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ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 
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PRACOWNIA U KAMILI

CZŁOWIEK ROKU:
DOMINIKA BRZOZA-PIPREK
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RÓŻA BUGDOŁ

Mieszkanka Gołkowic Pani Róża Bugdoł obchodziła 15 lutego wy-
jątkowy jubileusz 90 lat urodzin. 

Z życzeniami zdrowia i długowieczności, słodkim upominkiem 
oraz bukietem kwiatów Szanowną Jubilatkę odwiedzili przedstawi-
ciele władz samorządowych gminy Godów.

Przybycie gości było dla Jubilatki miłym akcentem, a spotkanie 
doskonałą okazją do wysłuchania wspomnień i opowieści. Mimo 
problemów ze zdrowiem Pani Róża jest osobą pogodną i życzliwą. 
Chętnie dzieli się wspomnieniami ze swojego życia, gdyż cieszy się 
bardzo dobrą pamięcią. Dopisuje jej również dobry humor, który do-
daje Jubilatce sił na każdy kolejny dzień życia. Pani Róża wiele lat 
swojego życia poświęciła pracy na rzecz parafii w Gołkowicach i do 
dnia dzisiejszego mieszka w domu przy parafii wspólnie z księdzem 
emerytem Teofilem Lenartowiczem.

Szanownej Jubilatce raz jeszcze składamy serdeczne gratulacje 
oraz najlepsze życzenia dalszych lat w zdrowiu i szczęściu, dużo wy-
trwałości, pogody ducha i siły do pokonywania wszelkich trudów 
oraz samych radosnych dni w gronie życzliwych, troskliwych najbliż-
szych sercu osób. Jest nam bardzo miło, że możemy wspólnie cie-
szyć się z osiągnięcia przez mieszkankę naszej gminy tak wspania-
łego wieku.

Opracowała 
Agnieszka Siwarska

USC Godów

NESTORZY NASZEJ GMINY
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Punkt Selektywnej Zbiórki 
OdPadów kOmunalnych tO nie 

jeSt wySyPiSkO OdPadów
Od dnia 5 sierpnia 2013 r. w gminie Godów działa Punkt Selektyw-

nej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w Skrbeń-
sku przy ul. Piotrowickiej (były zbiornik p-poż.), który jest otwarty 
w każdy poniedziałek od godz. 11.00 do godz. 17.00. 

Obecnie wielu mieszkańców dostrzega celowość powstania takie-
go punktu, gdzie mogą bez ograniczeń oddawać wysegregowane 
odpady komunalne, jednocześnie stosując się do zasad panujących 
na terenie PSZOK, a przede wszystkim respektując terminy i godziny 
otwarcia punktu.

Jednakże zdarzają się jednostkowe przypadki całkowitej ignoran-
cji przez mieszkańców regulaminowych godzin otwarcia punktu. Od-
pady pozostawiane są poza godzinami otwarcia pod bramą wjazdową 
do Punktu, wjazd jest zastawiany odpadami komunalnymi, co utrud-
nia późniejsze funkcjonowanie PSZOK w wyznaczonych terminach 
i godzinach oraz traktowane jest jako zaśmiecanie terenów publicz-
nych.

Takie postępowanie jest skrajnie nieodpowiedzialne i karygodne, 
ku przestrodze należy tutaj przytoczyć zapisy art. 145 kodeksu wykro-
czeń z dnia 20 maja 1971r. (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1094 ze zm.), który 
wskazuje, że kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla pu-
bliczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zie-
leniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany. 

Jednocześnie należy dodać, że na terenie Punktu planowany jest 
montaż stałego monitoringu! Takie działanie jest w pełni uzasadnio-
ne i ma na uwadze poprawę czystości i porządku na terenie PSZOK 
oraz w jego otoczeniu, jak również wyeliminowanie przypadków przy-
wożenia odpadów komunalnych i składowania ich pod bramą Punktu, 
czyli traktowanie Punktu jako wysypiska. 

Tadeusz Spień
Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Informacja dla mIeszkańców 
ZaintereSOwanych PrOjektem – 
odnawIalne źródła energII oze

Ze względu na zmianę zasad w ramach konkursu ogłoszonego 
przez Urząd Marszałkowski dotyczącego instalacji odnawialnych 
źródeł energii (OZE), gmina Godów nie będzie składała wniosku 
o dofinansowanie.

Mieszkańcy gminy Godów będą mogli zgłosić swój udział 
w projekcie przygotowanym przez Związek Gmin i Powiatów Sub-
regionu Zachodniego Województwa Śląskiego. W związku z tym 
zmienią się założenia przyjęte w REGULAMINIE NABORU WNIO-
SKÓW I REALIZACJI PROJEKTU, tzn. typ instalacji oraz moc, kwota 
refundacji, jak i kryteria wyboru wniosków.

Ponadto przeprowadzony będzie nowy nabór wniosków, 
w związku z czym prosimy o śledzenie strony internetowej gmi-
ny Godów (http://godow.pl/ oraz zakładki „ZAPORA ANTYSMO-
GOWA DLA GODOWA”). Informację można uzyskać również pod 
nr. telefonu: + 48 (32) 476 50 65 wew.33.

Anna Juzek
Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych

famIlIjo ŚPIewa kolĘdY
Zespół Familijo ze Skrzyszowa wziął udział w VII Wojewódzkim 

Przeglądzie Kolędowym w Suszcu. W przeglądzie mogły wziąć udział 
zespoły wywodzące się z Kółek Rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich. 
Wśród wielu zgłoszeń Familijo została zakwalifikowana przez Radę 
Wojewódzką Związku Rolników i kółek Rolniczych w Katowicach do 15 
zespołów występujących w przeglądzie.

W Suszcu wystąpiły zespoły z powiatu pszczyńskiego, okolic Biel-
ska–Białej, Częstochowy, Zawiercia czy Lublińca. Z powiatu wodzi-
sławskiego występowały: Zespół Familijo ze Skrzyszowa i Połomian-
ka z Połomii. Nasz zespół zaprezentował trzy kolędy: Nynej se Jezusku, 
Dzisiej w Betlyjce i Kolędnicy wędrownicy. Jako jedyny zaśpiewał kolędy 
po śląsku, za co dostał olbrzymie brawa i gratulacje. 

Organizacja przeglądu i jego poziom stały na bardzo wysokim po-
ziomie.

Bernard Oślizło

król i aktOr
26 lutego w sali kinowej Ośrodka Kultury w Gołkowicach odbyła się 

premiera filmu „Król i Aktor. Rzecz o Franciszku Pieczce” w reżyserii 
Romana Anusiewicza. Fabularyzowany dokument to film poświęcony 
Honorowemu Obywatelowi Gminy Godów, świetnemu aktorowi i cha-
ryzmatycznemu człowiekowi wywodzącemu się z Godowa – Francisz-
kowi Pieczce. W premierze udział wzięli przedstawiciele władz gmin-
nych, goście zaproszeni, członkowie rodziny pana Franciszka, bliżsi 
i dalsi znajomi aktora, mieszkańcy gminy Godów oraz gmin sąsiednich. 

Na wstępie dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turysty-
ki w Godowie Tatiana Stopyra zdradziła, skąd wziął się pomysł filmu 
„Król i Aktor”. Pretekstem do nakręcenia tego obrazu była przypadają-
ca 18 stycznia br. 90 rocznica urodzin tego zacnego godowianina. Film 
był prezentem od wszystkich mieszkańców gminy Godów dla Jubilata, 
który wraz z wieloma osobistościami mógł go obejrzeć 3 marca pod-
czas uroczystej premiery w Warszawie. Stołeczny pokaz wzbudził po-
noć ogromny zachwyt i wzruszenie zarówno u Franciszka Pieczki, jak 
i u wszystkich gości obecnych na premierze. 

Dyrektor GCKSiT podziękowała wszystkim za pomoc w realizacji 
tego przedsięwzięcia – mieszkańcom Godowa, proboszczowi para-
fii pw. św. Józefa Robotnika w Godowie – ks. Krzysztofowi Wrodarczy-
kowi, rodzinie pana Franciszka Pieczki, uczniom i pedagogom Szko-
ły Podstawowej w Godowie na czele z dyrektor Barbarą Brzezińską, 
członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich oraz wszystkim osobom zaan-
gażowanym w mniejszym lub większym w stopniu w powstanie fil-
mu. Szczególne podziękowania skierowane zostały do sponsorów, 
bez wsparcia których nakręcenie filmu nie byłoby możliwe, a byli to: 
Jastrzębska Spółka Węglowa, Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju, 
Stacja Paliw Uniwar, Firma „Krzyżok” pana Krzysztofa Krzyżoka. 

Film przedstawia sylwetkę jednego z najwybitniejszych aktorów 
w historii polskiego kina, Ślązaka z Godowa, który wspomina w nim 
czasy dzieciństwa, pierwsze występy na deskach scenicznych w go-
dowskim barze, ludzi świata filmu, z którymi pracował, pracę na planie 
„Czterech pancernych...”. Wszystkie wspominania przeplatane są raz 
humorystycznymi anegdotami, innym razem sentymentalnymi na-
wiązaniami do – jak zwykł mówić sam mistrz kina – kochanego Śląska 
i Godowa. Jestem Ślązakiem, zawsze będę. Nawet gdybym jeszcze i sto 
lat żył poza Śląskiem, to umrę jako Ślązak. I jestem z tego powodu dum-
ny. Zawsze będę.

A. Szwarc

Przykłady karygodnego porzucenia odpadów pod bramą PSZOK
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z wIzYtą u greckIch bogów 
w SkrZySZOwie

20 lutego 2018 r. o godzinie 10.00 do Szkoły Podstawowej w Skrzy-
szowie zawitało 24 uczniów klas IV-VII z 20 szkół powiatu wodzisław-
skiego, aby wziąć udział w II Powiatowym Konkursie Mitologicznym 
przygotowanym przez panie: Patrycję Malurę oraz Justynę Hudek.

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

I miejsce przyznano Nikoli Pająk ze Szkoły Podstawowej w Skrzy-
szowie. II miejsce otrzymała Agata Brejza ze Szkoły Podstawowej 
w Gogołowej. III miejsce – Michał Kamiński ze Szkoły Podstawowej nr 
1 w Pszowie. Z racji tego, iż uczniowie zaprezentowali bardzo wyso-
ki poziom, zwłaszcza wcielając się w mitologicznych bohaterów, jury 
postanowiło wyróżnić pięciu uczniów: Julię Borek ze Szkoły Podsta-
wowej w Godowie, Julię Gatnar ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ryduł-
towach, Klaudiusza Pałkę ze Szkoły Podstawowej w Łaziskach, Kamila 
Sosulskiego ze Szkoły Podstawowej w Rogowie oraz Oliwię Zozworek 
ze Szkoły Podstawowej w Gołkowicach.

Wszystkim uczestnikom oraz opiekunom dziękujemy za przybycie 
oraz profesjonalne przygotowanie. Życzymy dalszego zachwytu nad 
starożytnym światem oraz zapraszamy za rok.

Justyna Hudek

jubileuSZ ktr
Koło Turystyki Rowerowej Gminy Godów w tym roku obchodzi 

10-lecie swojego istnienia. Z tej okazji przygotowaliśmy kilka wspania-
łych rajdów i wycieczek rowerowych dla mieszkańców naszej gminy.

25 lutego zorganizowano Rowerowy Rajd Bałwana (20 km). Rajd 
spotkał się z dużym zainteresowaniem bo zapisało się aż 46 chęt-
nych. O godzinie 11.00 z boiska KS-27 Gołkowice mimo 11.stopni mro-
zu wyruszyła 15-osobowa grupa rowerzystów w trasę ścieżkami na-
szej gminy. Jednak warunki te zniechęciły większość uczestników. Po 
przejechaniu 12 kilometrów w tak minusowej temperaturze i przy 
mroźnym wietrze uczestnicy rajdu mogli się ogrzać i wypić ciepłą 
herbatę w barze Przystanek w Skrzyszowie. Zakończenie rajdu odby-
ło się w kawiarni klubowej „U Ewy” przy boisku KS-27 w Gołkowicach, 
gdzie na zmarzniętych rowerzystów czekała gorąca herbata i pysz-
na grochówka.

Koło Turystyki Rowerowej w naszej gminie zaprasza wszystkich 
mieszkańców do udziału w naszych rajdach i wycieczkach rowero-
wych. 

Termin rajdów rowerowych na i półrocze:
•	24.03. Rajd Rowerowy „Powitanie Wiosny – Topienie Marzanny”
•	21.04. Rajd Rowerowy „Otwarcie Sezonu Rowerowego”
•	12.05. Rajd Rowerowy „Przebierańcow”
•	02.06. VI Rodzinny Rajd Rowerowy.

Grażyna i Stanisław Grym

Animatorka życia kulturalnego, która potrafi tchnąć duszę w kultu-
rę. W swoim lokalnym środowisku wzbudza podziw i ogromną sympa-
tię zwłaszcza wśród bardzo młodych ludzi, a dzięki niej ich życie sta-
je się bardziej kolorowe. Czy to na scenie, czy za biurkiem układając 
kolejny scenariusz spektaklu, całą sobą poświęca się temu co robi i co 
(jak nieraz podkreślała) bardzo, bardzo kocha – pracy z ludźmi.

Mowa o zdobywczymi tegorocznej nagrody „Człowiek roku tuWo-
dzisław.pl” – Dominice Brzozie-Piprek. Pochodząca z Skrbeńska, obec-
nie łaziszczanka, dyrektor artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca Vladisla-
via, prowadząca grupę Teatralną „Teatr Naszej Wyobraźni” oraz gru-
py taneczne Anava (liczące łącznie ponad 70 członków) odebrała 22 
lutego br. z rąk starosty wodzisławskiego Ireneusza Serwotki statuet-
kę i gratulacje. Oprócz Dominiki w kategorii kultura nominowani byli: 
Urszula Wachtarczyk, instruktor 10 zespołów wokalnych i wokalno-in-
strumentalnych oraz Wojciech Ciuraj,  piosenkarz, kompozytor, lider 
nagradzanego, cenionego zespołu Walfad. 

Bardzo serdecznie dziękuję, że  to co robimy z  Zespołem Pieści i  Tań-
ca Vladislavia, Teatrem Naszej Wyobraźni i  grupą Anava państwo wi-
dzą. Cieszę się, że wokół mnie są ludzie, którzy chcą realizować to, co rodzi 
się w mojej głowie. Bez tych ludzi te pomysły pozostałyby w głowie. Ser-
decznie dziękuję mojemu mężowi, mojemu synusiowi i przede wszystkim 
moim rodzicom, którzy od pierwszego dnia, kiedy pojawiłam się w ZPiT 
Vladislavia są moim największym wsparciem. Są pierwszymi recenzenta-
mi, krytykami. To oni ocierają łzy radości i  smutku – mówiła Dominika 
Brzoza-Piprek po zdobyciu nagrody.

Trudno w kilku słowach opisać tę niezwykłą dziewczynę – małą 
wzrostem, ale wielką sercem – jak często żartobliwie zwykliśmy ją ty-
tułować! Jednakże dla tych, którzy nie spotkali jeszcze tej niesamowi-
tej osoby przybliżamy sylwetkę zdobywczyni wielu prestiżowych na-
gród i wyróżnień. Dominika Brzoza-Piprek jest animatorką życia spo-
łeczno-kulturalnego, inicjatorką i organizatorką działań kulturalnych 
na terenie gminy Godów oraz poza jej granicami. Posiada duże do-
świadczenie związane z prowadzeniem zajęć artystycznych. Domini-
ka, promując śląską kulturę, gminę Godów i powiat wodzisławski, ak-
tywnie współpracuje z wieloma organizacjami na terenie gminy Go-
dów i nie tylko. Od najmłodszych lat działała w Amatorskim Ruchu Ar-
tystycznym w Wodzisławskim Centrum Kultury. Zawodowo związana 
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nasza Perełka lokalnej sPołecznoŚcI

jest z Wodzisławskim Centrum Kultury oraz z Gminnym Centrum Kul-
tury, Sportu i Turystyki w Godowie.

W styczniu 2009 r. założyła grupę teatralną „Teatr Naszej Wyobraź-
ni” działającą w Ośrodku Kultury w Gołkowicach do dnia dzisiejszego. 
Stworzona w 2013 r. przy Ośrodku Kultury w Skrbeńsku grupa tanecz-
na Anava po roku działalności bardzo się rozrosła – powstała więc dru-
ga grupa w Godowie. Oba zespoły działają do dnia dzisiejszego obec-
nie już jako cztery podgrupy wiekowe. Od września 2017 r. Dominika 
prowadzi swój autorski program „Ej ty moja muzyczko”. Miała również 
okazję tworzyć program telewizyjny „Gryfne śląskie słówka” dla Tele-
wizji TVT oraz prowadzić program „Muzyka ze śląska” dla Telewizji TVT 
i TELE5. Jest prezesem Stowarzyszenia Vladislawia, które ma swoja sie-
dzibę w Skrbeńsku.

Dominiko, gratulujemy kolejnego sukcesu i życzymy dalszych! Oby 
Twoja praca dawała Ci nadal wiele radości i satysfakcji! 

A. Szwarc

Dominika Brzoza-Piprek „Człowiekiem Roku tuWodzisław.pl 2017”
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tłumY na nIezwYkłYm 
PrZedStawieniu 
w gołkowIcach

KAY: Gerdo, kochana Gerdo! Gdzie byłaś tak długo? I gdzie ja byłem?  
GERDA: Na zawsze w moim w sercu...

Zła królowa zamroziła nie tylko widzów, ale także świat. (W ty-
dzień po przedstawieniu gminę Godów dopadły solidne mrozy, i je-
steśmy pewni, że to właśnie jej wina). Skąd wzięła się ta złowroga po-
stać w Gołkowicach? Przywędrowała, by porwać Kaya! I porwała, po-
zostawiając zrozpaczoną Gerdę. Ale smutki nie trwały długo, bo Gerda 
znalazła w sobie odwagę i siłę, by ruszyć w poszukiwaniu zaginione-
go przyjaciela. Po drodze spotkała niezliczoną ilość pomocnych stwo-
rzeń: kwietną staruszkę, kraczące wrony, roztańczonych rozbójników 
czy księżniczkę i księcia. Mała Gerda mogła obserwować także tańczą-
ce listki i kwiatuszki, bo poszukiwania zajęły jej sporo czasu! Ale uda-
ło się! Dzięki pomocy Laponki, która wskazała jej drogę, Gerda dotar-
ła do lodowego pałacu, przeszkodziła królowej w partii szachów i od-
czarowała Kaya. Bo zima przecież zawsze mija, a po niej przychodzi 
cudna wiosna. 

Niezwykłe wykonanie baśni „KRÓLOWA ŚNIEGU” można było zoba-
czyć w Ośrodku Kultury w Gołkowicach. I powiedzmy to sobie szcze-
rze – mali aktorzy byli rewelacyjni. Nawet, jeśli ich wstępy trwały tyl-
ko chwilę, a blask reflektorów onieśmielał, ich role zapamiętamy już 
na zawsze! 

Scenariusz i reżyserię przedstawienia przygotowała Dominika Brzo-
za-Piprek, a występowały dzieci i młodzież z Teatru Naszej Wyobraźni, 
oraz tańczące grupy ANAVA ze Skrbeńska i Godowa.

TeaTr naszej wyobraźni:
Emilia Karasek, Zuzanna Błatoń, Wiktor Majzner, Martyna Tekie-

li, Wiktoria Pankros, Helena Popławska, Irena Prutek, Laura Tatarczyk, 
Adrianna Łyczko, Wojtek Kłosek, Natalia Rędzia, Milena Majzner, Julia 
Gojowy, Zofia Stabla, Mateusz Zabawski, Szymon Kolczykiewicz, Feliks 
Piprek, Zuzanna Wicherek, Berenika Borkowska

anava
GRuPA DOmINO 

Natalia Wodecka, Sonia Grochowska, Jagna Kowalska, Anasta-
zja Gustyn, Aleksandra Macura, Maja Grochowska, Laura Musioł, Kin-
ga Musioł, Milena Śledziewska, Julia Gustyn, Oliwia Rajmoniak, Blanka 
Smołka, Amelia Tkocz, Karolina Baranek

GRuPA ROZBóJNIKI
Nadia Niewiara, Olga Sporysz, Hanna Puchałka, Lidia Miśko, Mile-

na Tatarczyk, Mateusz Zabawski, Igor Kopiec, Zuzanna Wicherek, Kin-
ga Kolorz, Zuzanna Brzoza, Nikola Rosa, Samanta Olszówka, Maria Wo-
łoszyn, Amelia Matyjak

GRuPA TRuSKAWECZKI
Kinga Grabczyńska, Martyna Kaleta, Marcelina Worek, Antonina 

Cuber, Zuzanna Kocik, Martyna Śladeczek, Laura Tatarczyk, Paulina 
Ulman, Antonina Szwarc, Julia Fajkis, Wiktoria Fajkis

GRuPA BAlETNICE
Aleksanadra Wodecka, Laura Tkocz, Hanna Kłosek, Alicja Szcze-

paniak, Irena Prutek, Maja Głowa, Zuzanna Reclik, Emilia Kotula, Eliza 
Szombierska, Agata Kawalec, Zuzanna Górska, Aleksandra Tatarczyk, 
Julia Grzonka, Patrycja Robenek, Emilia Kurzydem, Zofia Macura, Emi-
lia Wodecka.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli przy re-
alizacji przedstawienia, w szczególności za sukienki uszyte przez Mag-
dalenę Wodecką, oraz spódniczki firmie "MK Maryla"- Adamowi i Mag-
dalenie Karasek.

Całe przedstawienie będzie można zobaczyć 17 marca o godzinie 
16:00 w Ośrodku Kultury w Gołkowicach. Zapraszamy serdecznie!

Judyta marcol

Promocja ksIąŻkI

,,Krostoszowice od przeszłości do współczesności” taki tytuł nosi 
najnowsza publikacja Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki 
w Godowie.

Pierwotnie zaplanowano jej wydanie na koniec 2016 roku, jako 
podsumowanie obchodów 600-lecia sołectwa Krostoszowice. Wkrót-
ce okazało się że ogrom materiałów oraz dokumentacji zdjęciowej 
przerósł oczekiwania wydawcy. Tak więc z ponad rocznym opóźnie-
niem książka trafi w Państwa ręce. Myślę, że warto było czekać. Publi-
kacja została wydana w formie albumu, z bogatą dokumentacją zdję-
ciową. Jest to pierwsze i jedyne opracowanie związane z Krostoszo-
wicami.

Książka zawiera wiele niepublikowanych dotąd fotografii, zarówno 
tych archiwalnych jak i tych związanych z teraźniejszością. Autorami 
poszczególnych rozdziałów są m.in. Beata Bienia, ks. dr Wiesław Hu-
dek, Artur Marcisz, prof. Czesław Grajewski. Każdy rozdział to swoista 
perełka o tematyce historyczno-społecznej związanej z naszym regio-
nem, a szczególnie zaś z Krostoszowicami. Wszyscy autorzy z ogromną 
pasją i rzetelnością odtworzyli dla Państwa historię , w którą wplatają 
dzieje Krostoszowic. Mamy możliwość zapoznania się z historią miej-
scowości, losami jej mieszkańców, zetkniemy się z niezwykłymi oso-
bowościami, poznamy dawną codzienność Krostoszowic. W publika-
cji opisano także ważne odkrycia, mające wpływ na kształtowanie się 
dziejów naszego regionu. Słowo wstępne skierował do czytelników 
publikacji Arcybiskup Metropolita Katowicki Wiktor Skworc.

Dziękuję wszystkim autorom: ks. dr. Wiesławowi Hudkowi, Arturo-
wi Marciszowi, prof. Czesławowi Grajewskiemu, szczególnie zaś Beacie 
Bieni za nadzór nad całością, cierpliwość oraz zaangażowanie. Dzię-
kuję także wszystkim tym osobom, które przyczyniły się do powsta-
nia publikacji, szczególną dumą napawa mnie fakt, iż większość z nich 
to mieszkańcy naszej gminy. Prócz autorów książki jest to m.in. twór-
ca większości zdjęć współczesnych, mieszkaniec Skrzyszowa Damian 
Szewczyk.

Mam nadzieję iż publikacja spełni Państwa oczekiwania, zabierając 
Was w historyczną podróż od przeszłości do teraźniejszości.

Tatiana Stopyra

MARZEC 2018
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jEstEśMy nr 150

Gołkowice były gospodarzem kolejnych Mistrzostw Gminy Godów 
w Skacie. Na starcie stanęło 27 zawodników z Gołkowic, Godowa, Ła-
zisk i Skrzyszowa. Mistrzostwa zdominowali skaterzy ze Skrzyszowa, 
wygrywając prawie wszystko.

Indywidualnie po dwóch rundach prowadzili Józef Mołdrzyk i Sta-
nisław Durczok ze Skrzyszowa, a drużynowo drużyna ze Skrzyszowa 
miała prawie 800 pkt przewagi nad pozostałymi. W ostatniej rundzie 
wspaniałym finiszem popisał się Krzysztof Taczała z Gołkowic, który 
nagrał 1027 pkt, co pozwoliło mu zdobyć drugie miejsce. Zwyciężył 
Stanisław Durczok, który obronił tytuł najlepszego Skatera Gminy Go-
dów, a trzecie miejsce zdobył Józef Mołdrzyk. Drużynowo Skrzyszów 
było poza konkurencją.

Uzyskano wyniki:
indywidUaLnie

1. Stanisław Durczok Skrzyszów I  2396 pkt
2. Krzysztof Taczała Gołkowice I 2288 pkt
3. Józef Mołdrzyk Skrzyszów I 2217 pkt
4. Bronisław Capanda Łaziska II  2166 pkt
5. Henryk Pawera Gołkowice II 2012 pkt
6. Edward Pawelec Łaziska I  1913 pkt
7. Władysław Chrobok Gołkowice II 1820 pkt
8. Bronisław Mucha Skrzyszów II 1740 pkt
9. Edward Przybyła  Łaziska II  1737 pkt
10. Jerzy Oślizło  Skrzyszów II 1576 pkt

drUŻynowo
1. Skrzyszów I – 7453 pkt
 (St. Durczok, J. Mołdrzyk, E. Wojaczek, L. Kłosek)
2. Gołkowice II – 6375 pkt
 (I. Grobelny, H. Pawera, W. Chrobok, L. Uryga)
3. Skrzyszów II – 5900 pkt
 (M. Kopiec, J. Oślizło, B. Mucha, W. Tatarczyk)

mIstrzostwa gmInY godów w skacIe na 2018 r.

turniej SkatOwy 
o Puchar oŚrodka kulturY 

w SkrZySZOwie
W niedzielę 4 marca odbył się Turniej Skatowy o Puchar Ośrodka 

Kultury w Skrzyszowie. Był to VII turniej o GRAND PRIX Okręg Śląsk Po-
łudnie.

Organizatorem turnieju była sekcja skatowa OK Skrzyszów, a na-
grody ufundowało GCKSiT w Godowie. Turniej otworzyła i powitała 
wszystkich zawodników dyrektor Tatiana Stopyra. Wystartowało 52 
zawodników. Rozegrano dwie serie po 48 rozdań. Kierownikiem tur-
nieju był Stanisław Durczok, a sędzią głównym Eugeniusz Cyran.

Uzyskano następujące wyniki:

1. Henryk Tchórz 2811 pkt zawodnik niezrzeszony
2. Adam Juraszek 2763 pkt SC Strażak Głożyny
3. Witold Tatarczyk 2732 pkt OK Skrzyszów
4. Stanisław Durczok 2647 pkt OK Skrzyszów
5. Bogumił Sylwender 2612 pkt Polonia Niewiadom
6. Rudolf Broża 2517 pkt LKS Górki Śl. 
7. Henryk Herok  2406 pkt Jubilat Moszczenica
8. Marian Stisz 2360 pkt KS Marcel Radlin
9. Michał Ratajczak 2348 pkt Dąb Gaszowice
10. Hubert Kostka 2318 pkt LKS Lyski
11. Bolesław Tomaszewski 2269 pkt Dąb Gaszowice
12. Stefan Zacha 2252 pkt Polonia Niewiadom

Nagrody wręczał kierownik Ośrodka Kultury w Skrzyszowie Paweł 
Sobik.

Bernard Oślizło

44. mIstrzostwa 
SkrZySZOwa w Skacie

Skrzyszów jest jedyną miejscowością w gminie Godów, w której 
odbywają się cyklicznie mistrzostwa tej miejscowości w skacie. Pierw-
sze mistrzostwa Skrzyszowa odbyły się w 1962 roku z okazji 30-lecia 
Gwiazdy Skrzyszów, drugie dopiero 10 lat później, bo w 1972 roku, 
a od 1977 roku już co roku zbierają się skaterzy, by rozegrać swoje mi-
strzostwa. Cały czas organizatorem mistrzostw i fundatorem nagród 
jest Ośrodek Kultury w Skrzyszowie.

23 lutego 2018 roku odbyły się 44. Mistrzostwa Skrzyszowa w Ska-
cie. Startowało w nich 16 zawodników. Rywalizacja była zacięta i wy-
równana, choć już po dwóch rundach głównym kandydatem do zwy-
cięstwa był Mirosław Kopiec, który wygrał dwie pierwsze rundy i zgro-
madził w nich 2297 pkt. Trzecia runda była zdecydowanie słabsza, ale 
uzyskany wcześniej wynik wystarczył, by zostać zwycięzcą turnieju 
i zdobyć po raz pierwszy Mistrzostwo Skrzyszowa w Skacie.

Końcowa KLasyfiKacja zawodów:
1. Mirosław Kopiec 2576 pkt
2. Józef Mołdrzyk 2489 pkt
3. Eugeniusz Wojaczek 2274 pkt
4. Witold Tatarczyk 2227 pkt
5. Stanisław Durczok 1852 pkt
6. Bronisław Polnik 1772 pkt
7. Marian Staroszczyk 1732 pkt
8. Leonard Kłosek 1519 pkt

Kierownikiem zawodów był Witold Tatarczyk, który jest również re-
kordzistą w zdobywaniu tytułów Mistrza Skrzyszowa w Skacie. Zdobył 
Mistrzostwo pięć razy.

Dyplomy, puchary i nagrody wręczał kierownik Ośrodka Kultury Pa-
weł Sobik.

Bernard Oślizło

Nagrody, dyplomy i puchary wręczała Tatiana Stopyra, dyrektor 
GCKSiT w Godowie, który był organizatorem Mistrzostw. 

Kierownikiem zawodów był Bernard Oślizło.
Bernard Oślizło 

Turniej skatowy o puchar Ośrodka Kultury w Skrzyszowie, 4.03.2018 r. 
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PRACA W CZECHACH!
. 

• Pracownik produkcji
• Ostrava i okolice
• Darmowy dojazd

Gi Group jest międzynarodową agencją pracy, której głównym zadaniem jest rekrutacja i 
doradztwo. Jesteśmy liderem na rynku włoskim oraz jedną z czołowych agencji w krajach, w 
których działamy.

Kontakt: GI GROUP
Ostrava ul. Na Rovince 879

• Email: ostrava@gigroup.com
• w razie zainteresowania zadzwoń lub wyślij sms 

o treści "PRACA” pod numer: +420 778 430 157
• 9.04.2018r. (poniedziałek) 

o godz. 10.00
odbędzie się spotkanie informacyjne 
w Ośrodku Kultury w Skrzyszowie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

Co oferujemy?
• pracę od zaraz
• atrakcyjne wynagrodzenie od 2500 zł

do 3500 zł netto + bonusy i doplaty
• pomoc polskiego koordynatora w 

miejscu pracy
• możliwość zaliczki
• ubrania robocze

.



PRACA W CZECHACH!
. 

• Pracownik produkcji
• Ostrava i okolice
• Darmowy dojazd

Gi Group jest międzynarodową agencją pracy, której głównym zadaniem jest rekrutacja i 
doradztwo. Jesteśmy liderem na rynku włoskim oraz jedną z czołowych agencji w krajach, w 
których działamy.

Kontakt: GI GROUP
Ostrava ul. Na Rovince 879

• Email: ostrava@gigroup.com
• w razie zainteresowania zadzwoń lub wyślij sms 

o treści "PRACA” pod numer: +420 778 430 157
• 9.04.2018r. (poniedziałek) 

o godz. 10.00
odbędzie się spotkanie informacyjne 
w Ośrodku Kultury w Skrzyszowie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

Co oferujemy?
• pracę od zaraz
• atrakcyjne wynagrodzenie od 2500 zł

do 3500 zł netto + bonusy i doplaty
• pomoc polskiego koordynatora w 

miejscu pracy
• możliwość zaliczki
• ubrania robocze

.

Projekty „KALEJDOSKOP KULTURY” i „TWÓRCZE ŻYWIOŁY NAD OLZĄ” realizowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński

26 i 27 lutego w Szkole Podstawowej 
w Skrbeńsku odbył się Gminny Turniej Sza-
chowy im. Pastora Marcina Lukasa. W tur-
nieju udział wzięli uczniowie naszej gminy 
oraz uczniowie z zaprzyjaźnionych Petro-
vic, łącznie prawie 40 zawodników walczyło 
o puchary i nagrody zarówno w kategorii in-
dywidualnej jak i drużynowej.

Sprawnie prowadzone zawody obfitowa-
ły w wiele ciekawych partii oraz dostarczały 
niesłychanych emocji. Po zakończeniu pod-
liczono wszystkie punkty i wyłoniono zwy-
cięzców, którymi zostali:

SZKOŁA PODSTAWOWA :
DZIEWCZYNY :

1. Maja Moczała – Skrzyszów
2. Marcelina Lincner – Gołkowice 
3. Liliana Drong – Gołkowice 

CHŁOPCY:
1. Michał Płusa – Godów 
2. Maciej Kopiec – Skrzyszów 
3. Tobiasz Mendrela – Skrbeńsko 
Drużynowo zwyciężyła SP w Godowie

GIMNAZJUM
CHŁOPCY: 

1. Jakub Kaiser – Petrovice 
2. Robert Wawrzykowski – Skrzyszów 
3. Patryk Kominek – Gołkowice 

DZIEWCZYNY :
1. Wiktoria Hawel – Skrzyszów 
2. Paulina Karasek – Gołkowice 
3. Kamila Bula – Skrzyszów 
Drużynowo zwyciężyło gimnazjum 

w Skrzyszowie.

Gratulujemy wszystkim szachistom!

A. Szwarc

SZACH MAT
PO SĄSIEDZKU, CZYLI WSPÓŁPRACA

NA POGRANICZU POLSKO-CZESKIM
PO SOUSEDSTVÍ ČILI SPOLUPRÁCE NA ČESKO-POLSKÉM POHRANIČÍ
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Trochę na uboczu, ale jednak w centrum 
Petrovic, działa mała i urocza pracownia ce-
ramiczna. Prowadzi ją pasjonatka Kamila 
Gabryszova. Pracownia działa od 2017 r. Po-
mysł, żeby ją otworzyć, wcale nie pojawił się 
dawno, a wziął się z pasji do tworzenia. Ka-
mila na początku tworzyła inne formy sztu-
ki, szyła, tworzyła biżuterię. Pracowała jed-
nak wtedy w urzędzie i nie miała możliwo-
ści, żeby oddać się swoim zamiłowaniom. 
Dopiero kiedy zachorowała i nie mogła kon-
tynuować swojej pracy, odnalazła prawdzi-
wą pasję. Trafiła na kurs ceramiki i poczuła, 
że to jest jej świat. Bo ceramika jest unikal-
na i wyjątkowa, a każde z dzieł jest niepo-
wtarzalne.

Pracowania na pięterku (bo tam się znaj-
duje) zrzesza osoby, które chcą poznać taj-
niki pracy w glinie. W domowej i serdecz-
nej atmosferze Kamila dzieli się praktyczną 
wiedzą i cennymi wskazówkami. W związku 
z nadchodzącą wiosną, Kamila tworzy kwia-
ty, kule ogrodowe, które zastąpią doniczki, 
i obrazki na ścianę umieszczane w kafelkach.

Wszystkich zainteresowanych zaprasza-
my do pracowni!

Kontakt: www.kamilakeramika.cz

Judyta Marcol

Projekt „Kalejdoskop kultury” realizowa-
ny jest ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu 
Mikroprojektów Programu Interreg V-A Re-
publika Czeska – Polska i budżetu państwa 
za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cie-
szyński.

PRACOWNIA U KAMILI

Projekty „KALEJDOSKOP KULTURY” i „TWÓRCZE ŻYWIOŁY NAD OLZĄ” realizowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński
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ści, żeby oddać się swoim zamiłowaniom. 
Dopiero kiedy zachorowała i nie mogła kon-
tynuować swojej pracy, odnalazła prawdzi-
wą pasję. Trafiła na kurs ceramiki i poczuła, 
że to jest jej świat. Bo ceramika jest unikal-
na i wyjątkowa, a każde z dzieł jest niepo-
wtarzalne.

Pracowania na pięterku (bo tam się znaj-
duje) zrzesza osoby, które chcą poznać taj-
niki pracy w glinie. W domowej i serdecz-
nej atmosferze Kamila dzieli się praktyczną 
wiedzą i cennymi wskazówkami. W związku 
z nadchodzącą wiosną, Kamila tworzy kwia-
ty, kule ogrodowe, które zastąpią doniczki, 
i obrazki na ścianę umieszczane w kafelkach.

Wszystkich zainteresowanych zaprasza-
my do pracowni!

Kontakt: www.kamilakeramika.cz

Judyta Marcol

Projekt „Kalejdoskop kultury” realizowa-
ny jest ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu 
Mikroprojektów Programu Interreg V-A Re-
publika Czeska – Polska i budżetu państwa 
za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cie-
szyński.

PRACOWNIA U KAMILI
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