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DZIEŃ KOBIET W GMINIE GODÓW

Dzień Kobiet w Godowie, 05.03.2019 r.

Spotkanie Pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Gołkowic z okazji Dnia Kobiet, 05.03.2019 r. 

Spotkanie z okazji Dnia Kobiet w Ośrodku Kultury w Skrzyszowie, 
28.02.2019 r.
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Punkt Obsługi POdatnika 
w urzędzie gminy gOdów

Wzorem lat ubiegłych w Urzędzie Gminy w Godowie zostanie 
uruchomiony Punkt Obsługi Podatnika, gdzie będzie można uzy-
skać informacje dotyczące rozliczeń podatku dochodowego od 
osób fizycznych za 2018 rok, sposobu wypełniania formularzy PIT 
oraz możliwości skorzystania z ulg i odliczeń, a także złożyć wy-
pełnione zeznanie podatkowe.

Punkt czynny będzie
2 kwietnia 2019 r. (wtorek)

w godzinach od 8.00 do 14.00

Informujemy również, że istnieje możliwość składania zeznań 
drogą elektroniczną przy wykorzystaniu darmowego i wygod-
nego programu przygotowanego przez Ministerstwo Finansów  
e- Deklaracje.

Wójt Gminy 
mgr inż. Mariusz Adamczyk

E-DOWÓD
Nowe dowody osobiste z warstwą elektroniczną – wydawane już 

od marca 2019 r. – będą bezpłatnym narzędziem usprawniającym ko-
munikację obywateli z administracją, służbą zdrowia i  podmiotami 
komercyjnymi. E-dowód to wspólny projekt Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Cyfryzacji.

e-dowód – co to jest?
E-dowód to wielofunkcyjny dokument z warstwą elektroniczną, 

który będzie bezpłatnym i  bezpiecznym narzędziem do komunika-
cji obywatela z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyj-
nymi. Nowe dowody będą zewnętrznie podobne do obecnych, we-
wnątrz będzie jednak znajdował się chip, w którego pamięci znajdą się 
m.in. dane identyfikacyjne umieszczone w warstwie graficznej, w tym 
zdjęcie biometryczne. Chip będzie bezstykowy, co oznacza, że użycie 
warstwy elektronicznej dowodu osobistego będzie możliwe po przy-
łożeniu dokumentu do czytnika, a nie włożeniu do czytnika. Nie zmie-
nią się dotychczasowe funkcje dowodu osobistego: będzie on po-
twierdzał tożsamość i obywatelstwo jego posiadacza oraz uprawniał 
do przekraczania granic niektórych państw. Nowy dowód ma również 
służyć do uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej oraz 
do podpisywania dokumentów elektronicznych.

kiedy e-dowód?
Wydawanie nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną 

rozpoczyna się w marcu 2019 r. Proces wymiany dowodów będzie na-
turalny, rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 r. Jeżeli posiadacz dowo-
du osobistego obecnego wzoru będzie chciał posługiwać się dowo-
dem elektronicznym, będzie mógł go wymienić jeszcze przed upły-
wem ważności dotychczasowego dokumentu.

jak będzie wyglądał odbiór e-dowodu?
Aby móc korzystać z wszystkich funkcji e-dowodu, należy ustawić 

swój własny kod PIN do podpisu osobistego (sześć cyfr) i kod PIN do 
profilu osobistego (cztery cyfry). Ustalanie tych kodów (w sposób po-
dobny do tego znanego przy kartach do bankomatów) odbędzie się 
– zgodnie z decyzją obywatela – w urzędzie przy odbiorze albo póź-
niej w dowolnym momencie. Osoby niezainteresowane korzystaniem 

z funkcjonalności profilu osobistego (np. osoby starsze) nie będą zmu-
szone do jej używania, zachowując jednocześnie możliwość jej uru-
chomienia w okresie ważności dokumentu. Przy odbiorze dowodu 
osobistego obywatel otrzyma również kod PUK (o zastosowaniu po-
dobnym to tego w telefonie komórkowym: po wpisaniu nieprawidło-
wego kodu PIN, można wpisać kod PUK i później na nowo korzystać 
z wszystkich funkcjonalności e-dowodu). Podawanie kodu PIN bę-
dzie potrzebne zawsze, gdy chcemy złożyć podpis osobisty lub zostać 
uwierzytelnionym. W dowolnym momencie posiadacz dowodu osobi-
stego będzie mógł dokonać zmiany kodu PIN: w urzędzie lub przy wy-
korzystaniu aplikacji umożliwiającej dokonanie takiej czynności.

Więcej informacji odnośnie nowych dowodów osobistych można 
znaleźć na https://www.gov.pl/web/mswia/e-dowod

DZIEŃ KOBIET W GMINIE GODÓW

Dzień Kobiet w Godowie, 05.03.2019 r.

Spotkanie Pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Gołkowic z okazji Dnia Kobiet, 05.03.2019 r. 

Spotkanie z okazji Dnia Kobiet w Ośrodku Kultury w Skrzyszowie, 
28.02.2019 r.
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GDziE słyszysz śpiEW – tam WchODź, 
tam DObrE sErca mają.  
źli luDziE – WiErzaj mi 

– ci niGDy niE śpiEWają…
Johann Wolfgang von Goethe

Z końcem roku w Domu Seniora Gwarek odbył się koncert kolęd 
i pastorałek, tradycyjne gościliśmy zespół Podbuczanki pod kierow-
nictwem pana Daniela Szkatuły. Grupa zachwyciła wszystkich swym 
śpiewem. Kto śpiewa ten dwa razy się modli to słowa św. Augustyna, 
a my wierzymy, że za swój śpiew zespół uprasza dla siebie zdroje łask, 
gdyż bezinteresownie każdego roku przygotowuje dla naszych Pen-
sjonariuszy nowe pieśni na każdą okazję.

Kolejne muzyczne wydarzenie miało miejsce 2 stycznia 2019 roku, 
gościliśmy zespół Kalina z koncertem noworocznym i życzeniami. 
Przed występem pani Danusia Gajdosz, pełniąca funkcję kierowni-
ka, w imieniu całego zespołu złożyła wszystkim noworoczne życzenia 
zdrowia i wszelkiej pomyślności. Dyrygentem i instruktorem muzycz-
nym zespołu jest pani Małgorzata Tolarz. Była to prawdziwa uczta dla 
duszy, kolędy i pastorałki brzmiały cudownie. 

Bardzo dziękujemy zespołom za ich obecność, za piękny śpiew, do-
starczenie wielu wrażeń i pozytywnych emocji. Tak naprawdę kolędy, 
pastorałki nigdy się nie starzeją, co roku wzbudzają emocje i są chęt-
nie słuchane, opowiadają o ważnych dla nas, katolików wydarzeniach. 
Życzymy członkom Podbuczanek i Kaliny dużo zdrowia, wytrwałości, 
dalszego rozwoju i za rok znów liczymy na Waszą obecność w Domu 
Seniora Gwarek, aby swym śpiewem ożywić i rozweselić wszystkich 
słuchaczy.

Ewa Gąsior

DziEń KObiEt W art 
pOmpOWni

Tegoroczny Dzień Kobiet okazał się niezwykle pracowity dla Art 
Pompowni. W czasie spotkania w Świetlicy w Podbuczu uczestnicy 
warsztatów wytrwale przewlekali nici przez maleńkie igielne otworki. 
Następnie z dużym zaangażowaniem tworzyli przepiękne igielniki we-
dług własnych pomysłów. Udział w warsztatach pozwala na podnosze-
nie wiary we własne możliwości i zdolności, doskonalenie umiejętności 
manualnych oraz spędzanie czasu miłej atmosferze. 

 Gabriela Krzyształa

łazisKiE DrÓżKi maryjnE 
WpisanE na mapę 

EtnOGraficzną GÓrnEGO śląsKa
Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny to odpust w Łazi-

skach – upiększone obrzędem zwanym Dróżkami Maryjnymi, ma cie-
kawy, dwudniowy przebieg. W wigilię Wniebowzięcia NMP [14 sierp-
nia] dziewczęta przyozdabiają kwiatami figurę Matki Boskiej i przygo-
towują „Domek Maryi”, w którym stanie „trumna”. Czuwają przy niej, 
a następnie biorą udział w procesji. Obecnie porusza się ona , na placu 
wokół kościoła, jednak pierwotnie odbywała się na pobliskim wznie-
sieniu na tzw. Kępie, zwanej przez mieszkańców Łaziską Golgotą. Na-
stępnego dnia, wczesnym rankiem od „Domku Maryi” wyrusza proce-
sja z figurą Maryi Wniebowziętej, zmierzając do kościoła. 

W 2013 r. obrzęd został opisany w książce „Świat obok nas”  Roberta 
Garstki. W stolarni Muzeum Ślaskiego 17 stycznia tego roku w Katowi-
cach odbyła się promocja drugiej książki pt. „Czas niezwykły. Obrzędo-
wość doroczna na Górnym Śląsku”, autorstwa  Roberta Garstki i Alek-
sandra Lysko. Tam również tradycja obchodów Dróżek Maryjnych zna-
lazła swoje miejsce i na stałe wpisana została na mapę obrzędów Gór-
nego Śląska. 

Pan Robert Garstka w 2011 r. w czasie poszukiwań starych obrzę-
dów na Śląsku trafił do Łazisk przy okazji konkursu „Najpiękniejsza 
Wieś Województwa Śląskiego” kiedy sołectwo zajęło trzecie miejsce. 
W trakcie spotkania z zespołem Kalina Dróżki Maryjne zostały opisa-
ne i zgłoszone jako najstarszy obrzęd w gminie Godów. Jeden egzem-
plarz książki „Czas niezwykły” twórcy publikacji z dedykacją przekaza-
li do Gminnej Biblioteki w Godowie.

Danuta Gajdosz

Koncert zespołu Podbuczanki w Domu Seniora Gwarek w Skrzyszowie

Art Pompownia na wyjeździe, Jastrzębie Zdrój Ferie w świetlicy w Podbuczu, luty 2019 r.

pO fEriach pOzOstały 
już tylKO WspOmniEnia

Dwutygodniowe zimowe ferie z Gminnym Centrum Kultury Spor-
tu i Turystyki w Godowie niestety dobiegły końca. Dla dzieci z naszej 
gminy był to czas dobrej zabawy. Od początku do samego końca fe-
rii zimowych harmonogram wypełniony był tak, żeby dzieci ani przez 
moment się nie nudziły. Program spotkań był bogaty w wiele różno-
rodnych zajęć: muzycznych, tanecznych, plastycznych i ruchowych. 
Jak co roku nie zabrakło spektaklu teatralnego dla najmłodszych w OK 
w Skrzyszowie, mali mieszkańcy mogli zobaczyć przedstawienie pt. 
„Lodowa Kraina”. Do Ośrodka Kultury w Gołkowicach i Skrzyszowie za-
witali miłośnicy robotów i klocków LEGO, w skupieniu składali swo-
je techniczne cuda. W Skrzyszowie obył pokaz prawdziwych ekspery-
mentów, a Świetlica w Podbuczu zamieniła się w plastyczną krainę di-
nozaurów. Każdy z pewnością znalazł coś dla siebie. Wszystkim uczest-
nikom codziennych spotkań dopisywał dobry humor i nie opuszczał 
ich ani na moment.

Gabriela Krzyształa
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mistrzOstWa Gminy 
GODÓW W sKaciE. 

WszystKO Dla sKrzyszOWa

Kolejny raz Gołkowice były gospodarzem Mistrzostw Gminy w Ska-
cie. W zawodach wzięło udział 24 zawodników z Łazisk, Godowa, Goł-
kowic i Skrzyszowa. Turniej otwarła Dyrektor GCKSiT w Godowie Tatia-
na Stopyra, witając wszystkich zawodników, życząc im zwycięstwa. Po 
dwóch rundach na czele stawki znaleźli się zawodnicy ze Skrzyszowa: 
Józef Mołdrzyk i Leonard Kłosek a drużyna Skrzyszowa miała ponad 
800 punktów przewagi nad pozostałymi. Trzeci runda niewiele zmie-
niła i zawodnicy Skrzyszowa utrzymali swoje pozycje, zamieniając się 
miejscami. Zwyciężył Leonard Kłosek wyprzedzając o 23 punkty Jó-
zefa Mołdrzyka. Drużynowo, mimo zaciętej pogoni zawodników z Ła-
zisk, drużyna ze Skrzyszowa obroniła swoją pozycję, zwyciężając w za-
wodach.

uzyskane wyniki:
INDYWIDUALNIE:

1. Kłosek Leonard Skrzyszów 1978 pkt
2. Mołdrzyk Józef Skrzyszów I 1955 pkt
3. Capanda Bronisław Łaziska I 1856 pkt
4. Widenka Zdzisław Łaziska II 1756 pkt
5. Mucha Bronisław  Skrzyszów I 1700 pkt
6. Grobelny Ireneusz Gołkowice 1657 pkt
7. Pawelec Edward Łaziska II 1617 pkt
8. Pawelec Mariusz Łaziska II 1917 pkt
9. Tomala Krzysztof Łaziska II 1610 pkt
10. Chrobok Władysław  Gołkowice 1536 pkt

DRUŻYNOWO
1. Skrzyszów I 6363 pkt
 (L. Kłosek, S. Durczok, J. Mołdrzyk, B. Mucha)
2. Łaziska II 6630 pkt
 (E. Pawelec, K. Tomala, Z. Widenka, M. Pawelec)
3. Gołkowice 6165 pkt
 (L. Uryga, Wł. Chrobok, I. Grobelny, H. Pawera)
4. Łaziska I 5353 pkt
 (B. Capanda, K. Kelner, Ł. Mężyk, E. Przybyła)
5. Godów 4766 pkt
 (K. Widenka, H. Szwarc, B. Szczotok, H. Burzywoda)
6. Skrzyszów II 4732 pkt
 (P. Brachmański, J. Oślizło, I. Kopiec, E. Ledwoń)

Organizatorem turnieju była Gminna Rada Sportu w Godowie, któ-
ra ufundowała nagrody, puchary oraz dyplomy. Sędzią zawodów był 
Henryk Pawera, a kierownikiem Bernard Oślizło, który wręczył nagro-
dy, puchary i dyplomy.

Bernard Oślizło

„pOKOnajmy samOtnOść 
– ciEszmy się życiEm!”

Trwa nabór do projektu „Pokonajmy samotność - Cieszmy się ży-
ciem!”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX Włącze-
nie społeczne, działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne 
i zdrowotne, poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych - konkurs. 
Nr projektu WND-RPSL.09.02.05-24-03HF/18-003.

Główne działania projektu to organizacja i działanie zintegrowane-
go systemu pomocy środowiskowej wsparte systemem teleopieki dla 
36 osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania oraz organizacja 
Dziennego Dom Pomocy docelowo dla 45 osób z terenu powiatu wo-
dzisławskiego.

Planowany okres realizacji projektu: od 01.04.2019 r. do 31.10.2021 r.

Projekt realizowany będzie przez Powiat Wodzisławski – Powiato-
we Centrum Pomocy Rodzinie. Punkt rekrutacyjny znajduje się w PCPR 
- Wodzisław Śląski, ul. Wałowa 30, pokój nr 11 (czynny od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00).

Szczegóły dotyczące projektu można uzyskać pod numerem tele-
fonu 32 455 83 04 wew. 36, w godz. od 8:00 do 12:00.Mistrzostwa Gminy Godów w skacie, Gołkowice 09.02.2019 r.

Turniej o mistrzostwo Skrzyszowa w skacie 2019, 01.02.2019 r.

45 mistrzOstWa 
sKrzyszOWa W sKaciE

W Skrzyszowie regularnie odbywają się Mistrzostwa Skrzyszowa 
w Skacie. Tegoroczne odbyły się po raz 45. Frekwencja niewysoka, ale 
pojedynki przy stole jak zwykle bardzo zacięte. Od pierwszej rundy na 
czele stawki usadowił się Eugeniusz Wojaczek i nie oddał prowadzenia 
aż do końca zawodów, zdobywając po raz trzeci Mistrzostwo Skrzy-
szowa w Skacie. Za jego plecami uplasowali się Edward Ledwoń i Le-
onard Kłosek, zdobywając  miejsca na podium.

klasyfikacja końcowa:
 1. Wojaczek Eugeniusz  – 2227 pkt
 2. Ledwoń Edward   – 2082 pkt
 3. Kłosek Leonard   – 1976 pkt
 4. Cudnowski Jan   – 1922 pkt
 5. Durczok Stanisław  – 1883 pkt
 6. Podolak Tomasz   – 1847 pkt
 7. Mołdrzyk Józef   – 1758 pkt
 8. Oślizło Bernard   – 1644 pkt

W zawodach wzięło udział 14 zawodników. Kierownikiem turnie-
ju był Witold Tatarczyk, a dyplomy oraz puchary wręczył prezes sekcji 
skata w Skrzyszowie  Stanisław Durczok.

Bernard Osłizło
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życie z pasją6

W połowie października ruszyłem z Barnaul na ostatni, rowerowy 
odcinek wyprawy. Przez tajgę, pola czy nawet śnieg pokonałem ostat-
nie 2000 km i dotarłem do Irkucka. Udało się! Zrobiłem to! Z Godowa 
do Irkucka na rowerze. 11 400km w 99 dni. Ale to nie koniec! Setne-
go dnia mojej wyprawy, aby uczcić rocznicę 100 LAT NIEPODLEGŁO-
ŚCI POLSKI, udałem się do małej Polski na Syberii. Jest nią wioska Wier-
szyna, położona 120k m na północ od Irkucka. Tam po raz pierwszy 
od dawna usłyszałem język polski. Co to było za uczucie! Środek tajgi, 
a ludzie rozmawiają w Naszym ojczystym języku. Zatrzymałem się tam 
na 4cztery dni, podczas których byłem gościem księdza Karola. Zoba-
czyłem wioskę, poznałem mieszańców, cieszyłem się pięknymi wido-
kami. Jeśli ktoś z Was kiedyś będzie w Irkucku, koniecznie musicie od-
wiedzić Wierszynę!

Ostatniego października ruszyłem dalej i zameldowałem się nad 
jeziorem Bajkał. Był to ostatni punkt, który chciałem odwiedzić w tej 
okolicy. Ogromne jezioro! Czasem, człowiek ma wrażenie, iż jest nad 
morzem, a nie jeziorem. Pomimo temperatury w okolicy zera, nie mo-
głem sobie darować i zaliczyłem kąpiel w tej lodowatej wodzie! Znad 
Bajkału wróciłem do Irkucka i rozpocząłem przygotowania do drugie-
go etapu podróży. Najpierw musiałem wypisać i wysłać równo 160 
pocztówek! Jeszcze raz dziękuję wszystkim za udział w pamiętnej ak-
cji „Pocztówka z Irkucka”. Jej rezultat przerósł moje najśmielsze ocze-
kiwania. Gdy uporałem się z pocztówkami, spakowaniem plecaka i in-
nymi sprawami organizacyjnymi, mogłem ruszać dalej. Rower i sakwy 
zostawiłem w miejscowej katedrze. Zabrałem tylko to co niezbędne. 

Plecak, kurtka, spodnie i ciepłe buty. Do tego wręku kartka z na-
pisem WŁADYWOSTOK! Tak oto rozpoczynam przygodę z autosto-
pem! Pierwsze dwa dni szło mi dość ciężko. Ledwo dotarłem do Ułan 
Ude. Na szczęście, trzeciego dnia trafiłem tak zwany złoty strzał. Oka-
zało się, iż kierowca może podrzucić mnie na odległość ponad 2000 
km!!! WOW! No cóż, takie mamy odległości w tym kraju. Sześć dni w tej 
samej ciężarówce, z tym samym kierowcą. Takiego stopa można zła-
pać chyba tylko w Rosji! Podczas jazdy dowiedziałem się wiele cieka-
wostek na temat życia, mentalności czy kultury Rosjan. Dodatkowo, 
w końcu mogłem skosztować prawdziwej zimy. Wprawdzie, była to 
dopiero połowa listopada, a temperatury w nocy spadały już dobrze 
ponad -20 stopni. Brrr. Było to dla mnie bardzo ciekawe doświadcze-
nie. Postaram się nim z Wami podzielić podczas wystąpień, które będę 
organizował po wyprawie. Szczegóły dostępnie na Facebooku pod 
hasłem RAJZY W NIEZNANE ;) 

Po dotarciu do Chabarowska musiałem szukać nowego transpor-
tu. Szczerze powiedziawszy, szło mi coraz lepiej. Ostatnie 1000 km po-
konałem w dwa dni i tak oto dotarłem do końca. Dalej się już nie da 
jechać! WŁADYWOSTOK!!! Czyli miasto, o którym po cichu marzyłem 
od samego początku. Dotarłem tutaj! Ja mieszkaniec małego Godowa. 
Pokonałem blisko 16 000 km przez całą Rosję! Szczerze powiedziaw-
szy, nie żałuję tej decyzji ani trochę. Miasto bardzo się mi spodoba-
ło. Piękne mosty, architektura, wyspy i zatoki. Nie bez powodu nazy-
wa się je LOS ANGELES WSCHODU. Spędziłem tutaj tydzień, co pozwo-
liło mi go dobrze poznać i zwiedzić. Zobaczyłem obowiązkowo mecz 
hokeja w wykonaniu miejscowej drużyny Admirał, która gra w KHL. Do 
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tego spędziłem cały dzień w ogromnym oceanarium. Oj, było co oglą-
dać! Resztę dni spędziłem na przygotowaniach. Nie. Nie wracam już 
do domu. Lecimy dalej!

Wsiadam do samolotu we Władywostoku i po dwóch godzinach 
melduję się w… TOKIO! Japonia! Tutaj muszę Wam się przyznać, iż 
tego nie planowałem. Wyszło jakoś tak samo, spontanicznie. Zdałem 
sobie sprawę, że skoro jestem już tak blisko, grzechem byłoby nie wy-
korzystać okazji. O Japonii za dużo nie wiedziałem. Wszystko, co tutaj 
zobaczyłem, z czym miałem do czynienia było dla mnie nowe. Chłoną-
łem wiedzę jak gąbka. Z racji napiętego kalendarza, odwiedziłem tyl-
ko typowo turystyczne miejsca. Na początek dwa dni w stolicy Tokio. 
Ogromna metropolia. Coś niesamowitego! W takiej miejskiej dżungli 
jeszcze nie byłem. Mieszka tutaj kilkanaście milionów ludzi, a pomi-
mo to panuje porządek oraz wysoka kultura. Kolejne miejsce to Pięć 
Jezior Fuji, które leżą u stóp ogromnej góry o tej samej nazwie. Bardzo 
fajna okolica, idealna na odpoczynek po kilku szalonych dniach w sto-
licy. Następnie nocnym autobusem dostałem się do Kioto. I chyba to 
miasto najbardziej mi się podobało. Można tutaj poczuć dawny klimat, 
zobaczyć gejsze na ulicy czy skosztować japońskiej kuchni. Obowiąz-
kowo trzeba zajrzeć na wzgórze pełne bram Torii oraz do bambuso-
wego lasu. 

Przedostatnim miejscem jakie zobaczyłem w Japonii była Nara. 
Najmniejsze miasto, również bardzo historyczne. Stare świątynie, bra-
my i muzea. Idealne na jeden dzień. Warto dodać, iż pogoda w Japonii 
była dużo lepsza niż w Rosji. Gdy opuszczałem Władywostok, było kil-
ka stopni poniżej zera. Natomiast w Tokio przywitało mnie słonko i +16 
stopni. Na sam koniec pobytu zostawiłem sobie kolejnego giganta. 
Osaka. Biznesowa stolica kraju. Znajduje się tutaj cała masa wieżow-
ców oraz przeróżnych firm. A swoje prawdziwe oblicze miasto ukazuje 
dopiero po zmroku. Ulice pełne ludzi, liczne sklepy, restauracje. Typo-
we miasto biznesu. Japonia mi się podobała. Czy tam wrócę? Oczywi-
ście! Ale tym razem obowiązkowo z rowerem i na dłużej.

Ostatnim krajem, który odwiedziłem była Korea Południowa. Tego 
również wcześniej nie planowałem. Po prostu,loty z Japonii są bardzo 
atrakcyjne cenowo, więc nie mogłem odpuścić. Zwiedzanie zacząłem 
od tropikalnej wyspy Jeju. 1 grudnia, a tam +20 stopni. Tak to można 
żyć! Udało mi się dorwać rower i zrobiłem sobie rundę wokół wyspy. 
Bardzo fajne, małe wioski, wszędzie serwowane ryby i owoce morza, 
stożki wulkaniczne oraz spokój na drodze. Jazda tutaj rowerem to ist-
na przyjemność. Do tego pięknie zdobione buddyjskie świątynie. Po 
dwóch dniach rowerowania chciałem zaliczyć największy wulkan na 
wyspie, lecz pogoda pokrzyżowała mi plany. Pozostała wizyta w mu-
zeum lotnictwa. Swoją drogą, również bardzo ciekawe :D Samą wyspę 
bardzo polecam. Będąc w Korei, trzeba ją zobaczyć. 

Kolejnego dnia znów krótki lot i melduje się w Busan. Największy 
port Korei Południowej. Tutaj nastawiłem się na dłuższy spacer po gó-
rach oraz typowe zwiedzanie miasta. Na zakończenie mojej eskapady 
wybrałem sobie Seul. Kolejna ogromna metropolia. Rozmiarami po-
równywalna z Tokio. Jednak trzy dni to zdecydowanie za mało na to 
miasto. Piękne pałace, ogromne ogrody, jeden z najwyższych wieżow-
ców świata – Lotte Tower czy symbol miasta Seul Tower. Było krótko, 
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ale intensywnie. Wybrałem się nawet na wycieczkę do strefy DMZ, któ-
ra znajduje się na granicy z Koreą Północną. I w taki oto sposób zakoń-
czyło się moje egzotyczne, dwutygodniowe tournée po krajach azja-
tyckich. 

Wróciłem do Władywostoku, spakowałem bagaże i ruszyłem. Tym 
razem na dworzec kolejowy! Bez problemu namierzyłem swój pociąg, 
potem kontrola biletu i siadam na swoim łóżku. Kolej Transsyberyjska! 
Jak ja się cieszę! Czas spełnić kolejne marzenie. Podróż koleją z Wła-
dywostoku do Moskwy trwa około siedmiu dni. Ja rozbiłem to sobie 
na dwie części. A wszystko dlatego, iż musiałem zaliczyć małą pau-
zę w Irkucku, aby zabrać swój rower i bagaże. Podczas przejazdu, do-
świadczyłem srogiej, syberyjskiej zimy. Nocą temperatura spadała do 
-35 stopni. Nigdy nie zapomnę spacerów po peronie w takim chłodzie. 
Sama podróż przebiegała spokojnie. W wagonie wysoka kultura, po-
rządek, wrzątek. Wszystko czego potrzeba, aby normalnie funkcjono-
wać. Do tego mamy mnóstwo czasu, aby porozmawiać z innymi pasa-
żerami o ich historiach, które często są bardzo interesujące. W taki spo-
sób poznałem popa z Władywostoku, bardzo miłych Tadżyków, czy za-
wsze uśmiechnięte Panie z Krasnojarska. Ta podróż na zawsze zostanie 
w mej pamięci. Kolej Transsyberyjska – zdecydowanie polecam!

Ostatni etap to powrót samolotem z Moskwy do Warszawy. Potem 
szybko na Jarmark Świąteczny do Wrocławia i czas wracać do domu! 
23 grudnia melduję się w Gliwicach. Tam czeka na spore grono ki-
biców z rodzicami na czele! Dziękuję Wam za bardzo miłe przyjęcie. 
Ostatnia, honorowa runda do domu z kolegami. Impreza powitalna 
i KONIEC. Tak. Po 158 dniach dotarłem do celu. Do domu. Czas zacząć 
planować kolejną wyprawę!

Na koniec, co mogę powiedzieć o Rosji?Jest to normalny kraj. Pełen 
miłych i pomocnych ludzi. Wyróżnia ich stosowanie niekonwencjonal-
nych rozwiązań, otwartość oraz bezpośredniość. Jeśli jeszcze się wa-
hacie, czy warto odwiedzić ten kraj, to nie róbcie tego dalej. Zdecydo-
wanie warto!

Na zakończenie chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszyst-
kim sponsorom, którzy wierzyli we mnie od początku i udzielili mi 
znacznego wsparcia. Do tego dziękuję WAM drodzy czytelnicy! Za do-
ping, śledzenie i wsparcie mojej wyprawy!

Pozdrawiam,
Paweł Pieczka
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i Powstanie Śląskie
Od początku 1919 roku przez Górny Śląsk przetaczała się fala straj-

ków i wystąpień robotniczych. Dodatkowe wzburzenie powodował 
fakt zwalniania Ślązaków z kopalń i hut, aby zatrudniać byłych człon-
ków bojówek Freikorpsu. Tymczasem w Polskiej Organizacji Wojsko-
wej Górnego Śląska panował rozdźwięk. W Strumieniu znajdowało się 
Dowództwo Główne POW GŚl, na czele którego stał Alfons Zgrzeb-
niok. W Bytomiu zaś znajdował się, oficjalnie rozwiązany, Główny Ko-
mitet Wykonawczy POW GŚl., z nieformalnym przywódcą Józefem 
Grzegorzkiem. Powiązany z piłsudczykami, posiadał spore wpływy 
wśród innych komendantów, którzy wysunęli jego kandydaturę na  
głównego dowódcę oraz żądanie rozpoczęcia powstania. Zgrzebniok 
był w tym czasie w Warszawie, a wezwany do Strumienia Grzegorzek 
został przekonany, aby odłożyć na później termin wybuchu powsta-
nia. Tymczasem nieoczekiwanie Niemcy rozpoczęli szeroko zakrojo-

spraWa pOlsKa W traKciE       i pO i WOjniE śWiatOWEj cz. 2

ną akcję policyjną. Zatrzymano m.in. Grzegorzka z dokumentami or-
ganizacji. Gdy wiadomość ta dotarła do Piotrowic, grupa uchodźców 
z Maksymilianem Iksalem podjęła decyzję o wybuchu powstania. Ter-
min wyznaczono na 17 sierpnia 1919 roku, na godzinę 2.00. Po tej go-
dzinie powstańcy przekroczyli Olzę, zaatakowali Gołkowice oraz dwo-
rzec kolejowy w Godowie. Walki powstańcze w krótkim czasie obję-
ły powiaty pszczyński, rybnicki, katowicki oraz te, w których był spory 
odsetek ludności polskojęzycznej. Walczono w Janowie, Mysłowicach, 
Giszowcu, Orzegowie, Chropaczowie, Bobrku, Łagiewnikach, Bielszo-
wicach i Biskupicach. Nie zdołano jednak opanować Mikołowa ani 
Pszczyny. Po początkowych sukcesach oddziałów powstańczych, nie-
miecki Grenzschutz sprowadził posiłki. Powstańcy dysponujący bro-
nią ręczną nie byli w stanie przeciwstawić się broni maszynowej, arty-
lerii i pociągom pancernym. Alfons Zgrzebniok wydał rozkaz zaprze-
stania walk 24 sierpnia 1919 roku ze względu na beznadziejnie poło-
żenie oddziałów powstańczych oraz wzrastające represje ze strony 
władz niemieckich.

Obawiając się o własne życie, z terenów Górnego Śląska uciekło 
około 9 tysięcy Powstańców Śląskich. Wraz z nimi granice przekroczyły 
także ich rodziny oraz działacze polityczni, ostatecznie z terenów ob-
jętych powstaniem uciekło około 22 tysiące osób. Tuż za granicą rząd 
polski stworzył obozy przejściowe dla uchodźców ze Śląska. Najwięk-
sze z nich powstały w Sosnowcu, Grodźcu, Szczakowej, Oświęcimiu, 
Jaworznie oraz Zawierciu. Sprawami bytowymi uciekinierów kierował 
od 23 sierpnia 1919 roku Główny Komitet Niesienia Pomocy Ślązakom 
Zagłębia Dąbrowskiego oraz Podkomisariat Naczelnej Rady Ludo-
wej dla Górnego Śląska. Oddanie i ofiarność Ślązaków dla sprawy Pol-
skiej poruszyło wielu mieszkańców Rzeczpospolitej, co zaowocowało 
manifestacjami poparcia dla Powstańców Śląskich. Największe z nich 
odbyły się w Warszawie w dniu 29 sierpnia 1919 roku (wiece na pla-
cu Teatralnym zgromadziły kilkaset tysięcy mieszkańców Warszawy). 
W Poznaniu powołano Komitet Pomocy Górnego Śląska, równolegle 

Granica polsko-niemiecka w Szopienicach

Powstańczy ckm

Powstańczy karabin maszynowy

Powstańcy z Karbowej Powstańcy Alfons Zgrzebniok
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w Warszawie powstały Komitet Zjednoczenia Górnego Śląska z Rzecz-
pospolitą oraz Komitet Obrony Śląska.

1 października 1919 roku rząd Polski oraz Niemiecki podpisały po-
rozumienie, na mocy którego Powstańcy Śląscy wraz z rodzinami mo-
gli wrócić do domów. Represje w trakcie i  po I Powstaniu Śląskim stały 
się tematem badań publicysty i działacza narodowego Piotra Pampu-
cha, jego opracowanie przyczyniło się do potwierdzenia przez francu-
ską komisję wojskową generała Duponta zbrodni popełnionych przez 
Grenzschutz w roku 1919.

Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach

na kolejną część zapraszamy do następnego numeru gazety „je-
steśmy”.

Kopalnia Mysłowice

Grenzschutz

Niemiecki wiec w Katowicach, 1919 r.

Powstańcy z Bogucic
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W okresie zimowym wykonano kolejne prace dotyczące termomo-
dernizacji czterech gminnych obiektów:

– Ośrodka Kultury w Godowie
– Ośrodka Kultury w Skrbeńsku
– remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Godowie
– budynku byłego przedszkola w Godowie 
oraz prace związane z budową przedszkola publicznego w Gołko-

wicach.
W OŚRODKU KULTURY W GODOWIE WYKONANO:

•	 roboty konstrukcyjne (nadproża stalowe, centralne wentylacje, 
schody wewnętrzne);

•	 roboty ogólnobudowlane;
•	 roboty elektryczne (instalacja gniazd wtykowych i siły, instalacja 

strukturalna, instalacja alarmowa, zasilanie rolet, instalacja uzie-
miająca i wyrównawcza);

•	 roboty wykończeniowe (płytkowanie).

W OŚRODKU KULTURY W SKRBEńSKU WYKONANO:
•	 roboty budowlane (roboty rozbiórkowe, roboty murowe, ścianki 

i obudowy z płyt G-K, montaż elementów metalowych);
•	wewnętrzną instalację gazową (roboty demontażowe);
•	wentylację i klimatyzację (roboty demontażowe i montażowe);
•	wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne (roboty demontażo-

we, instalacja kanalizacji sanitarnej);
•	wewnętrzną instalację c.o. i kotłownię gazową (instalacja c.o.: robo-

ty demontażowe, roboty montażowe, roboty remontowo-budowla-
ne; kotłownia gazowa: technologia, roboty remontowo-budowlane).

W REMIZIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GODOWIE WYKONANO:
•	 roboty budowlane (roboty tynkarskie wewnętrzne, roboty posadz-

karskie, roboty wykończeniowe, roboty dociepleniowe stropoda-
chu);

•	 roboty elektryczne (instalacja gniazd wtykowych i siły, okablo-
wanie strukturalne i  telefoniczne, instalacja połączeń wyrównaw-
czych);

•	kotłownię (roboty demontażowe, roboty montażowe, roboty re-
montowo-budowlane);

•	 instalację grzewczą (roboty montażowe);
•	 instalację gazu (roboty montażowe, roboty towarzyszące budow-

lane);
•	 instalację wody i kanalizacji sanitarnej (roboty montażowe, roboty 

towarzyszące budowlane).

inWEstycjE W GminiE GODÓW – na jaKim EtapiE?

W BUDYNKU BYŁEGO PRZEDSZKOLA W GODOWIE WYKONANO:
•	 roboty budowlane (roboty rozbiórkowe, wywóz gruzu, roboty mu-

rowe, roboty posadzkarskie);
•	 roboty elektryczne (roboty demontażowe, instalacja oświetlenio-

wa, instalacja gniazd wtykowych i siły, okablowanie strukturalne 
i telefoniczne, instalacja przeciwpożarowa, instalacja połączeń wy-
równawczych, instalacja monitoringu i nagłośnienia);

•	 instalację grzewczą (roboty demontażowe).

PRZY BUDOWIE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W GOŁKOWICACH 
WYKONANO: 

•	konstrukcje żelbetowe, stropy żelbetowe i ściany konstrukcyjne 
parteru;

•	 ścianki działowe – segment wschodni;
•	konstrukcję dachu – segment południowy i wschodni;
•	warstwy posadzkowe parteru i strychu – segment południowy, 

środkowy i wschodni;
•	 stolarkę zewnętrzną.

Na zadanie „Termomodernizacja z wykorzystaniem odnawialnych 
źródeł energii” realizowane w Ośrodku Kultury w Godowie i Ośrodku 
Kultury w Skrbeńsku  udało się  pozyskać dofinansowanie w wysokości 
1.837.311,01 zł, a na zadanie: „Termomodernizacja dwóch budynków 
użyteczności publicznej na terenie gminy Godów” dotyczące remizy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Godowie oraz budynku byłego przed-
szkola w Godowie pozyskano dofinansowanie w wysokości 872.825,01 
zł. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020. 
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Budynek przedszkola oraz prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, 
Gołkowice po II wojnie światowej
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Fot.  Reprodukcja ze zbiorów prywatnych S. Damiec (GBP w Godowie)

Siedziba ośrodka kultury, filii biblioteki oraz ochotniczej straży 
pożarnej, Gołkowice 2019 r.
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Występ uczestników zajęć stałych w Ośrodku Kultury w Skrzyszowie 
w ramach Muzycznych Spotkań w Domu Seniora Gwarek 11.02.2019 r.
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