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NESTORZY NASZEJ GMINY

Mieszkańcy gminy Godów obchodzili w maju wyjątkowe jubi-
leusze urodzin. Pan Piotr Moczała z Gołkowic obchodził 4 maja 
swoje 90 urodziny. Jubileusz 95 lat urodzin świętowała 14 maja 
mieszkanka Skrzyszowa Pani Antonia Oślizło. 

Z życzeniami zdrowia i długowieczności, słodkim upominkiem 
oraz bukietem kwiatów Szanownych Jubilatów odwiedzili przed-
stawiciele władz samorządowych gminy Godów.

Przybycie gości było dla Jubilatów miłym akcentem, a spotka-
nie doskonałą okazją do wysłuchania wspomnień i opowieści.

Szanownym Jubilatom raz jeszcze składamy serdeczne gratu-
lacje oraz najlepsze życzenia dalszych lat w zdrowiu i szczęściu ro-
dzinnym, dużo wytrwałości, pogody ducha i siły do pokonywa-
nia wszelkich trudów oraz samych radosnych dni w gronie życz-
liwych, troskliwych najbliższych ich sercu osób. Jest nam bardzo 
miło, że możemy wspólnie cieszyć się z osiągnięcia przez miesz-
kańców naszej gminy tak wspaniałego wieku.

Agnieszka Siwarska
USC Godów

ANTONINA OŚLIZŁO

PIOTR MOCZAŁA

BIEG PO ZDROWIE 
Z GMINĄ GODÓW

28 CZERWCA 2018 
GODZINA 18:00 
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Gminny Turniej Wiedzy o Europie

Na zdjęciu Pani Alicja Kwiatkowska podczas spotkania z uczniami szkoły, 
Gołkowice, 15.05.2018 r.

Uczniowie podczas warsztatów geograficzno-biologicznych
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25 maja społeczność Gołkowic była świadkiem tworzenia kolejnej, 
niezwykle ważnej karty w historii Szkoły Podstawowej im. Poruczni-
ka Pilota Franciszka Surmy – przekazania nowego sztandaru. Historia 
niejako zatoczyła koło - 25 maja 2002 roku Gimnazjum w Gołkowicach 
przybrało imię tego wielkiego człowieka, który pozostawił dla poko-
leń świadectwo patriotyzmu - niezwykłą i pełną tragicznych zwrotów 
akcji historię życia.

Ceremonia rozpoczęła się od uroczystej mszy świętej w Koście-
le pw. Krzyża Świętego i świętej Anny koncelebrowanej przez księ-
dza proboszcza Adama Barona, księdza Jana Ficka oraz księdza Sta-
nisława Holonę. Uczestnikiem liturgii był również pastor Daniel Ferek 
– proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Gołkowicach. W mu-
rach świątyni zgromadzili się honorowi goście, dyrekcja, nauczyciele, 
uczniowie. Podczas Eucharystii został poświęcony nowy symbol szko-
ły, sztandar.

Po zakończonej liturgii wszyscy w uroczystym pochodzie, przy 
wtórze mocnych, rytmicznych tonów Gminnej Orkiestry Dętej z Goł-
kowic pana Ryszarda Wachtarczyka, dumą przemaszerowali z kościoła 
do szkoły na kolejną część ceremonii. 

Uroczystość rozbrzmiała dostojnymi dźwiękami hymnu państwo-
wego. Następnie dyrektor szkoły Waldemar Paszylka przywitał wszyst-
kich, którzy przybyli na tę uroczystość. Podkreślił wagę tak podniosłej 
dla placówki ceremonii. Przypomniał, że po wprowadzeniu nowych 
przepisów reformy edukacji od roku szkolnego 2017/2018 placówka 
stała się Szkołą Podstawową z oddziałami gimnazjalnymi i przybrała 
imię dotychczasowego patrona gimnazjum – porucznika pilota Fran-
ciszka Surmy. Odbyły się rozmowy z rodzicami, gronem pedagogicz-
nym oraz uczniami, którzy zgodnie uznali, że to piękny wybór, że to 
wspaniała postać. Oczywiście imię byłego patrona podstawówki Stani-
sława Staszica będziemy nadal pielęgnować – zapewniał. 

Ciekawie zaprezentował sylwetkę porucznika pilota Franciszka Sur-
my – naszego lokalnego bohatera, Francka z Głymbocza, wzoru, czło-
wieka o wielkich ideałach, który odważnie spełniał swoje marzenia. 
pozostawił dla pokoleń świadectwo patriotyzmu – niezwykłą i pełną 
tragicznych zwrotów akcji historię życia.

Dyrektor Waldemar Paszylka zaakcentował kilka ważnych faktów 
z życia Franciszka Surmy. Przybliżył jego zasługi, pięknie opowiedział 
o poświęceniu naszego rodaka, bohatera bitwy o Anglię.

W 1932 zostaje przyjęty do Szkoły Kadetów, a po czterech kolejnych 
latach wstępuje do słynnej Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dębli-
nie. W 1936 roku zostaje wpisany do Polskich Sił Lotniczych, zaś w 1938 
roku rozpoczyna służbę w lotnictwie wojskowym. W lipcu 1939 roku 
otrzymuje srebrnego orzełka, czyli symboliczny znak żołnierza pol-
skiego, i zostaje przydzielony do jednostki lotniczej w Krakowie. 

28 października 1941 roku Franciszek Surma na obczyźnie z rąk gen. 
Władysława Sikorskiego otrzymuje – Krzyż Srebrny Orderu Wojenne-
go Virtuti Militari.

8 listopada 1941r. Franciszek Surma w 308 Dywizjonie dowodzo-
nym przez znakomitego pilota-asa polskiego lotnictwa mjr. Mariana 
Pisarka, uczestniczył w niezwykle trudnym locie bojowym eskortu-
jącym bombowce do Lille we Francji, niestety został zestrzelony nad 
Dunkierką.

Niedługo po wybuchu II wojny światowej Franciszek Surma przez 
Rumunię, Syrię i Francję ucieka z okupowanej Polski, by walczyć o wol-
ność Europy razem z Brytyjczykami. Na początku zostaje skierowany 
do formacji Szkoły Myśliwców (OTU) w Sutton Bridge.

Pierwszy lot bojowy odbył 25 sierpnia 1940 roku, zaś 10 września 
wraz ze swoim kolegą Orzechowski został przeniesiony do 607 Dywi-
zjonu Myśliwskiego ,, Hrabstwa Durham", 26 września nastąpił zmaso-
wany atak około 30 Junkersów 88, zastrzelił wówczas ME 109 nad mo-
rzem koło Portsmouth.

– To wielki dzień dla naszej szkoły. Dzięki staraniom, ogromnemu za-

Uroczystość przekazania sztandarU szkole 
podstawowej w Gołkowicach

Historia to świadek dziejów, źródło prawdy, życia, pamięci, mistrzyni życia, piastunka przeszłości, zwiastunka przyszłości.
Tytus Liwiusz

angażowaniu, determinacji Rady Rodziców i całej społeczności szkoły, 
przyjaznym lokalnym firmom, które hojnie wsparły wykonanie sztanda-
ru, możemy dziś podziwiać misterne dzieło Augustyny i Adriana Stablów 
z Pracowni Haftu Artystycznego w Godowie – mówił dyrektor.

Lista gości była bogata. Wraz z nami pragnęli oni odkrywać kolej-
ną kartę w historii gołkowickiej podstawówki. Na uroczystość przyby-
ło wielu znamienitych gości. Wśród nich mieliśmy zaszczyt przywitać 
posłankę Teresę Glenc, posła Grzegorza Matusiaka, Alicję Bartkowiak 
– dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Rybniku, pana Dariusza 
Domańskiego- wicekuratora oświaty, Hannę Świergolik – starszą wizy-
tator Delegatury Kuratorium Oświaty w Rybniku.

Na uroczystości zawitali również przedstawiciele władz Gminy Go-
dów oraz pracownicy: pan Mariusz Adamczyk – wójt Gminy Godów, 
pan Tomasz Kasperuk – zastępca wójta, pan Antoni Tomas – przewod-
niczący Rady Gminy, Izabela Tomiczek – wiceprzewodnicząca Rady 
Gminy, Bernard Oślizło – przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury 
i Zdrowia, radny Bogusław Dziędziel, sołtys Gołkowic – Piotr Wrodar-
czyk.

Mieliśmy również ogromną przyjemność gościć generała Krzyszto-
fa Justyńskiego – komendanta Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Na 
ceremonię przybyli lokalni twórcy kultury: pani Tatiana Stopyra – dy-
rektor Gminnego Centrum Kultury w Godowie, pani Bożena Holesz 
– dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie.

Zjawił się również pan Piotr Szkudlarek – przedstawiciel zarządu 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołkowicach. Uroczystość swoją obec-
nością zaszczycili były wójt: pan Józef Pękała, obok dr. Józefa Musio-
ła, autora publikacji Od Wallenroda do Kordiana. Dramatyczne Ślązaków 
Wybory, wielkiego, gorącego popularyzatora porucznika pilota Fran-
ciszka Surmy. Dołączyli do niego: pan Franciszek Gajdosz i pan Andrzej 
Adamczyk.

Pan Józef Musioł nie mógł być z nami obecny ciałem, ale mogliśmy 
poczuć jego ducha. Dyrektor odczytał jego list: Z wielką radością przy-
jąłem wiadomość ,że staraniem Rady Rodziców Szkoła Podstawowa im. 
Porucznika Pilota Franciszka Surmy otrzyma sztandar. Jest mi tym bar-
dziej miło. że Patron Waszej szkoły był bohaterem moich licznych publi-
kacji, w tym pozycji zwartych. W tym kontekście czuję się szczególnie uho-
norowany zaproszeniem nie na uroczystość nadania sztandaru Waszej 
wspaniałej szkole. Tą drogą ślę dla Was wszystkich Uczestników pozdro-
wienia, deklarując, że duchowo będę z Wami.

Przybyli również dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół i przedszko-
li, emerytowani dyrektorzy oraz nauczyciele i pracownicy obsługi. 
Gościliśmy Zarząd Rodziców SP: przewodniczącą Edytę Kwiatkow-
ską, Monikę Oślizło, Weronikę Blokesz, Irenę Serwotkę, Ewę Szkatułę. 
Przedstawicieli związków zawodowych, ZNP – pani Katarzyna Hudek, 
oraz NSZZ „Solidarność” – Mirosława Hajzyk. 

Powitaliśmy Marcina Noconia - dyrektora Zarządu Aeroklubu ROW, 
mjr. Adama Goryckiego i sierżanta Jana Zająca, lotników z VIII Bazy 
Lotnictwa.

Pojawili się również: Adrian Pawlus, kierownik posterunku policji 
w Gołkowicach Stanisław Grym, reprezentant Koła Turystyki Rowe-
rowej, pani Izabela Ochojska – prezes BS w Jastrzębiu-Zdroju, Roman 
Kapciak – dyrektor Biura Senatorskiego RP Adama Gawędy, Aleksan-
dra Czapnik – właścicielka firmy „Kubeczek”. Bardzo przyjemnie było 
nam gościć panią Alicję Kwiatkowską – najbliższą krewną Franciszka 
Surmy.

Każdy z zaproszonych gości był tak samo ważny.
Nastąpiła doniosła chwila, rozpoczął się ceremoniał przekazania 

sztandaru przez przedstawicieli Rady Rodziców na ręce uczniowskie-
go pocztu sztandarowego. Sztandar z rąk: pana Leszka Hermana (cho-
rążego), przewodniczącej Rady Rodziców pani Edyty Kwiatkowskiej 
oraz wiceprzewodniczącej, pani Izabeli Marek, odebrali uczniowie: Pa-
trycja Gruszka, Maja Kowalska i Paweł Przybyła - podwójny finalista 
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swoje 90 urodziny. Jubileusz 95 lat urodzin świętowała 14 maja 
mieszkanka Skrzyszowa Pani Antonia Oślizło. 

Z życzeniami zdrowia i długowieczności, słodkim upominkiem 
oraz bukietem kwiatów Szanownych Jubilatów odwiedzili przed-
stawiciele władz samorządowych gminy Godów.

Przybycie gości było dla Jubilatów miłym akcentem, a spotka-
nie doskonałą okazją do wysłuchania wspomnień i opowieści.

Szanownym Jubilatom raz jeszcze składamy serdeczne gratu-
lacje oraz najlepsze życzenia dalszych lat w zdrowiu i szczęściu ro-
dzinnym, dużo wytrwałości, pogody ducha i siły do pokonywa-
nia wszelkich trudów oraz samych radosnych dni w gronie życz-
liwych, troskliwych najbliższych ich sercu osób. Jest nam bardzo 
miło, że możemy wspólnie cieszyć się z osiągnięcia przez miesz-
kańców naszej gminy tak wspaniałego wieku.

Agnieszka Siwarska
USC Godów

ANTONINA OŚLIZŁO

PIOTR MOCZAŁA

BIEG PO ZDROWIE 
Z GMINĄ GODÓW

28 CZERWCA 2018 
GODZINA 18:00 

 
KO MPL E KS 

RE KRE ACYJNO  -  SPO RTO WY 
W SKRBEŃSKU  

 

Fo
t. 

ZS
P 

G
od

ów
Fo

t. 
J. 

O
ko

ń

Gminny Turniej Wiedzy o Europie

Na zdjęciu Pani Alicja Kwiatkowska podczas spotkania z uczniami szkoły, 
Gołkowice, 15.05.2018 r.

Uczniowie podczas warsztatów geograficzno-biologicznych

Fo
t. 

J. 
G

rz
on

ka
, R

. U
ch

er

V Gminny Konkurs „Nasze miejsce na ziemi”



z życia gminy4 jEstEśmy nr 153

konkursów wojewódzkich z historii i fizyki.
Sztandar szkoły podstawowej to symbol tradycji patriotycznych 

i szacunku dla człowieka, hartu ducha, wartości, które stanowią fun-
dament pracy wychowawczej szkoły oraz wspólnych dążeń rodziców 
i nauczycieli. Przyjmując go przyrzekli otaczać czcią i dbać o to, by 
właściwym postępowaniem i rzetelną nauką pracować na dobre imię 
szkoły, naszej miejscowości i naszej ojczyzny.

Ceremonię zakończyła niezwykle wzruszająca część artystyczna – 
podniebna podróż przygotowana przez uczniów i nauczycieli: panią 
Beatę Bienię, panią Annę Bierońską, panią Krystynę Kelner, pana Grze-
gorza Wolnego oraz panią Mariolę Musioł – opiekunkę chóru „Kan-
tyczki”.

Podążaliśmy prostymi, mądrymi słowami poety Cypriana Kamila 
Norwida: Aby wyznaczyć drogę przyszłą, trzeba wiedzieć, skąd się wyszło! 
Wspólnie z młodymi artystami wystartowaliśmy z peronu lotniczego 
z Gołkowic-Głębocza, do Dunkierki. Od dzieciństwa Francka – żywe-
go i bystrego chłopca wiecznie bujającego w obłokach, poprzez służ-
bę w lotnictwie wojskowym, w pełnej poświęceń, podniebnej walce 
w bitwie o Anglię, aż do tragicznej śmierci porucznika pilota Francisz-
ka Surmy – zestrzelenia w starciu z Bf 109 w okolicach Dunkierki. 

Na powitanie usłyszeliśmy piękne, dostojne tony dostojne rytmy 
poloneza wytańczone przez uczniów klasy VIA. 

W podróży po peronach historii oprowadzali nas meandrami pro-
zy i poezji, przewodnicy w strojach lotników: Roksana Hejna i Michał 
Krzyżok. Narrację prowadziły: Zuzanna Celmer i Marta Musioł. W roli 
Franciszka Surmy wystąpił Paweł Wawrzyczny oraz Julian Pająk. Wy-
słuchaliśmy również przejmujących recytacji w wykonaniu Joanny 
Drabiniok, Oliwii Tlołki, Teresy Twardzik, Juliana Pająka, Katarzyny Gar-
dian, Karola Hermana, Karoliny Cichoń, Jakuba Rożnowskiego. 

Młodzi artyści przypomnieli nam, że: Historia (…) drugiej wojny świa-
towej, obejmuje dokumenty, fotografie, wspomnienia – pomniki przeszło-
ści – ale nie będzie pełną, jeżeli nie będzie zawierać myśli, marzeń i uczuć 
wyrażonych w poezji lub prozie tych, którzy żyli w tym czasie, i którzy hi-
storię tę tworzyli. (…)

Całość obrazu dopełniała prezentacja multimedialna ilustrują-
ca ważne etapy życia Franciszka Surmy. W tle sugestywny warkot sa-
molotów, wybuchy bombowe wojny. Uczucia i myśli wyrażone w pro-
zie i poezji pięknie podkreślała doskonale dobrana muzyka oraz przej-
mujące, dojrzałe interpretacje utworów patriotycznych w wykonaniu 
Pawła Wawrzycznego, Oliwii Zozworek i Wiktorii Marcol.

Na koniec wzruszającej podróży młodzi artyści złożyli pod sztanda-
rem białe i czerwone goździki. Wraz z chórem „Kantyczki” oddaliśmy 
muzyczny hołd lotnikom – skrzydlatym władcom słów. Wnętrze szko-
ły wypełniły uroczyste, mocne tony Marsza Polskiego Lotnictwa „Lot-
nik, skrzydlaty władca świata”. Podróż dostarczyła wielu emocji, wzru-
szyła. 

Wspaniale ukazała nam Franciszka Surmę jako człowieka z sąsiedz-
twa, bohatera, rodaka, pilota, który był więcej niż człowiekiem, bo we-
dług Napoleona Bonaparte: Aby pisać historię, trzeba być więcej niż czło-
wiekiem, ponieważ autor trzymający pióro wielkiego sędziego powinien 
być wolny od wszelkich uprzedzeń, interesów i próżności.

Następnie dyrektor Waldemar Paszylka odczytał pismo Brytyjskie-
go Attache Obrony w Polsce, pułkownika Dominica Morgana :

Chciałbym zatem przekazać najlepsze życzenia wszystkim, którzy 
będą świętować w tym wyjątkowym dniu – nauczycielom, uczniom i ich 
rodzicom oraz całej społeczności lokalnej i szkolnej. Na ręce Pana Dyrek-
tora składam serdeczne podziękowania za wielki wkład i dbałość o ocale-
nie od zapomnienia bohaterskich czynów lotników polskich, którzy zginę-
li podczas II Wojny Światowej, walcząc z Niemcami i broniąc Wielkiej Bry-
tanii. Jednym z nich był Porucznik Pilot Franciszek Surma odznaczony naj-
wyższymi orderami polskimi i brytyjskimi. Możecie być Państwo dumni, że 
Wasza szkoła nosi jego imię. Po zakończonej bitwie o Anglię w 1940 roku 
Winston Churchill powiedział : „Nigdy w historii ludzkich konfliktów tak 
wielu nie zawdzięczało tak wiele tak nielicznym”. Wśród tych nielicznych 
był Franciszek Surma.” Życzę wszystkim wszelkiej pomyślności, sukcesów 
oraz udanej i niezapomnianej uroczystości.

Po akademii nadszedł czas na przemówienia zaproszonych gości.
Piloci 8. Bazy Lotnictwa Transportowego, w imieniu swego dowód-

cy, płk. Stanisława Bigosa, przekazali na ręce Dyrektora Szkoły Walde-
mara Paszylki pamiątkę uroczystego nadania sztandaru w roku 100. 
Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz w 100. Roczni-
cę Utworzenia Polskiego Lotnictwa Wojskowego.

Ze wzruszeniem wysłuchaliśmy przemówienia pana Dariusza Do-
mańskiego – Wicekuratora, Oświaty, wieloletniego nauczyciela histo-
rii i byłego dyrektora Gimnazjum w Żorach im. Karola Miarki., którego 
uczniem był nasz Francek.

Zabiera nas w sentymentalną podróż, podczas której dowiadujemy 
się, że miał Franciszka Surmę za winklem. Postanowił zobaczyć miej-
sce, z którego pochodził Franciszek. Przyjechał z żoną do naszej szko-
ły podczas wakacji i ze wzruszeniem oglądał pamiątki i materiały hi-
storyczne dotyczące patrona naszej szkoły – asa polskiego lotnictwa.

Pan Dariusz Domański podkreślił również wagę naszego zawodu- 
służby i posłannictwa. Nie zabrakło również serdecznych życzeń i po-
dziękowań dla całej społeczności szkolnej.

Goście przywoływali motto i przesłanie naszej szkoły Zawsze 
wzwyż, które jest obecne w działaniach nauczycieli i uczniów. Na ko-
niec wystąpiła wzruszona pani Alicja Kwiatkowska – krewna pana po-
rucznika pilota Franciszka Surmy, która z głębi serca podziękowała za 
tak piękne uczczenie jego pamięci. 

Pozwolę sobie raz jeszcze przywołać słowa z listu Brytyjskiego At-
tache: Winston Churchill powiedział: Nigdy w historii ludzkich konflik-
tów tak wielu nie zawdzięczało tak wiele tak nielicznym. Wśród tych nie-
licznych był Franciszek Surma.”

Niech będą one symboliczną klamrą zamykająca istotę heroizmu 
naszego patrona porucznika pilota Franciszka Surmy.

Dziękujemy Wszystkim za ogromne zaangażowanie, pomoc, życz-
liwość, ciepłe słowa i uświetnienie swoją obecnością tak ważnego dla 
nas dnia.

Elżbieta Krzysztofczyk-Kosek

W artykule wykorzystałam fragmenty scenariusza akademii autor-
stwa pani Beaty Bieni i Anny Bierońskiej.

ŻRóDłA: 
dr Józef Musioł, Ludzie tej Ziemi, Warszawa 1974
dr Józef Musioł, Od Wallenroda do Kordiana. Dramatyczne Ślązaków 
Wybory, Katowice 2000
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Bajkowy dzień Matki
25 maja 2018 r. w Przedszkolu Publicznym „Bajkowe Wzgórze” 

w Skrzyszowie odbyły się uroczystości z okazji zbliżającego się Dnia Mat-
ki. Dzieci w obecności zaproszonych rodziców zaprezentowały przygo-
towany specjalnie na tę okazję program artystyczny. Ponadto zorgani-
zowano wiele ciekawych zabaw oraz słodki poczęstunek, podczas któ-
rego mamy wraz z dziećmi spędzały mile czas.

Anna Brodowska
Klaudia Maksik

Gołkowicka Motyliada
29 maja do Ośrodka Kultury w Gołkowicach przyleciała zgraja ko-

lorowych, roztańczonych motylków. Grupa taneczna Iskierki pod kie-
rownictwem Renaty Jakubowskiej zaprezentowała spektakl teatralno-
taneczny pt. „Motyliada”, opowiadający o historii zranionego motyl-
ka, którego uratowały inne motyle. Publiczność składająca się z przed-
szkolaków z Gołkowic była poruszona i zachwycona nie tylko koloro-
wym widowiskiem, ale również talentem niewiele starszych koleża-
nek.

Emilia Szczypka

toUr de silesia 26.05.2018
Ultrakolarstwo to termin stosunkowo młody i mało popularny 

w naszym kraju. Dzieje się tak dlatego, iż ta dyscyplina sportu zrzesza 
niewiele osób, które interesują się kolarstwem. Wpływ na to ma bar-
dzo ciężki charakter owych imprez oraz brak możliwości transmitowa-
nia tego typu wyścigów w mediach. No bo jak przeprowadzić trans-
misję z wyścigu, który trwa 24 godziny? Główną ideą ultrakolarstwa 
jest pokonywanie jak najdłuższych dystansów za pomocą dwóch kó-
łek. Bardzo popularne są imprezy, w których zawodnicy w 24 godzin 
muszą pokonać 500 czy 600 km. Zdarzają się również dłuższe wyści-
gi, gdy zawodnicy w pięć dni muszą zrobić 1120 km, wzdłuż południo-
wej granicy Polski czy nawet zawody 10-dniowe. Najdłuższym mara-
tonem rowerowym w Polsce jest Maraton Rowerowy Dookoła Polski, 
który odbywa się co cztery lata i liczy ponad 3100 km. 

Z roku na rok w Polsce powstaje coraz więcej imprez na długich 
dystansach, które świetnie promują różne regiony Polski. Właśnie dla-
tego razem z moim kolegą Sebastianem wpadliśmy na pomysł, aby 
w 2017 roku po raz pierwszy zorganizować maraton Tour de Silesia, 
który ukazałby piękno naszych terenów. Większość Polaków koja-
rzy Śląsk tylko i wyłącznie z kopalniami czy hutami. A to nie do koń-
ca prawda. Przecież Śląsk to również malownicze Beskidy, Góry Opaw-
skie czy Wysoki Jesionik. 

Pierwsza edycja Tour de Silesia miała miejsce w lipcu 2017. Start 
oraz meta znajdowały się w Świerklanach, natomiast zawodnicy mie-
li do pokonania dwie pętle: 370 km oraz 540 km. Trasa wiodła wzdłuż 
granic naszego województwa. Pierwsza część to płaskie tereny w oko-
licy Olesna czy Kłobucka. Później zawodnicy liznęli trochę Jury Kra-
kowsko-Częstochowskiej, aby na sam koniec zmierzyć się z morder-
czymi podjazdami w Beskidach – Kocierz oraz Kubalonka. Na starcie 
stawiło się ponad 100 zawodników. Debiut okazał się wielkim sukce-
sem, który dał nam pozytywnego kopa do organizacji kolejnej edycji. 

W drugiej edycji dokonaliśmy kilku dość poważnych zmian. Bazę 
maratonu przenieśliśmy do Godowa, gdzie zyskaliśmy pełne wsparcie 
ze strony gminy. Dzięki owocnej współpracy na terenie obiektu spor-
towego klubu LKS Olza Godów mogliśmy stworzyć warunki do przy-
jęcia ponad 200 zawodników z całej Polski. Z pomocą przyszła rów-
nież dyrektor Szkoły Podstawowej w Godowie, która udostępniła nam 
salę gimnastyczną na miejsce noclegowe. Dzięki temu zawodnicy na-
wet z najdalszych zakątków Polski, mogli spokojnie wypocząć przed 
startem w sobotni poranek. Dla nieustraszonych kolarzy, przygotowa-

liśmy dwie trasy: 350 km oraz 600 km. Obie były bardzo wymagające 
i potrzebna była odpowiednia zaprawa, aby je pokonać. 

Wszystko rozpoczęło się w piątek po południu, gdy nastąpiło ofi-
cjalne otwarcie biura zawodów. Każdy z zawodników musiał odebrać 
swój numer startowy oraz złożyć podpis na liście. Wieczorem zasie-
dliśmy do wspólnego ogniska i w dużym gronie dyskutowaliśmy na 
przeróżne tematy związane z kolarstwem długodystansowym. W koń-
cu wszyscy poszli spać, aby zgromadzić siły na jutrzejszy start. 

Równo o 6.00 w sobotni poranek otwieramy nasze biuro ponow-
nie. Od teraz wszystko dzieje się bardzo szybko. Ze wszystkich stron 
zjeżdża coraz większa liczba zawodników. W końcu o 7.00 na trasę 350 
km ruszają pierwsi śmiałkowie. Start ostatniej z grup na dystansie 600 
km, nastąpił po 9.00. Tak oto ponad 200 zawodników rozpoczęło wal-
kę na morderczej trasie maratonu Tour de Silesia. 

Najpierw wspólnie podążyli w kierunku Opawy, skąd skierowali się 
na Burntal. Następnie zdobyli najwyższy szczyt pasma Wysoki Jesio-
nik – Pradziad. Kolejne kilometry to walka z licznymi podjazdami, któ-
rymi były naszpikowane tegoroczne trasy. W nagrodę na każdego cze-
kał ciepły obiad i chwila wytchnienia na punkcie kontrolnym w Prud-
niku. Potem ostatnia prosta, przejazd przez Gogolin, wspinaczka na 
Górę św. Anny, Kędzierzyn-Koźle i w końcu upragniona meta w Go-
dowie dla dystansu 350 km. Zawodnicy pokonujący dystans dłuższy 
w Godowie mogli liczyć na kolejny ciepły posiłek oraz dobre warunki 
do szybkiego odpoczynku. Bowiem najlepszych czekała jeszcze mor-
dercza pętla po Beskidach, z podjazdami na Przegibek, Salmopol i Ku-
balonkę. Na zakończenie wizyta w Cieszynie i jazda w kierunku mety 
w Godowie. Po dotarciu na metę każdy z zawodników otrzymał pa-
miątkowy medal oraz tradycyjny śląski obiod, który dla większości za-
wodników był zupełnie czymś nowym. 

Organizacja maratonu Tour de Silesia przebiegła w świetnej atmos-
ferze. Każdy z zawodników mógł sprawdzić swoją formę oraz popra-
wić rekordy życiowe. Pogoda również dopisała, była wręcz idealna. Te-
raz nie pozostaje nic innego, jak zacząć myśleć nad koleją edycją, która 
będzie miała miejsce ponownie na terenie naszej gminy w maju 2019 
r. Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które były zaangażowanie 
w nasz projekt. Zawodnikom gratuluję wytrwałości, woli walki na tra-
sie oraz zapraszam do startu w Tour de Silesia 2019. 

Paweł Pieczka

Gołkowicka Motyliada, 29.05.2018 r. 
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Stowarzyszenie Przy Dziupli (dawniej: Stowarzyszenie MamAu-
tyzm) powstało z inicjatywy rodziców i opiekunów dzieci borykają-
cych się z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 25 marca 2014 roku 
stowarzyszenie uzyskało wpis do KRS i rozpoczęło działalność. Pierw-
szym miejscem, gdzie członkowie mogli się spotykać były salki przy-
kościelne udostępnione dzięki uprzejmości ks. dziekana Janusza Ba-
dury, a następnie po długich poszukiwaniach własnego lokum udało 
się zadomowić w WDK Czyżowice, gdzie wynajęto dwie niewielkie sal-
ki dzięki pomocy pani Bibianny Dawid. Dzięki zaangażowaniu rodzi-
ców i ofiarności darczyńców udało się je odremontować i zagospoda-
rować na Klub Wsparcia Rodzica. 

5 października 2016 r. stowarzyszenie połączyło siły z Wodzisław-
ską Placówką Wsparcia Dziennego „Dziupla” z Wodzisławia Śląskiego 
i głównym celem działalności stała się wszechstronna pomoc rodzi-
nom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, a szcze-
gólnie tym borykającym się z problemem niepełnosprawności, jak 
również przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu. 

Od początku działalności stowarzyszenie organizuje z różną czę-
stotliwością: spotkania dla rodziców, zajęcia z psychologiem dla ro-
dziców i dzieci, uroczyste obchody Dnia Dziecka, Dnia Autyzmu, spo-
tkania opłatkowe, pikniki rodzinne, zajęcia arteterapii dla dzieci, zaję-
cia taneczne dla mam, zajęcia z psychologiem dla ojców i wiele, wie-
le innych zajęć. Stowarzyszenie współpracuje z różnymi organizacja-
mi i firmami, włączając się w organizację konferencji, spotkań, współ-
uczestniczy w imprezach organizowanych przez różne instytucje, jak 
na przykład Olimpiada dla Osób Niepełnosprawnych, Blues dla Nie-
pełnosprawnych w Olzie, czy Dzień Godności Osób Niepełnospraw-
nych organizowany przez miasto Wodzisław Śląski.

W chwili obecnej Stowarzyszenie Przy Dziupli regularnie prowadzi 
cotygodniowe warsztaty plastyczne i rękodzieła dla rodziców, a także 
spotkanie raz w miesiącu dla rodziców, pn.: „Spółdzielnia dobrych my-
śli”. Dla dzieci natomiast organizowane są zajęcia na basenie.

3 czerwca 2018 r. Stowarzyszenie Przy Dziupli wraz z Wodzisław-
ską Placówką Wsparcia Dziennego „Dziupla” organizuje festyn z oka-
zji obchodów Święta Rodziny z Dniem Dziecka na wodzisławskim ką-
pielisku Balaton (szczegóły imprezy pojawią się w najbliższym czasie 
na plakatach).

Z uwagi na fakt, że podopieczni Stowarzyszenia Przy Dziupli to oso-
by zależne (czyli osoby niepełnosprawne intelektualnie, osoby z auty-
zmem lub osoby z niepełnosprawnością sprzężoną w stopniu umiar-
kowanym i znacznym) marzeniem jest stworzenie dla podopiecznych 
mieszkań treningowych, które będą odpowiedzią na najbardziej na-
glące potrzeby osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Przychylność ze 
strony wójta gminy Godów pozwoliła na rozwinięcie marzeń o jak naj-
bardziej samodzielnym życiu i funkcjonowaniu podopiecznych. Dzięki 
podpisanemu porozumieniu Stowarzyszenie może korzystać z miesz-
kania znajdującego się w Podbuczu. Wspólnymi siłami rodziców, 
członków Stowarzyszenia i ludzi dobrej woli mieszkania zostały wypo-
sażone w podstawowe sprzęty i mogą służyć jako miejsce do odbywa-
nia treningów i spotkań.

Dzięki funduszom pozyskanym w miniprojekcie prowadzonym 
przez CRIS z Rybnika oraz LGD Morawskie Wrota udało się przeprowa-
dzić pierwszy trening mieszkaniowy dla sześciu osób niepełnospraw-
nych intelektualnie w dwóch mieszkaniach znajdujących się w Podbu-
czu (nad świetlicą). Były to dwa dni spędzone przez osoby dorosłe pod 
okiem terapeutów nastawione na maksymalnie samodzielne działa-
nie podopiecznych. Ci młodzi ludzie z niepełnosprawnością intelektu-
alną poczuli się przez chwilę jak pełnoprawni i odpowiedzialni właści-
ciele domu, w którym trzeba zaplanować prace porządkowe, zakupy, 
gotowanie posiłków, to w jaki sposób spędzić czas wolny. Do tego na-
leży zaplanować podział obowiązków oraz zadbać o właściwe relacje. 
Uczestnicy pierwszego weekendu byli bardzo zadowoleni i oczeku-
ją kontynuacji. Zadaniem Stowarzyszenia jest pozyskanie wolontariu-
szy oraz funduszy na opłacenie terapeutów. Mamy nadzieję, że pod-
czas kolejnych treningów będziemy mieli okazję bliżej zapoznać się 
z mieszkańcami wsi i razem w pełnej integracji korzystać z przestrzeni 

publicznej. Podczas pierwszego naszego pobytu w Podbuczu spotka-
liśmy się z ogromną życzliwością ze strony spotkanych mieszkańców, 
za co bardzo serdecznie dziękujemy!

W każdą drugą środę miesiąca w godzinach 9-12 w Wodzisławskiej 
Placówce Wsparcia Dziennego „Dziupla” w Wodzisławiu Śląskim cze-
kamy na każdego, kto chciałby uzyskać wsparcie i pomoc oraz podzie-
lić się z nami swoimi doświadczeniami. Chętnie podpowiemy, gdzie 
szukać pomocy dla swoich dzieci w sprawie diagnozy, terapii, nauki.

StowarzySzenie Przy DziuPli
adres: 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Świętego Jana 17
telefon: 32 456 43 64 lub 723 550 755
e-mail: stowarzyszenie.przydziupli@gmail.com

DOłąCZ DO NAS NA FACEBOOKU

procesja konna 
shiMk MUstanG

Jak co roku 1 maja członkowie Stowarzyszenia Hodowców i Miło-
śników Koni „Mustang" zorganizowali pielgrzymkę konną połączoną 
z poświęceniem koni i pojazdów konnych. Uczestnicy zebrali się o go-
dzinie 11:00 pod kościołem pw. Świętego Jana Nepomucena w Kro-
stoszowicach. Prezes SHiMK Małgorzata Mnich przywitała wszystkich 
zebranych i rozpoczęła wspólne pielgrzymowanie w kierunku Pod-
bucza. Tradycją tej pielgrzymki konnej jest objeżdżanie przydrożnych 
krzyży, gdzie wraz z krostoszowickim proboszczem Rajmundem Żur-
kiem jeźdźcy oddają cześć Bogu poprzez modlitwę i śpiew, prosząc 
tym samym o błogosławieństwo i opiekę na kolejny rok.

Szczególnie ciepło procesja została przyjęta przez pensjonariuszy 
Domu Seniora „Gwarek”, których euforia na widok barwnego korowo-
du wzruszyła wszystkich członków Stowarzyszenia. Tam też o godzinie 
12:00 został wspólnie odprawiony Anioł Pański po czym korowód ru-
szył dalej w kierunku Skrzyszowa. Konny pochód wzbudzał zaintereso-
wanie i entuzjazm mieszkańców gminy Godów, którzy niejednokrotnie 
okrzykami wyrażali swoje uznanie oraz głęboki podziw dla wszystkich 
pielgrzymujących. Pielgrzymkę majową zakończono na terenie Ośrod-
ka Konno-Rekreacyjnego w Krostoszowicach, gdzie ks. Żurek poświęcił 
konie i bryczki i wraz z prezes SHiMK podziękował za udział w niezwykle 
barwnym korowodzie i zaangażowanie jeźdźców w jego organizację. 

Organizacja corocznej pielgrzymki konnej to dla nas wszystkich duże 
poświęcenie, wysiłek, ale również ogromna satysfakcja, ponieważ tutaj 
wszyscy kochamy konie. Wspólne pielgrzymowanie daje nam radość, 
spełnienie, pozwala nam się wyciszyć, wspólnie pobyć razem z końmi – 
powiedziała po pielgrzymce pani prezes. Po części oficjalnej odbyło się 
ognisko rozpoczynające sezon jeździecki 2018, w którym oprócz człon-
ków stowarzyszenia „Mustang" udział wzięli zaproszeni hodowcy i miło-
śnicy koni oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy Godów.

Tegoroczna procesja majowa była okazją do uczczenia 100 roczni-
cy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz jubileuszu roku świę-
tego Józefa, którego wspomnienie przypada 1 maja.

A. Szwarc
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Otwarcie sezonu. SHiMK Mustang, 1.05.2018

stowarzyszenie przy dziUpli
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spotkanie z paniĄ 
alicjĄ kwiatkowskĄ

Aby wyznaczyć drogę przyszłą, trzeba wiedzieć skąd się wyszło!
Cyprian Norwid

Historia jest jednym z najcenniejszych skarbów każdego pokolenia 
i obowiązkiem naszym jest przekazać następnym generacjom jak naj-
więcej niesfałszowanych faktów, które będą przykładem dla tych, któ-
rzy przyjdą po nas (…)

Chcielibyśmy zapisać we współczesne dzieje szkoły jak najwięcej 
faktów z życia naszego bohatera, chłopa z „głymbocza” – Franciszka 
Surmy, który pozostawił dla pokoleń świadectwo patriotyzmu i od-
wagi. Dlatego 15 maja o godzinie 12:00 w szkole podstawowej w Goł-
kowicach odbyło się spotkanie z najbliższą rodziną naszego patrona 
szkoły, Panią Alicją Kwiatkowską. Podczas rozmowy dowiedzieliśmy 
się o nowych wydarzeniach z życia Wielkiego Człowieka gołkowickiej 
ziemi. Pani Alicja barwnie i z przejęciem odpowiadała na pytania pu-
bliczności oraz dziewcząt ze szkolnych gazetek. 

Dziękujemy za przybycie i liczymy na dalszą współpracę z rodziną 
Surmów.

Beata Bienia

V GMinny konkUrs 
„nasze Miejsce na zieMi”

18 maja w Szkole Podstawowej w Skrzyszowie odbył się V Gminny 
Konkurs „Nasze miejsce na ziemi” pod patronatem wójta gminy. Rywa-
lizowali w nim uczniowie szkół z terenu naszej gminy. Tym razem go-
ściem specjalnym była pani Bożena Holesz, dyrektor Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Godowie. Celem konkursu niezmiennie od początku 
jego istnienia jest propagowanie historii, tradycji, kultury i gwary na-
szej małej ojczyzny. 

Jak zwykle padały różnorodne pytania na temat naszej gminy, py-
tania o powstania śląskie, honorowych obywateli czy konkurencje 
sprawdzające znajomość gwary. Wśród tych ostatnich znalazły się 
„śląskie scrabble” czy anatomia Ślązoka. W pierwszej konkurencji na-
leżało z sześciu kostek ułożyć jak najwięcej śląskich słów. Natomiast ta 
druga polegała na uzupełnieniu elementów anatomii człowieka oczy-
wiście słownictwem gwarowym. I okazało się, że była to konkurencja 
przełomowa, bowiem wywróciła klasyfikację do góry nogami. Dziew-
czyny z Krostoszowic, znajdujące się dotąd na końcu stawki, zaryzyko-
wały i nie skorzystały z przygotowanych podpowiedzi. Zdobyły w ten 
sposób aż 34 punkty i wyszły na prowadzenie, którego nie oddały już 
do końca. Była też konkurencja nazwana przez organizatorów „Gmina 
Godów w obiektywie”. Uczniowie mieli rozpoznać różne miejsca w na-
szej gminie np. strefę ekonomiczną i Dom Seniora „Gwarek" w Skrzy-
szowie, ścieżkę edukacyjną i orlik w Krostoszowicach, szkołę i kościół 
w Skrbeńsku, kompleks rekreacyjno-sportowy w Godowie, kościół 
ewangelicki w Gołkowicach. Ponadto uczestnicy konkursu mieli przy-
gotować plakat „Moja miejscowość 100 lat temu” i uzupełnić go kil-
kuzdaniową wypowiedzią. Oczywiście to zadanie nawiązywało do ob-
chodzonej w tym roku 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez 
Polskę. 

Należy dodać, że sytuacja podczas konkursu była dynamiczna i czę-
sto dochodziło do nieoczekiwanych zmian pozycji wśród uczestników. 
Ostatecznie po rozegraniu 11 konkurencji okazało się, że najlepsze 
w tym roku były dziewczyny z Krostoszowic, które zdobyły 84 punkty. 
Drugie miejsce przypadło gospodarzom, którzy zdobyli 80 punktów. 
Trzecie miejsce zdobyła drużyna z Godowa, która na ostatniej prostej 
wyprzedziła uczniów z Łazisk i Gołkowic.

Iwona Brudny,
Małgorzata Oślizło

stowarzyszenie i klUB 
taneczny Marendi

Szanowni mieSzkańcy gminy goDÓw (i nie tylko)!
Szanowni SymPatycy tańca towarzySkiego!

Pozwólcie nam się przedstawić. Jesteśmy stowarzyszeniem i klu-
bem tanecznym MARENDI, a naszą siedzibą jest gmina Petrovice u Ka-
rviné. Jako stowarzyszenie Marendi, z.s. już po raz trzeci razem z na-
szym partnerem projektowym Stowarzyszeniem Silesiana z Opola re-
alizujemy projekt nazwany SPORTEM I TAŃCEM DO ZDROWIA, współ-
finansowany ze środków Unii Europejskiej z programu INTERREG V- A: 
Republika Czeska – Polska. Celem projektu jest zdrowy styl życia dzie-
ci i młodzieży, w ostatnim czasie nasza uwaga jest skierowana również 
na dorosłych i seniorów. 

Głównym naszym działaniem jest taniec towarzyski. Mamy do tego 
bardzo dobre predyspozycje – instruktorami tańca towarzyskiego są 
posiadający na swym koncie wiele sukcesów nauczyciele – Marek i Re-
nata Swětík. To kilkukrotni mistrzowie Republiki Czeskiej w tańcach 
latynoamerykańskich, wielokrotni zwycięzcy turniejów tanecznych 
w całej Europie. Ważne jest również to, ze swoje umiejętności są zdol-
ni przekazać podopiecznym, co nie zawsze jest u wybitnych sporow-
ców regułą. Pod ich trenerską opieką wykształciło się wiele wybitnych 
par tanecznych w rożnych kategoriach wiekowych: od kategorii dzie-
ci, przez juniorów, młodzież aż po dorosłych tancerzy. Ich podopieczni 
zdobyli kilka tytułów mistrzów Czech, wygrali wiele turniejów tanecz-
nych w całej Europie.

SZANOWNI PAńSTWO!
Zwracam się do Państwa z propozycją kursów tańca dla dzieci, mło-

dzieży i dorosłych. Od października 2018 zamierzamy rozpocząć na-
stępujące kursy : 
•	kurs taneczny dla par dorosłych – pary małżeńskie czy koleżeń-

skie 
•	Babyclub – dla najmniejszych dzieci (4 -7 lat)
•	kółko taneczne dla dzieci szkolnych
•	tańce latynoamerykańskie, bachata i salsa dla par
•	tańce latynoamerykańskie, bachata i salsa dla singli – tych, co 

nie mają partnera
•	Proam (tańce standardowe i latynoamerykańskie – para złożo-

na z tancerza (tancerki) amatora i tancerza (tancerki) profesjo-
nalnego

•	Piotrowickie wieczory taneczne – wolne tańce w miłej atmosfe-
rze 

PONADTO PROPONUJEMy:
•	występy i pokazy naszych par tanecznych rożnych kategorii 

wiekowych na Państwa imprezach, pokazy show tanecznych
•	organizacja międzyszkolnych turniejów tanecznych, turniejów 

tanecznych Proam

W Petrovicích u Karviné 16 maja tego roku uroczyście otwarto 
nowe Centrum Kultury, w którym między innymi znajduje się wspania-
ła sala taneczna wraz z zapleczem. Właśnie w tym Centrum Kultury od-
będą się wszystkie wyżej opisane kursy. Na konkretną datę jest jeszcze 
za wcześnie, chcemy jednak, żeby Państwo wiedzieli o naszych zamia-
rach i mieli czas na decyzję w sprawie uczestnictwa. W każdym przy-
padku będziecie na naszych imprezach mile widziani !!

Nasi instruktorzy mówią bardzo dobrze po polsku, bariery języko-
wej na pewno nie będzie !!

kontakt: 
 e-mail: m.swetik@centrum.cz zefaja@seznam.cz
 telefon:  +420 731603057  +420 602771048

Ing. Kazimír Faja
Prezes Stowarzyszenia Marendi, z.s. 
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Grand priX skaterÓw 
na sezon 2017/2018

Już od wielu lat dwa kluby skaterskie w gminie Godów – OK Gołko-
wice i OK Skrzyszów – organizują turnieje Grand Prix. Od października 
2017 do kwietnia 2018 spotykali się raz w tygodniu, by wyłonić swoich 
zwycięzców. Do końcowej klasyfikacji zalicza się 20 najlepszych turnie-
jów dla każdego zawodnika. 

końcowe wyniki:
GRAND PRIx GOłKOWIC

1. Grobelny Ireneusz  OK Gołkowice 44.885 punktów
2. Uryga Lesław OK Gołkowice 42.637 punktów
3. Mołdrzyk Józef OK Skrzyszów 41.788 punktów
4. Grobelny Paweł OK Gołkowice 41.494 punkty
5. Wojaczek Eugeniusz OK Skrzyszów 41.437 punktów
6. Pawera Henryk OK Gołkowice 38.804 punkty
7. Chrobok Władysław OK Gołkowice 37.463 punkty
8. Taczała Krzysztof OK Gołkowice 37.337 punktów

W całym cyklu wzięło udział 14 skaterów. Nagrody wręczał Henryk 
Pawera.

GRAND PRIx SKRZySZOWA
1. Pawera Henryk OK Gołkowice 46.606 punktów
2. Wojaczek Eugeniusz OK Skrzyszów 45.698 punktów
3. Wojtczyk Waldemar 1 Maja Wodzisław 44.713 punktów
4. Durczok Stanisław OK Skrzyszów 43.356 punktów
5. Herok Henryk Jubilat Moszczenica 43.112 punktów
6. Tatarczyk Witold OK Skrzyszów 40.950 punktów
7. Uryga Lesław OK Gołkowice 40.064 punkty
8. Gajda Bolesław Forteca Świerklany 39.887 punktów
9. Mołdrzyk Józef OK Skrzyszów 39.304 punkty
10. Polnik Bronisław OK Skrzyszów 38.987 punktów

W cyklu startowym wzięło udział 24 zawodników. Nagrody wręczał 
Stanisław Durczok, prezes skrzyszowskich skaterów.

Bernard Oślizło

powiatowy tUrniej 
piłki noŻnej

Na orliku przy Szkole Podstawowej nr 28 w Wodzisławiu Śl. nasza dru-
żyna piłkarska chłopców w składzie: Wojciech Syrek IIIb, Artur Szeithauer 
IIIb, Mateusz Hudek IIIb, Paweł Wojaczek IIIc, Dawid Mrozek IIIc, Jonatan 
Tekieli IIa, Paweł Kranc IIb, Seweryn Mucha IIb, Dominik Bieniek IIc, Kac-
per Gruszka IIc, Patryk Prochasek IIc, Michał Serwotka VIIa wywalczyła III 
miejsce w zawodach. Na szczególną uwagę zasługuje wynik meczu Goł-
kowice – Gorzyce 4:0. W całym turnieju gole dla naszej drużyny strzelali: 
Wojciech Syrek (3), Artur Szeithauer (2), Kacper Gruszka (1).

Robert Głowa

GMinny konkUrs 
wiedzy o eUropie

Świat jest książką i ci, którzy nie podróżują, czy tają tyl ko jedną stronę.
św. Augustyn

25 kwietnia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Godowie odbył się 
Gminny Konkurs Wiedzy o Europie „Dzieci Europy”. W konkursie wzię-
ły udział trzyosobowe drużyny ze szkół podstawowych w: Skrzyszowie, 
Gołkowicach, Łaziskach i  Godowie. Dzięki zadaniom konkursowym 
uczestnicy mogli „podróżować” po wielu państwach europejskich, 
oraz wykazać się wiedzą o Unii Europejskiej, geografii Europy, i znajo-
mością ważnych, zabytkowych budowli. Uczniowie przygotowali rów-
nież pod opieką swoich nauczycieli prezentacje i projekty na temat: 
„Co czytają nasi rówieśnicy w Europie?” Podczas prezentacji opisali ta-
kie pozycje książkowe jak: „Tomek w krainie kangurów” A. Szklarskiego 
czy „Harry Potter” J. K. Rowling. Następnie wszyscy bawili się, uczestni-
cząc w quizach komputerowych, które łączyły elementy wykorzystania 
wiedzy, jak i rywalizacji podobnej do tej w grach komputerowych czy 
teleturniejach. Liczyła się nie tylko wiedza, ale i refleks. 

Rywalizacja była zacięta i wyrównana. Zwyciężyli reprezentanci 
Szkoły Podstawowej w Godowie: Dominika Banko, Maja Skupnik i Szy-
mon Ledwoń. Drugie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej 
w Skrzyszowie w składzie: Nikola Pająk, Natan Dworok i Bartosz Jurecz-
ko. Miejsce trzecie przypadło drużynie ze Szkoły Podstawowej w Goł-
kowicach reprezentowanej przez uczniów: Aleksandrę Stachurską, Mi-
chała Całus i Szymona Firla. 

Konkurs „Dzieci Europy” od lat cieszy się zainteresowaniem 
uczniów naszej gminy. Dzięki zabawie i koleżeńskiej rywalizacji po-
głębiają oni wiedzę o  kontynencie, którego są mieszkańcami. Mają 
również okazję integrować się z uczniami innych szkół naszej gminy. 
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy ogromnej wiedzy geo-
graficznej i kulturowej!

Lucyna Szymańska
ZSP Godów

roztańczone Gołkowice
10 maja 2018 r. w sali ZS w Gołkowicach odbył się Turniej Zespo-

łów Tanecznych Gminy Godów, w którym udział wzięły cztery grupy 
taneczne: z Gołkowic, Skrbeńska, Łazisk i Krostoszowic. Jury ocenia-
ło uczestników według następujących kryteriów: opracowanie chore-
ograficzne, poczucie rytmu, harmonia, płynność, ogólny wyraz arty-
styczny, estetyka. Jury po burzliwych obradach zdecydowało, że pierw-
sze miejsce przyznane zostanie grupie Riki Tiki z Łazisk, tuż za nimi 
uplasowały się tancerki formacji Rytm z Krostoszowic, trzecie miejsce 
przypadło gospodarzom, czyli grupie Dzikie Densy, zaś wyróżnienie 
otrzymała czteroosobowa drużyna taneczna Lakisoma ze Skrbeńska! 
Było bardzo miło, energicznie i wesoło za co organizatorzy – Gminna 
Rada Sportu oraz ZS w Gołkowicach – bardzo dziękują!

A. Szwarc

Grupa taneczna RIKI TIKI z Łazisk
Grupa Gumisie z PP w Skrzyszowie podczas występów dla mam, Skrzyszów 

25.05.2018, foto PP w Skrzyszowie
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dni otwarte 
ośrodka kUltUry 

w skrzyszowie

W dniach 22-23 maja wszystkie drzwi Ośrodka Kultury – dosłownie 
i w przenośni – zostały otwarte dla mieszkańców. We wtorek prezento-
wały się w formie koncertu wszystkie zespoły wokalne. Na scenie wy-
stąpił zespół Familijo, chór Absolwent i zespół Spokobabki. Wszystkie 
zespoły w tym roku obchodzą jubileusze swojej działalności i zapra-
szają chętne osoby do współpracy. W środę Ośrodek wypełniały dzie-
ci i młodzież. Każdy mógł zobaczyć i wziąć udział w zajęciach: tanecz-
nych Rytmix, teatralnych Kreatywna Zgraja, warsztatach ceramicz-
nych oraz nauce gry na instrumentach. Zainteresowane osoby próbo-
wały swoich możliwości w zabawach teatralnych czy tanecznych. Inne 
lepiły z gliny różne postacie, a ci odważniejsi poznawali tajniki gry na 
instrumentach. 13 czerwca 2018 na godz. 17.00 zapraszamy na galę, 
podczas której uczestnicy zajęć zaprezentują się w całej okazałości 
na scenie. Jednocześnie otwieramy nabór na wszystkie zajęcia w roku 
szkolnym 2018/2019.

Paweł Sobik

centrUM kUltUry 
w petroVicach

16 maja 2018 u naszych południowych sąsiadów odbyła się cere-
monia otwarcia Centrum Kultury. Jego budowa w Petrovicach była 
jednym z efektów projektu współpracy z Godowem „Synergia - inte-
gracja społeczności” w ramach Interreg V-A CZ-PL.

Nowo powstały budynek stoi w miejscu, gdzie uprzednio znajdo-
wał się lokal restauracyjny z salą, pubem i kinem. Początkowo plano-
wano wyburzenie tylko części lokalu i dobudowanie nowego jednak-
że stan budynku wymagał całkowitego wyburzenia i wzmocnienia 
fundamentów, konieczne było rozpoczęcie budowy od podstaw.

Centrum Kultury w Petrovicach wygląda z zewnątrz jak oryginał, 
który zbudowany był pod koniec XIX wieku. Młodszy egzemplarz bę-
dzie służyć jako centrum kulturalne, w którym znajdzie swe miejsce 
sala towarzyska, biblioteka i zaplecze dla lokalnych społeczności.

A. Szwarc

transGraniczna 
streFa aktywności

26 maja br. nastąpiło uroczyste otwarcie Transgranicznej Strefy Ak-
tywności w Gołkowicach, która powstała w ramach projektu „Syner-
gia – integracja społeczności i instytucji pogranicza Godowa i Petro-
vic u Karvine” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Programu In-
terreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020.

Prace związane ze stworzeniem Transgranicznej Strefy Aktywności 
obejmowały w szczególności:
1. przebudowę boiska sportowego do piłki nożnej (przebudowa 

i modernizacja istniejącego boiska sportowego o naturalnej na-
wierzchni trawiastej – przesunięcie lokalizacji, wykonanie profilo-
wania, zabudowa warstw nawierzchni, wysiew, pielęgnacja; do-
stawa wyposażenia: kabiny dla zawodników rezerwowych, piłko-
chwyty, płotek oddzielający widownię, przebudowa ogrodzenia, 
wymiana trybun);

2. budowę boiska sportowego do siatkówki plażowej (korytowa-
nie, profilowanie wykonanie warstw nawierzchniowych, wyposa-
żenie, wykonanie piłkochwytów na istniejącym ogrodzeniu, uzu-
pełnienie ogrodzenia);

3. budowę siłowni zewnętrznej (trzystanowiskowej składającej się 
łącznie z 12 urządzeń – wykonanie fundamentów pod urządzenia, 
wykonanie nawierzchni poliuretanowej na podbudowie, montaż 
urządzeń);

4. budowę parku do treningu ulicznego (wykonanie nawierzchni 
żwirkowej, montaż urządzeń)

5. plac zabaw (dostawa i montaż elementów placu zabaw: zabudo-
wa obrzeży, wykonanie fundamentu, montaż urządzenia wielo-
funkcyjnego oraz trampoliny, po wykonaniu nawierzchni wykona-
nie kreatywnej strefy gier); 

6. dostawę i montaż elementów małej architektury: ławki, kosze 
na śmieci, stojaki na rowery; 

7. budowę ścieżki spacerowej o bezpiecznej nawierzchni poli-
uretanowej; 

8. utwardzenie terenu – miejsca parkingowe, komunikacja wewnętrzna; 
9. przebudowę ogrodzenia: wymiana, przebudowa istniejącego, 

montaż nowego ogrodzenia;
10. inne roboty towarzyszące (ziemne i melioracyjne); 
11. budowę wewnętrznej sieci oświetleniowej.

W dniu otwarcia zagwarantowano wiele atrakcji m.in. gry i konku-
rencje sportowe dla dzieci, program artystyczno-muzyczny, występy 
zespołów muzycznych i Gminnej Orkiestry Dętej z Gołkowic oraz za-
bawę taneczną. 

całkowity koszt prac związany z wykonaniem transgranicznej 
Strefy aktywności wyniósł 889.536,00 zł. 

Otwarcie Strefy Aktywności, Gołkowice 26.05.2018 r.
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warsztaty 
GeoGraFiczno-BioloGiczne 

sp w Gołkowicach

Jak co roku uczniowie klas trzecich wyróżniający się dobrymi wy-
nikami w nauce z biologii i geografii wzięli udział w warsztatach geo-
graficzno-biologicznych. Zajęcia przeprowadzono w pobliżu WOK
-u w Skrbeńsku, gdzie są bardzo dobre warunki, gdyż wszystko, co jest 
potrzebne, znajduje się blisko siebie: las, strumyk, wzniesienie, boisko. 
Uczniowie przez cztery godziny z bardzo dużym zainteresowaniem 
i zaangażowaniem wykonywali obserwacje i pomiary w terenie. Z za-
dań geograficznych były to: pomiar wysokości względnej wzniesie-
nia za pomocą niwelatorów, wyznaczanie azymutów topograficznych 
do wybranych obiektów w terenie, pomiar prędkości płynięcia stru-
myka oraz wykonanie planu obiektów sportowych według skali. Gdy 
na krótką chwilę przed samym południem na niebie zagościło słońce, 
jedna z grup sprawnie wykonała doświadczenie z gnomonem, pole-
gające na obserwacji jego wysokości w momencie górowania. Mokry 
las nie zraził naszych gimnazjalistów przy wykonywaniu zadań z biolo-
gii, badali m. in. stan zapylenia blaszek liściowych, rozpoznawali i opi-
sywali znalezione w lesie gatunki roślin, rozwiązywali przygotowane 
krzyżówki. 

Opracowane wyniki prac uczniów będzie można zobaczyć w przy-
szłym tygodniu na gazetce na korytarzu.

Renata Ucher,
Joanna Grzonka

nie chodziło o to, By się 
ściGać, ale By wspÓlnie 

spędzić wolny czas
2 czerwca w naszej gminie odbył się Rajd rowerowy pn. "Olza rze-

ka, która łączy " w ramach projektu "Synergia - integracja społeczności  
i instytucji pogranicza Godowa i Petrovic u Karvine". Pomimo trochę 
kapryśnej pogody, dobre samopoczucie i pozytywne nastawienie 
dopingowały uczestników do pojawienia się na mecie rajdu. Począ-
tek rajdu miał miejsce przy remizie OSP w Łaziskach, gdzie nastąpi-
ła rejestracja ponad 100 osobowej grupy cyklistów. W sumie rowerzy-
ści przejechali około 27 kilometrów. Zakończenie rajdu odbyło się na 
terenie Transgranicznej Strefy Aktywności w Gołkowicach. Głównymi 
celami rajdu było promowanie aktywnego, rodzinnego wypoczynku, 
a także propagowanie szeroko pojętej turystyki rowerowej w naszej 
gminy. 

A. Szwarc

Geografia i biologia w plenerze

Rajd rowerowy pn. „Olza rzeka, która łączy” w ramach projektu 
Synergia – integracja społeczności i instytucji pogranicza Godowa  

i Petrovic u Karvine, 2.06.2018 r.
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co słychać 
w „BajkowyM 

wzGÓrzU”?
4 kwietnia 2018 r. w Przedszkolu Publicznym „Bajkowe Wzgórze” 

w Skrzyszowie odbył się konkurs wewnątrzprzedszkolny „WE LOVE EN-
GLISH”. Opiekunami konkursu były nauczycielki naszego przedszkola: 
Anna Brodowska i Klaudia Maksik. 

Celem konkursu było propagowanie nauki języków obcych wśród 
dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W konkursie wzięło udział 12 dzieci. Za-
prezentowały one piosenki, wiersze i rymowanki w języku angielskim. 
Konkurs został rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych: 3- 
i 4-latki oraz 5- i 6-latki. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, książki, 
a także słodkie upominki. Uczestnikom i laureatom pierwszych miejsc 
gratulujemy. Życzymy dalszych sukcesów w nauce języków obcych.

Anna Brodowska,
Klaudia Maksik
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Turniej Zespołów Tanecznych, Gołkowice 10. 05.2018
Wspólny Zlot Motocyklowy grup Sami Swoi i Brave Dogs Chapter Katowice, 

Krostoszowice, 1-3.06.2018 r.
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