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NESTORZY NASZEJ GMINY
Pani Regina Paloc 

– obecnie mieszkanka 
Skrzyszowa, a wcześniej 
przez wiele lat mieszkan-
ka Krostoszowic – obcho-
dziła w marcu wyjątkowy 
jubileusz 90 lat urodzin.

Z życzeniami zdrowia 
i długowieczności, słod-
kim upominkiem oraz bu-
kietem kwiatów Szanow-
ną Jubilatkę odwiedzili 
przedstawiciele władz sa-
morządowych gminy Go-
dów.

Dla Jubilatki przybycie gości było miłym akcentem, a spotkanie do-
skonałą okazją do wysłuchania wspomnień i opowieści. 

Jubilatka Pani Regina Paloc urodziła się 16 marca 1929 roku w rodzi-
nie Konstantyny i Ignacego Oślizło w Krostoszowicach. W październiku 
1949 roku wyszła za mąż za Alojzego Paloca ze Skrzyszowa. W pobliżu ro-
dzinnego domu Pani Reginy razem z mężem wybudowali własny dom. 
Pani Regina urodziła trzech synów i trzy córki. Doczekała się 12 wnuków, 
19 prawnuków i dwójki praprawnuków. Od śmierci męża w 1992 roku 
mieszkała sama, prowadząc skromne życie. Największą jej radością była 
praca w ogródku warzywnym. W ciągu  ostatnich kilku lat umarli wszy-
scy trzech synowie Pani Reginy oraz dwóch prawnuków. Te traumatycz-
ne przeżycia odbiły się na zdrowiu jubilatki, dlatego też cztery lata temu 
przeprowadziła się do domu najstarszej córki i jej rodziny do Skrzyszo-
wa. Pani Regina jest osobą radosną, skromną i bardzo życzliwą. Niecier-
pliwie czeka na odwiedziny swych bliskich i sąsiadów. W domu, w któ-
rym obecnie mieszka, żyją cztery pokolenia: od najstarszej Pani Reginy 
do najmłodszego 5-letniego prawnuka Patryka, który bardzo troskliwie 
się nią opiekuje i często do niej tuli. Każdego dnia pierwsze swoje kroki 
kieruje do pokoju prababci i mówi „dzień dobry”, a wieczorem wchodzi 
i szepcze „dobranoc babciu, kocham cię”. Jubilatka  Pani Regina zawsze 
z uśmiechem na twarzy i z wielką miłością odpowiada „dobranoc Pa-
tryczku, ja też cię kocham”. Motto życiowe solenizantki to: kochać Boga 
i ludzi, być dobrym dla wszystkich oraz praca, praca i jeszcze raz praca.

Szanownej Jubilatce raz jeszcze składamy serdeczne gratulacje 
oraz najlepsze życzenia dalszych długich lat życia w zdrowiu, pogody 
ducha, mnóstwa sił do pokonywania wszelkich trudności oraz samych 
radosnych chwil w gronie troskliwych i życzliwych osób. Jest nam bar-
dzo miło, że możemy wspólnie cieszyć się z osiągnięcia przez miesz-
kankę naszej gminy tak wspaniałego wieku.

Agnieszka Siwarska
USC Godów

Panie z KGW Gołkowice na czesko-polskim spotkaniu w Centrum Kultury 
w Petrovicach u Karvine. 09.03.2019 r.

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej, Gołkowice  22.03.2019 r.

Zebranie sparwozdawczo-wyborcze KGW z Łazisk połączone z obchodami 
Dnia Kobiet, 12.03.2019 r. 
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Z okazji zbliżających się 
Świąt Wielkanocych, składamy najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, 
radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa, mnóstwo wiosennego optymizmu 

oraz samych sukcesów.

Redakcja



z życia gminy 3

V SESJA RADY GMINY
KWIECIEŃ 2019

Informacja ośrodka doradztwa 
rolnIczego o dyżurach 

w urzędzIe gmIny godów

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego PZDR w Wodzisławiu 
Śląskim zaprasza rolników na konsultacje i pomoc w wypełnianiu 
wniosków o płatności bezpośrednie i wniosków o dopłaty do ma-
teriału siewnego.

Dyżury odbywają się w każdy poniedziałek  w budynku  Urzę-
du Gminy Godów  od 25 marca do 15 maja 2019 roku  w godzi-
nach: 8.00 - 11.00.  Możliwy jest też kontakt telefoniczny pod nr. 
telefonu 515 275 928.

Jednocześnie informujemy, że aby wypełnić wniosek w wersji 
elektronicznej konieczny jest login i hasło nadane podczas skła-
dania wniosku w zeszłym roku. Jeśli rolnik nie posiada hasła lub  
hasło uległo zagubieniu, w celu utworzenia/odzyskania  hasła  ko-
nieczne jest  podanie ośmiu ostatnich cyfr konta bankowego  i  
wysokości wypłaconej  kwoty  ostatniego  przelewu  otrzymane-
go z ARiMR zrealizowanego w 2018 roku.

Uwaga! W 2019  roku wyznaczone są nowe obszary ONW na  
terenie naszego powiatu. Są to  Gołkowice, Skrzyszów, Rogów, Sy-
rynia, Zawada, Marusze. 

25 marca 2019 roku odbyła się V sesja Rady Gminy Godów, w trakcie 
której  podjęto uchwały w następujących sprawach:

•	Zmiany	Wieloletniej	Prognozy	Finansowej	Gminy	Godów	
•	Zmian	w	budżecie	Gminy	Godów	na	2019	rok
•	Udzielenia	w	2019	roku	pomocy	finansowej	Powiatowi	Wodzi-
sławskiemu	na	realizację	zadań	z	zakresu	administrowania	dro-
gami
Dotacja dotyczy planowanych do realizacji w 2019 roku inwestycji na 
drogach powiatowych  na terenie naszej Gminy. Przedmiotowa dotacja 
wynosi 50.000,00 zł., jako wkład Gminy Godów do remontu nawierzchni 
ul. Powstańców w sołectwie Łaziska.

•	Wyrażenia	zgody	na	odstąpienie	od	obowiązku	przetargowego	
trybu	zawarcia	umowy	dzierżawy	gruntu.
Spółka T-Mobile S.A. wystąpiła z wnioskiem do Wójta Gminy o wydzier-
żawienie na okres 10 lat fragmentu działki 1600/76 położonej na zwa-
łach w Skrzyszowie w rejonie autostrady A-1, z przeznaczeniem na bu-
dowę stacji bazowej, tj. zabudowę masztu antenowego i instalacji an-
ten telekomunikacyjnych oraz modułów radiowych wraz z niezbędnym 
osprzętem. Powyższe umożliwi uzyskanie dochodu Gminy z tytułu dzier-
żawy mienia gminnego.

•	Przyjęcia	Programu	opieki	nad	bezdomnymi	zwierzętami,	oraz	
zapobiegania	bezdomności	zwierząt	na	 terenie	Gminy	Godów	
na	rok	2019.
Rada Gminy w drodze uchwały corocznie uchwala program opieki 
nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwie-
rząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdom-
nym zwierzętom przez gminę. Powyższy obowiązek wynika z ustawy 
o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 122 
art. 11 ust.1)

•	Przyjęcia	Programu	ograniczenia	Niskiej	Emisji	na	terenie	Gmi-
ny	Godów	na	lata	2019	–	2020.
Gmina Godów, mając na celu poprawę jakości powietrza atmosferycz-
nego na terenie Naszej Gminy kontynuuje walkę z niską emisją poprzez 
realizację „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Godów”. 
Program jest odpowiedzią na potrzeby wynikające z dbałości o środo-
wisko naturalne i zdrowie mieszkańców Gminy Godów. Program reali-
zowany będzie ze środków budżetu Gminy, z pożyczki zaciągniętej z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-

towicach oraz wkładu własnego uczestniczących w nim mieszkańców. 
Warunkiem koniecznym do otrzymania pożyczki z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest uchwalenie przez 
Radę Gminy przedmiotowego Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na 
lata 2019-2020. 

•	Trybu	i	sposobu	powoływania	i	odwoływania	członków	zespo-
łu	 interdyscyplinarnego,	 oraz	 szczegółowych	 warunków	 jego	
funkcjonowania.
Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Rada Gminy 
określa, w drodze uchwały, tryb i sposób powoływania i odwoływania 
członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego 
funkcjonowania . Obecnie obowiązująca Uchwała Rady Gminy z 20011 
roku nie odzwierciedla zmian, jakie wprowadzono w bieżący prawie lub 
interpretacjach prawa. Konieczne było więc dostosowanie zapisów do 
zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami.

•	Ustanowienia	wieloletniego	Programu	osłonowego	Gminy	Go-
dów	w	zakresie	dożywiania	„Posiłek	w	szkole	i	w	domu”	na	lata	
2019	–	2020.
Lokalne programy pomocy społecznej opracowuje i kieruje do wdroże-
nia Rada Gminy, biorąc pod uwagę potrzeby przedstawione przez Kie-
rownika Ośrodka Pomocy Społecznej. Jak wynika z danych przedstawio-
nych w treści powyższego programu oraz kilkuletniej praktyki związa-
nej z udziałem gminy Godów w rządowych programach dożywiania, ist-
nieją uzasadnione potrzeby prowadzenia tego typu wsparcia, zwłaszcza 
wśród dzieci i młodzieży, które często poza szkołą nie mają możliwości 
zjedzenia ciepłego posiłku  

Szczegółowe treści uchwał wraz z uzasadnieniem oraz protokół 
z sesji można znaleźć na stronie  internetowej naszej gminy www.go-
dow.bip.info.pl

Antoni Tomas
Przewodniczący Rady Gminy

PoDPISANIE uMowY NA 
budowę drugiego etapu 

SzlAku RowERowEGo
13 marca 2019 r. podpisano umowę pomiędzy gminą Godów 

a PPHU ERGOBUD Wojciech Ruchała na realizację zadania „Żelazny 
Szlak Rowerowy – budowa ścieżek rowerowych w Gminie Godów 
w ramach Projektu Rowerem po Żelaznym Szlaku”.

Kwota	umowy:	1.980.000,00 zł brutto
Termin	realizacji:	do 30.10.2019 r.

Planowana długość II etapu to ok. 50-kilometrowa pętla. W Gminie 
Godów powstanie ok. 1,4 kilometrowa ścieżka na byłym torowisku, od 
skrzyżowania z ulicą Powstańców Śląskich w  Łaziskach do skrzyżowa-
nia z ulicą Dworcową w Łaziskach.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego -  Programu In-
terreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020.

B. Wala

Podpisanie umowy na budowę drugiego etapu szlaku rowerowego
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NESTORZY NASZEJ GMINY
Pani Regina Paloc 

– obecnie mieszkanka 
Skrzyszowa, a wcześniej 
przez wiele lat mieszkan-
ka Krostoszowic – obcho-
dziła w marcu wyjątkowy 
jubileusz 90 lat urodzin.

Z życzeniami zdrowia 
i długowieczności, słod-
kim upominkiem oraz bu-
kietem kwiatów Szanow-
ną Jubilatkę odwiedzili 
przedstawiciele władz sa-
morządowych gminy Go-
dów.

Dla Jubilatki przybycie gości było miłym akcentem, a spotkanie do-
skonałą okazją do wysłuchania wspomnień i opowieści. 

Jubilatka Pani Regina Paloc urodziła się 16 marca 1929 roku w rodzi-
nie Konstantyny i Ignacego Oślizło w Krostoszowicach. W październiku 
1949 roku wyszła za mąż za Alojzego Paloca ze Skrzyszowa. W pobliżu ro-
dzinnego domu Pani Reginy razem z mężem wybudowali własny dom. 
Pani Regina urodziła trzech synów i trzy córki. Doczekała się 12 wnuków, 
19 prawnuków i dwójki praprawnuków. Od śmierci męża w 1992 roku 
mieszkała sama, prowadząc skromne życie. Największą jej radością była 
praca w ogródku warzywnym. W ciągu  ostatnich kilku lat umarli wszy-
scy trzech synowie Pani Reginy oraz dwóch prawnuków. Te traumatycz-
ne przeżycia odbiły się na zdrowiu jubilatki, dlatego też cztery lata temu 
przeprowadziła się do domu najstarszej córki i jej rodziny do Skrzyszo-
wa. Pani Regina jest osobą radosną, skromną i bardzo życzliwą. Niecier-
pliwie czeka na odwiedziny swych bliskich i sąsiadów. W domu, w któ-
rym obecnie mieszka, żyją cztery pokolenia: od najstarszej Pani Reginy 
do najmłodszego 5-letniego prawnuka Patryka, który bardzo troskliwie 
się nią opiekuje i często do niej tuli. Każdego dnia pierwsze swoje kroki 
kieruje do pokoju prababci i mówi „dzień dobry”, a wieczorem wchodzi 
i szepcze „dobranoc babciu, kocham cię”. Jubilatka  Pani Regina zawsze 
z uśmiechem na twarzy i z wielką miłością odpowiada „dobranoc Pa-
tryczku, ja też cię kocham”. Motto życiowe solenizantki to: kochać Boga 
i ludzi, być dobrym dla wszystkich oraz praca, praca i jeszcze raz praca.

Szanownej Jubilatce raz jeszcze składamy serdeczne gratulacje 
oraz najlepsze życzenia dalszych długich lat życia w zdrowiu, pogody 
ducha, mnóstwa sił do pokonywania wszelkich trudności oraz samych 
radosnych chwil w gronie troskliwych i życzliwych osób. Jest nam bar-
dzo miło, że możemy wspólnie cieszyć się z osiągnięcia przez miesz-
kankę naszej gminy tak wspaniałego wieku.

Agnieszka Siwarska
USC Godów

Panie z KGW Gołkowice na czesko-polskim spotkaniu w Centrum Kultury 
w Petrovicach u Karvine. 09.03.2019 r.

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej, Gołkowice  22.03.2019 r.

Zebranie sparwozdawczo-wyborcze KGW z Łazisk połączone z obchodami 
Dnia Kobiet, 12.03.2019 r. 
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Z okazji zbliżających się 
Świąt Wielkanocych, składamy najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, 
radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa, mnóstwo wiosennego optymizmu 

oraz samych sukcesów.
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Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej, Gołkowice  22.03.2019 r.

gminny turniej wiedzy 
pożarniczej

W piątek 22 marca br. w Ośrodku Kultury w Gołkowicach odbył się 
Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej organizowany przez Zarząd Od-
działu Gminnego Związku OSP w Godowie.

Laureaci:
GRUPA MŁODSZA

I miejsce – Natalia Maciołek
II miejsce – Łukasz Gardyan
III miejsce – Aleksander Dziwoki

GRUPA STARSZA
I miejsce – Kevin Jeremiasz
II miejsce – Bartosz Wojciechowski
III miejsce – Justyna Gawęda

Gratulujemy!
Emilia Szczypka
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W związku z końcem kadencji sołtysów w gminie Godów w mar-
cu 2019 roku odbywały się zebrania wiejskie w poszczególnych sołec-
twach. Podczas obrad mieszkańcy dokonali wyboru sołtysów i rad so-
łeckich na lata 2019-2024.

Lista sołtysów i członków rad sołeckich gminy Godów zamieszczo-
na jest poniżej.

GODÓW
RADA SOŁEcKA i SOŁTyS ZOSTALi WyBRANi PODcZAS ZEBRANiA 

WiEJSKiEGO W DNiU 26 MARcA 2019 R.
SOŁTYS: Olejok Henryk
RADA	SOŁECKA:
1. Olejok Henryk – Przewodniczący Rady Sołeckiej
2. Firla Walter
3. Marek Czesław
4. Pukowiec Krzysztof
5. Rauer Alojzy
6. Śliwa Urszula

GOŁKOWICE
RADA i SOŁTyS ZOSTALi WyBRANi PODcZAS ZEBRANiA WiEJSKiEGO 

W DNiU 20 MARcA 2019 R.
SOŁTYS: Wrodarczyk Piotr
RADA	SOŁECKA:
1. Wrodarczyk Piotr – Przewodniczący Rady Sołeckiej
2. Brzoza Grzegorz
3. Brzoza Leszek
4. Grzonka Eugeniusz
5. Majzner Krystyna
6. Popek Irena
7. Surma Czesław

KROSTOSZOWICE
RADA i SOŁTyS ZOSTALi WyBRANi PODcZAS ZEBRANiA WiEJSKiEGO 

W DNiU 25 MARcA 2019 R. 
SOŁTYS: Krzyżok Wiesław
RADA	SOŁECKA:
1. Krzyżok Wiesław – Przewodniczący Rady Sołeckiej
2. Fros Marcin
3. Gąsior Zbigniew
4. Marcisz Artur
5. Rduch Adam 

ŁAZISKA
RADA i SOŁTyS ZOSTALi WyBRANi PODcZAS ZEBRANiA WiEJSKiEGO 

W DNiU 21 MARAcA 2019 R.
SOŁTYS: Szaton Elżbieta
RADA	SOŁECKA:
1. Szaton Elżbieta – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
2. Gajdosz Danuta
3. Kucza Bożena
4. Mężyk Łucjan
5. Szołucha Edward
6. Wach Grzegorz

wyniki wyborów sołeckich w gminie godów
PODBUCZE	

RADA i SOŁTyS ZOSTALi WyBRANi PODcZAS ZEBRANiA WiEJSKiEGO 
W DNiU 12 MARcA 2019 R. 

SOŁTYS: Zyta Wrona
RADA	SOŁECKA:	
1. Wrona Zyta – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
2. Polnik-Klajn Anita
3. Łukasik-Ćmil Edyta

SKRBEŃSKO
RADA i SOŁTyS ZOSTALi WyBRANi PODcZAS ZEBRANiA WiEJSKiEGO 

W DNiU 14 MARcA 2019 R.
SOŁTYS:	Franciszek Moczała
RADA	SOŁECKA:
1. Moczała Franciszek – Przewodniczący Rady Sołeckiej
2. Caniboł Ireneusz
3. Kopeć Magdalena
4. Jergas Gerard
5. Wolak Helena

SKRZYSZÓW
RADA i SOŁTyS ZOSTALi WyBRANi PODcZAS ZEBRANiA WiEJSKiEGO 

W DNiU 18 MARcA 2019 R.
SOŁTYS: Marcol Roman
RADA	SOŁECKA:
1. Marcol Roman – Przewodniczący Rady Sołeckiej
2. Bienia Henryk
3. Dobrowolski Leon
4. Penkała Tadeusz
5. Sienkiewicz Henryk
6. Szyroki Leszek
7. Zagrodzki Jan 

sukces w kuratoryjnym 
konkursie przedmiotowym

W  marcu odbyły się ostatnie  etapy konkursów przedmiotowych. 
Uczennica klasy III a Jagoda Salamon  zakwalifikowała się do  finału 
konkursu przedmiotowego z geografii.  Brało w nim  udział dziewię-
cioro uczniów z rejonu Delegatury Rybnickiej. Jagoda uzyskała tytuł 
finalisty z geografii.  Uczennicę przygotowywała pani Renata Ucher.

Gratulujemy sukcesu!
Renata Ucher
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KOŁO	GOSPODYŃ	WIEjSKICh	W	SKRBEŃSKU
Liczy 45 Członkiń.
Przewodnicząca: Alina Szkatuła
Zastępca: Barbara Prochasek
Skarbnik: Maria Majzner
Sekretarz: Helena Paś
W skład komisji rewizyjnej wchodzą:
Janina Langer
Jadwiga Mączyńska 
Helena Sporysz

PODBUCZE
W grudniu 2018 roku z inicjatywy sołtys Podbucza pani Zyty Wrony 

zawiązała się piętnastoosobowa nieformalna grupa skupiająca miesz-
kanki sołectwa. Fajne Babeczki – bo taką przybrały nazwę – działają 
przy świetlicy wiejskiej, a ich celem jest reaktywacja Koła Gospodyń 
Wiejskich. 

K. Skrzyszowska

KWIECIEŃ 2019

KOŁO	GOSPODYŃ	WIEjSKICh	W	ŁAZISKACh
Tworzy je 85 pań.

ZARZąD:
Przewodnicząca: Teresa Wojaczek
Zastępca:	Łucja Szkatuła
członkini Zarządu: Irena Dziwoki

Gospodynie Wiejskie z Łazisk pod koniec ubiegłego roku w trakcie 
zebrania podjęły decyzję o sformalizowaniu działalności Koła. Na re-
jestrację nie miały zbyt wiele czasu, a sama procedura przygotowania 
do rejestracji wymagała wypełnienia wielu dokumentów, zebrania nie-
zbędnych podpisów, założenia konta bankowego oraz przygotowania 
statutu. Jednak nie ma rzeczy niemożliwych dla przedsiębiorczych ko-
biet. W ciągu czterech dni wszystkie wnioski niezbędne do wpisu do 
Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich zostały wypełnione i w ter-
minie dostarczone do właściwej jednostki. Koło Gospodyń Wiejskich 
z Łazisk jest, póki co, jedynym sformalizowanym Kołem w naszej gminie.

Więcej na temat rejestracji Koł Gospodyń Wiejskich znajduje się na 
stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

KOŁO	GOSPODYŃ	WIEjSKICh	W	SKRZYSZOWIE
Liczy prawie 60 Członkiń.

ZARZąD:
Przewodnicząca: Helena Grzegoszczyk
Zastępca Przewodniczącej: Grażyna Rduch
Skarbnik: Janina Tlołka
Sekretarz: Teresa Cofalik
członkinie Zarządu:
Henryka Kufka
Halina Ledwoń
Anna Toman
Arleta Rduch
Eugenia Gawlik
Aneta Oślizło

KOŁO	GOSPODYŃ	WIEjSKICh	W	GOŁKOWICACh
Zrzesza 58 Członkiń.

ZARZąD:
Przewodnicząca: Irena Popek
Zastępca Przewodniczącej: Aniela Surma
Skarbnik: Aniela Kubica
Sekretarz: Alina Tomas
Zastępca Sekretarza: Genowefa Lincner
Zarówno w skład członkiń Zarządu jak i w skład
Komisji Rewizyjnej wchodzą:
Krystyna Majzner
Bronisława Wrodarczyk
Jadwiga Sitek
Helena Kubas
Mirella Szkudlarek

KOŁO	GOSPODYŃ	WIEjSKICh	W	GODOWIE
Tworzy je 86 pań.

ZARZąD:
Przewodnicząca: Urszula Śliwa
Zastępca Przewodniczącej: Iwona Długi
Skarbnik: Gabriela Kiełkowska
Sekretarz: Aniela Banot
członkinie Zarządu:
Lilianna Krzystała
Bożena Janulek
Komisja rewizyjna:
Alicja Grycman 
Joanna Fira
Lidia Urbanowicz

koła gospodyŃ wiejskich gminy godów

dzieŃ bezpieczeŃstwa i pierwszy 
dzieŃ wiosny w klasach i-iV

coraz dłuższe dni nastają, sroga zima odjechała.
A do życia powolutku budzi się przyroda cała.

Tadeusz Boy-Żeleński

Na Pierwszy Dzień Wiosny każdy czeka z utęsknieniem. Zatem, gdy 
nadejdzie, należy go odpowiednio uczcić. W naszej szkole wiosnę wi-
taliśmy w sposób urozmaicony, ciekawy i kolorowy. Głównym celem 
imprezy była integracja uczniów, dobra zabawa, nauka współpracy, 
przypomnienie zasad bezpieczeństwa. Każda klasa zaprezentowa-
ła plakat, który przygotowała wspólnie z wychowawcą. Plakaty były 
piękne i kolorowe, dotyczyły różnego rodzaju bezpiecznych zacho-
wań m.in. na drodze, podczas zabawy, noszenia odblasków i kasków 
ochronnych, używania numerów alarmowych. 

W kolejnej części uczniowie klasy 4B pod kierunkiem pani Karoliny 
Durki przedstawili inscenizację pt. „Powitanie Wiosny”. Dzięki przed-
stawieniu dzieci mogły poznać ludowe tradycje pożegnania zimy i po-
witania wiosny, rozbudzić wrażliwość na piękno przyrody oraz utrwa-
lić wiadomości o zwiastunach wiosny.

Pierwszy Dzień Wiosny kojarzy się także z Marzanną, która sym-
bolizuje odchodzącą zimę. Pani Ewa Chmiel opowiedziała nam, skąd 
wzięła się ta ludowa tradycja. Następnie wszystkie klasy zaprezento-
wały nam swoje Marzanny. W ostatniej części naszego spotkania od-
był się pokaz mody wiosennej. Przedstawiciel każdej klasy zaprezen-
tował  Panią Wiosnę oraz strój wagarowicza. 

Nasze najmłodsze klasy nie tylko świetnie bawiły się w sali gimna-
stycznej, ale również szukały oznak wiosny podczas spaceru. Widocz-
ność na drodze zapewniały dzieciom kamizelki otrzymane w ramach 
kampanii „Dobrze Cię widzieć”.

Maria Kiełkowska, Karolina Durka

Dzień Bezpieczeństwa i Pierwszy Dzień Wiosny, Gołkowice 21.03.2019 r.
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Komisja Rewizyjna: 
Marcelina Michniewicz
Gabriela Pietroszek
Krystyna Hojka

Komisja Rewizyjna:
Henryka Kufka
Eugenia Gawlik
Anna Toman
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Pies rozumie, bo ja wiem, jak rozmawiać trzeba z psem
J. Brzechwa

W ostatnich latach ludzie coraz częściej odczuwają potrzebę za-
dbania o prawidłowy rozwój swojego psa. Nauka komend to dopie-
ro początek wyzwań związanych z trenowaniem czworonoga. Są oso-
by, które zajmują się tym profesjonalnie i pomagają właścicielom 
psów w ich wychowaniu. Jedną z nich jest mieszkanka naszej gminy. 
O możliwości realizowania się w pracy będącej pasją, budowaniu wię-
zi z psem oraz psich szkoleniach rozmawiamy z Agnieszką Krzystałą 
– 26-letnią treserką psów z Podbucza, która prowadzi Ośrodek Szkole-
nia i Terapii „Świat Psa”.

W	jakich	okolicznościach	rozpoczęła	się	Twoja	przygoda	z	tre-
surą	psów?	

To był przełom 2012 i 2013 roku. W moim życiu pojawił się bokser 
Neison, którego adoptowałam, kiedy miał 7 miesięcy. Okazało się, że 
jest to pies bardzo problemowy: nie słuchał, był reaktywny, rzucał się 
na inne psy... Nie potrafiłam sobie z nim poradzić, dlatego zaczęłam 
dużo czytać na temat zachowań agresywnych u psów i postanowiłam 
rozwiązać problem na własną rękę. Tak narodziła się moja pasja. Chcia-
łam ją rozwijać, więc zgłosiłam się do okolicznego przytuliska, zaczę-
łam też chodzić na seminaria. W 2015 roku zdałam kurs zawodowy na 
tresera psów w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego 
„Chata Leona” pod okiem Leszka Koisa, który zajmuje się psami bardzo 
agresywnymi. Później zdobyte umiejętności doskonaliłam już sama.

Niedawno	pojawiły	się	też	pierwsze	sukcesy	w	tropieniu...
To prawda. Z Neisonem udało mi się zdać egzamin Mantrailing Aca-

demy Europe z tropienia użytkowego. Amatorsko zajmuję się tym od 
2017 roku, kiedy założyłam własną grupę tropiącą. Sam egzamin trak-
tuję jednak raczej rekreacyjnie, jako że boksery nie nadają się do pracy 
służbowej, tj. poszukiwania ludzi. Zwyczajowo psów z tropienia użyt-
kowego nie wykorzystuje się do takich zadań, zajmują się tym specjal-
ne sekcje poszukiwawczo-ratownicze. 

o pasji, która stała się sposobem       na życie – agnieszka krzystała

Czy	oprócz	Neisona	masz	jeszcze	inne	psy,	które	służą	Ci	jako	
pomoc	szkoleniowa?

Z moim drugim bokserem, Gretą, jeżdżę do przedszkoli, gdzie pro-
wadzę prelekcje na temat profilaktyki agresji. Zaczęliśmy też robić tzw. 
detekcję zapachową polegającą na odnalezieniu i oznaczaniu przez 
psa danego zapachu w pudełkach. Jest to jakby odwzorowanie pracy 
psów służbowych, które szukają np. narkotyków.

jak	wygląda	dzień	tresera	psów?
Prowadzę zajęcia grupowe, jak i indywidualne, różnego rodzaju 

konsultacje, często więc wyjeżdżam. Dodatkowo minimum raz w ty-
godniu staram się umówić ze swoją grupą tropiącą na ćwiczenia. Zaję-
cia czy konsultacje trwają co najmniej godzinę, więcej czasu – w zależ-
ności od liczebności grupy – zajmuje mi tropienie. Wiosną zaczyna się 
dla mnie swego rodzaju „maraton”, bo ludzie chętniej niż zimą wycho-
dzą z psami i chcą je szkolić. Obecnie w szkoleniach pomaga mi moja 
koleżanka Adrianna, która przyszła kiedyś do mnie na konsultacje, po-
tem uczyła się wszystkiego ode mnie.

Na	Twojej	stronie	można	znaleźć	cytat	z	książki	„Nosem	psa”	
Alexandry	 horowitz:	 Odpowiednio	 wyszkolony	 człowiek	 może	
być	najlepszym	przyjacielem	dla	psa.	Czy	większe	trudności	wy-
chowawcze	sprawia	właściciel	psa?

Zgadza się. Uświadomienie człowiekowi pewnych rzeczy jest trud-
ne. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że pies ma własną mowę ciała. 
Moja praca polega głównie na tym, że uczę ludzi odczytywania tego, 
co pies stara się im przekazać. Psy są cudowne same w sobie, mają jed-
nak zachowania wdrukowane, których my często nie rozumiemy i stąd 
bierze się ta zaburzona komunikacja międzygatunkowa. Jeśli nauczy-
my człowieka właściwie reagować na psie sygnały, zwierzę poczuje się 
bezpiecznie i będzie chciało stworzyć z nami silną więź.
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o pasji, która stała się sposobem       na życie – agnieszka krzystała

W	jakim	wieku	najlepiej	zacząć	szkolić	psa?	

Jak najszybciej. Najważniejszym dla rozwoju emocjonalnego psa 
jest okres do 4. miesiąca życia. Istnieje stereotyp, który mówi, że pies 
musi mieć pół roku albo rok, żeby zacząć go szkolić. To nieprawda. Je-
śli do naszego domu trafia szczeniaczek, to od razu możemy go zapi-
sać na zajęcia psiego przedszkola.

Czego	uczy	się	pies	w	psim	przedszkolu?
Psie przedszkole ma psa przygotować do życia w społeczeństwie. 

Przyzwyczajamy psa do dźwięków, do różnych podłoży. Psy uczą się 
zabawy ze sobą, uczą się relacji z właścicielem, jak również tego, że 
właściciela trzeba słuchać. Pies musi wiedzieć, że jest czas i na zaba-
wę, i na naukę.

Po	psim	przedszkolu	przychodzi	czas	na	psią	podstawówkę?
Można tak powiedzieć! Od 4. miesiąca prowadzimy szkolenie psa 

rodzinnego, podczas którego uczymy posłuszeństwa, np. pies siada 
na komendę, zostaje na miejscu, chodzi przy nodze... Próbujemy go 
„okiełznać”.

Na	tym	etapie	kończy	się	psia	edukacja?
Można jeszcze zapisać psa na zajęcia II stopnia, które odbywają się 

w mieście, w rozproszeniach – tam, gdzie jest więcej ludzi, gdzie poja-
wiają się nieznane bodźce. Psom trudniej jest się skupić w nowych wa-
runkach. My prowadzimy takie zajęcia w szkole i na orliku w Krosto-
szowicach.

Organizujesz	spacery	charytatywne	z	psami,	prowadzisz	wy-
kłady	 charytatywne,	 współorganizowałaś	 też	 Wielką	 Orkiestrę	
Świątecznej	Pomocy	w	naszej	gminie.	Są	 jeszcze	 jakieś	akcje,	w	
które	się	angażujesz?

Myślę, że warto wspomnieć o Szkoleniu za Jedzenie. Minimum raz 
w roku staramy się przeprowadzić taką akcję. Jest to idea zapoczątko-
wana przez Leszka Koisa, mojego nauczyciela z Chaty Leona, z którą 
stale współpracuję. Szkolenie za Jedzenie polega na tym, że organi-
zujemy szkolenia grupowe z podstawowego posłuszeństwa, za które 
nie pobieramy wynagrodzenia. Zebrane pieniądze wpłacamy na kon-
ta różnych fundacji. Ja zazwyczaj wspieram Opolską Grupę Poszuki-
wawczo-Ratowniczą, której jestem wolontariuszką. 

Co	daje	Ci	najwięcej	satysfakcji?
Na pewno sukcesy moich psów i podopiecznych. Bardzo ważne jest 

dla mnie zmotywowanie właścicieli i zmiana ich myślenia. Cieszę się, 
gdy ludzie są zadowoleni z efektów, to motywuje mnie do dalszej pra-
cy. Gdy zaczynałam w 2015 roku, miałam parę psów pod opieką, teraz 
jestem w stanie poprowadzić dwie grupy w ciągu miesiąca, czyli 12-13 
psów. Warto inwestować swój czas, warto się rozwijać i próbować, na-
wet jeśli wymaga to jakichś wyrzeczeń i trzeba zaryzykować. Ja zrezy-
gnowałam z dotychczasowej pracy na etat, stwierdziłam, że spróbuję, 
najwyżej się nie uda. Udało się. 

Ośrodek Szkolenia i Terapii „Świat Psa”
facebook.com/SzkoleniePsowSlask/

instagram.com/swiatpsa_tresura/

Rozmawiała A.P.
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II	POWSTANIE	ŚląSKIE
Od stycznia 1920 roku, na terenie Górnego Śląska zaczęły obowią-

zywać regulacje Traktatu Wersalskiego, przewidziane dla przeprowa-
dzenia tam plebiscytu. Oddziały alianckie składające się z Francuzów, 
Włochów i Anglików zastąpiły stacjonujące dotychczas na tym terenie 
oddziały niemieckie. Pod skrzydłami wojsk sojuszniczych uaktywni-
ły się polskie struktury organizacyjne. Nieoficjalnie władzę sprawował 
Polski Komisariat Plebiscytowy w Bytomiu z Wojciechem Korfantym 
na czele. Siłę militarną stanowiła Polska Organizacja Wojskowa Gór-
nego Śląska dowodzona przez Alfonsa Zgrzebnioka. Polska i Niemcy  

sprawa polska w trakcie       i po i wojnie światowej cz. 3

prowadziły przygotowania do plebiscytu oparte na szerokiej kampa-
nii propagandowej. Oficjalnie bezstronna policja bezpieczeństwa (Si-
cherhietspolizei lub Sipo) wpierała stronę niemiecką. Brała udział m.in. 
w zlikwidowaniu polskiego wiecu w Opolu, w atakach na Polską Komi-
sję Plebiscytową w Bytomiu czy wreszcie linczu na polskim lekarzu An-
drzeju Mielęckim w Katowicach.

Aby zademonstrować dążenie  polskiej ludności na Górnym Śląsku 
do połączenia z resztą kraju oraz udowodnić stronniczość Sipo, POW 
GŚl. wydała rozkaz rozpoczęcia powstania w nocy z 19 na 20 sierpnia 
1920 roku. Równocześnie walki wybuchły w powiatach pszczyńskim, 
rybnickim, katowickim, lublinieckim, tarnogórskim, toszecko-gliwic-
kim i zabrskim. Walczono także w rejonie linii Opole-Krasiejów-Do-
brodzień oraz w Raciborzu i Koźlu. Powstańcy opanowali większość 
strategicznych terenów przemysłowych, z wyjątkiem dużych miast, 
w których stacjonowały wojska alianckie oraz jednostki Sipo. Wybuchł 
też  strajk polskich robotników, który przyczynił się do paraliżu regio-
nu. Same walki często przybierały formę demonstracji siły i nie docho-
dziło w nich do rozlewu krwi. Niemieckie garnizony Sipo zostały oto-
czone (cernowane) w koszarach, tym samym uniemożliwiono im ja-
kiekolwiek działania odwetowe. W międzyczasie powstańcy rozbrajali 
i opróżniali składy niemieckiej broni i amunicji, pozyskując w ten spo-
sób spore ilości karabinów ręcznych, broni krótkiej czy tak poszukiwa-
nych ,,kulomiotów” - karabinów maszynowych. Stacjonujące oddzia-
ły alianckie, a w szczególności wojska francuskie przychylnie odnosiły 
się do działań powstańczych, co miało ogromny wpływ na rezultat po-
wstania. Widząc brak reakcji Komisji Międzysojuszniczej na interpela-
cje dotyczące sankcji wobec powstańców, strona niemiecka zgodziła Powstańczy CKM, 1920 r.

Wymarsz Powstańców, 1920 r.
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sprawa polska w trakcie       i po i wojnie światowej cz. 3

Oddział Powstańczy, 1920 r.

II Powstanie Śląskie – mapa

Młodzi Powstańcy, 1920 r.

się na warunki zawieszenia broni. Jedną z najważniejszych spraw była 
zgoda na zlikwidowanie skompromitowanej prze swe działania poli-
cji Sipo. Decyzją Komisji Międzysojuszniczej, Sipo została rozwiązana. 
W jej miejsce powołano mieszaną, polsko-niemiecką policję plebiscy-
tową Abstimmungspolizei. Podstawowy cel powstańców został osią-
gnięty w związku z czym II Powstanie Śląskie zakończyło się 25 sierp-
nia 1920 roku.

Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach

Na	kolejną	część	zapraszamy	do	następnego	numeru	gazety	„je-
steśmy”.
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„przecinek” – gminny 
konkurs recytatorski

Dnia 12 marca 2019 roku odbył się  Gminny Konkurs Recytatorski 
„Przecinek” dla klas I-VI. Do oceny występów uczniów powołane zo-
stało jury w czteroosobowym składzie: pani Aurelia Tomas, pani Olga 
Bauerek, pani Dominika Brzoza-Piprek oraz pan Dawid Koczy.

W zmaganiach konkursowych uczestniczyli uczniowie z sześciu 
szkół naszej gminy: 16 uczniów klas I-III (tematem ich występów byli 
bohaterowie bajek i baśni) oraz 12 uczniów klas IV-VI (recytowali 
wiersz i fragment prozy o dowolnej tematyce).

Po trudnych obradach jury wyłoniło grupę zwycięzców.
W kategorii klas pierwszych laureatami konkursu zostali:

KlASA	I
I	miejsce:	Hanna Puchałka (SP Łaziska)
Wyróżnienia:
Julia Gojowy (SP Gołkowice)
Milena Grygierek (SP Skrbeńsko)

KlASA	II
I	miejsce: Marta Pałka  (SP Skrzyszów)
Wyróżnienia:
Alicja Brzemia (SP Skrzyszów)
Kamil Molenda (SP Gołkowice)

KlASA	III
I	miejsce:	Helena Popławska  (SP Godów)
Wyróżnienie:
Oliwia Rejmoniak (SP Skrbeńsko)

KlASY	IV-VI
I	MIEjSCE:	Bartosz Penkała (SP Skrzyszów)
II	MIEjSCE:
Laura Tatarczyk (SP Gołkowice)
Maja Wawrzyczny (SP Gołkowice)

WYRÓżNIENIA:
Nadia Marczak (SP Godów)
Wiktoria Pawelec (SP Łaziska)

Laureatom konkursu wręczono pamiątkowe dyplomy, nagrody książ-
kowe oraz drobne upominki ufundowane przez Wójta  Gminy Godów. 

Bardzo dziękujemy za pomoc i wsparcie w organizacji konkursu:
•	Gminie Godów
•	Sklep Lewiatan Łaziska
•	Klapuch Tadeusz

oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli konkurs.

Jolanta Janetta

powitanie wiosny 
– topienie marzanny

Po raz kolejny w pierwszych dniach wiosny Koło Turystyki Rowero-
wej zorganizowało rajd rowerowy. Uczestniczyli w nim rowerzyści z gmi-
ny Godów i sąsiednich gmin oraz Jastrzębia i czeskich Petrowic. O godzi-
nie 11.00 z boiska LKS Godów 58 rowerzystów wyruszyło do Zabełko-
wa na przystań kajakową rzeki Odra. Po przybyciu na miejsce najmłod-
si uczestnicy rajdu uroczyście wrzucili marzannę do rzeki, żegnając zimę 
i witając wiosnę.  Uczestnicy rajdu życzyli sobie udanego i bezpiecznego 
sezonu w tym roku. Zakończenie rajdu odbyło się w Domu Przyjęć Przy-
stanek w Skrzyszowie przy pysznej grochówce.

Stanisław Grym

Rajd Rowerowy. Powitanie wiosny. Topienie Marzanny, 23.03.2019 r.
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wizyta w ramach polsko-
niemieckiej wymiany 

SzkolNEJ
W dniach od 6 do 10 marca 2019 uczniowie SP w Gołkowicach już 

po raz drugi gościli w szkole i w swoich domach uczniów z zaprzy-
jaźnionej szkoły Kurfuerst-Joachim-Friedrich-Gymnasium w Wolmir-
stedt. W ramach polsko-niemieckiej wymiany szkolnej młodzież nie-
miecka i polska uczestniczyła w zajęciach lekcyjnych, grach integracyj-
nych, warsztatach kulturoznawczych oraz w wycieczkach do Zabytko-
wej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach i do Krakowa.

Romana Dudzic

VI GMINNY koNkuRS 
matematyczny klas ii i iii sp

5 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej w Gołkowicach odbył się VI 
GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY dla klas II i III SP. Głównymi cela-
mi konkursu było promowanie matematyki jako atrakcyjnej dziedziny 
nauki, rozwijanie zainteresowań matematycznych dzieci w młodszym 
wieku szkolnym, zachęcanie do podejmowania różnorodnych działań 
matematycznych.

Do konkursu przystąpili następujący uczniowie szkół gminy Godów:
•	SP Gołkowice: Marta Tatarczyk, Zuzanna Wala
•	SP Godów: Bartosz Balcar, Antonina Koniarska, Bartosz Posanow
•	SP Skrzyszów: Laura Kopiec, Natalia Wala
•	 SP Krostoszowice: Aleksander Zielonka, Bartosz Kasperuk, Lena Rufert
•	SP Skrbeńsko: Julia Paś, Oliwia Rejmoniak, Natalia Wodecka

Na rozwiązanie przygotowanych zadań uczniowie mieli 45 minut. 
Wszyscy pracowali z wielką pasją i zaangażowaniem. Najlepszymi ma-
tematykami okazali się:

I miejsce – Bartosz Kasperuk – SP Krostoszowice
II miejsce - Bartosz Balcar – SP Godów
III miejsce – Antonina Koniarska – SP Godów, Aleksander Zielonka 
– SP Krostoszowice

Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane 
przez Wójta Gminy Godów. Gratulujemy wszystkim dzieciom, szczegól-
nie laureatom I i II miejsca, ponieważ będą reprezentować naszą gminę 
w Powiatowym Konkursie Matematycznym w Marklowicach. Trzymamy 
kciuki i życzymy dalszych sukcesów!

G. Kurpińska , K. Krzeszowska

GMINA WCZORAJ I DZIŚ
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Drużyna piłkarska KS 27 Gołkowice, koniec lat 80. XX w. Drużyna piłkarska KS 27 Gołkowice, rok 2019

Gminny Konkurs Recytatorski PRZECINEK, Łaziska 12.03.2019 r.

Turniej Skata o Puchar Dyrektora GCKSiT w Godowie. Od lewej: 
Henryk Tchórz, zwycięzca turnieju Władysław Maziarczyk, 
Edward Cisek, Stanisław Durczok, Skrzyszów 30.03.2019 r.Gminny Konkurs Recytatorski, Gołkowice 04.03.2019 r.

Koncert zespołu Tata Sławek, Łaziska 23.03.2019 r.

Poświęcenie boiska KS 27 w Gołkowicach, 23.03.2019 r.
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GMINA WCZORAJ I DZIŚ
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Zapraszamy do udziału
w imprezach rekreacyjno–sportowych w naszej gminie

14 kwietnia - Krostoszowice - Wielkanocna Dziesiątka – Bieg i Marsz Nordic Walking
16 sierpnia - Piotrowice - Nocny Bieg z okazji obchodów 100 - lecia wybuchu Powstań Śląskich
11 listopada - Krostoszowice - Krostoszowickie Kilometry Niepodległości. Bieg i Marsz Nordic Walking

ŚLĄSKI ETAPOWY MARATON POKOJU
Biegi i Nordic Walking

Z OKAZJI 80 ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ 
W HOŁDZIE POLSKIM ŻOŁNIERZOM POLEGŁYM NA  

FRONTACH II WOJNY ŚWIATOWEJ
1.       Bitwa o Narwik                 26 marca (wtorek) godz. 18.00
2.       Bitwa o Bolonię                18 kwietnia (czwartek) godz. 18.00
3.       Bitwa o Monte Casino     16 maja (czwartek) godz. 18.00
4.       Bitwa o Tobruk                 13 czerwca (czwartek) godz. 18.00
5.       Bitwa o Anglię                   11 lipca (czwartek) godz. 18.00
6.       Bitwa o Falaise                  22 sierpnia (czwartek) godz. 18.00
7.       Obrona Westerplatte         1 września (niedziela) godz. 18.00
8.       Bitwa nad Bzurą               19 września (czwartek) godz. 18.00
Zawody organizowane na obiekcie w Krostoszowicach

Finał Kilometrów Dobra
Złote Kolce 2019

z okazji Dnia Dziecka
Boisko w Godowie       2 czerwca (niedziela)

BIEG PO ZDROWIE Z GMINĄ GODÓW

Skrzyszów          25 kwietnia (czwartek) godz. 18.00
Gołkowice           30 maja (czwartek) godz. 18.00
Łaziska                27 czerwca (czwartek) godz. 18.00
Podbucze            25 lipca (czwartek) godz. 18.00
Skrbeńsko          16 sierpnia (czwartek) godz. 21.30 
Krostoszowice   22 września (niedziela) godz. 17.00
Godów                24 października (czwartek) godz. 18.00

RAJDY ROWEROWE

Rajd Rowerowy „Powitanie wiosny. Topienie Marzanny”                                        23 marca godz. 11.00  w Godowie
„Olza – rzeka, która łączy. Rajd Rowerowy”. Otwarcie sezonu rowerowego       13 kwietnia godz. 11.00 w Gołkowicach
„Olza – rzeka, która łączy. Rajd rowerowy”. Majówka z KTR                                    3 maja godz. 11.00 w Godowie
„Olza – rzeka, która łączy. Rajd rowerowy”. VII Rodzinny Rajd Rowerowy          15 czerwca
Ścieżkami Pogranicza Polski i Czech                                                                            20 lipca
Rajd Nocny Szlakiem Walk Powstańczych                                                                  16 sierpnia
„Olza – rzeka, która łączy. Rajd rowerowy”. Rajd Ziemniaczany                            14 września
Rajd Nocny                                                                                                                          28 września
Zakończenie Sezonu Rowerowego                                                                               12 października
Rajd Mikołajów                                                                                                                   14 grudnia

Zapraszamy!

Gminny Turniej Matematyczny, Gołkowice 05.03.2019 r.Dzień Bezpieczeństwa i Pierwszy Dzień Wiosny, Gołkowice 21.03.2019 r.
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