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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
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Gmina Godów zakończyła realizację projektu „Kultura, media, na-
tura – innowacyjne podejście do dziedzictwa obszaru LGD Moraw-
skie Wrota” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strate-
gii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Efektami realizacji operacji są:
1. Aplikacja multimedialna: street view trusted oraz activ tour (wirtual-
ny spacer oraz wizytówki na mapach google dla 16 miejsc oraz dla Że-
laznego Szlaku Rowerowego)
•	Street View Trusted obejmowała sfotografowanie 16 lokalizacji 

i opublikowanie zdjęć na Mapach Google, indywidualnie dla 
każdej lokalizacji. Zrealizowane spacery prezentują lokalizacje 
związane z dziedzictwem kulturalnym, historycznym 
i przyrodniczym;

•	usługa Activ-Tour obejmowała połączenie wykonanych zdjęć 
w wirtualny spacer oraz opublikowanie tego spaceru na http://
wirtualny-godow.pl/. Utworzony został QR kod, który kieruje do 
spaceru:

•	usługa Street View dla Żelaznego Szlaku Rowerowego 
obejmowała utworzenie widoku ulicy dla Żelaznego Szlaku 
Rowerowego na terenie Gminy Godów i opublikowanie widoku na 
Mapach Google.

ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ PROJEKTU „KULTURA, MEDIA, NATURA 
– INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO DZIEDZICTWA OBSZARU 

LGD MORAWSKIE WROTA”

2. Kolorowanki tematyczne – wydano trzy rodzaje kolorowanek: „Ślą-
skie tradycje”, „Nasze zabytki” oraz „Przygraniczne krajobrazy”. Osoby 
zainteresowane kolorowankami mogą je otrzymać w ośrodkach kultu-
ry na terenie naszej gminy, a także w Urzędzie Gminy Godów - do wy-
czerpania nakładu. Istnieje także możliwość samodzielnego wydruko-
wania kolorowanek ze strony internetowej Gminy Godów.

3. Dziesięć wzorów interaktywnych widokówek z kodami QR - na wi-
dokówkach umieszczone są kody QR odsyłające do:
•	wirtualnych spacerów po obiektach gminnych,
•	filmu promocyjnego gminy Godów,
•	piosenki Zbigniewa Wodeckiego „Lubię wracać tam, gdzie byłem”.

Osoby zainteresowane widokówkami mogą je otrzymać w ośrod-
kach kultury na terenie naszej gminy, a także w Urzędzie Gminy Go-
dów – do wyczerpania nakładu.

4. Intermedialny system wystawienniczy - system ten jest innowacyj-
nym modułowym systemem wystawienniczym dzięki możliwości re-
konfiguracji poszczególnych elementów. Jest to system mobilny, ist-
nieje możliwość jego wykorzystania w dowolnym miejscu, w zależno-
ści od potrzeb. By ułatwić transport, zakupiono torby i wózek trans-
portowy.

5. Oznakowanie atrakcji turystycznych - zadanie obejmowało:
•	oznakowanie pomnika przyrody znajdującego się przy Kościele 

Wszystkich Świętych w Łaziskach (kompleks drzew składający się 
z 12 drzew 3 gatunków),

•	 tablicę pamiątkową przy Ośrodku Kultury w Gołkowicach 
ze zdjęciem zamku w Gołkowicach (charakterystyczne 
czworoboczne zabudowania dworskie) wraz z oznakowaniem 
umiejscowienia zamku.

B. Wala

KMN System wystawienniczy Gmina Godów

KMN Widokówki

KMN Kolorowanki

PAŹDZIERNIK 2021
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ŁAPIEMY OSTATNIE DNI SŁOŃCA, 
BIERZEMY UDZIAŁ W FESTYNIE!

26 września na kompleksie rekreacyjnym Orlik w Krostoszowicach 
zgromadziło się sporo osób. A wszystko za sprawą pomysłodawczyń 
wydarzenia - „Fajnych Babeczek” z KGW Podbucze, które postanowi-
ły, wspólnie z Radą Rodziców SP Krostoszowice, zorganizować Festyn 
Rodzinny. Pomysł wspaniały, pogoda sprzyjała, a chętnych do pokosz-
towania lokalnych specjałów i wypieków oraz do rodzinnego spędze-
nia czasu nie brakowało. Podczas tego rodzinnego spotkania można 
było skorzystać z mobilnego punktu szczepień i zaszczepić się prze-
ciwko Covid – 19. Punkt szczepień został zabezpieczony przez NZOZ 
Etna z Wodzisławia Śl.

Atrakcji na festynie nie brakowało. Panie z KGW i Rady Rodziców za-
dbały o wrażenia smakowe zgromadzonych na Orliku, serwując pysz-
ne domowe ciasta i inne specjały, zaś uczniowie i grono pedagogicz-
ne SP Krostoszowice „zagospodarowali” artystyczną stronę wydarze-
nia. Można było zobaczyć popisy taneczne i wokalne młodych talen-
tów, obejrzeć wystawę prac naszych zdolnych uczennic, a także obser-
wować ekstremalne sportowe popisy na motocyklu i bmx w wykona-
niu uczniów krostoszowickiej podstawówki. Najmłodsi mogli skorzy-
stać z kącika malowania twarzy, stanowiska kodowania na macie oraz 
kącików: artystycznego i multimedialnego, przygotowanych przez 
nauczycieli SP Krostoszowice. Całości dopełniały wielkie dmuchań-
ce i stoiska z zabawkami, które cieszyły się ogromnym zainteresowa-
niem. Ci aktywni, lubiący ruch, także znaleźli coś dla siebie, bowiem na 

RODZINNY FESTYN W KROSTOSZOWICACH

PODZIĘKOWANIE DLA BYŁYCH PREZESÓW 
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Z GMINY GODÓW 
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27 września 2021r. podczas sesji Rady Gminy Godów Zastępca Wój-
ta Gminy Pan Tomasz Kasperuk, Sekretarz Gminy Pani Brygida Dobisz 
oraz Przewodniczący Rady Pan Antoni Tomas wręczyli kwiaty oraz dy-
plomy Panu Leonowi Dobrowolskiemu (Skrzyszów), Panu Zbigniewo-
wi Klimek (Łaziska), Panu Henrykowi Olejok (Godów) oraz Panu Miro-
sławowi Wójcińskiemu (Gołkowice) z podziękowaniem za wielolet-
nią współpracę, zaangażowanie, poświęcenie, lojalność i zrozumienie 
w czasie pełnienia funkcji Prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych.

G. Pietroszek

boiskach Orlika trwały rodzinne rozgrywki sportowe przy wsparciu KS 
Poltent INTER Krostoszowice. Za sprawą Ochotniczej Straży Pożarnej 
ze Skrzyszowa można było z bliska przyjrzeć się wozowi strażackiemu 
oraz wziąć udział w krótkim szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy.

Piękna pogoda, liczne atrakcje i wspaniała atmosfera okazały się 
przepisem na bardzo udane rodzinne spotkanie na Orliku. Dziękujemy 
KGW „Fajne Babeczki” i Radzie Rodziców SP Krostoszowice za organi-
zację festynu, współpracę i poświęcony czas oraz firmie Poltent za nie-
ocenioną pomoc i wsparcie.

Festyn rodzinny zorganizowano w ramach akcji #SzczepimySię 
z KGW, promującej szczepienia przeciw COVID-19.

Aleksandra Strączek

Rodzinny festyn w Krostoszowicach, 26.09.2021 r

Podziękowanie dla byłych prezesów OSP z Gminy Godów
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POGRANICZE NA SPORTOWO

30 września miłośnicy biegów i nordic walking wzięli udział w orga-
nizowanych przez Gminę Godów imprezach: „Biegu po zdrowie - Po-
granicze na sportowo” oraz „Festiwalu Nordic Walking - Pogranicze na 
sportowo”.

Zawodnicy wyruszyli o godzinie 17.00 z Transgranicznej Strefy Ak-
tywności. Trasa wiodła ulicami Gołkowic: Wyzwolenia, Borowicką, Le-
śną i Rzeczną. Na mecie każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy upomi-
nek i nagrodę: worek sportowy, bluzę oraz medal. Wszyscy dodatkowo 
otrzymali ciepły posiłek i napój.

„Bieg po zdrowie - Pogranicze na sportowo” oraz „Festiwal Nordic 
Walking - Pogranicze na sportowo” organizowane były z projektu „Sy-
nergia - integracja społeczności i instytucji pogranicza Godowa i Pe-
trovic u Karvine”, który jest współfinansowany ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
- Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020.

B. Wala

Pogranicze na sportowo, 30.09.2021 r.

Jubileusz 25-lecia współpracy polsko-czeskiej, 25.09.2021 r.
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25 – LECIE WSPÓŁPRACY OSP 
GOŁKOWICE I SDH ZÁVADA

Ćwierćwiecze współpracy świętowali 25 września strażacy ochot-
nicy z Gołkowic i  czeskiej Závady. W ośrodku kultury w Gołkowicach 
wspominano  inicjatorów i wykonawców porozumienia  -  wójta Petra 
Trojka i śp. Ludwika Piechaczka  za to, że w roku 1995 podpisali umowę 
o wzajemnej współpracy polsko-czeskiej, a  rok później  [dzięki  pomy-
słodawcy śp. dh Alfredowi Surmie] rozszerzyli umowę o współpra-
cę działających na    terenie   przygranicznym jednostek ochotniczych 
straży pożarnych, którą podpisali ówcześni prezesi – śp. Jan Surma 
z OSP Gołkowice i Milan Mencner z SDH Závada. Minęło 25 lat od tam-
tego pamiętnego momentu, a przez cały ten czas współpraca rozwi-
ja się owocnie na wielu płaszczyznach: służbowej, kulturalnej, oświa-
towej, ale też prywatnej między strażakami i ich rodzinami, między 
mieszkańcami Gołkowic i Závady oraz całymi gminami i powiatami. 
Obecni prezesi OSP Gołkowice (Piotr Szkudlarek) i SDH Závada (Jin-
drich Filip) zapewnili o kontynuacji i dalszym rozwoju współpracy. 
Uroczyste obchody były okazją, aby podziękować osobom szczegól-
nie zaangażowanym. Czeskim "brązowym medalem za współpra-
cę międzynarodową" uhonorowani zostali:   dyrektor GCKSiT p. Tatia-
na Stopyra i Przewodniczący Rady Gminy w Godowie druh Antoni To-
mas. Polskie odznaki    „zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej po-
wiatu wodzisławskiego" otrzymali: wójt Marian Lebiedzik i dh Jindrich 
Filip.  Zgromadzeni goście, przedstawiciele władz samorządowych, 
przedstawiciele władz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz 
Komendanci Państwowej Straży Pożarnej gratulowali jubilatom i sta-
wiali za wzór do naśladowania.

Piotr Szkudlarek
Prezes OSP w Gołkowicach

Fo
t. 

G
CK

Si
T 

w
 G

od
ow

ie
Fo

t. 
G

CK
Si

T 
w

 G
od

ow
ie

I MIEJSCE DLA STRONY 
INTERNETOWEJ SOŁECTWA 

ŁAZISKA
30 września 2021 r. podczas „Forum sołtysów województwa ślą-

skiego” nastąpiło wręczenie nagród w konkursie „Piękna wieś woje-
wództwa śląskiego”. W kategorii „Najlepsza strona internetowa sołec-
twa” pierwsze miejsce, a tym samym nagrodę w wysokości 2.000,00 zł, 
zdobyła strona http://solectwolaziska.pl. Gratulujemy! 

W imieniu sołectwa Łaziska nagrodę odebrał Pan Zbigniew Gajek 
– radny Rady Gminy Godów, a jednocześnie administrator nagrodzo-
nej strony oraz Pan Tomasz Kasperuk – Zastępca Wójta Gminy Godów.

B. Wala

Piękna wieś – wręczenie nagrody, 30.09.2021 r.
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I EDYCJA NOCNA TOUR DE SILESIA
W dniach 11-12 września 2021 na terenie gminy Godów odbyła się 

I Nocna Edycja Tour de Silesia. Jak sama nazwa wskazuje, głównym za-
łożeniem tej edycji było pokonanie wybranego dystansu nocą. Każdy 
z uczestników miał do wyboru dystans o długości 125 km lub 300 km. 
Aby zaliczyć tak zwaną „nockę”, godziny startów zostały odpowiednio 
zmodyfikowane. I tak zawodnicy rywalizujący na dystansie 300 km ru-
szyli na trasę w sobotę o godzinie 18.00, a Ci, który wybrali dystans 125 
km, o 21.00. Sam pomysł na tego rodzaju imprezę zrodził się podczas 
lipcowej edycji. Chcieliśmy, aby każdy z uczestników mógł sprawdzić, 
jak wygląda jazda w nocy podczas takiego maratonu. Jest to zupełnie 
inne wyzwanie, gdyż trzeba zadbać o bardzo dobre oświetlenie rowe-
ru oraz stawić czoła senności. Do tego możemy podziwiać okolicę z zu-
pełnie innej perspektywy, wszak nocą wiele miejsc wygląda zupełnie 
inaczej niż za dnia. 

Baza maratonu, która po raz kolejny mieściła się na obiekcie spor-
towym w Godowie, została otwarta w sobotę o godzinie 16.00. Szyb-
ko pojawili się pierwsi uczestnicy, którzy po odebraniu pakietu mogli 
w spokoju szykować się do startu. Każdy z uczestników mógł skosz-
tować pysznego kołocza oraz  kiełbaski z grilla. Pogoda dopisała po 
raz kolejny, więc atmosfera była iście sielankowa. Spokojne rozmowy, 
oglądanie rowerów innych uczestników, czy też ostatnie przygotowa-
nia własnych maszyn - tak dotarliśmy do godziny 18.00, kiedy to spod 
bramy startowej na trasę dystansu 300 km ruszyli pierwsi śmiałkowie. 
Start odbył się pod eskortą miejscowej policji, za co serdecznie dzięku-
jemy! Po starcie z Godowa zawodnicy jechali w kierunku Opolszczyzny 
przez takie miejscowości jak: Krzyżanowice, Borucin czy Kietrz. Pierw-
szym większym miastem były Głubczyce, gdzie chętni mogli zatrzy-
mać się na stacji paliw, aby uzupełnić zapasy. Nie był to jednak punkt 
obowiązkowy. Kolejne kilometry to ciekawe tereny Opolszczyzny, któ-
re wcale nie były takie proste, jak by się mogło wydawać. Małe, lecz 
liczne pagóreczki niejednemu zawodnikowi dały się we znaki. Po po-
nad 150 km zawodnicy dotarli do Krapkowic, gdzie znów mogli zatrzy-
mać się i uzupełnić zapasy na całodobowej stacji paliw. Możemy więc 
powiedzieć, iż pierwsza cześć tego maratonu była samowystarczalna 
– każdy zawodnik musiał sam dbać o siebie. Na kolejnych kilometrach 
największą atrakcją był zdecydowanie podjazd na  Górę Św. Anny – 
największe wzniesienie na trasie maratonu. Później szybki zjazd i czas 
na pierwszy, a zarazem jedyny zorganizowany punkt kontrolny na tra-

sie maratonu. Mieścił się on w Barze pod Lipami obok pocysterskie-
go Zespołu Klasztorno-Pałacowego w Rudach. Każdy z zawodników 
mógł tam odpocząć, uzupełnić swoje bidony oraz zjeść sporego bur-
gera z frytkami. Po uzupełnieniu kalorii wystarczyło pokonać ostatnie 
70 km i zameldować się na mecie w Godowie. Dystans 300 km najszyb-
ciej pokonali panowie: Grzegorz Wojtaczka, Marcin Kubica, Stanisław 
Kolorz, Grzegorz Kramek oraz Mariusz Zieliński. 

W międzyczasie odbywała się rywalizacja na dystansie 125 km. 
Na trasie można było spotkać większe i mniejsze grupki osób, które 
oświetlając sobie drogę, sprawnie pokonywały kolejne kilometry. Wi-
dok oświetlonych „pociągów” z rowerzystów pod Raciborzem był nie-
zwykły. Jedyny punkt kontrolny dla tego dystansu również mieścił się 
w Rudach, gdzie każdy mógł z naddatkiem uzupełnić kalorie. Atmosfe-
ra na punkcie była na tyle dobra, iż niejeden uczestnik miał kłopot, aby 
ruszyć na ostatnie kilometry w kierunku mety. Pomimo trudnych wa-
runków jazdy, do jakich zdecydowanie można zaliczyć noc, podczas 
maratonu brak było przykrych incydentów. Wszyscy uczestnicy bez-
piecznie dotarli do mety, co zasługuje na szczególną uwagę. Najszyb-
ciej dystans 125 km pokonali: Andrzej Łyszczarz, Mariusz Buczkowski 

JESTEŚMY NR 190
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oraz Krystian Konieczny. Na mecie na każdego uczestnika czekał pa-
miątkowy medal oraz kiełbaska z grilla. Impreza zakończyła się w nie-
dzielny poranek, kiedy to ostatni uczestnik dystansu 300 km przekro-
czył linię mety. 

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom! Dziękujemy tak-
że władzom Gminy Godów za pomoc oraz umożliwienie organiza-
cji naszych wydarzeń sportowych. Nieopisana jest także pomoc Pań 
z Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki, którym bardzo dzię-
kujemy. Osoby chętne do udziału w naszym maratonie zapraszamy 
już w 2022 roku. II Edycja Nocna odbędzie się najprawdopodobniej 
w maju, natomiast VI Edycja Tour de Silesia będzie mieć miejsce 16-17 
lipca 2022. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz 
fanpage na Facebooku – wszystko pod hasłem Tour de Silesia.

Paweł Pieczka

PAŹDZIERNIK 2021
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MIĘDZYPOKOLENIOWY EKO-PIKNIK W SKRBEŃSKU

W niedzielne popołudnie 5 września 2021 roku przy pięknej, sło-
necznej pogodzie zakończony został projekt „Eko Kolonijo – między-
pokoleniowa ekologia”. Z tej okazji w Skrbeńsku zorganizowany został 
piknik ekologiczny. Na tłumnie zgromadzonych uczestników czekało 
mnóstwo atrakcji. Dzieci miały okazję poszaleć na dmuchanym pla-
cu zabaw oraz wziąć udział w przeróżnych zabawach integracyjnych. 
Była okazja do zrobienia olbrzymich baniek mydlanych oraz do spo-
tkań z ulubionymi postaciami z bajek. Dobra zabawa przeplatała się 
z edukacją ekologiczną i cenną wiedzą. Dzieci, które przez okres wa-
kacyjny brały udział w warsztatach ekologicznych, podczas których 
między innymi zagospodarowały skarpę przed Ośrodkiem Kultury 
w Skrbeńsku, dokonały jej uroczystego otwarcia. To jedyne takie miej-
sce w okolicy, gdzie posadzono zioła oraz rośliny jadalne, z których ko-
rzystać mogą mieszkańcy gminy oraz okolic. Na naszej skarpie znala-
zły się: majeranek, tymianek, bazylia, mięta pieprzowa, mięta polna, 
rozmaryn, melisa, szałwia, lawenda oraz pysznogłówka. Pośród ziele-
ni zamontowane zostały hotele-domki dla owadów, które zapewnią 
schronienie różnym gatunkom. Wszystkie te działania zrealizowane 
zostały przez dzieci z grupy Kamelki przy nieocenionym wsparciu pań 
z Koła Gospodyń Wiejskich w Skrbeńsku pod czujnym okiem instruk-
tora. Dla uczestników projektu przygotowane zostały pamiątkowe dy-
plomy potwierdzające zdobytą podczas zajęć wiedzę.

Część artystyczną pikniku rozpoczęła dynamicznym występem 
grupa taneczna Anava, prezentując układ taneczny pochodzący 
z koncertu „Przystanek HIT”, którego premiera miała miejsce pod ko-
niec czerwca tego roku. Zespół porwał publiczność w muzyczną po-
dróż po europejskich przebojach.

W czasie trwania imprezy cały czas można było podziwiać wysta-
wę, na której znalazły się prace plastyczne o tematyce ekologicznej 
wykonane przez grupę Kamelki. Znalazło się tam również stoisko z zio-
łami oraz z sadzonkami, którymi dzieci miały się opiekować przez cały 
czas trwania projektu.

Jako że piknik miał na celu promowanie nie tylko ekologii, ale tak-
że zdrowego trybu życia, nie mogło zabraknąć zajęć ruchowych. Na 

wszystkich chętnych czekały zajęcia jumping fitness. Pod okiem in-
struktora można było poskakać w rytm energetycznej muzyki.

Dodatkową atrakcją był pokaz pożarniczy w wykonaniu jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej z Gołkowic. Była to wyjątkowa okazja, aby 
wsiąść do wozu strażackiego. Strażacy umożliwili dzieciom lanie wody 
z węża. Wywołało to wiele radości wśród najmłodszych. Można było 
skorzystać z szybkiego szkolenia z pierwszej pomocy. Z pomocą fan-
toma zaprezentowane zostały zasady przeprowadzania akcji ratowni-
czej. Najmłodsi uczestnicy festynu dowiedzieli się więcej o resuscyta-
cji krążeniowo-oddechowej.

Muzyczną część popołudnia rozpoczął pełen pozytywnych emo-
cji i dobrej zabawy występ wokalny przebojowej grupy Kamelki z pro-
ekologicznym utworem „Bąki z łąki”. Kolejną muzyczną niespodzianką 
podczas niedzielnego pikniku był występ zespołu Dream Label. Gru-
pa młodych muzyków, wraz z charyzmatyczną wokalistką na czele, za-
grała dobrze znane covery we własnych aranżacjach. Zespół zaprezen-
tował także autorski utwór, który zgromadzona publiczność przyjęła 
z ogromnym entuzjazmem. 

Wszystkim zaangażowanym w realizację projektu oraz uczestni-
kom wrześniowego pikniku bardzo serdecznie dziękujemy. Wierzymy, 
że ukończony projekt przyczyni się do szerzenia świadomości ekolo-
gicznej poprzez dbanie o naszą planetę i środowisko. Mamy nadzie-
ję, że piknik ekologiczny na stałe wpisze się w kalendarz imprez w na-
szej gminie. 

K. Skrzyszowska

Działania zrealizowano w ramach projektu „EkoKolonijo - między-
pokoleniowa ekologia” programu Działaj Lokalnie.

Międzypokoleniowy eko-piknik w Skrbeńsku, 05.09.2021 r.
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INNOWACJE REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GOŁKOWICACH

Kreatywność to proces generowania oryginalnych 
pomysłów, które mają wartość. (…)

Innowacja natomiast to wprowadzenie nowych pomysłów w życie.
Ken Robinson „Kreatywne szkoły”

W polskiej szkole potrzebni są innowatorzy – czytamy w licznych 
artykułach naukowych. Poszukujemy nauczycieli z pasją, partnerów 
w relacjach, mentorów zachęcających i wspomagających uczniów 
w rozwoju, autentycznych autorytetów, którzy czują, że mogą być pre-
kursorami zmian- alarmują naukowcy. Nauczyciele ze Szkoły Podsta-
wowej w Gołkowicach podejmują trud innowacyjnych działań i poka-
zują, jak w miarę szybko i „bezboleśnie” można wprowadzić ciekawy 
i nowy koncept w życie szkoły.

Pierwszą innowacją realizowaną wśród uczniów klas I-III, wspiera-
jącą rozwój czytelnictwa, jest międzynarodowy projekt edukacyjny 
„Czytam z klasą, lekturki spod chmurki”, który spełniają panie: Anita 
Kurasz i Katarzyna Krzeszowska. Innowacja pedagogiczna opiera się 
na niestandardowym sposobie pracy z lekturą. Poprzez atrakcyjne za-
dania projektowe uczniowie włączą się w wiele innowacyjnych dzia-
łań z tekstem. Polega ona na skorelowaniu czytania określonej lektury 
ze zgłębianiem wiedzy na temat cech i kompetencji zawodowych bo-
haterów w niej występujących. Ponadto projekt ma na celu wspiera-
nie młodych ludzi w myśleniu o swojej karierze jak o czymś, co się dy-
namicznie zmienia, jak o nie mającym końca procesie uczenia się i od-
krywania siebie.

Druga innowacja pedagogiczna jest odpowiedzią na aktualne po-
trzeby dzieci i wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programo-
wej kształcenia ogólnego oraz opublikowane przez Ministerstwo 
Edukacji i Nauki kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkol-
ny 2021/2022 ( Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Roz-
wijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne). Wy-
chodząc naprzeciw potrzebom ekologicznym, panie: Katarzyna Krze-
szowska i Anita Kurasz opracowały innowację pedagogiczną, dotyczą-
cą uczniów klas pierwszych, pod tytułem „Z ekologią na TY” . Ma ona 
wyposażyć uczniów w określone wiadomości, umiejętności i posta-
wy, w przystępny sposób przybliżyć dzieciom świat przyrody, uświa-
domić, że są jej częścią oraz uwrażliwić na przejawy degradacji środo-
wiska i rozwijać pozytywne zachowania wobec ochrony środowiska. 
Dzieci mogą być pełnowartościowymi partnerami dorosłych w walce 

o ochronę środowiska, dlatego będą brały udział w eksperymentach 
i doświadczeniach oraz będą formułowały wnioski i spostrzeżenia.

Kolejna innowacja pedagogiczna pod tytułem „Mediacja rówieśni-
cza”, realizowana przez panią Beatę Bienię, odnosi się do uczniów klas 
siódmych i ósmych. Młodzież na dodatkowych zajęciach uczy się roz-
wiązywania konfliktów klasowych poprzez mediację pod nadzorem 
mediatora szkolnego. Szkoła jest swoistym laboratorium, w którym 
kształtuje się wiedza oraz umiejętności społeczne dzieci i młodzie-
ży. Jest też jednym z miejsc, gdzie w sposób nieunikniony stykamy się 
ze „światem konfliktów”, dlatego należy wyposażyć uczniów w sprzy-
jające narzędzia służące do rozwiązywania konfliktów. Alternatywną 
metodą dla tradycyjnych sposobów rozstrzygania sporów jest media-
cja. Przez mediację rozumie się dobrowolny i poufny proces, w któ-
rym fachowo przygotowana, niezależna i bezstronna osoba, za zgo-
dą stron, pomaga im poradzić sobie z konfliktem. Mediacja pozwala 
określić kwestie sporne, pokonać bariery komunikacyjne, opracować 
propozycje rozwiązań i, jeśli taka jest wola stron, zawrzeć wzajem-
nie satysfakcjonujące porozumienie. Siłą mediacji jest rozmowa skon-
fliktowanych stron o tym, co dzieli, wspólne poszukiwanie rozwiązań 
oraz świadome przyjęcie odpowiedzialności za wypracowane po-
rozumienie. Mediacja chroni prawa i interesy stron konfliktu. Sprzy-
ja budowaniu relacji pomiędzy nauczycielami, innymi pracownika-
mi szkoły, uczniami oraz rodzicami nawet w sytuacjach sporu. Media-
cja wprowadza kulturę dialogu i współodpowiedzialności za kształ-
towanie klimatu w szkole. Stanowi ważne i skuteczne narzędzie po-
mocy psychologiczno-pedagogicznej w pracy z dziećmi i młodzieżą, 
zgodnie z rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej dotyczący-
mi zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznej i pedago-
gicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Media-
cja jest także elementem edukacji prawnej w szkole. Przepisy prawa 
umożliwiają stosowanie mediacji do rozwiązywania konfliktów w śro-
dowisku szkolnym, a zawarte w tej procedurze porozumienia mogą 
zakończyć spór, bez potrzeby sięgania do innych prawnych środków 
interwencji.

Szkoła w Gołkowicach, wprowadzając innowacje i realizując orygi-
nalne pomysły, stara się zaspokajać wyzwania, jakie stawia przed nią 
współczesna edukacja.

Beata Bienia

09. 09 oraz 10.09. 2021r. dzieci z grupy „Smerfy" oraz „Biedronki” 
z Przedszkola Publicznego im. Przyjaciół Kubusia Puchatka z Gołko-
wic obchodziły niezwykły dzień – Dzień Marzyciela. Wszystkie zajęcia 
podporządkowane były temu nietypowemu świętu.

Dzieci poznały wiersz „Marzenia” H. Niewiadomskiej oraz „Dyzio 
Marzyciel” J. Tuwima. Przedszkolaki rozmawiały o tym, co to są marze-
nia, kto to jest marzyciel, a także dyskutowały o tym, czy marzenia są 
łatwe, czy trudne w realizacji. W tym dniu nasze przedszkolaki chodzi-
ły z głowam w chmurach niczym Dyzio Marzyciel z utworu Juliana Tu-
wima. Mogliśmy wspólnie marzyć i bujać w obłokach. Posypani „ma-
gicznym pyłem” wędrowaliśmy po „Magicznej Krainie”. Dzieci z wiel-
kim entuzjazmem opowiadały o swoich marzeniach oraz z ogromną 
chęcią rysowały swoje największe marzenia.

Był czas na wspólne tańce, zabawy przy piosenkach o marzeniach. 
Dzień ten stał się okazją do rozwijania wyobraźni i kreatywności, a tak-
że był okazją do dobrej zabawy. Dzień Marzyciela, czyli jakże wyjątko-
wy i niezwykły dzień…

Życzymy wszystkim spełnienia marzeń, tych dużych oraz tych ma-
łych!

Weronika Hejmej
Weronika Czyż Przedszkolaki w świecie marzeń

PRZEDSZKOLAKI W ŚWIECIE MARZEŃ
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MŁODZI: ZWYCZAJNIE 
NIEZWYCZJANI

Nazywam się: Blanka Smołka.
Mieszkam w: Skrbeńsku.
Mam lat: 12.
Moja pasja to: hokej.
Wszystko zaczęło się od: tego, że rodzice zabrali mnie na lodowisko, 
gdy miałam 8 lat. Jazda na łyżwach od razu nie była dla mnie więk-
szym problemem. Z łyżwami na nogach poczułam się lepiej niż w bu-
tach :) od tamtej pory każdą wolną chwilę chciałam spędzać na lodo-
wisku.
Moja pasja jest dla mnie: odskocznią od codzienności. Kocham grać 
w hokeja, każdy mecz daje mi wiele uczuć. Kiedy wygrywamy, jest dla 
mnie powodem do dumy, a każda porażka motywuje mnie do kolej-
nych treningów.
Trzy słowa, które mnie opisują:
- pozytywna,
- zwariowana,
- energiczna.
W przyszłości chciałabym: w biało-czerwonych barwach stanąć na 
lodowisku i reprezentować Polskę w lidze hokejowej kobiet.
Trzymajcie za mnie kciuki!

WSPOMNIENIE O PANI 
OLDZE MENDREK

No tak, trzeba umierać. 
Śmierć jest ogromna i niezrozumiała.

Czesław Miłosz

W piękny październikowy dzień serce pani Olgi Mendrek skończy-
ło swoją pracowitą szychtę. Olga Mendrek zmarła 6 października 2021 
roku. Zostawiła w żałobie nie tylko rodzinę, ale całą wieś. Wieś Krosto-
szowice. Wieś, którą umiłowała i poświęciła dla niej swoje życie, bo to 
była jej mała Ojczyzna.

Pochodziła z rodziny nauczycielskiej. Oboje rodzice: Franciszek Or-
szulik i Eugenia Foberówna studiowali w Seminarium Nauczycielskim 
w Bobrku. Orszulik Franciszek podjął pierwszą pracę w szkole w Koń-
czycach Małych, Foberówna w szkole u ojca Fobera w Gołkowicach. 
Pani Mendrek przyszła na świat 26 marca 1924 roku w Wilchwach. Na-
stępnie ukończyła 3 klasy Gimnazjum Karola Miarki w Żorach, później 
wybuchła wojna w 1939 r.

Po powrocie z wojennej ucieczki, pod presją Gestapo, przeniosła się 
do krewnych do Skoczowa. Ukończyła IV klasy gimnazjum i mając małą 
maturę, rozpoczęła naukę w Liceum Pedagogicznym na Bobrku w Cie-
szynie. Zaś w czerwcu 1947 roku zdała maturę, w sierpniu wyszła za mąż, 
a pracę rozpoczęła we wrześniu. Jej małżonek Franciszek Mendrek zo-
stał kierownikiem, a ona nauczycielką w krostoszowickiej szkole.

„W szkole w Krostoszowicach zaczęliśmy normalne życie. Urodzi-
ły się 3 córeczki. Zbudowaliśmy dom. Praca w szkole przynosiła wie-
le satysfakcji. W zimowe miesiące przygotowywało się przedstawie-
nia. Ja układałam teksty, dekoracje malował mąż. Zdobyliśmy zaufa-
nie i sympatię rodziców. Dzięki temu czynem społecznym został przy-
budowany do starej szkoły nowy pawilon. Jednocześnie ukończyliśmy 
Studium Nauczycielskie w Raciborzu” – pisała pani Olga w książce „Od 
przeszłości do współczesności”.

W 1967 roku została dyrektorką szkoły. Poziom szkoły podniósł się 
do VIII klasy, zwiększyła się liczba nauczycieli. Pani Olga prowadziła 
kółko polonistyczne, na którym uczniowie rozwijali swoje zdolności 
humanistyczne i wykazywali się nimi na olimpiadach. Dodatkowo zo-
stała opiekunką Samorządu Szkolnego, ucząc dzieci aktywności i sa-
morządności. Pracowała społecznie jako radna, przewodnicząca KGW, 
prowadziła regionalny zespół wokalny. W 1979 r. zmarli ojciec i mąż, 
wówczas przeszła na emeryturę, pracując w szkole tylko jako polonist-
ka i bibliotekarka. Jej linię zawodową kontynuowała córka polonist-
ka oraz wnuczka – nauczycielka w „Ekonomiku”. Doczekała się 3 wnu-
czek i jednego wnuka oraz 6 prawnuków, kochała ich bardzo i cieszyła 
się ich zainteresowaniami i postępami w nauce. „Mieszkam spokojnie 
z moją najmłodszą córką, najmłodszą wnuczką i jej dwoma synusiami 
w domu przy autostradzie i czasem drapię się z moją laską na wzgó-
rze ku Ewaldowi, aby spojrzeć na ukochaną szkołę i wieś” – pisała pani 
Olga we wspomnianej książce.

Jej wartości i miłość do małej Ojczyzny zostaną w sercu wielu kro-
stoszowickich mieszkańców. Pozostawiła po sobie, na pamiątkę, pięk-
ny symbol – szkołę, czyli mądrość.

Niech pamięć o Niej trwa!
Beata Bienia
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GMINA WCZORAJ I DZIŚ

Spotkanie pod pomnikiem Powstańców Sl. w Godowie , lata 80-te Spotkanie pod Pomnikiem 28.08.2017 r.
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FESTYN ZIEMNIACZANY W SKRZYSZOWIE

Doroczny festyn ziemniaczany odbył się tradycyjnie w Skrzyszowie 
w drugą sobotę września na placu przy Ośrodku Kultury. W tym roku 
był wyjątkowy za sprawą współpracy z KGW „Fajne Babeczki” z Pod-
bucza w ramach programu „Szczepimy się z KGW”. Dzięki nim zorga-
nizowano stoisko degustacyjne, bieg towarzyski, atrakcje dla dzieci, 
a na scenie zobaczyliśmy po prostu więcej. W tym roku występował 
zespół Gospodynki z Krostoszowic, Jorgusie i Roszak Show. Zespoły 
bardzo różne, jednak ich wspólną cechą jest zamiłowanie do tradycji 
śląskiej muzyki. Innego rodzaju tradycją skrzyszowskiego festynu jest 
ziemniaczane menu serwowane przez zespół Familijo. Owe tradycyj-
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ne placki ziemniaczane rozchodziły się jak przysłowiowe świeże bu-
łeczki, a nawet lepiej. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa 
zwierząt Stowarzyszenia Hodowców Drobnego Inwentarza. Obok wy-
jątkowych ras kur, kogutów, królików itp. najdostojniej prezentowała 
się koza, wygłaskana przez wszystkie dzieci (i nie tylko). Podczas im-
prezy funkcjonował punkt szczepień przeciw COVID-19, z którego sko-
rzystało 60 osób. Każdy zaszczepiony otrzymał promocyjny gadżet. 
Tegoroczny festyn ziemniaczany należy uznać za bardzo udany z po-
wodu wspaniałej pogody i licznego udziału mieszkańców. 

Paweł Sobik



4 września w Parku Sołeckim w Łaziskach odbył się długo wyczeki-
wany festyn. Impreza 

odbyła się w ramach akcji ,,Szczepimy się z KGW” organizowanej 
przez KGW Łaziska i podczas jej trwania była możliwość zaszczepienia 
się przeciw COVID-19.

Organizację festynu wspierało GCKSiT w Godowie, a także Rada So-
łecka w Łaziskach.

Na początku zabrzmiały tradycyjne pieśni ludowe w wykonaniu ze-
społu Kalina, a po niej wystąpił pochodzący z Łazisk duet DoubleT (Ja-
kub Tront i Klaudia Tomala), który zaprezentował piosenki światowego 
formatu we własnych, niecodziennych aranżacjach. 

Później scenę opanował zespół Cumbancheros w iście latynoame-
rykańskim wydaniu. Wszyscy członkowie zespołu pochodzą zza oce-
anu: Kuba, Meksyk, Wenezuela, Kolumbia. W Łaziskach zabrzmiała 
w pełni oryginalna muzyka kubańska wzbogacona pokazem i anima-
cjami tańców latino w wykonaniu formacji KiS Dance. Niektórych gorą-
ce rytmy porwały do tańca, u innych po prostu wywoływały zachwyt 
i uśmiech na twarzy. 

Poza sceną funkcjonował punkt animacji dla dzieci z dmuchańca-
mi oraz stoisko degustacyjne KGW z Łazisk. Całą imprezę poprowadził 
honorowy obywatel gminy - Henryk Grzonka - pochodzący właśnie 
z Łazisk. 

Paweł Sobik

FESTYN SOŁECKI W ŁAZISKACH

NOCNY RAJD ROWEROWY KOŁA TURYSTYKI 
ROWEROWEJ GMINY GODÓW

Po rocznej przerwie z powodu pandemii Koło Turystyki Rowerowej 
Gminy Godów ponownie zorganizowało w dniu 18.09.2021 r. Nocny 
Rajd Rowerowy. O godzinie 18.00 z boiska KS-27 w Gołkowicach, mimo 
zimna i w kroplach deszczu, wystartowało 54 uczestników, aby poko-
nać trasę 15 km. Trasa wiodła bocznymi uliczkami Gołkowic, Godowa 
i Skrbeńska. Na zakończenie rajdu wszyscy uczestnicy przejechali run-

dę honorową dookoła bieżni na boisku KS-27 w Gołkowicach, gdzie 
czekała na nich gorąca grochówka.

S. Grym
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