy proszę – spiszcie się jak najszybciej!
Zostało nam tylko kilka dni!

Obowiązkową metodą przekazania danych jest samospis in-
ternetowy. 

Jeżeli nie posiadamy dostępu do komputera/Internetu, dzwo-
nimy na infolinię: 22 279 99 99 i spisujemy się przez telefon.

Może też skontaktować się z nami rachmistrz, dzwoniąc z nu-
meru 22 828 88 88 lub 22 279 99 99 albo odwiedzając nas bezpo-
średnio w domu.

Osoby, które chcą szybciej skorzystać z pomocy rachmistrzów, 
proszę o kontakt telefoniczny z Gminnym Biurem Spisowym pod 
numerem 32 47 65 065 wew. 13, 14 i 11 lub kontakt osobisty – bu-
dynek urzędu, parter – pokój nr 1.

Pamiętajcie, że udział w spisie to obowiązek.
Odmowa udziału w spisie grozi karą grzywny.

Wójt Gminy Godów
(-) mgr inż. Mariusz Adamczyk

NESTORZY NASZEJ GMINY

Alfreda Jankowska

Alfred Wachtarczyk

POWIATOWA LADY D. 
NAGRODZONA

16 sierpnia w Ośrodku Kultury w Godowie odbyło się uroczy-
ste wręczenie Dyplomu Lady D. powiatu wodzisławskiego 2021. Wy-
różnienie na ręce pani Lidii Podolak złożył Senator Marek Plura wraz 
z Wójtem Gminy Godów Mariuszem Adamczykiem i Przewodniczą-
cym Rady Gminy Godów Antonim Tomasem. 

Lidia Podolak jest Przewodniczącą Wodzisławskiego Stowarzysze-
nia Amazonek. Ruch powstał we wrześniu 2004 roku, jego głównym 
celem jest wzajemne wsparcie w bardzo trudnym momencie życia, 
wywołanym diagnozą, chorobą i obciążającym leczeniem z powodu 
choroby nowotworowej.

Te niezwykłe wyróżnienia trafiają do kobiet, które wnoszą istotny 
wkład w różnych dziedzinach życia społecznego. Tytuł Lady D. sta-
nowi skrót angielskiego wyrażenia „Lady Disabled” (Dama Niepełno-
sprawna). Konkurs został zainicjowany w 2002 roku przez Marka Plurę.

K. Skrzyszowska

WRZESIEŃ 2021
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DESZCZOWO, 
ALE SPORTOWO!

W niedzielę 1 sierpnia w Godowie odbyło się wielkie sportowe 
święto. Uczestnicy akcji „Olimpijski Maraton Po Zdrowie” mieli do wy-
boru kilka dyscyplin, w których mogli sprawdzić swoje umiejętności. 
Mimo że rywalizacja przebiegała w strugach deszczu, pogoda ducha 
dopisała wszystkim.

Wydarzenie zainaugurowała jazda rekreacyjna na rowerze dla dzie-
ci (30 km) i dorosłych (80 km). Bieg główny i marsz z kijkami odbyły się 
na dystansie 10,5 km. Najmłodsi biegali na dystansie od 60 do 600 m. 

Tego dnia nie zabrakło również zabaw i animacji dla dzieci. Warta 
odwiedzenia była „Zielna Wioska” Art Pompowni oraz stoisko z ręko-
dziełem.

Każdy uczestnik otrzymał odlewany medal, natomiast w biegach 
i w marszu z kijkami najlepszych nagrodzono pamiątkowymi statuet-
kami. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy zacięcia i wspa-
niałej rywalizacji!

A.P.

TRADYCJI STAŁO SIĘ ZADOŚĆ
Tradycją już się stało, że w sierpniu u Irki Popek na Dębinie frelki 

z KGW Gołkowice rozpoczynają przy ognisku i kiełbasie wielkie świę-
towanie.

Kawa, rogaliki, babki i ptysie wszystkim smakowały.
Chlyb z fetym, kiszone ogórki i podgrzybki marynowane dawne 

czasy przypominały.
Fajnie się bawiliśmy, dopóki nas burza nie rozgoniła i do domów 

wypędziła.
N.K.

Maraton Olimpijski

Karolina Tyman Dominika Banko

Tradycyjne ognisko KGW Gołkowice na Dębinie
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DZIEWCZYNY NA MEDAL
Biegaczki Uczniowskiego Klubu Sportowego „Diament” Godów 

podczas sobotnich zawodów wywalczyły medale i pobiły swoje re-
kordy życiowe. Karolina Tyman odniosła sukces podczas 23. PZLA Mi-
strzostw Polski w biegach górskich w stylu alpejskim w kategorii mło-
dziczek, zdobywając srebrny medal Mistrzostw Polski. Natomiast Do-
minika Banko, Marlena Czyż oraz Zofia Zichlarz zanotowały bardzo do-
bry start podczas mitingu LA o Puchar Prezydenta Miasta Chorzowa. 
Dominika Banko była najszybszą zawodniczką na 200 m (27,85), zaj-
mując I miejsce w kategorii U18, a Marlena Czyż w kategorii U16, po-
bijając rekord życiowy na 1000 m (3:22,91), zajęła II miejsce. Startująca 
w kategorii starszej 11-letnia Zofia Zichlarz na 300 m wynikiem 48,83 
pobiła swój rekord życiowy o ponad sekundę.

Gratulacje dla dziewcząt za postępy w treningach i uzyskiwanie co-
raz lepszych wyników. 

S. Kalinowski
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Marlena Czyż
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POLSKO-CZESKA 
INTERAKCJA

Ciekawa inicjatywa współpracy międzynarodowej urodziła się 
w Klubie Sportowym POLTENT INTER Krostoszowice w ostatnich tygo-
dniach, gdzie została nawiązana współpraca z zagranicznym klubem 
– również z INTER-em, jednak nie włoskim jeszcze, a czeskim z niedale-
kich Petrovic. Klub z Krostoszowic pierwszy raz w historii rozegrał ofi-
cjalny mecz z rywalem z zagranicy, a po meczu prezesi obu klubów: 
Marcin Piwoński oraz Radomir Horák oficjalnie ustalili dalsze plany 
współpracy obu klubów. 

Jeszcze w tym roku czeska drużyna seniorów zagra mecz w Krosto-
szowicach, natomiast we wrześniu planowany jest do rozegrania mecz 
oldbojów obu klubów. Przy okazji informujemy, że w klubie POLTENT 
INTER Krostoszowice założyła się nowa, trzecia drużyna piłkarska zrze-
szająca zawodników +40 lat, a wszyscy chętni do dołączenia do tej naj-
starszej grupy wiekowej (rocznik min. 1981) proszeni są o kontakt te-
lefoniczny 512144917 lub śledzenie oficjalnego profilu na Facebooku 
POLTENT INTER Krostoszowice. 

Ponadto planowana jest realizacja wspólnych projektów granto-
wych o międzynarodowym charakterze. Mogą one okazać się dość 
cenne w zakresie samej organizacji klubów, jak również wzajemnego 
wsparcia dotyczącego możliwości wymiany zawodników między ze-
społami.

Prezesi obu klubów wierzą, że współpraca znacząco rozwinie się 
i uatrakcyjni samym zawodnikom grę w obu zaprzyjaźnionych klu-
bach.

Marcin Piwoński
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STYPENDYŚCI GMINY GODÓW

Imię i nazwisko Szkoła Klasa Załączniki/ osiągnięcia
Zuzanna Tomala SP Łaziska VIIa II miejsce w Powiatowym Konkursie Plastyczno-Jezykowym "Create Your English World VI"
Karol Wiertelorz SP Łaziska VI II miejsce w grupie wiekowej 12-15 lat Konkursu Fotograficznego "Pamiętamy…"

Nadia Marczak SP Godów VIIa I miejsce w kategorii proza klas VII-VIII Powiatowego Przeglądu Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży "Złoty Waw-
rzyn" 2021

Berenika Borkowska SP Łaziska IV I miejsce w XVI Powiatowym Konkursie Recytatorskim Uczniów kl. IV-VI
III miejsce w XXIII Rejonowym Konkursie Recytatorskim "Słońce, słońce i życie…"
II miejsce w IV Powiatowym Konkursie Mitologicznym
III miejsce w II Powiatowym Festiwalu Piosenki Angielskiej "Just SING!"

Oliwia Cichy SP Gołkowice VIIc I miejsce w kategorii Katame No Kata U 15 Mistrzostw Polski Judo Kata
I miejsce w kategorii Katame No Kata U 15 Pucharu Polski Judo Kata U-23, U-18, U-15, U-13 pod patronatem Burmi-
strza Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy

Tomasz Tomecki SP Skrzyszów VIIb Laureat Konkursu Przedmiotowego z Historii dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 
2020/2021

Marta Szczurek SP Skrzyszów VIIIa Laureat Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku 
szkolnym 2020/2021

Fillip Przybyła SP Skrzyszów VIb I miejsce w konkursie "W przyszłości zostanę…"
II miejsce w kategorii proza klas IV-VI Powiatowego Przeglądu Literackiego Dzieci i Młodzieży "Złoty Wawrzyn" 2021
III miejsce w XII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Jesienne Duszki, Leśne Skrzaty" w kategorii: młodzież 10-13 lat
III miejsce w IV Edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego "Najpiękniejsza pisanka"

Łukasz Adamczyk SP Krostoszowice VII I miejsce w II Powiatowym Konkursie Artystyczno-Matematycznym "Mój matematyczny lapbook" w kat. klas VII-VIII
Nicole Grzegoszczyk SP Skrzyszów Via III miejsce w VI Powiatowym Konkursie Czytelniczym "Yellow Bahama w prążki"
Aleksander Zielonka SP Krostoszowice V I miejsce w II Powiatowym Konkursie Artystyczno-Matematycznym "Mój matematyczny lapbook" w kat. klas IV-VI
Emilia Burda SP Skrzyszów VI III miejsce w Powiatowym Konkursie Plastyczno-Językowym "Create Your English World VI"

I miejsce w konkursie plastycznym "Okładka mojej ulubionej książki" sierpień 2020
II miejsce w archidiecezjalnym konkursie z okazji 100-lecia chrztu św. Jana Pawła II: "Chrzcielnica, ołtarz, kaplica" 
(19.08.2020 r.)

Julia Orlik SP Skrzyszów VIa I miejsce w VI Powiatowym Konkursie Czytelicznym "Yellow Bahama w prążki"
Hanna Szajor SP Krostoszowice V III miejsce w II Powiatowym Konkursie Artystyczno-Matematycznym "Mój matematyczny lapbook" w kat. klas IV-VI
Alicja Grzonka SP Skrzyszów VIb II miejsce w konkursie "W przyszłości zostanę…"

Maciej Kopiec SP Skrzyszów VIIIb Laureat Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku 
szkolnym 2020/2021
Finalista Konkursu Przedmiotowego z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkol-
nym 2020/2021

Sandra Adamczyk SP Skrzyszów VIb II miejsce w kategorii poezji klas IV-VI Powiatowego Przeglądu Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży "Złoty Waw-
rzyn" 2021
II miejsce w konkursie "Głosuj za Polską" Polski Plakat Plebiscytowy

Oliwia Witek SP Gołkowice VIb I miejsce w kategorii dziewczyny młodsze w narciarstwie biegowym IV edycji 2020/2021 Śląsko-Beskidziej Ligi Regio-
nalej 
II miejsce w kategorii dziewczyny młodsze w narciarstwie biegowym III edycji 2020/2021 Śląsko-Beskidzkiej Ligi Re-
gionalnej
II miejsce na dystansie 400 m kategorii dziewcząt rocznik 2009-2008 "Czekoladowe Kolce 2021"
II miejsce na dystansie 300 m "Czekoladowe Kolce 2020"
III miejsce w biegu dla dzieci i młodzieży podczas "11. Błękitnej Wstęgi Balatonu"
II miejsce w "Jubileuszowym Biegu na Złoty Groń" z okazji 400-lecia Istebnej

24 sierpnia w Ośrodku Kultury w Godowie odbyła się uroczysta gala 
stypendystów roku szkolnego 2020/2021. Gospodarzem gali był Wójt 
Gminy Godów Mariusz Adamczyk. W spotkaniu udział wzięli: Zastęp-
ca Przewodniczącego Rady Gminy Zygmunt Skupień, dyrektorzy pla-
cówek oświatowych, rodzice uczniów oraz stypendyści.

Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów skie-
rowany jest do uczniów osiągających indywidualne sukcesy nauko-
we, sportowe i artystyczne. Jego celem jest promowanie uzdolnio-
nych uczniów wśród społeczności szkolnej i lokalnej, zachęcanie ich 
do reprezentowania gminy Godów na różnych szczeblach rywalizacji 
oraz doprowadzanie do wzrostu aspiracji edukacyjnych, sportowych 
lub artystycznych i aktywności uczniów oraz stwarzanie pozytywnych 
wzorców dla społeczności uczniowskiej. Program                  przyczynia 
się również do promocji szkolnictwa Gminy Godów. W ramach realiza-
cji Programu można ubiegać się o stypendium Wójta Gminy Godów za 
osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne.

W bieżącym 2021 roku Rada Gminy Godów dokonała zmiany regu-
laminu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Godów 
za wysokie osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów. Przyjmując na se-
sji w dniu 29 marca 2021 r. uchwałę w w/w sprawie, Rada Gminy do-
stosowała zapisy regulaminu do obecnie obowiązujących przepisów 

prawa. W związku z czym stypendium Wójta Gminy Godów przyzna-
wane jest za wysokie osiągnięcia uczniom klas IV-VIII szkół podstawo-
wych pobierających naukę w gminie Godów za osiągnięcia uzyskane 
w danym roku szkolnym.

O przyznanie stypendium może ubiegać się uczeń, który spełnia co 
najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

1) uzyskał tytuł laureata lub finalisty konkursu lub olimpiady, o któ-
rych mowa w  rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i  Sportu 
w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, tur-
niejów i olimpiad,

2) uzyskał w konkursie o charakterze wiedzy lub nauki na szczeblu 
co najmniej powiatowym I, II lub III miejsce,

3)  uzyskał indywidualne osiągnięcie sportowe lub artystyczne na 
szczeblu co najmniej powiatowym, gdzie zajął I, II lub III miejsce.

Składamy serdeczne podziękowania i gratulacje tym, których wy-
różnienie oprócz stypendystów również dotyczy. Rodzicom za to, że 
akceptują i popierają działania swoich pociech, nauczycielom i wycho-
wawcom za to, że potrafią zainteresować uczniów i rozwijać ich pa-
sje oraz dyrektorom za to, że wspierają uczniów, rodziców, nauczycieli 
i wychowawców w działaniu.

Referat Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej
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JUBILEUSZE MAŁŻEŃSTWA W GMINIE GODÓW
Wiele jest uroczystości godnych świętowania, ale na szczególną 

uwagę zasługuje rocznica ślubu, gdyż jest to uroczystość wzruszająca. 
Już od kilku lat Złote Gody organizowaliśmy w szerokim gronie do-

stojnych Jubilatów. Niestety w ubiegłym roku tego świętowania nie 
mogliśmy powtórzyć, dbając o zdrowie i bezpieczeństwo naszych 
mieszkańców.

Uroczyste wręczenie odznaczeń przyznanych dostojnym Jubila-
tom przez Prezydenta RP odłożyliśmy więc na rok 2021. 

W sali bankietowej Ośrodka Kultury w Godowie gościliśmy Pary 
Małżeńskie z terenu gminy Godów:

•	10 sierpnia małżonków ze Skrzyszowa,
•	11 sierpnia małżonków z Godowa, Łazisk, Krostoszowic 

i Podbucza,
•	12 sierpnia małżonków z Gołkowic i Skrbeńska.

Wójt Gminy Mariusz Adamczyk, Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Zygmunt Skupień oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Agniesz-
ka Pustelnik mieli zaszczyt i przyjemność podejmować pary, które ob-
chodziły w 2020 i 2021 roku jubileusze wspólnego życia w małżeń-
stwie.

Otwierając uroczystość, Kierownik USC powiedziała: „Jubileusze 
małżeństwa to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale rów-
nież dla ich rodzin, przyjaciół. To dziesiątki lat nieprzerwanego, har-
monijnego pożycia małżeńskiego. Małżeństwo to wielka odpowie-
dzialność dla obojga partnerów. Zgodne i dobre małżeństwo to ta-
kie, które przetrwa wszystkie życiowe zawieruchy, by po latach zyskać 
wzajemne zrozumienie, tolerancję i szacunek”.

Wójt Gminy z okazji pięknego jubileuszu skierował do Jubilatów 
słowa podziwu i uznania. Gratulując jubileuszu, życzył Jubilatom zdro-
wia, pogody ducha, szczęścia i wielu jeszcze wspólnych rocznic.

Małżonkowie obchodzący Złote Gody [50 lat małżeństwa] uhono-
rowani zostali Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyzna-
nymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Aktu dekoracji me-
dalami dokonał Wójt Gminy. 

Wydarzenie uświetniła również obecność par, które w roku 2021 
obchodziły 60. i 65. rocznicę swojego małżeństwa. Wspaniałe Kamien-
ne Gody – jubileusz 70 lat małżeństwa obchodzili Państwo Halina i Al-
fred Wodeccy z Godowa. Parom tym wręczono pamiątkowe listy gra-
tulacyjne oraz kwiaty.

Uroczystość jubileuszy małżeństwa odbyła się w podniosłej i ser-
decznej atmosferze. Były gratulacje, kwiaty, pamiątkowe zdjęcia, ży-
czenia i chwile miłych wspomnień. Przy lampce szampana wzniesiono 
toast za pomyślność i kolejne lata we dwoje. Dla Szanownych Jubila-
tów wspólnie odśpiewano 100 lat. Uroczystość uświetniły występy na-
szych gminnych zespołów śpiewaczych: Podbuczanki z Podbucza, Go-
spodynki z Krostoszowic oraz Ballada z Godowa. 

SZANOWNI JUBILACI!
Tylko nieliczni mogą pochwalić się tak długim stażem małżeńskim, 

dlatego też prosimy raz jeszcze przyjąć od przedstawicieli władz sa-
morządowych Gminy Godów najserdeczniejsze gratulacje. Kłaniając 
się nisko wszystkim Jubilatom, życzymy:

Radości, która dostrzega piękno małych rzeczy.
Nadziei, która nie gaśnie, kiedy marzenia wydają się zbyt dalekie.
Pokoju, który koi, kiedy wszystko wyprowadza z równowagi.
Wiary, która daje oparcie, kiedy bezradność przerasta.
Niech Bóg błogosławi Wam na dalsze lata małżeństwa!
To rodzina jest najważniejszą przystanią i ostoją, do której zawsze 

powinniśmy powracać.
Serdecznie dziękujemy!

Agnieszka Pustelnik
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

w Godowie

Zdjęcia dzięki uprzejmości tygodnika Nowiny Wodzisławskie
Autor: Artur Marcisz

Halina i Alfred Wodeccy – jubilaci Kamiennych Godów

ZŁOTE GODY
Małżeńskie „tak” – pół wieku razem.
Dekalog jest naszym drogowskazem.
Mijają lata, miesiące, dni...
Odeszła młodość, która się śni.
I już nie wróci, jak chce piosenka.

Tyś już nie chłopak,
Ja nie panienka.

Dziś białe skronie, 
Zmarszczek przybywa. 
A w naszych sercach,
Miłość wciąż żywa.

Szlak wytyczony, stale do przodu. 
Raz świeci słońce, raz trochę chłodu.
Daleka droga jeszcze przed nami.
Cieszymy się sobą, dziećmi, wnukami.
Podaj swe ramię, mój Przyjacielu,
Razem zdążamy przecież do celu.

21.02.2020

Wiersz ułożony przez Panią Annę Frysztacką ze Skrzyszowa, która 
wraz z mężem świętowała Złote Gody w 2020 roku.
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Jubilaci z Gołkowic

Jubilaci ze Skrzyszowa

Jubilaci z Godowa, Krostoszowic, Podbucza i Łazisk

WRZESIEŃ 2021
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Podobnie jak w latach poprzednich młodzi sportowcy UKS Judo 
i Ju-Jitsu Łaziska szlifowali formę na obozie sportowym w Murzasich-
lu. Od 17 do 22 sierpnia przebywaliśmy w gościnnym  ośrodku „Szarot-
ka”. Zawodnicy dzień rozpoczynali od „relaksującego” biegu, gimna-
styki i śniadania. Potem zajęcia na macie i trening rzutów, padów i ran-
dori (walki treningowe) oraz doskonalenie Judo-Kata. Skorzystaliśmy 
też  z regenerujących kąpieli termalnych w termach „Gorący Potok”. 
W piątek zgodnie z planem udaliśmy się na górską wyprawę. Pod opie-
ką przewodniczki tatrzańskiej Pani Beaty Jarząbek-Giewont z Kuźnic 
wspinaliśmy się na Kasprowy Wierch, a następnie na mierzącą 2005 m 
Kopę Kondracką. Potem zejście na Halę Kondratową i powrót do Zako-
panego. Wycieczka była wyczerpująca, o czym świadczy, że nie wszy-
scy (w tym autor tekstu) zdołali przejść cały szlak i musieli nieco skró-
cić trasę. Zmęczeni bezpiecznie dotarliśmy na obiadokolację, nabiera-
jąc apetytu na kolejne wyprawy w przyszłym roku. Obóz zakończyli-
śmy sobotnim ogniskiem.

Dziękujemy grupie rodziców za pomoc przy organizacji obozu 
i opiekę nad zawodnikami oraz Państwu Sołtysom Sołectw: Łaziska, 
Godów, Skrzyszów i Gołkowice za finansowe wsparcie Klubu.
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Co to były za wakacje dla dzieci, które uczęszczały na zajęcia waka-
cyjne do Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki! 

Dzięki zaproponowanemu programowi zajęć dzieci mogły wypeł-
nić swój wolny czas twórczą, a przy tym przyjemną i wesołą zabawą. 
Uczestnicy zajęć plastycznych rozwijali swoje zamiłowania plastycz-
no-techniczne, podczas animacji dla dzieci mogli poznać postaci z róż-
nych bajek, znalazł się też czas na zrobienie sałatki owocowej czy upie-
czenie babeczek. Na zajęciach ruchowo-tanecznych najmłodsi mogli 
poprawić swoją koordynację i pamięć, a przede wszystkim dobrze się 
bawić. Podczas zajęć z robotyki i eksperymentów dzieci mogły odkryć 
świat chemii i fizyki.

Na zakończenie wakacji 29 sierpnia przy Ośrodku Kultury w Skrzy-
szowie odbył się Festyn dla dzieci. Pogoda próbowała zniechęcić dzie-
ciaki, ale one dzielnie przybyły do Skrzyszowa, żeby dobrze się bawić. 
Animacje dla dzieci, dmuchańce, malowane buzie i słodka wata cukro-
wa umiliły to pochmurne popołudnie. Mała akademia techniczna, po-
kaz sztuki walki – judo, symulator jazdy samochodem – Jazda Orlik, 
motory – miejskie, crossowe i gokarty czy spotkanie z młodymi mi-
strzami: Mateuszem Rajwą i Adamem Grzonką spowodowały, że fe-
styn stał się bardziej ekscytujący. Minidisco z wielką maskotką niesfor-
nego Chase’a z Psiego Patrolu sprawiło, że niedzielne popołudnie na 
długo pozostanie w pamięci dzieci.

Wszystkim dzieciom dziękujemy za udział, a instruktorom za przy-
gotowanie ciekawych zajęć. Już dziś zapraszamy na stałe zajęcia do 
ośrodków kultury.

Hanna Brzoza

GÓRSKI OBÓZ

WAKACJE BEZ NUDY!

Po wakacjach na treningi zapraszamy do Szkoły Podstawowej 
w Godowie we wtorki i czwartki o 17.15. Chętnych odsyłam do śledze-
nia informacji na FB https://www.facebook.com/polonialaziskajudo

Michał Kuczak
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RAJD ROWEROWY SZLAKIEM 
WALK POWSTAŃCÓW 

I POWSTANIA ŚLĄSKIEGO
21 sierpnia 2021 r. po raz 4. odbył się Rajd Rowerowy Szlakiem Walk 

Powstańców I Powstania Śląskiego. 66 rowerzystów rozpoczęło swo-
ją 25-kilometrową trasę o godzinie 10:00 z domu PZKO w Piotrowi-
cach w Czechach. Uczestnicy na starcie otrzymali pamiątkową przy-
pinkę i poczęstunek, a także złożyli kwiaty i zapalili znicz przy obeli-
sku w Piotrowicach.

Przedstawiciele gminy Godów wraz z przedstawicielami gmin Pio-
trowice i Zebrzydowice oraz uczestnikami Rajdu Rowerowego złoży-
li kwiaty pod pomnikiem przy byłym dworcu PKP w Godowie. Kolej-
nym przystankiem, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze, był cmen-
tarz w Zebrzydowicach.

Uczestnicy zakończyli swój przejazd pod  Amfiteatrem Gminnego 
Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach.

Rajd Rowerowy Szlakiem Walk Powstańców I Powstania Śląskiego 
dla uczczenia pamięci o Powstaniach Śląskich  został zorganizowany 
z inicjatywy Koła Turystyki Rowerowej Gminy Godów, Klubu Rowero-
wego Przerzutka w Zebrzydowicach, Gminy Godów, Gminy Piotrowi-
ce oraz MK PZKO Piotrowice, pod honorowym patronatem pani Izabel-
li Wołłejko-Chwastowicz – Konsula Generalnego RP w Ostrawie.

Hanna Brzoza

PROMOCYJNE LATO 2021
Na Śląsku Cieszyńskim oraz w Godowie i Jastrzębiu-Zdroju ru-

szył program lojalnościowy „Eksplorator Polskiej Marki Turystycz-
nej Śląsk Cieszyński”.

Do udziału zaprasza Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Re-
gionalnej „Olza” oraz Śląska Organizacja Turystyczna.

Każdy uczestnik programu ma szansę zdobyć nagrodę w tej 
trójpoziomowej przygodzie, dzięki której nie tylko zwiedzi nasz 
piękny region, ale również biorąc udział w rywalizacjach i grach 
terenowych, poczuje prawdziwy przypływ adrenaliny.

„Eksplorator Polskiej Marki Turystycznej Śląsk Cieszyński” to 
trzy poziomy atrakcji i rywalizacji:

•	Poziom pierwszy „Eksplorator – Amator” zakłada 
udokumentowanie odwiedzenia pięciu atrakcji turystycznych 
na terenie objętym programem w jego trakcie trwania. 
Nagroda: euroregionalny trójpak turystyczny składający 
się z bonu w wysokości 100 zł w formie vouchera do 
zrealizowania u jego wystawcy, publikacji turystycznej oraz 
gadżetu promocyjnego.

•	Poziom drugi „Eksplorator – Znawca” zakłada 
udokumentowanie odwiedzenia dziesięciu atrakcji 
turystycznych na terenie objętym programem w jego trakcie 
trwania oraz zdobycie przynajmniej minimalnej liczby 
punktów w jednej z proponowanych gier/rywalizacji.
Nagroda: bon w wysokości 300 zł w formie vouchera do 
zrealizowania u jego wystawcy.

•	Poziom trzeci „Eksplorator – Mistrz” zakłada 
udokumentowanie odwiedzenia dziesięciu atrakcji 
turystycznych na terenie objętym programem w jego trakcie 
trwania, zdobycie przynajmniej minimalnej liczby punktów 
w jednej z proponowanych gier/rywalizacji, w szczególności 
ukończenie gry terenowej w aplikacji „Wspólne Dziedzictwo 
– Gra”, która prowadzi przez najciekawsze obiekty z obszaru 
polsko-czeskiego pogranicza.
Nagroda: bon w wysokości 700 zł w formie vouchera do 
zrealizowania u jego wystawcy.

Akcja „Eksplorator Polskiej Marki Turystycznej Śląsk Cieszyń-
ski” potrwa do 15 listopada 2021 r., dlatego serdecznie zaprasza-
my już dziś do udziału w tej przygodzie, która zapewnia nie tylko 
mega emocje, ale również ciekawe i atrakcyjne nagrody.

Więcej informacji w Regulaminie na www.olza.pl oraz na stro-
nach Polskiej Marki Turystycznej Śląsk Cieszyński www.slaskcie-
szynski.travel

Nie czekaj – skorzystaj! Taka okazja nie zdarza się często!

Rajd Rowerowy Szlakiem Walk Powstańców I Powstania Śląskiego

Fo
t. 

G
CK

Si
T 

w
 G

od
ow

ie

KWIATY I ZIOŁA 
DO KOŚCIOŁA

W sierpniu Matka Boska Zielna woła: „Przynieście kwiaty i zioła do 
kościoła!”. Tak też 15.08 panie z KGW Gołkowice nazbierały ziół na plan-
tacji p. Rejmoniak i p. Kubica w Skrbeńsku, po czym przyniosły je po-
święcić do kościoła. W koszu znalazły się m.in. serdecznik, klip dagga, 
konopie siewne, słonecznik bulwiasty, aszwaganda, mięta, ruta, prze-
tacznik, pachnotka, ogórecznik, nagietek, rumianek, tymianek, tarczy-
ca bocznokwiatowa, kwiaty poru, czosnku, kukurydzy i kłosy zbóż. 

Niech każdy z was powie, że zioła najlepsze na zdrowie!
N.K.

WRZESIEŃ 2021
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sła. Na rynku zaczęło przybywać 
producentów. Tworzyły się fora, 
jak i wzrastało zainteresowanie 
tym tematem. Po zauważeniu 
tego faktu ponownie skonsul-
towałem mój pomysł z rodzica-
mi. Powiedzieli mi wtedy, że je-
śli bardzo interesuje mnie ta te-
matyka, dlaczego by nie spró-
bować, a także, że dołożą mi do 
celu. Zacząłem oszczędzać każ-
de pieniądze, jakie dostawałem, 
aby spełnić swoje marzenia. 
W tym czasie tata zabrał nas na 
dni otwarte sztolni, abyśmy zo-
baczyli, jak wygląda praca górnika. A że te dni odbywały się w byłej 
szkole górniczej o kilku profilach, zwiedziliśmy pracownie tychże kie-
runków. Tam też miałem pierwszy kontakt z drukarkami. Zobaczyłem 
ich pracę, a także co potrafią zrobić. Po tym spotkaniu byłem zupełnie 
pewien, że druk 3D będzie moją pasją, hobby, jak i moim głównym za-
jęciem w wolnym czasie. Więcej czytałem i edukowałem się, aby mieć 
jak największą wiedzę w tym temacie. W końcu mi się udało, nazbie-
rałem pieniądze i kupiłem swoją pierwszą i własną drukarkę 3D. By-
łem wtedy bardzo szczęśliwy, że sam potrafię spełniać swoje marze-
nia. Drukiem przestrzennym zajmuję się już ponad półtora roku i da-
lej brnę w ten temat, ucząc się nowych możliwości z tym związanych. 
Skończywszy klasę 8 w Szkole Podstawowej w Skrzyszowie, dostałem 
się do Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, gdzie wy-
brałem profil technik informatyk, aby dalej rozwijać się w tematyce in-
formatyki i móc rozwijać swe zainteresowania związane także z tym 
kierunkiem. 
Moja pasja jest dla mnie: odskocznią od codziennego życia, dzięki 
niej mam ogromne ilości nowych pomysłów.
Trzy słowa, które mnie opisują: kreatywność, pomysłowość, wy-
trwałość. 
W przyszłości chciałbym: stworzyć swoją własną linię drukarek 3D. 

Wydawca: Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie
Redaktor naczelny: Karina Skrzyszowska, tel. 32 47 65 630
e-mail: jestesmy@godow.pl
Adres do korespondencji: GCKSiT w Godowie, ul. 1 Maja 93, 44-340 Godów
Skład: Radosław Dawid
Druk: LASER-GRAF, ul. Kostrogaj 1, 09-400 Płock
Nakład: 1300 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i opracowywania nadsyłanych 
tekstów oraz zmian tytułów. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.

Nazywam się: Mateusz Mitko.
Mieszkam: w Skrzyszowie.
Mam lat: 15.
Moja pasja to: druk 3D. 
Wszystko zaczęło się od: chęci stworzenia czegoś pokroju gier sto-
łowych. Próbowałem tworzenia mechanizmów z klocków lub karto-
nu, lecz nie był to do końca udany pomysł. Zacząłem wtedy szukać 
czegoś, co mogłoby mi w tym pomóc. Zacząłem przeszukiwać inter-
net, aż natrafiłem na artykuł dotyczący druku przestrzennego. Wczy-
tawszy się w ów artykuł, zainteresowałem się tematem druku 3D. Był 
to rok 2017. Po przeczytaniu kilkunastu artykułów o tematyce 3D za-
cząłem poszukiwania owej drukarki. W tamtym okresie drukarki były 
w dość wygórowanych cenach, jako 11-letni chłopak nie byłem w sta-
nie wydać kilku tysięcy złotych na maszynę. W tamtym okresie natra-
fiłem także na artykuł o ręcznej drukarce 3D, 3D pen czy też długopis 
3D. Po rozmowie z rodzicami udało mi się uprosić taki długopis. Było 
to cząstkowe spełnienie marzeń. Dzięki takiemu pisakowi mogłem 
tworzyć małe projekty pokroju breloka do kluczy, zawieszki czy figu-
rek. Co prawda nie wyglądało to idealnie. Po około 3 latach ponownie 
spróbowałem przeszukać internet w temacie druku 3D, jak i drukarek. 
Ku mojemu wielkiemu zdziwieniu ceny zmalały, a dostępność wzro-

Mateusz Mitko

W 8 DNI 
DOOKOŁA 

POLSKI
Od 21 do 31 sierpnia trwała rywalizacja w Maratonie Rowerowym 

Dookoła Polski. Trasa poprowadzona możliwie najbliżej granic kraju li-
czyła około 3200 km. Do mety dojechało 39 uczestników, a z nich naj-
lepszy okazał się mieszkaniec Godowa Paweł Pieczka.

Maraton rozgrywany jest co 4 lata. Zawodnicy startują z Przylądka 
Rozewie, gdzie muszą pojawić się również na mecie. Mają na to 10 dni. 
W tym czasie sami muszą zadbać o odpoczynek, nocleg czy posiłek. 
Jednym z punktów na mapie tegorocznego wyścigu była gmina Go-
dów i Żelazny Szlak Rowerowy. 

Zwycięzcą Maratonu Rowerowego Dookoła Polski 2021 został czo-
łowy polski kolarz długodystansowy Paweł Pieczka. Godowianin poja-
wił się na mecie z fenomenalnym czasem 8 dni, 4 godzin, 7 minut i tym 
samym poprawił swój wynik z poprzedniej edycji o prawie godzinę!

Gratulujemy wytrwałości i determinacji oraz życzymy dalszych suk-
cesów!

A.P.

MŁODZI: ZWYCZAJNIE NIEZWYCZAJNI

Wydruki 3D
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FESTYN DLA DZIECI W SKRZYSZOWIE

GMINA WCZORAJ I DZIŚ

Zajęcia świetlicowe w Wiejskim Ośrodku Kultury. Skrbeńsko, 2004 r. Zajęcia wakacyjne w Ośrodku Kultury. Skrbeńsko, 2021 r.
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INTER Petrovice vs. INTER Krostoszowice
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NA ZAJĘCIANA ZAJĘCIA
OŚRODEK KULTURY
W GOŁKOWICACH OŚRODEK KULTURY 

W GODOWIE

OŚRODEK KULTURY 
W SKRZYSZOWIE

ŚWIETLICA 
W PODBUCZU

OŚRODEK KULTURY 
W SKRBEŃSKU

ZAPRASZAMYZAPRASZAMY

www.gck.godow.pl     centrum@gckgodow.pl   www.facebook.com/GCKSiT

tel. 32 47 27 532

tel. 32 47 26 417

tel. 32 47 65 630

tel. 32 47 27 050

*Zajęcia przewidziane dla osób pełnoletnich.Zajęcia są płatne.
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