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Z IMPETEM W NOWY ROK SZKOLNY

JUBILEUSZ KGW Z GODOWA

ŚLUBY CZYSTOŚCI W ŁAZISKIEJ PARAFII

PIŁKARSKIE ŚWIĘTO W KROSTOSZOWICACH
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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

Projekt „Synergia - integracja społeczności i instytucji pogranicza Godowa i Petrovic u Karvine” jest 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego - Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020

Wyjazd uczniów klas czwartych SP w Skrzyszowie do Bochni

Gromada Zuchowa ze Skrzyszowa na wyjeździe w Rzuchowie

Zakończenie sezonu rowerowego Koła Turystyki Rowerowej Gminy 
Godów, 09.10.2021 r. 

Atomy są piękne, praca konkursowa Wojciecha Oślizło
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KAMPANIA 
INFORMACYJNA JZWIK

4000 zł rocznie może kosztować nas nieszczelna spłuczka. 
1700 zł może zaoszczędzić czteroosobowa rodzina, podłączając dom 
do kanalizacji sanitarnej, ponad 350 zł to niepotrzebny wydatek na 
codzienną butelkę wody, a niewłaściwe zabezpieczenie wodomierza 
może uszczuplić nasz budżet o kolejne kilkaset złotych. Podpowiada-
my, jak zaoszczędzić w czasach galopujących cen.

KROPLA DRĄŻY... DZIURĘ W BUDŻECIE
Kapiący kran może nas kosztować 30 zł miesięcznie. Delikatny, pra-

wie niewidoczny gołym okiem wyciek ze spłuczki to wydatek 70 zł. 
Mocny wyciek w toalecie uszczupli nasz budżet nawet o 340 zł mie-
sięcznie. Roczne koszty takich awarii przyprawiają o zawrót głowy! Re-
gularna kontrola domowych instalacji może pozwolić na zaoszczędze-
nie sporej kwoty. Kapiący kran widać gołym okiem, jednak wyciek z to-
alety może być niezauważalny i wymagać dokładnej obserwacji. 

NIE DAJ NABIĆ SIĘ W BUTELKĘ
Zakup litrowej butelki wody mineralnej to wydatek około 1zł. Taka 

sama ilość wody z kranu będzie nas kosztować około 0,01 zł, czyli… je-
den grosz! Pijąc „kranówkę”, dbamy też o środowisko, ograniczając zu-
życie plastikowych butelek.

Warto podkreślić, że wzorcową jakość jastrzębskiej wody potwier-
dzają regularnie przeprowadzane badania. Nasza woda nadaje się do 
spożycia bez przegotowania. Ma dobry smak i neutralny zapach, po-
siada idealną czystość mikrobiologiczną, a wszystkie parametry fizy-
ko-chemiczne są doskonałe. 

Jastrzębska „kranówka” zaliczana jest do wód bardzo miękkich, co 
wpływa pozytywnie na żywotność urządzeń AGD. Parametry naszej 
wody nie wymagają stosowania dużych ilości soli w zmywarkach.

ZABEZPIECZ WODOMIERZ PRZED ZIMĄ
Niewłaściwe zabezpieczenie wodomierza przed niskimi tempera-

turami może doprowadzić do jego zamarznięcia i zniszczenia. Taka 
awaria może również spowodować wyciek wody i zalanie pomiesz-
czeń. Jeżeli wodomierz znajduje się wewnątrz budynku warto spraw-
dzić szczelność okien i drzwi oraz zadbać o odpowiednie ocieplenie. 

Jeżeli wodomierz znajduje się w studzience, należy sprawdzić, czy 
jej pokrywa jest zamknięta i czy nie jest uszkodzona, a licznik można 
dodatkowo zabezpieczyć styropianem, wełną mineralną lub inną otu-
liną.

JAK ZAOSZCZĘDZIĆ NA ŚCIEKACH? 
Przez wiele lat Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. 

prowadził inwestycje, mające na celu umożliwienie mieszkańcom od-
prowadzania ścieków do nowoczesnych oczyszczalni. Zgodnie z pra-
wem właściciele nieruchomości muszą niezwłocznie przyłączyć się do 
istniejącej sieci kanalizacyjnej. Poza spełnieniem obowiązku ustawo-
wego oraz bezspornymi korzyściami dla środowiska podłączenie do 
kanalizacji sanitarnej to również znaczne oszczędności. Za odprowa-
dzanie ścieków do kanalizacji czteroosobowa rodzina zapłaci rocznie 
około 1700 zł mniej niż za wywóz tej samej ilości nieczystości beczko-
wozem.

Pamiętajmy o dwóch niezwykle istotnych zasadach: nigdy nie 
wprowadzamy do kanalizacji sanitarnej wód deszczowych, a do kana-
lizacji deszczowej ścieków komunalnych!

Zdajemy sobie sprawę, że część mieszkańców, pomimo chęci pod-
łączenia kanalizacji sanitarnej, nie ma takiej możliwości. Nie wynika to 
z niczyjej złej woli, lecz z zasad ekonomii. Budowa kanalizacji na słabo 
zaludnionym obszarze jest nieopłacalna i niosłaby za sobą znaczący 
wzrost cen. Znamy wiele przykładów gmin, które wybudowały kanali-
zację sanitarną na terenach o zbyt małym zagęszczeniu mieszkańców. 
Opłaty za odprowadzanie ścieków są w nich nawet czterokrotnie wyż-
sze niż na terenie Jastrzębia-Zdroju, Mszany i Godowa. Dlatego na bie-
żąco analizujemy aktualne warunki i rozwijamy sieć kanalizacyjną tam, 
gdzie staje się to ekonomicznie uzasadnione.

STARTUJE POLSKI ŁAD 
– MILIONOWE DOTACJE 

DLA GODOWA
Ponad 8 mln zł trafi w formie bezzwrotnych dotacji do naszej gmi-

ny. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD, Program In-
westycji Strategicznych, który jest sztandarowym projektem Prawa 
i Sprawiedliwości. Godów jest jedyną gminą w Powiecie Wodzisław-
skim, która otrzymała wsparcie na realizację aż dwóch projektów. Pięć 
i pół mln zł nasz samorząd otrzyma na budowę przedszkola, 2 mln 850 
tys. na budowę drogi do terenów inwestycyjnych w Gołkowicach.

– Cieszę się, że wraz z posłem Grzegorzem Matusiakiem oraz wój-
tem Mariuszem Adamczykiem środki z Polskiego Ładu udało nam 
się przeznaczyć na projekty strategicznie ważne dla lokalnej społecz-
ności. Droga do terenów  inwestycyjnych zwiększa  nasze szanse go-
spodarcze i ekonomiczne, a inwestycje w oświatę poprawią komfort 
życia mieszkańców. To miliony złotych zainwestowane w dynamicz-
ny rozwój, a więc przyszłość Godowa – oświadczyła Izabela Tomiczek, 
mieszkanka Godowa i radna Powiatu Wodzisławskiego.

Po przyznaniu dotacji z rządowego programu Polski Ład bank BGK 
wystawi promesy dla naszego samorządu, a ten musi uruchomić prze-
targi w czasie nie dłuższym niż pół roku.

– To oznacza, że w Polskim Ładzie ważne są nie tylko milionowe 
dotacje, ale także czas realizacji projektów, tak by na ich wykonanie 
mieszkańcy nie musieli czekać całymi latami. To także unikatowy pro-
jekt rządu PiS w którym nie wybrane, a wszystkie samorządy otrzyma-
ją bezzwrotne dotacje. To nie jedyny walor Polskiego Ładu. Do tej pory 
gminy musiały cierpliwie czekać, aż Warszawa ogłosi konkurs na dofi-
nansowanie zadań z zakresu oświaty czy drogownictwa. Konkurs trze-
ba było jeszcze wygrać, bo chętnych było zawsze więcej niż pieniędzy. 
Teraz Polski Ład gwarantuje wszystkim milionowe dotacje, a lokalne 
społeczności same decydują, na co je wydać. Tak więc rządowy pro-
gram jest realną odpowiedzią na najpilniejsze potrzeby Polaków i ich 
małych ojczyzn – powiedział Grzegorz Matusiak, poseł PiS.

Parlamentarzysta wysoko ocenił też zaangażowanie władz gmin-
nych w realizację Programu Inwestycji Strategicznych.

- Wójt Mariusz Adamczyk wraz z pracownikami urzędu gminy do-
skonale wywiązali się z powierzonego im zadania. Dokumentacja do-
tycząca wnioskowanych projektów została przygotowana profesjo-
nalnie i terminowo, a nie było to łatwe zadania. Już w trakcie formuło-
wania Polskiego Ładu mogłem liczyć na wsparcie radnej  powiatowej, 
Izabeli Tomiczek – dodał Grzegorz Matusiak.

TOALETA TO NIE ŚMIETNIK! 
Problemy związane z niewłaściwym użytkowaniem kanalizacji wy-

magają pilnego rozwiązania. Odpady osadzające się w kanałach stop-
niowo zmniejszają ich średnicę, a w konsekwencji uniemożliwiają 
przepływ ścieków. Dostają się też do wirników pomp tłoczących ście-
ki, gdzie powodują wiele uszkodzeń. Resztki jedzenia w instalacjach 
kanalizacyjnych przyciągają również szczury. 

Wszyscy ponosimy koszty wywozu oraz unieszkodliwienia śmieci 
wyłowionych z kanalizacji, napraw urządzeń, czyszczenia sieci i deraty-
zacji. Wrzucając więc śmieci do toalety, wrzucamy tam swoje pieniądze.

Pamiętajmy, że do kanalizacji sanitarnej nie wrzucamy:
•	 chusteczek nawilżanych, patyczków do uszu, płatków i wacików 

kosmetycznych,
•	materiałów budowlanych i innych odpadów stałych,
•	 resztek jedzenia,
•	 lekarstw,
•	olejów samochodowych oraz innych substancji chemicznych.

Artykuł powstał we współpracy z Jastrzębskim Zakładem Wodocią-
gów i Kanalizacji S.A.
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
„Uczenie się stanowi nieodzowną część życia każdego człowieka. 

Dobrze, gdy staje się pasją i radością tych, którzy biorą w nim udział. 
Uczeń nigdy nie zapomni, co to wdzięczność, jeśli od swego nauczy-
ciela otrzymał więcej, niż mógł oczekiwać”.

Takie słowa rozpoczęły spotkanie pracowników oświaty, które od-
było się 18 października br. w Ośrodku Kultury w Godowie z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej.

Oprócz pracowników oświaty Gminy Godów w spotkaniu uczest-
niczyli zaproszeni goście: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
– Krzysztof Gadowski, Senator Ewa Gawęda, przedstawiciele Kurato-
rium Oświaty: Alicja Bartkowiak – Dyrektor Delegatury w Rybniku oraz 
Hanna Świergolik, Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział 
w Godowie - Katarzyna Hudek oraz Przewodniczący Międzyzakłado-
wej Komisji Związkowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty – Ar-
kadiusz Gajda.

Obecni byli również przedstawiciele władz samorządowych naszej 
gminy: Wójt Gminy – Mariusz Adamczyk, Przewodniczący Komisji Edu-
kacji, Kultury i Zdrowia Rady Gminy – Bogusław Dziędziel, Zastępca 
Wójta – Tomasz Kasperuk oraz Sekretarz Gminy – Brygida Dobisz. 

Spotkanie rozpoczęła i prowadziła Katarzyna Kubica – Kierownik 
Referatu Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej, która przedstawiła ak-
tualną sytuację oświaty na terenie naszej gminy oraz podsumowała 
miniony rok szkolny 2020/2021. 

Po krótkiej refleksji nad gminną oświatą głos zabrali gospodarze 
spotkania. Wójt Gminy – Mariusz Adamczyk przekazał wyrazy uznania 
i szacunku za wychowawczy, opiekuńczy i dydaktyczny trud włożony 
w kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży. Podziękował też za pracę 
pracownikom niepedagogicznym, doceniając ich zaangażowanie w za-
pewnienie higienicznych warunków w placówkach. Do życzeń i gratula-
cji w imieniu Rady Gminy Godów dołączył się Bogusław Dziędziel.

Po życzeniach nastąpiło wręczenie kwiatów, listów gratulacyjnych 
i podziękowań tym pracownikom oświaty, którzy przeszli na zasłużo-
ną emeryturę oraz otrzymali kolejne stopnie awansu zawodowego.

PRACĘ W ZAWODZIE ZAKOŃCZYŁY NASTĘPUJĄCE OSOBY:
 1) Gabriela Kłosek, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
  w Łaziskach,
 2) Maria Kiełkowska, pedagog szkolny Szkoły Podstawowej 
  w Gołkowicach,
 3) Grażyna Durczok, nauczyciel Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie,
 4) Ewa Dróżdż, pracownik obsługi Szkoły Podstawowej 
  w Gołkowicach,
 5) Grażyna Cuber, pracownik obsługi Zespołu 
  Szkolno-Przedszkolnego w Godowie.

W roku szkolnym 2020/2021 kolejny stopień awansu zawodowe-
go uzyskało 16 nauczycieli, w tym 12 – nauczyciela kontraktowego, 
4 – nauczyciela mianowanego. 

Listy gratulacyjne i kwiaty otrzymali nauczyciele:

NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY:
 1) Katarzyna Dobisz – nauczyciel Szkoły Podstawowej 
  w Gołkowicach,
 2) Aleksandra Śliwa – nauczyciel Szkoły Podstawowej 
  w Gołkowicach,
 3) Klaudia Skrzyszowska – nauczyciel Szkoły Podstawowej 
  w Gołkowicach,
 4) Magda Urbanowicz – nauczyciel Szkoły Podstawowej 
  w Krostoszowicach,
 5) Julia Grzonka – nauczyciel Szkoły Podstawowej 
  w Krostoszowicach,
 6) Joanna Reclik – nauczyciel Szkoły Podstawowej 
  w Skrzyszowie,
 7) Anna Gruszka – nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
  w Godowie,

 8) Katarzyna Mendrela – nauczyciel Zespołu Szkolno- 
  -Przedszkolnego w Godowie,
 9) Aleksandra Adamczyk – nauczyciel Zespołu 
  Szkolno-Przedszkolnego w Łaziskach,
 10) Honorata Kozicka – nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
  w Łaziskach,
 11) Magdalena Surma – nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
  w Skrbeńsku,
 12) Michalina Skatuła – nauczyciel Przedszkola Publicznego 
w Gołkowicach.

NAUCZYCIEL MIANOWANY:
 1) Magdalena Kiełbasa – nauczyciel Przedszkola Publicznego 
  w Skrzyszowie,
 2) Weronika Czyż – nauczyciel Przedszkola Publicznego  
  Gołkowicach,
 3) Małgorzata Musińska – nauczyciel Zespołu 
  Szkolno-Przedszkolnego w Skrbeńsku,
 4) Anny Szczyrba - nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
  w Skrbeńsku.

Tradycją stało się, że z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznawa-
ne są Nagrody Wójta. W tym roku nagrodzono szczególne zaanga-
żowanie oraz wprowadzenie do praktyki szkolnej działań mających 
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III POWIATOWY KONKURS POETYCKO-PLASTYCZNY 
DLA UCZNIÓW KLAS I-III ROZSTRZYGNIĘTY

Z przyjemnością informujemy, że konkurs „Wierszem malowane” zo-
stał rozstrzygnięty. Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie 
i spróbowali sił w konkursie. Napłynęła rekordowa liczba prac plastycz-
nych, bo aż 66, z następujących placówek: SP 1 w Wodzisławiu Śląskim, 
SP 2 w Wodzisławiu Śląskim, SP 10 w Wodzisławiu Śląskim, ZSP 2 w Wo-
dzisławiu Śląskim, ZSP 3 w Wodzisławiu Śląskim, ZSP 4 w Wodzisławiu 
Śląskim, ZSP 6 w Wodzisławiu Śląskim, SP 3 w Radlinie, SP 4 w Radlinie, SP 
1 w Rydułtowach, SP 4 w Rydułtowach, SP 3 w Pszowie, SP 4 w Pszowie, 
SP 2 w Marklowicach, ZSP w Gorzycach, ZSP w Gorzyczkach, SP w Rogo-
wie, ZSP w Połomi, SP w Mszanie, ZSP w Skrbeńsku, ZSP w Godowie, SP 
w  Krostoszowicach, SP w Gołkowicach i SP w Skrzyszowie. Z każdej pla-
cówki mogły wziąć udział maksymalnie 3 prace. Głównym celem konkur-
su była popularyzacja wśród dzieci polskiej poezji, rozwijanie wyobraźni 
twórczej i doskonalenie umiejętności plastycznych. Tym razem ucznio-
wie mieli do zinterpretowania wiersz Doroty Geller „Jesienny pociąg”.

DOROTA GELLNER – „JESIENNY POCIĄG”
Stoi pociąg na peronie -
żółte liście ma w wagonie
i kasztany, i żołędzie-
dokąd z nimi jechać będzie?

Rusza pociąg sapiąc głośno.
Już w przedziałach grzyby rosną,
a na półce, wśród bagaży,
leży sobie bukiet z jarzyn.

Pędzi pociąg lasem, polem
pod ogromnym parasolem.
Zamiast kół kalosze ma,
za oknami deszcz mu gra.

O, zatrzymał się na chwilę!
Ktoś w wagonie drzwi uchylił
potoczył w naszą stronę
jabłko duże i czerwone.

Trzyosobowa komisja spośród dostarczonych prac przyznała nastę-
pujące miejsca i wyróżnienia:

I miejsce:
Maciej Kolarski SP 1 Wodzisław Śląski,
Alicja Andreczko ZSP Połomia, 

II miejsce:
Filip Piprek ZSP Gorzyczki,
Irena Prutek SP Gołkowice,

III miejsce:
Marta Wilk SP 1 Rydułtowy,

Wyróżnienia:
Hubert Ostrzołek SP Rydułtowy,
Magdalena Kowol SP 15 Wodzisław Śląski,
Wiktoria Kohn SP 15 Wodzisław Śląski,
Maja Pinecka SP 10 Wodzisław Śląski,
Zuzanna Adamczyk SP Skrzyszów,
Jakub Pawlica SP Rogów,
Tomasz Matuszek SP 1 Rydułtowy,
Nadia Niewiara ZSP Skrbeńsko,
Aleksandra Wodecka ZSP Skrbeńsko,
Wiktor Sikora ZSP Godów.

Wszystkim uczestnikom składamy serdeczne gratulacje i podzię-
kowania za piękne i bardzo kreatywne prace. Nauczycielom i rodzi-
com dziękujemy za zachęcenie i przygotowanie młodych artystów do 
udziału w konkursie. Nagrody i dyplomy zostaną dostarczone do szkół. 

Anna Laskowska
Aneta Witek

na celu wspieranie procesu wychowania oraz zapewnienie bezpie-
czeństwa uczniom, podejmowanie inicjatyw, kreatywność, skutecz-
ne wspieranie, we współpracy z rodzicami, uczniów w ich rozwoju, 
w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wyma-
gających szczególnej pomocy ze strony szkoły. Taką postawę repre-
zentowali wszyscy dyrektorzy placówek oświatowych gminy Godów 
w osobach: Joanny Bonarek, Barbary Brzezińskiej, Jolanty Janetta, 
Jolanty Uherek, Marii Papierok, Joanny Wacławiec oraz Waldemara 
Paszylki.

W gronie obecnych uczestników spotkania były również osoby od-
znaczone Medalem Komisji Edukacji Narodowej nadawanym przez Mi-
nistra Edukacji i Nauki. Otrzymują je osoby za szczególne zasługi dla 
oświaty i wychowania. Wójt pogratulował tak znacznego wyróżnienia 
następującym nauczycielom:

 1) Ewelina Kłosek – Szkoła Podstawowa w Gołkowicach,
 2) Gabriela Kurpińska – Szkoła Podstawowa w Gołkowicach,
 3) Radosława Adamczyk – Szkoła Podstawowa w Krostoszowicach,
 4) Maryla Marcol – Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie,
 5) Izabela Gardyan – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Godowie,
 6) Ewa Uherek – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Godowie,
 7) Karolina Krakowczyk – Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie.

Przyznany Medal Komisji Edukacji Narodowej świadczy o dużym 
zaangażowaniu w pracę oraz o wzorowej pracy dydaktycznej, opie-
kuńczej i wychowawczej, a także o wkładzie w kształtowanie właści-
wych postaw życiowych uczniów.

Katarzyna Kubica
Referat Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej

Prace nagrodzonych uczniów, III Powiatowy Konkurs Poetycko-Plastyczny
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Koło Gospodyń Wiejskich z Godowa w 2020 r. obchodziło Jubile-
usz 60-lecia, jednakże ze względu na pandemię nie odbyły się huczne 
uroczystości. Zaległe spotkanie jubileuszowe odbyło się 4 październi-
ka w Ośrodku Kultury w Godowie. Spotkanie rozpoczęło się częścią 
sprawozdawczą, gdzie podsumowano dwa ostatnie lata działalno-
ści Koła. Panie uczciły także minutą ciszy pamięć zmarłych koleżanek. 
Część oficjalną rozpoczęto od życzeń i gratulacji licznie zgromadzo-
nych gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele władz powiato-
wych, gminnych, sponsorzy, proboszcz, delegacje z zaprzyjaźnionych 
kół gospodyń. Poniedziałkowe spotkanie przebiegło w atmosferze 
wspomnień, które uwiecznione zostały na specjalnie przygotowanej 
prezentacji multimedialnej. Gospodynie przygotowały wystawę stro-
jów ludowych z różnych epok, do wglądu była także kronika KGW. Ju-
bileusz był też okazją do złożenia podziękowań za wieloletnią pracę 
na rzecz Koła byłym przewodniczącym. Muzyczną oprawę uroczysto-
ści zapewnił zespół Ballada. 

KGW w Godowie, które skupia obecnie 78 kreatywnych pań, od lat 
prężnie działa, organizując wycieczki i wyjazdy, bierze udział w festy-
nach, dożynkach i innych wydarzeniach. Wspólną cechą wszystkich 
działań podejmowanych przez koło jest chęć integracji lokalnego śro-
dowiska, dbanie o lokalną kulturę i tradycje oraz zachęcenie mieszkań-
ców do większej aktywności.

Gratulujemy pięknego jubileuszu i życzymy zdrowia, sił oraz satys-
fakcji z pracy społecznej.

A. Szwarc

JESTEŚMY NR 191

DZIELNE ZUCHY 
ZE SKRZYSZOWA

Czuj!
Wraz z nadejściem jesieni zuchy z Hufca Ziemi Wodzisławskiej rozpo-

częły kolejny rok zuchowy. Wspólną imprezą inauguracyjną był  II Złaz 
Zuchowych  Cwaniaków, który odbył się 25 września w “Szkole magii”, 
czyli w Pałacu w Rzuchowie. Zuchy z 1 GZ “Wilcze Łapki” również w nim 
uczestniczyły. Miały możliwość wejścia w magiczny świat i zostać ucznia-
mi tej szkoły magii.  Na miejscu czekało ich sporo wyzwań! Była lekcja 
astronomii i rozgrywka szachowa, a także lekcja latania na miotle, two-
rzenie różdżek i eliksirów, wróżenie i wiele, wiele innych ciekawostek.

A że zuchy nie potrafią usiedzieć na miejscu, 16 października Gro-
mady Zuchowe Cwanego Namiestnictwa spróbowały swoich sił w "Bie-
gu na Orientację". Bieg pod nazwą “SuperZUCHbohaterowie” odbył się 
w czyżowickim lesie. Nasze “Wilcze Łapki” poradziły sobie świetnie. Było 
dużo chodzenia i biegania, mimo to zuchy nie narzekały na zmęczenie 
i bolące nogi. Nauczyły się, jak używać mapy, poznały nową piosenkę, 
a sześciu Superbohaterów  przypomniało im punkty Prawa Zucha. Na 
mecie czekała na nich smaczna przekąska oraz nagrody. 

Z uśmiechem na twarzach i bagażem ciekawych doświadczeń ru-
szamy w dalszą przygodę. 

dh Aneta Witek

EUROPEJSKA ODZNAKA 
JAKOŚCI DLA SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ Z ŁAZISK
Uczniowie klasy V ze Szkoły Podstawowej w Łaziskach brali udział 

w minionym roku szkolnym w programie eTwinning pt. "In my dre-
ams", za który otrzymali Krajową Odznakę Jakości, którą dostaje się po 
spełnieniu wielu warunków. A teraz projekt ten otrzymał Europejską 
Odznakę Jakości, która  przyznawana jest przez Centralne Biuro Pro-
gramu eTwinning tym projektom, gdzie co najmniej dwóch partne-
rów z dwóch różnych krajów otrzymało już Krajową Odznakę Jako-
ści i jest dużym wyróżnieniem dla danej szkoły.  Europejskie Odzna-
ki Jakości przyznawane są tylko raz w roku i ogłaszane są na portalu 
eTwinning.  Europejska Odznaka Jakości jest warunkiem koniecznym 
do ubiegania się o Europejską Nagrodę eTwinning, o którą z pewno-
ścią szkoła będzie się starać. 

Weronika Wnuk-Czerwicka

Weronika Wnuk-Czerwicka
Szkola Podstawowa im. M.Kopernika w Laziskach, Polska

otrzymał(a) Europejską Odznakę Jakości

Za projekt:

IN MY DREAMS 

28.10.2021

Ph.D. Paweł Poszytek

Krajowe Biuro eTwinning

Polska

Santi Scimeca

Centralne Biuro eTwinning

Kierownik projektu

Zuchy ze Skrzyszowa w czasie biegu
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Jubileusz 60-lecia KGW w Godowie, 04.10.2021 r.

PANIE Z KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W GODOWIE 
UCZCIŁY 60 LAT SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI
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„MEGAMISJA” W ŁAZISKACH 
Szkoła Podstawowa w Łaziskach przystąpiła w roku szkolnym 

2021/2022 do ogólnopolskiego programu Fundacji Orange „MegaMi-
sja”. Uczniowie klasy trzeciej przystąpili do rekrutacji, nagrywając krót-
ki filmik zapraszający „MegaMisję” do swojej szkoły. W ten sposób zna-
leźli się wśród 140 szkół z całej Polski realizujących ten program. Pod-
czas zajęć uczniowie klasy trzeciej poznają zasady bezpiecznego In-
ternetu, a także wykorzystania nowych mediów w sposób użyteczny. 
„MegaMisja” to program nowoczesnej edukacji, który podnosi cyfro-
we kompetencje nauczycieli, a dzieciom pomaga odkryć dobre i bez-
pieczne strony technologii. A wszystko w formie przyjaznej zabawy 
w cyfrowe laboratorium, w którym pomagają animowanym bohate-
rom złapać niesfornego Psotnika, ucząc się przy tym ważnych zasad 
młodego internauty. To jest ich MegaMisja! W programie przewidzia-
ne są atrakcyjne nagrody o wartości 2500 zł dla szkoły. Pierwsza z nich 
– kreatywny zestaw plastyczny – już do nas dotarła, z czego bardzo się 
cieszymy i z radością wykonujemy kolejne zadania. 

Monika Szymańska 

LISTOPAD 2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wspólny Roz-
wój” w  partnerstwie z Gminą Godów realizuje projekt dofi-
nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społeczne-
go pt. „RAZEM MOŻEMY WSZYSTKO – Program aktywności 
lokalnej”

Godowskie Centrum Aktywności Lokalnej wspólnie z Kołem 
Gospodyń Wiejskich w Podbuczu „Fajne Babeczki" od październi-
ka rozpoczęło cykl warsztatów kulinarnych z dietetykiem. Pierw-
sze spotkanie miało miejsce 27 października w Świetlicy w Podbu-
czu i poświęcone było podstawowym zasadom zdrowego odży-
wiania. Zajęcia będą odbywać się raz w miesiącu w Świetlicy przy 
ulicy Wiejskiej 17, a odbiorcami są mieszkańcy Gminy Godów. 
Wstęp jest bezpłatny. 

Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania, 
wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz zniwelowanie 
konfliktów i zagrożeń społecznych mieszkańców Gminy Godów 
poprzez wdrożenie Programu Aktywności Lokalnej. 

W ramach projektu organizowane są warsztaty, kursy (m.in. 
tańca, samoobrony), kluby (m.in. ekologiczny, majsterkowicza, 
dziennikarski), działania środowiskowe, pakiety na wspólne, ro-
dzinne spędzanie czasu wolnego, pomoc psychologiczna oraz 
prawna i wiele więcej. 

ZACHĘCAMY DO ZAPISYWANIA SIĘ 
NA JUŻ DOSTĘPNE ZAJĘCIA!

•	Zajęcia kulinarne zdrowego żywienia organizowane wspólnie 
z Kołem Gospodyń Wiejskich „Fajne Babeczki” – Świetlica 
Podbucze ul. Wiejska 17. Najbliższe spotkanie już 25 listopada.

•	Kurs tańca – Ośrodek Kultury w Godowie.
•	Kurs samoobrony – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Godowie / 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łaziskach.
•	Konsultacje psychologiczne – Centrum Integracji Społecznej 

w Godowie ul. Celna 51, 44-341 Gołkowice. 
•	Konsultacje prawne – Centrum Integracji Społecznej 

w Godowie ul. Celna 51, 44-341 Gołkowice. 
•	Warsztaty: Jak mnie widzą – Centrum Integracji Społecznej 

w Godowie, ul. Celna 51, 44-341 Gołkowice.
WSTĘP WOLNY!

Szczegóły dotyczące zajęć oraz zapisy dostępne pod nume-
rem telefonu: 575 183 036

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu „RAZEM 
MOŻEMY WSZYSTKO - Program aktywności lokalnej" przez Sto-
warzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wspólny Rozwój" w part-
nerstwie z Gminą Godów dofinansowanego ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego.

Katarzyna Nowak

Mega Misja w Łaziskach
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Z IMPETEM 
W NOWY ROK SZKOLNY!

Powoli mija drugi miesiąc kolejnego roku szkolnego, wszyscy 
mamy wielką nadzieję, że będzie on inny od dwóch poprzednich. Spo-
łeczność Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie rozpoczęła ten rok z im-
petem. W ciągu tych kilku tygodni nasi uczniowie już kilkakrotnie opu-
ścili szkolne mury, wyjeżdżając na wycieczki, m.in. na cykl wykładów 
z fizyki i biologii na Uniwersytet Śląski, a także do Oświęcimia, Boch-
ni, Pszczyny i Żor. Prężnie rozpoczęło kolejny rok Szkolne Koło Wolon-
tariatu, które zorganizowało już kilka akcji: „Kredkobranie. Pomóż mło-
dym na Kresach!, „Charytatywny kiermasz książek dla Matyldy”, „Zu-
zawalcząca”, „Laurka dla seniora” połączona z wizytą delegacji Szkol-
nego Koła Wolontariatu w Domu Seniora Gwarek oraz zbiórka karmy 
z okazji Międzynarodowego Dnia Zwierząt. Pod patronatem biblioteki 
szkolnej odbyło się Narodowe Czytanie „Moralności pani Dulskiej” Ga-
brieli Zapolskiej, Dzień Kropki, Dzień Głośnego Czytania czy Między-
narodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Dwukrotnie szkołę odwiedziła 
nasza absolwentka, pani Weronika Tomala, zdobywająca coraz więk-
szą popularność w kraju pisarka powieści obyczajowych. Odbyły się 2 
spotkania autorskie z jej udziałem, w których uczestniczyli uczniowie 
klas trzecich oraz siódmych i ósmych. 12 października miało miejsce 
uroczyste pasowanie pierwszoklasistów, których przyjęliśmy do gro-
na uczniów. Oczywiście odbywają się normalne uroczyści szkolne. Po-
nadto szkoła bierze udział w projekcie „GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, 
DALEJ MÓWĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!” związa-
nym z uroczystymi obchodami 40. rocznicy wprowadzenia Stanu Wo-
jennego. Uczniowie biorą udział w licznych konkursach szkolnych i po-
zaszkolnych. Przy organizacji konkursów czy imprez szkolnych nie za-
pominamy o tym, że nadal obowiązuje reżim sanitarny.

Iwona Brudny

Ślubowanie pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej 
w Skrzyszowie, 12.10.2021 r.
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2 października Koło Gospodyń Wiejskich z Gołkowic wraz z Českým 
svazem žen z Petrovic u Karviné po raz kolejny spotkało się w Kultur-
ním Centrum w Petrovicach na akcji "Wspólne gotowanie". Działanie 
to odbyło się w ramach projektu „Synergia - integracja społeczności 
i instytucji pogranicza Godowa i Petrovic u Karvine”, który jest współ-
finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika 
Czeska - Polska 2014-2020.

A. Szwarc

JESTEŚMY NR 191

Sportowa niedziela 3 października okazała się nie tylko świętem 
społeczności lokalnej. Zaplanowane piłkarskie wydarzenie przez 
cały dzień przyciągnęło kilkaset kibiców, którzy odwiedzili obiekt 
POLTENT INTER Krostoszowice. Rozpoczęcie zaplanowano na 10:00 
i już od tej godziny oprócz zawodników na co dzień występujących 
w piłkarskiej B-klasie, czyli lokalnego INTER-u oraz Sygnałów Gotar-
towice pojawiło się wielu zainteresowanych przygotowanymi atrak-
cjami. Na najmłodszych czekał potężny darmowy dmuchaniec, do-
datkowo od samego rana można było skosztować pysznych grillowa-
nych wyrobów. Punktualnie o 11:00 rozpoczęły się zmagania drużyn, 
a tuż po pierwszej połowie pojawiły się kolejne atrakcje, gdzie swo-
je show zaprezentowała taneczna grupa ANAVA, na co dzień prowa-
dzona przy Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godo-
wie ze swoją instruktorką i mentorką Dominiką Brzozą – Piprek. Wy-
stępy najmłodszych spodobały się wszystkim kibicom, którzy nagro-
dzili młodych artystów gromkimi brawami. Niestety po udanych wy-
stępach tanecznych niezbyt udanym wynikiem zakończył się mecz, 
w którym gospodarze POLTENT INTER Krostoszowice ulegli Sygna-
łom Gotartowice 2:3, tracąc bramkę w ostatnich minutach meczu. 
Jednak kibice w swoich opiniach byli zgodni, że obie drużyny zapre-
zentowały bardzo wysoki poziom sportowy, jak na ligę, w której wy-
stępują. 

Piłkarskie święto w Krostoszowicach, 03.10.2021 r.
Taneczny występ zespołu Anava podczas piłkarskiego spotkania 

w Krostoszowicach, 03.10.2021 r.

Wspólne gotowanie na granicy, 02.10.2021 r.
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PIŁKARSKIE ŚWIĘTO W KROSTOSZOWICACH

Pierwsza część piłkarskiego pikniku zakończyła się, jednak wszyscy 
wyczekiwali drugiej odsłony sportowej w tym dniu, czyli derbowe-
go pojedynku rezerw INTER-u Krostoszowice z LKS Skrbeńsko. W cza-
sie oczekiwania na kolejne spotkanie licznie zgromadzona publicz-
ność miała możliwość posilenia się nie tylko grillowanym posiłkiem, 
bo do atrakcji włączyło się w tym dniu Koło Gospodyń „Fajne Babecz-
ki” z Podbucza, które upiekło pyszne słodkości, a przy okazji zorgani-
zowało spontaniczną akcję charytatywną dla małej Agatki z Podbucza, 
która potrzebuje wsparcia finansowego. Zgromadzeni na obiekcie ki-
bicie nie zawiedli, hojnie zasilając puszkę małej Agatki. 

Ostatnia odsłona piłkarskiego święta w tym dniu rozpoczęła się 
punktualnie o 15:00, a derbowy pojedynek dostarczył wielu emocji. 
Licznie zgromadzona publiczność, również przyjezdna, była świad-
kiem kolejnego ciekawego widowiska. Spotkanie zakończyło się wy-
nikiem 4:2 dla drużyny gości. 

Pomimo tego, że gospodarze rozdali punkty przyjezdnym zespo-
łom w obu spotkaniach, to pod względem innym niż sportowy można 
uznać ten piłkarski dzień w Krostoszowicach za bardzo udany, ponie-
waż zgromadził wielu kibiców na trybunach, co niestety w przypadku 
krostoszowickiego klubu nie jest codziennością. 

Bardzo dziękujemy wszystkim za ten dzień!
M. Piwoński

WSPÓLNE GOTOWANIE NA GRANICY
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WIECZÓR 
POETYCKO-MUZYCZNY

Z pęk nię cia
mię dzy mną i świa tem
mię dzy mną i przed mio tem
z od le gło ści
mię dzy rze czow ni kiem i przy miot ni kiem
pró bu je się wy do być
po ezja

Tadeusz Różewicz, Teatr cieni

Ciepły blask świec, rozświetlone lampiony miękko otulały blaskiem 
hol naszej szkoły, który 18 października zamienił się w liryczną, po-
etycko-muzyczną kawiarenkę. W ten barwny jesienny wieczór smako-
waliśmy wiersze poetów , którzy obchodzą w tym roku swoje 100. lub 
200. rocznice urodzin.

Zetknęliśmy się z utworami Tadeusza Różewicza-jednego z naj-
wszechstronniejszych i najbardziej twórczych kontynuatorów literac-
kiej awangardy w kraju i na świecie, który 9 października obchodził 
100. rocznicę urodzin. Nie mogliśmy zapomnieć o wybitnym twórcy 
romantycznym Cyprianie Kamilu Norwidzie, który 24 września obcho-
dził 200. rocznicę urodzin. W zacnym gronie tegorocznych jubilatów 
znalazł się jeszcze poeta zabrany przez wojnę, urodzony 22 stycznia 
1921 roku Krzysztof Kamil Baczyński.

Nie mogło zabraknąć lubianej i podziwianej, a bardzo skromnej, 
naszej noblistki – Wisławy Szymborskiej. Jej wiersze są bardzo aktu-
alne i cieszą się niezmierną popularnością wśród młodzieży szkolnej 
i osób dorosłych.

Poezja została finezyjnie doprawiona szczyptą nastrojowych 
dźwięków. Nasi uczniowie skomponowali wspaniałą muzyczną ucztę. 
Zagrali dla nas: Mateusz Chmiel, Aleksandra Kawalec, Paulina Szebe-
sta, Kinga Skrobak, Weronika Chrobok, Kamila Wolak, a zaśpiewała 
Klaudia Jargn.

Wiersze recytowali nasi zacni goście: Pani Bożena Holesz – Dyrek-
torka Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie, Pani Tatiana Stopyra – 
Dyrektorka Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie, 
Pani Adrianna Piwońska – Przewodnicząca KGW w Podbuczu, Pani Au-
relia Tomas – emerytowana nauczycielka języka polskiego, Pan Dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Gołkowicach – Waldemar Paszylka, Panie: 
Aniela Kubica i Rita Czyż z KGW z Gołkowic, Rodzice z dziećmi: Pani Be-
ata Tatarczyk, Agnieszka Mendrela, Katarzyna Dobisz, Aleksandra Śli-
wa, Klaudia Skrzyszowska oraz Pani Ewa Chmiel z wnukiem. Wystąpili 
również uczniowie: Magdalena Szmańda, Lena Gruszka, Julia Worach, 
Oliwia Witek, Amelia Cholajda, Izabela Kobos, Paulina Szebesta, Wik-
toria Nowomiejska, Arkadiusz Firla i Julia Godzwon, Zofia Stabla, Wik-
toria Pankros, Adrianna Łyczko, Zuzanna Błatoń, Rafał Magdziorz, San-
dra Jóźwiak.

Te niezwykłe interpretacje pozwoliły zanurzyć się nam w poezji. 
Wieczór wypełniły: wzruszenie, uśmiech, refleksja…

Podczas występów można było degustować wypieki naszych 
uczniów i uczennic z klas ósmych i siódmych oraz Rady Rodziców i roz-
grzać się gorącą, aromatyczną herbatką. Pieniądze zebrane ze słod-
kości uczniowie przekazali na cele charytatywne, między innymi dla 
swojego kolegi chorego na białaczkę limfoblastyczną – ucznia klasy 
ósmej.

Dziękujemy wszystkim miłośnikom poezji za niezwykłą wrażli-
wość na słowo. Wraz z nimi odbyliśmy intrygującą liryczną wędrów-
kę. Mogliśmy przystanąć i na nowo odkryć wiersze Tadeusza Różewi-
cza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Cypriana Kamila Norwida, Wisła-
wy Szymborskiej w ten barwny jesienny wieczór.

I jak nie kochać poezji?

Beata Bienia
Elżbieta Krzysztofczyk-Kosek

LISTOPAD 2021

8 października o godzinie 12.00 w parafii Wszystkich Świętych w Ła-
ziskach Rybnickich miało miejsce niezwykłe wydarzenie. W tym dniu 
po raz pierwszy w tej parafii, jak również w naszej gminie, swoją kon-
sekrację z rąk biskupa Adama Wodarczyka przyjęła pani Weronika Wła-
darz. Pani Weronika jest jedną z ponad 300 kobiet w Polsce, które ślu-
bowały miłość Bogu, nie zmieniając w swoim życiu niczego pod wzglę-
dem zawodowym czy społecznym, żyje tak jak do tej pory. W uroczy-
stości mszy świętej brał udział proboszcz tutejszej parafii ksiądz An-
toni Brzytwa oraz ksiądz emeryt Marian Krzyżowski. Po złożeniu uro-
czystych ślubów Pani Weronika otrzymała z rąk biskupa obrączkę oraz 
księgę liturgii godzin (Brewiarz), które codziennie odmawia. Pierwszą 
Polką, która w 1991 roku złożyła ślub czystości Dziewic Konsekrowa-
nych, była Zofia Prochownik. Od tej pory liczba dziewic konsekrowa-
nych z roku na rok rośnie. Pani Weronika z natchnienia Ducha Święte-
go publicznie ślubowała Bogu czystość, kochać z całego serca Chrystu-
sa i jego Kościół – żyjąc w świecie. W wywiadzie dla „Gościa Niedzielne-
go” Pani Weronika udzieliła informacji, iż zakochała się w Panu Jezusie 
w wieku 15 lat i trwa do dziś. To niezwykle szczęśliwa chwila – podkre-
śla Pani Weronika, być wybranką Jezusa Chrystusa i częścią jego Naj-
piękniejszej Miłości. Dziękuję wszystkim, którzy wspierali mnie radą, 
modlitwą i doprowadzili do tak ważnego w moim życiu wydarzenia – 
mówi. To była wyjątkowa chwila dla Pani Weroniki, jej najbliższych, ro-
dziny, gości, a także dla parafii, z której się wywodzi.

Dorota Nawrocka

Śluby czystości w łaziskiej parafii, 08.10.2021 r.
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MŁODZI: ZWYCZAJNIE 
NIEZWYCZAJNI

Nazywam się: Berenika Borkowska.
Mieszkam: w Łaziskach.
Mam lat: 11.
Moja pasja to: czytanie książek, języki 
obce, mitologia, recytacja wierszy i gra 
w teatrze.
Wszystko zaczęło się od: mojego udzia-
łu w nagraniu audiobooka Agnieszki Kos-
sowskiej pt. „Duże sprawy w małych gło-
wach” w studiu Polskiego Radia Opo-
le w 2016 roku. W tym samym roku za-
częłam grać w Teatrze Naszej Wyobraź-
ni w Ośrodku Kultury w Gołkowicach i do 
tej pory jestem częścią tego zespołu. Później brałam udział w licznych 
konkursach recytatorskich i piosenki, a moim największym sukcesem 
było dotarcie do finału I Konkursu Dziecięcych Talentów Polskiego Ra-
dia Dzieciom w 2019 roku. Znalazłam się w gronie 27 laureatów tego 
konkursu (spośród 700 uczestników), a nagrodą było nagranie płyty 
pt. „Głosem Dziecka” w Polskim Radiu oraz występ galowy w Studiu 
Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warsza-
wie. W tym roku (2021) zdobyłam kolejne laury, tym razem w konkur-
sie recytatorskim „Słońce, słońce i życie”, gdzie uzyskałam I miejsce na 
szczeblu powiatowym i III miejsce w etapie rejonowym, oraz w Powia-
towym Konkursie Mitologicznym, gdzie zdobyłam II miejsce i wyróż-
nienie za niezwykłą prezentację postaci mitologicznej.
Moja pasja jest dla mnie: szansą na rozwijanie swoich umiejętności 
językowych i aktorskich. Sprawia mi to ogromną przyjemność i jest dla 
mnie ucieczką od problemów życia codziennego. 
Trzy słowa, które mnie opisują: kreatywna, bystra i dzielna.
W przyszłości chciałabym: zajmować się dubbingiem i nagrywać au-
diobooki, a także podróżować.

PIĄTOKLASISTA 
Z ŁAZISK DOCENIONY 
W OGÓLNOPOLSKIM 

KONKURSIE
„LIST DO TATY” to ogólnopolski konkurs dedykowany uczniom 

szkół podstawowych w całym kraju. Organizatorem jest Komisja Ro-
dziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP we współpracy z Ze-
społem Tato.Net Fundacji im. Św. Cyryla i Metodego. Honorowy patro-
nat nad konkursem objął Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak. 

VI edycja konkursu była adresowana do uczniów klas czwartych 
i piątych, których zadaniem było napisanie pracy w formie listu do ojca 
na temat: Kim jest i co dla mnie znaczy mój tata. Celem konkursu było 
skierowanie uwagi opinii publicznej na zagadnienia związane z waż-
ną rolą ojca w życiu rodziny oraz propagowanie przykładów dobre-
go ojcostwa. 

Konkurs miał miejsce w czerwcu, a naszą szkołę reprezentował 
uczeń klasy 5. Jan Micał. Na początku października pani senator Ewa 
Gawęda przysłała zaproszenie dla opiekuna i uczestnika na uroczystą 
Galę, która odbyła się 18 października 2021r.   

W tegorocznej edycji na etapie regionalnym, organizowanym przez 
panią senator Ewę Gawędę, wzięło udział 24 uczniów. Jury nagrodzi-
ło 3 prace oraz 2 wyróżniło. Wyniki konkursu, gratulacje i upominki zo-
stały wręczone uczniom podczas uroczystej Gali podsumowującej re-
gionalny etap konkursu.  

Należy dodać, że na podstawie listów tworzone są kampanie spo-
łeczne oraz akcje profilaktyczne wokół tematyki rodziny. 

Weronika Wnuk-Czerwicka

JESTEŚMY NR 191

Piatoklasista z Łazisk doceniony w ogólnopolskim konkursie
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GMINA WCZORAJ I DZIŚ

Kurs gotowania w Gołkowicach, 31.07.1934 r. 

Warsztaty kulinarne Koła Gospodyń Wiejskich Fajne Babeczki 
z Podbucza z dietetykiem Godowskiego Centrum Aktywności 

Lokalnej, 27.10.2021 r. 
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KROSTOSZOWICKA 
PODSTAWÓWKA 

Z LOTU PTAKA
W tym roku szkolnym Szkoła Podstawowa w Krostoszowicach ob-

chodzi niezwykły jubileusz, ma już bowiem 120 lat! Przez cały ten czas 
stanowiła centrum życia społecznego i kulturalnego lokalnej społecz-
ności, kształciła i wychowywała kolejne pokolenia. Aby uczcić to nie-
zwykłe święto, przez cały rok szkolny organizowane będą wydarze-
nia, spotkania, wystawy. Inauguracja obchodów jubileuszowych mia-
ła miejsce 27 września. W tym niezwykłym dniu cała społeczność 
uczniowska, nauczyciele i pracownicy szkoły zgromadzili się na płycie 
boiska szkolnego, aby utworzyć wielki napis: „SZKOŁA MA 120 LAT”. 
Cała akcja uwieczniona została z lotu ptaka za pomocą drona, użyczo-
nego przez ucznia naszej podstawówki. Podczas tworzenia napisu hu-
mory dopisywały, a w akcję włączyli się nawet nasi najmłodsi przed-
szkolacy. Efekty można już podziwiać, a naszej szkole „jubilatce” ży-
czymy kolejnych 120 lat pracy i działalności dla dobra społeczności 
Krostoszowic.

Dominika Sikora

HUBERTUS NA 
KROSTOSZOWICKICH ŁĄKACH

W sobotę 16 października członkowie Stowarzyszenia Hodowców 
i Miłośników Koni „Mustang” zorganizowali gonitwę za lisem, czyli Hu-
bertus. Jest to święto myśliwych, leśników i jeźdźców, organizowane 
na zakończenie sezonu. Wśród jeźdźców urządzana jest gonitwa, pod-
czas której konno ściga się tzw. lisa, jeźdźca z ogonem przypiętym do 
lewego ramienia. Ten, kto go zerwie,ma prawo wykonać rundę hono-
rową wokół miejsca pogoni i za rok sam ucieka jako lis.

Otwarcia imprezy dokonała prezes Stowarzyszenia Małgorzata 
Mnich, która przypomniała, że najważniejsze jest zdrowie i bezpie-
czeństwo. Jeźdźcy pod wodzą Mastera Małgorzaty Mnich udali się 
w leśną wyprawę na miejsce gonitwy, która odbyła się w dwóch kate-
goriach. W grupie juniorów jako lis uciekała Marta Mnich na koniu Vi-
varo. Okazała się bardzo sprawną amazonką, gdyż długo trwała po-
goń innych uczestników gonitwy, zanim zerwano jej kitę. Zwycięzcą, 
czyli nowym lisem, została Joanna Majkowska na koniu Volvo. A w ka-
tegorii seniorów uciekającym lisem była Agnieszka Neuman na koniu 
Selavi, a zerwała kitę Nikola Bauerek na koniu Azja.

Zacni goście w asyście pani dyrektor GCKSiT w Godowie Ta-
tiany Stopyra wręczyli pamiątkowe flo oraz nagrody ufundowa-
ne przez sołectwo gminy Godów oraz sklep jeździecki „Skoczek”. 
Po dekoracji nastąpiła druga część programu. Game horse to kon-
kurs dla jeźdźców. Najzwinniejszą parą w konkursie okazała się Jo-
anna Majkowska i Volvo – pierwsze miejsce. Drugie miejsce to 
Marta Mnich i Vivaro. Trzecie miejsce wywalczyła Sandra Marcol i Dol-
ly. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy za rok.

Małgorzata Mnich
Prezes Stowarzyszenia

Hubertus, 16.10.2021 r. 

Krostoszowicka podstawówka z lotu ptaka
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SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU „BRYGADA OTWARTYCH SERC” 
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W SKRBEŃSKU

Człowiek jest wielki nie przez to, co ma,
nie przez to, kim jest, lecz przez to,
czym dzieli się z innymi.

Jan Paweł II

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczno-
ści szkoły – nauczycieli, uczniów i rodziców – na rzecz potrzebujących. 
Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Wyko-
rzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka, poprzez 
Wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dzie-
dzinach jego życia.

W tym roku szkolnym 2021/2022 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Skrbeńsku pod wodzą Pani Malwiny Wolny i Pani Anny Szczyrby znów 
zaczęło działać Szkolne Koło Wolontariatu ,,Brygada Otwartych Serc”.

Nasi Wolontariusze wraz z opiekunami po raz kolejny pokazali swo-
je ogromne i ciepłe serca, wspierając i angażując się w różnego rodza-
ju akcje.

I. „KREDKOBRANIE 2021”
Wolontariusze Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skrbeńsku wraz 

z opiekunami wzięli udział w akcji: ,, Kredkobranie 2021”. Jej celem 
była zbiórka przyborów szkolnych i materiałów plastycznych dla dzie-
ci i młodzieży mieszkającej na Kresach. Darów było co nie miara. Ze-
braliśmy ich ogromne ilości, które po spakowaniu zostały wysłane do 
Fundacji Ignatianum w Krakowie.

II. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZWIERZĄT
Szkolne Koło Wolontariatu ,,Brygada Otwartych Serc” w Zespo-

le Szkolno-Przedszkolnym w Skrbeńsku znów pokazało swoje dobro. 
Tym razem zorganizowało zbiórkę dla podopiecznych Stowarzyszenia 
na Rzecz Zwierząt ,,Koty, Psy i My”. Produkty, jakie zbieraliśmy, to mo-
kra karma dla kotów i kociaków, żwirek drewniany oraz sucha karma 
dla piesków. 

Zebrane produkty osobiście zostały dostarczone przez Panią Malwi-
nę Wolny wraz z wolontariuszami do przytuliska w Wodzisławiu Śląskim.

III. #ZUZAWALCZACA
Na pewno każdy już zna historię Zuzanny Polak z Pawłowic i jej za-

czarowanych kamieni.
Wolontariusze Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skrbeńsku 

wspólnie z opiekunami również udali się w tę magiczną podróż Har-
rego Pottera, by móc tym samym wesprzeć akcję #ZUZAWALCZACA.

Zachęcilismy wszystkich uczniów szkoły, by na lekcje wychowaw-
cze wspólnie z wychowawcami przynosili przeróżne kamienie, by móc 
je ozdabiać według swoich pomysłów, nie zapominając o haśle prze-
wodnim.

Aby podać dobro dalej, należało umieścić kamienie w różnych 
miejscach Skrbeńska, ale nie tylko, by mogły odbyć dalszą magiczną 
podróż!!!

IV. „CZAPECZKA DLA WCZEŚNIAKA”
Dnia 17 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Wcześniaka. 

Z tej okazji Fundacja Słoneczna Kraina Dzieciom po raz czwarty rozpo-
częła akcję ,,Czapeczka dla Wcześniaka”. Czapeczki zostaną przekaza-
ne na ręce ordynatorów szpitali w Jastrzębiu – Zdroju, Cieszynie, Biel-
sko-Białej i Raciborzu. 

Szkolne Koło Wolontariatu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym 
w Skrbeńsku wraz z opiekunami wykazało chęć udziału w tej akcji - 
wspólnie szukaliśmy chętnych osób, którym szydełkowe robótki nie 
są straszne! 

Udało nam się zaangażować Panią Barbarę Matloch z Gołkowic, 
która wykonała 40 czapeczek oraz Panie działające w swojej pracowni 
- Art Pompownia w GCK w Godowie, którym udało się wykonać około 
70 czapeczek, m.in. Panią Alinę Tomas , która wykonała 50 czapeczek 
oraz Panią Katarzynę Skrzyszowską i Panią Elżbietę Jesień, które wyko-
nały około 20 czapeczek. Ostatecznie udało nam się zebrać 114 czape-
czek dla naszych maluszków.

Jako koordynator akcji wspólnie z wolontariuszami bardzo serdecz-
ne chcielibyśmy podziękować wszystkim zaangażowanym osobom za 
chęci i ogromne zaangażowanie oraz dobro płynące z Waszych serc, 
dzięki którym udało nam się zebrać tyle cudnych szydełkowych cza-
peczek. 

Dnia 10 listopada czapeczki osobiście zostały przeze mnie dostar-
czone i przekazane na ręce Pani Dyrektor Anny Szmagary-Surmy z Te-
rapeutycznego Punktu Przedszkolnego Słoneczna Kraina w Radlinie.

Opiekun Wolontariatu
mgr Malwina Wolny

Akcja dla Zuzy

Akcja „Czapeczka dla wcześniaka”

Kredkobranie w ZSP w Skrbeńsku
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