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GMINA GODÓW TO DOBRA 
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105-LECIE OSP GODÓW
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(więcej na str. 8)
Wielki sukces Drużyny Kobiecej OSP Skrzyszów 
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Zespół Kalina z występem w Boguminie-Skrzeczoniu
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W dniu 27 czerWca 2016 roku odbyła się XXi 
sesja rady Gminy GodóW. Podjęto uchWały 

W nastęPujących sPraWach:
•	udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu szpitalowi specjali-

stycznemu nr 2 w jastrzębiu zdroju.
Pismem z dnia 25.05.2016 r. Pani Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Spe-
cjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju zwróciła się do Gminy Godów 
z prośbą o sfinansowanie zakupu 2 sztuk pomp infuzyjnych dla potrzeb 
oddziałów szpitala. W związku z powyższym Rada Gminy powyższą 
uchwałą udzieliła dotacji w kwocie 15.000,00 zł

•	zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Godów na stałe ob-
wody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych.

•	zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Godów na okręgi 
wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych 
wybieranych w każdym okręgu.
W związku z nadaniem nazw ulic w Łaziskach zachodziła konieczność 
dokonania zmian w opisie okręgu wyborczego, oraz opisu granic sta-
łych obwodów głosowania przez dopisanie nowo powstałych ulic o na-
zwie Słoneczna i Górna. Zmiany te mają wyłącznie porządkowy charak-
ter.

•	regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Godów.
Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbie-
rania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , i zagospo-
darowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właścicieli nie-
ruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Konieczność podjęcia powyższych uchwał była podyktowana wpro-
wadzeniem dodatkowej segregacji dla żużli i popiołów paleniskowych 
na terenie Gminy Godów. Ze względu na to, że w okresie zimowym 80% 
frakcji zmieszanych stanowią żużle i popioły paleniskowe postanowio-
no w celu obniżenia kosztów w zakresie gospodarki odpadami wyodręb-
nić tego rodzaju odpad z ogólnej ilości odpadów komunalnych. W Na-
szej Gminie każde gospodarstwo od 1 stycznia 2017 roku będzie wypo-
sażone przez przedsiębiorcę w dodatkowy pojemnik na popioły i żużle, 
które będą odbierane w okresie grzewczym tj. od 1 października do 30 
kwietnia 2 razy w miesiącu. Zakłada się, że tego rodzaju segregacja po-
winna się przyczynić do spadku ogólnej ilości odpadów komunalnych 
zmieszanych.

•	określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin za-
jęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświa-
towych, dla których Gmina godów jest organem prowadzącym.
W placówkach oświatowych Gminy Godów zatrudnia się logopedów, 
pedagogów oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami mie-
szanymi. Możliwość zatrudniania psychologów i doradców zawodo-
wych wynika z przepisów prawa oświatowego, więc należało określić 
ich w uchwale. Potrzeba podjęcia powyższej uchwały wynika głównie 
z faktu, iż w przedszkolach od nowego roku szkolnego tj. od 1 września 
2016 r. będą nadal funkcjonowały grupy mieszane obejmujące sześcio-
latków oraz dzieci w innym wieku.

•	ustalenia diet dla radnych rady Gminy Godów.
Stosownie do przepisów ustawy o samorządzie gminnym, Radnemu 
przysługuje dieta na zasadach określonych przez Radę Gminy, w wyso-
kości nie przekraczającej maksymalnej diety określonej ustawą i stosow-
nymi rozporządzeniami . Przedmiotową uchwałą dieta Radnego w Gmi-
nie Godów wzrosła od 2008 roku o 136,00 zł. i wynosi aktualnie 600,00 
zł miesięcznie za pracę w dwóch komisjach. Za nieobecność na komisji 
lub sesji Radnemu potrąca się 20% należnej diety. Diety Radnych w Gmi-
nie Godów nadal należą do najniższych w Powiecie Wodzisławskim. Wy-
sokość diety dla Przewodniczącego Rady Gminy jest określona innymi 
przepisami i pozostała w tej samej wysokości,

•	zmiany uchwały nr XV/101/2015 rady Gminy Godów z dnia 21 
grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Godów na 2016

•	zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów.

Szczegółowe treści uchwał wraz z uzasadnieniem oraz protokół 
z sesji można znaleźć na stronie internetowej naszej gminy:

www.godow.bip.info.pl

Drogi na pierwszym 
planie cz. 1 

Dobre drogi to bezpieczeństwo i komfort dla mieszkańców oraz 
ważny aspekt dla obecnych i przyszłych inwestorów. W gminie Godów 
w tym zakresie dużo się dzieje. 

W połowie 2015 roku rozpoczęto budowę nowej drogi na obszarze 
KSSE w Skrzyszowie, tym samym zapewniony został dogodny dojazd 
do kolejnych terenów Strefy. Wybudowana droga ma szerokość 7,0 m 
i nośność przystosowaną do ciężkiego transportu samochodowego, co 
zapewnia swobodny dostęp do terenów inwestycyjnych o łącznej po-
wierzchni ok. 7 ha. Koszt robót obejmujący budowę dróg wraz z chod-
nikami, budowę odwodnienia jezdni i oświetlenia ulicznego wyniósł: 
963.709,43 zł, swój wkład finansowy w zadaniu ma również KSSE S.A., 
która przeznaczyła na ten cel ok. 195.000 zł. Ponadto wykonano drenaż, 
wzmocnienie skarp i dna rowu na łączną wartość 75 710,61 zł.

Jesienią rozpoczęto prace drogowe na terenie osiedla domów jed-
norodzinnych Piaskownia w Godowie. Roboty objęły ul. Piaskową oraz 
ul. Kopernika. Łącznie wykonano 4862,40 m2 nawierzchni z kostki bru-
kowej oraz 496,75 mb kanalizacji deszczowej. Roboty zostały odebra-
ne 30 maja 2016 roku, a ostateczna kwota przedmiotowej inwestycji 
wyniosła 1.014.770,78 zł brutto. 

Otrzymane dofinansowanie na remont ul. Skotnickiej w Łaziskach 
oraz ul. Wiejskiej w Podbuczu, zwiększone ostatecznie do 100% kosz-
tów kwalifikowalnych, umoż-
liwiło zlecenie dodatkowych 
prac drogowych. Pozyska-
ne środki wykorzystano na 
wykonanie nakładek asfalto-
wych na odgałęzieniu ul. Bo-
rowickiej i Celnej w Gołkowi-
cach, gdzie prace zakończyły 
się w maju br. 

W ramach komplemen-
tarnych projektów powiatu 
oraz gminy, swoje inwestycje 
na terenie Godowa realizuje 
również powiat wodzisław-
ski. Szczegółowe informa-
cje na temat tych prac, a tak-
że innych aktualnie budowa-
nych oraz remontowanych 
dróg znajdą się w przyszłym 
numerze „Jesteśmy”.

Gabriela Brzemia,
Marcin Fros

Urząd Gminy Godów
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gala laureatów
15 czerwca 2016 roku w Powiatowym Centrum Konferencyjnym 

odbyła Gala Laureatów Konkursów Przedmiotowych. Na uroczystość 
została zaproszona uczennica Kinga Błatoń ze Szkoły Podstawowej im. 
Stanisława Staszica w Gołkowicach, która otrzymała I miejsce w Po-
wiatowym Konkursie Plastycznym „Zaprośmy Anioły do Szkoły – Za-
kochany Anioł”, tym samym zdobyła tytuł laureata. Na gali wyróżnie-
nia otrzymali najlepsi, czyli ci uczniowie szkół podstawowych, gimna-
zjów i liceów z terenu całego powiatu wodzisławskiego, którzy zdoby-
li I miejsce.

Podczas uroczystości, oprócz wręczania pięknych statuetek laure-
atom ponad 30 różnych konkursów przedmiotowych, miały miejsce 
również uroczyste przemówienia zaproszonych osobistości, jak i wy-
stępy artystyczne dzieci i młodzieży, a nawet nauczycielki z II Liceum 
Ogólnokształcącego. Galę uświetnili swoją obecnością m.in.: staro-
sta Ireneusz Serwotka, posłowie na Sejm RP, dyrektor Powiatowego 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śl. Janusz Stanek.

Karolina Durka

W ostatnią sobotę czerwca odbyły się obchody Dni Gminy Godów, 
połączone z 600-leciem sołectwa Krostoszowice. Rankiem na terenie 
rekreacyjnym w Krostoszowicach odbyły się zawody biegowe oraz 
nordic walking. Tu także znalazł swoje zakończenie rajd rowerowy or-
ganizowany przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju.

Część popołudniowa rozpoczęła się uroczystą mszą świętą w kro-
stoszowickim kościele. Po jej zakończeniu ulicami Krostoszowic prze-
szedł korowód. Następnie wójt gminy Mariusz Adamczyk wraz z prze-
wodniczącym Rady Gminy Godów Antonim Tomasem przywitali ze-
branych gości i życzyli wszystkim wspaniałej zabawy. Po przemowach 
zaproszonych gości włodarze gminy wręczyli tytuł Honorowego Oby-
watela Gminy Godów księdzu Wiesławowi Hudkowi. W Krostoszowi-
cach gościli także inni Honorowi Obywatele Gminy Godów – dr Józef 
Musioł, ks. infułat Paweł Pyrchała oraz Marian Hudek. Wśród gości zna-
lazły się także delegacje partnerskich gmin: Starego Miasta oraz Pe-
trowic.

Na uczestników obchodów czekały liczne atrakcje. W kąciku regio-
nalnym przygotowano scenki z życia dawnych Krostoszowic. Można 
było zobaczyć pszczelarzy z Godowa, kiszenie kapusty w wykonaniu 
rodziny Barcioków, szkubaczki z zespołu Gospodynki, grę w skata oraz 
przygotowaną przez KGW z Gołkowic scenkę prezentującą codzien-
ność na wsi.

Dni gminy goDów 2016 
– 600-lecie sołectwa Krostoszowice

zamówienia publiczne:
1. W dniu 6 czerwca 2016 r. podpisano umowę na „Naprawę uszko-

dzeń nawierzchni bitumicznych dróg gminnych” z konsorcjum firm: 
Zakład Projektowania i Wykonawstwa Robót Drogowych Włady-
sław Janik z siedzibą w Olkuszu przy ul. Legionów Polskich 36/82, 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „LINK” Zakład 
Projektowania i Wykonawstwa Robót Drogowych Krzysztof Janik 
z siedzibą w Olkuszu przy Al. 1000-lecia 1D za cenę 65.928,00 zł, ter-
min wykonania do 15 lipca 2016 r.

2. W dniu 22 czerwca 2016 r. podpisano umowę na „Wykonanie na-
kładki asfaltowej na połączeniu ulicy 1 Maja i ulicy Granicznej w Go-
dowie” z przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym 
„TREX-HAL” Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. 1 Maja 26, za cenę 
36.387,96 zł, termin wykonania do 4 tygodni od daty podpisania 
umowy.

Barbara Banko
Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych

jEstEśmy nr 130

Przygotowano wystawę fotografii „Krostoszowice wczoraj i dziś”. 
Swoje prace zaprezentowały także panie uczestniczące w warszta-
tach godowskiej „Art. – Pompowni”. Można było skosztować pyszne-
go ,,ciasta z plecha” przygotowanego przez godowskie KGW. Ciekawą 
wystawę przygotowało Stowarzyszenie Hodowców Drobnego Inwen-
tarza. Uwagę przyciągali członkowie Stowarzyszenia Hodowców Koni 
„Mustang”, którzy na imprezie pojawili się w strojach z epoki.

Część muzyczną rozpoczęły występy dzieci z miejscowego przed-
szkola i szkoły. Nie zabrakło występów miejscowych zespołów: Gospo-
dynek, Spoko Babek oraz Adult+. Uroczystość uświetnił także koncert 
Gminnej Orkiestry Dętej z Gołkowic. O godzinie 21.00 na scenie po-
jawiła się gwiazda wieczoru: Grzegorz Wilk z wokalistką Anetą Figiel 
oraz zespołem WOLF, którzy porwali ludzi do wspólnej zabawy. Festyn 
zakończył pokaz ogniowy w wykonaniu Tomasza Prudla i Anety Kosta-
na. Tych, którym starczyło sił, zaproszono do zabawy z Dj Paszendą.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim organizacjom, stowarzy-
szeniom oraz osobom zaangażowanym w pomoc podczas organizacji 
obchodów Dni Gminy Godów 2016 – 600-lecie sołectwa Krostoszowi-
ce. Dziękujemy także wszystkim uczestnikom za wspólną zabawę i już 
teraz zapraszamy na kolejne imprezy organizowane w gminie Godów!

Beata Wala

zBiÓrKa azBestU 
w gminie goDów

Urząd Gminy Godów informuje, że można składać deklaracje 
na dofinansowanie do kosztów inwestycji związanych z demonta-
żem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających 
azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych będą-
cych w użytkowaniu osób fizycznych w 2017 roku. 

Z dotacji będą mogli skorzystać właściciele nieruchomości, 
które zostały ujęte w „Programie usuwania wyrobów zawierają-
cych azbest z terenu gminy Godów na lata 2012-2032”, którego 
treść jest dostępna pod linkiem: http://godow.bip.net.pl/?c=1283 

Zgodnie z ww. programem dofinansowaniem mogą zostać ob-
jęte budynki, na których znajdują się elementy zawierające wyro-
by azbestowe, nie prowadzi się dofinansowania do azbestu zde-
ponowanego na posesji.

Dotacja będzie obejmowała pokrycie kosztów demontażu, 
zbiórki, transportu i utylizacji azbestu w wysokości do 800,00 zł/
tonę.

deklaracja PoWinna zaWierać:
•	 imię, nazwisko, adres zamieszkania właściciela budynku 

i tel. kontaktowy;
•	 rodzaj budynku (mieszkalny, gospodarczy), 

jego adres oraz nr działki ewidencyjnej, 
na której znajduje się remontowany budynek;

•	 rodzaj eternitu (falisty, płaski);
•	orientacyjną powierzchnię dachu pokrytą eternitem;
•	planowany termin wymiany pokrycia (miesiąc);
•	 rodzaj nowego pokrycia dachowego.

Deklaracje są do pobrania w Urzędzie Gminy Godów w Refe-
racie Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. 
Należy je składać w siedzibie Urzędu Gminy w nieprzekraczalnym 
terminie do 31 lipca 2016 r.
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najlepsi uczniowie 
w wieliczce i waDowicach
Gmina Godów jak co roku postanowiła ufundować wycieczkę dla 

najlepszych uczniów szkół podstawowych. W tym roku szkolnym byli 
to: Wiktoria Gruszka, Nikola Pająk, Gabriel Gomularz, Zuzanna Blutko, 
Adrian Hermanek, Maciej Hudek, Natalia Tytko, Wiktoria Hawel, Karo-
lina Burdzik, Agnieszka Kacprzak, Maciej Kruczek, Sandra Kłosek, Klau-
dia Siedlaczek, Julia Wodecka, Kinga Kowalska, Justyna Bebek, Patryk 
Prochasek, Marzena Sternadel, Liliana Ucher, Mateusz Drzeniek, Emilia 
Mencner, Mikołaj Piątek, Jonatan Tekieli, Paulina Herman, Michał Płu-
sa, Patrycja Gruszka, Emilia Witek, Karolina Cichoń, Aleksandra Walter, 
Angelika Krentusz, Maja Kowalska, Karol Herman, Kacper Spień, Nata-
lia Krzyształa, Justyna Langer, Nikodem Majzner, Julia Przybyła, Marty-
na Marcol, Aleksandra Potracka, Kamila Ochman. 

16 czerwca byliśmy na wycieczce w Wieliczce i Wadowicach. Naj-
pierw zwiedziliśmy ciekawą kopalnię soli w Wieliczce. Na dół schodzi-
liśmy po około 300 schodach. Tam zachwyciły nas tajemnicze koryta-
rze oraz solne rzeźby. Na powierzchnię wyjechaliśmy szybem. Następ-
nym punktem zwiedzania była tężnia solna. Jest to największa tęż-
nia na południu Polski. Następne miejsce, do którego pojechaliśmy, to 
Wadowice. Tam zobaczyliśmy dom rodzinny Jana Pawła II, do którego 
szliśmy przez piękny wadowicki rynek. Oczywiście obowiązkowo po-
szliśmy też do cukierni. Każdy wybrał sobie coś pysznego: kremówki 
lody lub inne słodkości. Wycieczka była bardzo udana. Dowiedzieliśmy 
się wielu ciekawych rzeczy i przyjemnie spędziliśmy czerwcowy dzień. 

Justyna Bebek, 
uczennica klasy V SP Skrbeńsko

Festyn gimnazjalny
W sobotę 18 czerwca odbył się festyn gimnazjalny zorganizowany 

przez Radę Rodziców oraz Radę Pedagogiczną Gimnazjum w Gołko-
wicach. Imprezę przygotowano przy boisku sportowym w Godowie, 
a przybyli goście mogli skorzystać z atrakcyjnej oferty kulinarnej i roz-
rywkowej. Do najbardziej efektownych należał przejazd motocykli-
stów, a także pokaz tresury psów. Nasi gimnazjaliści mieli okazję za-
prezentować swoje talenty artystyczne, taneczne i sportowe. 

Sporą popularnością cieszyły się stoiska malowania twarzy, ko-
loryzacji włosów, tatuażu oraz stoisko ze zdrową żywnością. Młodsi 
uczestnicy festynu dzięki uprzejmości służb publicznych przekonali 
się, jak to jest być strażakiem i policjantem. O godzinie 19.00 rozpoczę-
to zabawę taneczną zakończoną pokazem sztucznych ogni.

Rodzice zadbali również o to, by nie zabrakło przysmaków. Specjal-
na grupa uczniów rozprowadzała bilety, z których dochód przezna-
czony zostanie na polsko-ukraińską wymianę młodzieży. Na ten sam 
cel przekazano pieniądze z licytacji cennych przedmiotów (m.in. dzieł 
sztuki miejscowych artystów, koszulek z autografami sportowców).

Mamy nadzieję, iż odnowiona tradycja festynowa na stałe wejdzie 
do kalendarza atrakcyjnych dla mieszkańców naszej gminy imprez. 
Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie wydarzenia, a także 
wszystkim gościom serdecznie dziękujemy!

Zuzanna Durczok

Festyn rodzinny z oKazji 
240-lecia PodBUcza

28 maja 2016 r. odbył się festyn rodzinny organizowany z okazji 
240-lecia Podbucza. Imprezę zainaugurowało powitanie pani sołtys – 
Zyty Wrony skierowane do uczestników spotkania. Wśród zaproszo-
nych gości, prócz mieszkańców sołectwa, znaleźli się m.in.: ks. infułat 
Paweł Pyrchała, ks. Jan Bracik, wicewójt gminy Godów Tomasz Kaspe-
ruk, przewodniczący Rady Gminy Godów Antoni Tomas, radny Adam 
Rduch. Uroczyste spotkanie uświetniły występy lokalnych zespołów 
folklorystycznych – Podbuczanki z Podbucza, Gospodynki z Krosto-
szowic oraz Ballada z Godowa.

Harmonogram imprezy obejmował m.in. rys historyczny sołectwa 
Podbucze, przypomniany przez Mariana Scheithauera. Niewątpliwą 
atrakcją festynu była też wystawa fotografii retro. Dzięki sponsorom 
udało się zorganizować zaplecze gastronomiczne oraz liczne atrakcje 
aktywizujące dzieci: dmuchany zamek, stoisko z zabawkami, przejazd 
bryczką, integracyjne zajęcia dla najmłodszych oraz zabawę taneczną.

Wszystkim zaangażowanym w organizację festynu za obecność, 
dobrą zabawę i miłą atmosferę serdeczne podziękowania składa soł-
tys wraz z radą sołecką. 

A. P. Klajn

GMinny Festiwal PiosenKi 
Już po raz siódmy spotkaliśmy się w Skrzyszowie na Gminnym Fe-

stiwalu Piosenki. 18 maja uczniowie z Godowa, Gołkowic, Krostoszo-
wic, Łazisk, Skrbeńska i Skrzyszowa zaprezentowali swoje ogromne 
talenty przed profesjonalnym jury, w skład którego weszli: Urszula 
Wachtarczyk, Danuta Szczypka oraz Dominika Brzoza-Piprek.

Młodzi wykonawcy wystąpili w trzech grupach wiekowych, a na-
grodzeni zostali:

szkoły PodstaWoWe klasy i-iii
I miejsce – Dominika Klyszcz – Skrbeńsko
II miejsce – Maja Wawrzyczny – Gołkowice
III miejsce – Maja Matuszny – Skrbeńsko i Zuzanna Błatoń – Gołkowice
wyróżnienie – Blanka Lawędziak – Skrzyszów

szkoły PodstaWoWe klasy iV-Vi
I miejsce – Błażej Władarz – Łaziska i Zuzanna Głowacka – Godów
II miejsce – Oliwia Zozworek – Gołkowice
wyróżnienie – Klaudia Tomala – Łaziska, Julia Klapuch – Skrzyszów, 

Dorota Smolorz – Godów, Marta Sobik – Skrzyszów, Daria Pryczek – Ła-
ziska

Gimnazja
I miejsce – Paweł Wawrzyczny – Gołkowice
II miejsce – Paulina Tkocz – Skrzyszów i Izabela Palik – Skrzyszów
wyróżnienie – Emilia Klapuch, Wiktoria Kielkowska i Aleksandra Kuś 

– Skrzyszów

Gratulacje!!! Zapraszamy ponownie w przyszłym roku!
Patrycja Gąsior

LIPIEC 2016

szachy
Wraz z końcem roku szkolnego zakończył się również podstawowy 

kurs nauki gry w szachy prowadzony w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Godowie przez instruktora szachowego – Iwonę Wilk. Zajęcia od-
bywały się raz w tygodniu od października ubiegłego roku. Do koń-
ca wytrwało dziewięcioro młodych szachistów. W czerwcu odbył się 
II  Biblioteczny Turniej Szachowy, podsumowujący rok nauki tej kró-
lewskiej gry.

Wyniki końcowych rozgrywek:
I miejsce – Michał Płusa 
II miejsce – Marlena Czyż 
III miejsce – Dawid Szłapa

Katarzyna Holesz

noc BiBlioteK
Już po raz drugi biblioteka w Godowie przystąpiła do ogólnopol-

skiej akcji „Noc Bibliotek”. W tym roku wieczorne zajęcia w bibliote-
ce kierowane były do dzieci w wieku 5-9 lat. W programie znalazło się 
nie tylko czytanie, jak przystało na bibliotekę, ale również zajęcia ru-
chowe, plastyczne, tworzenie własnego opowiadania obrazkowego 
– Kamishibai oraz robienie zdrowych, kolorowych kanapek. Odbyła 
się również projekcja kinowego hitu dla dzieci i młodzieży: „Magiczne 
drzewo” Andrzeja Maleszki.  

Katarzyna Holesz
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porozmawiajmy
WyWiad z księdzem WiesłaWem hudkiem 

– honoroWym obyWatelem Gminy GodóW

Doktor teologii, muzyk, kapłan i poeta. Sam o sobie mówi, że jest 
cholerykiem! 22 lata praktyki duszpasterskiej. Dalej śpieszy się, by dać 
życie marzeniom. Ksiądz z pasją, który chce dać ludziom serce. Oni nie 
zawsze je przyjmują.

b.b.: dom to dla ciebie „rodzinne sanktuarium”, „szkoła miło-
ści” czy „źródło człowieka”?

Wiesław hudek: Wszystkiego po trochu, nie ma tu sztucznego 
kreowania rzeczywistości. Jest to miejsce, sanktuarium naznaczone 
wyjątkowymi łaskami o mocnym oddziaływaniu. A równocześnie to 
miłość, której się doświadcza i potrafi się ją świadczyć. To rodzinne 
gniazdo mocno zapisane we mnie. Często wspominam Krostoszowi-
ce, gdzie „znajdują się” moje paradygmaty, wzorce zachowań, gdzie 
– jak to zapamiętałem – wszyscy jesteśmy rodziną.

b.b.: bardzo często w swojej poezji odwołujesz się do spo-
tkań… sam napisałeś, że życie jest jak spotkanie, początkiem bez 
końca… możesz to wyjaśnić…?

W.h.: Spotkanie – otwartość, gościnność, jedno z najpiękniejszych 
wymiarów życia. Nie jestem sam, nasze życia jest dla..., ku… i z…, dla-
tego właśnie „początek bez końca”. Człowiek jest istotą dynamiczną, 
która się zmienia i rozwija, potrzebuje korelacji, aby wciąż odkrywać 
nowy świat. Inne osoby podczas spotkań pokazują człowiekowi bo-
gactwo. Spotkanie to dowód na istnienie Boga, pomiędzy relacjami 
ludzkimi, On sam – Wielki Kreator tych spotkań – przechadza się na 
niewidzialnych liniach... Może właśnie dlatego pamiętam ten dialog 
między mną a moją mamą:

„Wiesiek: Mamo, spotkałem kogoś kapitalnego!
Mama: Ty to mosz szczynści spotykać dobrych ludzi. Pon Boczek 

Ci przaje”.
b.b.: czy poezja dla ciebie jest udręką przetworzoną w zachwyt?
W.h.: I udręka, i zachwyt są ważnymi fragmentami procesu twór-

czego. Najpierw jest kotłowanie przeżyć, rodzi się coś nowego, rodzi 
się „byt słowny”, tzn. wiersz, tekst, esej, pieśń... Zawsze jest jakiś punkt 
zapalny, który parzy, powoduje zaognienie i wywołuje dużo niepoko-
ju. Z niepokojem chodzę jakiś czas, jest to chodzenie z tą udręką i po-
tem jest rodzenie, czasem bolesne, jeszcze okupione cierpieniem, cza-
sem zgrabne... Wtedy zaczynam pisać, i gotowe (śmiech). W taki spo-
sób rodzą się też moje kazania.

b.b.: skąd czerpiesz inspiracje?
W.h.: Z Boga. Przesiewam myśli przez sito rozumu i serca. Z jed-

nej strony samoświadomość, z drugiej pokora. Czasami wysiadam. 
Mam zbyt wiele. Jak mówi psalm: Jeżeli Pańskiej nie macie pomocy, na 
nic się przyda wstawać o północy (por. Ps 127 w tłumaczeniu Francisz-
ka Karpińskiego), czyli: Bez Boga ani do proga. Podczas spotkań z ludź-
mi otwierają mi się kolejne szufladki. Kieruję się też myślami świętej 
Hildegardy. Jej słowa, że dusza ludzka jest symfoniczna, mówią mi, że 
każdy człowiek może wchodzić w różne rejestry, posługiwać się różny-
mi instrumentami, przemawiać różnymi głosami... Mój Boże, ile tu jest 
natchnień, wzruszeń, inspiracji właśnie!

b.b.: co lub kto zaprowadził cię do boga-mistrza?
W.h.: Co – To jest dla mnie tajemnica po dzień dzisiejszy. We-

wnętrzny pokój, który mi towarzyszył od czasu dzieciństwa, od cza-
su wczesnej komunii świętej (miałem wtedy siedem lat). Całą podsta-
wówkę żyłem w przekonaniu, że będę księdzem. Będąc w szóstej czy 
siódmej klasie, znalazłem miesięcznik wydawany przez franciszkanów 
„Rycerz Niepokalanej”. Napisałem list do Niepokalanowa i wówczas 
też pod wpływem lektury pojawiła się fascynacja postacią św. Fran-
ciszka. Jednak kierowałem się słowami mojego spowiednika, księ-
dza Zygmunta Perdyły. On zasugerował mi, aby iść najpierw do „nor-
malnego” liceum (śmiech). Mieć czas na przemyślenia. Spróbowałem, 
a przed maturą już ostatecznie zdecydowałem, że chcę wstąpić do se-
minarium w Katowicach.

Kto – Ksiądz Zygmunt, kapłan, który mnie ochrzcił, przygotował do 
komunii i bierzmowania, zawiózł również do seminarium, był na mo-
ich prymicjach. Jemu zawdzięczam całą formację, która prowadziła 
mnie ku kapłaństwu. Ksiądz Perdyła miał prosty i pogodny charakter, 
często był uśmiechnięty. Fascynował mnie jego spokój. On mi poka-
zał literaturę, dzięki niemu nasza biblioteka się wzbogaciła o encyklo-
pedię i nowe wydanie Pisma Świętego. Jemu również bardzo dużo za-
wdzięczam w sprawie muzyki kościelnej, bo on „ustanowił mnie” orga-
nistą u św. Jana Nepomucena w Krostoszowicach...

b.b.: jakie były plany wobec ciebie, kim miałeś zostać?
W.h.: To była sprawa własnego wyboru. Rodzice szanowali moją 

wolę, zaakceptowane były moje plany. Kiedy byliśmy mali mama 
oznajmiła: Wiem kim będą moi synowie. Jeden zostanie mechanikiem, 
drugi będzie lekarzem, a ostatni – księdzem. I wyjaśniła, jeden wiecz-
nie siedzi w garażu i chce naprawiać samochody, drugi interesuje się 
tabletkami, każdego chce badać, no a ten najmłodszy jak mu na wie-
czor nie dom złotka, to nie porzyko… To był oczywiście żart, a ja jednak 
zostałem księdzem...

b.b.: historie zasłyszane pod stołem jako dziecko…
W.h.: Ze względu na szkody górnicze musieliśmy chodzić po wodę 

do starego domu naszych dziadków, wówczas babcia Konstantyna nie 
pozwalała nam zaglądać do studni. Mówiła nam, że tam czeka utopiec, 
który zawoła: Jurku, Jurku pójdź na sznurku i wciągnie nas do środka. 
Oczywiście byliśmy mocno przerażeni…

b.b.: z czym kojarzą ci się domowe pielesze?
W. h.: Z poczuciem bezpieczeństwa. Mówię to jako 47-letni facet, 

który niestety zobaczył już sporo anormalnych rodzin i dysfunkcyj-
nych małżeństw. A my (tzn. moi bracia Grzegorz, Jacek i ja) zjadaliśmy 
kolację całą rodziną. Czekaliśmy na tatę i spożywaliśmy wspólnie po-
siłek, podczas którego prowadziliśmy rozmowy. W ten sposób mama 
uczyła nas szacunku dla taty i jego ciężkiej pracy.

b.b.: czego nauczyłeś się w krostoszowicach? jakich wartości?
W.h.: Szacunku i naturalności. Widzę to zwłaszcza obserwując, jak 

dzisiaj ludzie są bardzo pokiereszowani. Nauczyłem się też szacunku 
do starszych osób, niepełnosprawnych, do nauczyciela. Musisz być 
posłuszny i zdyscyplinowany – mówili mi rodzice. Oni też nauczyli 
mnie szacunku do kapłana. To są osoby, które chcą dobrze dla ciebie, 
tak zwykle słyszałem z ust mamy.

Krostoszowice nauczyły mnie pracowitości. Praca pochłaniała mój 
czas przeznaczony na naukę. Musiałem plewić, zbierać owady, np. 
stonkę, przewracać siano, kopać ziemniaki. Te czynności sprawiały, że 
często przerywałem lekturę. A potem, kiedy byłem starszy, a mama 
często przebywała w szpitalu, nauczyłem się sprzątać, gotować, robić 
zakupy. To wszystko wynikało z troski o zdrowie mamy, oczywiście po-
magali mi moi bracia.

Myślę, że kolejna ważna sprawa z perspektywy człowieczeństwa, to 
szacunek do pieniądza. Oszczędności. Moi rodzice byli wielkimi wro-
gami pożyczek.

Gościnność wyssana z mlekiem matki. Przypominają mi się liczne 
rodzinne imprezy, rożna i ogniska. To było coś kapitalnego. Nie trzeba 
było piastunki dla dzieci, starsze dzieci pilnowały młodsze.

No i oczywiście pobożności. Głównie babcia Konstantyna i siostry 
babci: Franciszka i Anna, ale też Maria i Antonina miały wpływ na moje 
religijne wychowanie. To były osoby, które pokazywały, że trzeba żyć 
pobożnie, czyli według Bożego prawa. Nas nikt nie ciągnął do kościo-
ła, szło się do niego z uśmiechem na twarzy w każdą niedzielę, a jak zo-
stałem organistą, to często zwalniałem się w liceum z ostatniej lekcji, 
wysiadałem na Rynkoczu i pieszo podążałem do kościoła na majowe 
czy październikowe nabożeństwo.

b.b.: krostoszowice w oczach Wieśka…
W.h.: Niesamowicie ważne miejsce na ziemi, wręcz sakralne. Miej-

sce urokliwe, piękne, śliczne jeżeli chodzi o florę. Pamiętam z bar-
dzo wczesnego dzieciństwa wyprawy do lasu na maliny, jeżyny, grzy-
by. No i te konwalie, ich zapach. Oczywiście, nie mogę zapomnieć 
o bzach. Sam je przesadzałem, ze starego domu do nowego, pod każ-
dy słupek przy ogrodzeniu. To również miejsce, w którym ludzie pa-
trzą jeden na drugiego z życzliwością, ja się tu czułem kochany… Łza 
się w oku kręci.

jEstEśmy nr 130
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b.b.: co mówił mi mój dziadek lub babcia…?
W.h.: Niestety obaj dziadkowie, Paweł Student – tata mamy 

i Wincenty – ojciec taty, zmarli przed moim urodzeniem. Babcia Kon-
stantyna nauczyła mnie, abym pozdrawiał ludzi. Pewnego razu ko-
muś nie powiedziałem: „dzień dobry”. Dostało mi się od babci, któ-
ra doradziła mi, żebym mówił głośniej. No więc też tak robiłem. Jed-
nak wtedy moi bracia powiedzieli, że już więcej nigdzie ze mną nie 
pójdą, bo chodzę po świecie i do wszystkich ryczę: „dzień dobry” 
(śmiech).

b.b.: czy twoja miłość do literatury miała początki w szkole 
podstawowej? twoja polonistka mówi: uwielbiałam czytać jego 
wypracowania.

W.h.: Bardzo szybko przemknąłem przez wszystkie lektury. Lubi-
łem czytać powieści Kraszewskiego, które później omawiałem z mamą. 
A ponieważ nigdy nie „wykonano” na mnie kary cielesnej, mama jak 
chciała mnie ukarać, to właśnie zabraniała mi czytania książki.

Pisanie natomiast sprawiało mi sporo przyjemności. W liceum np. 
byłem gotowy napisać podczas imprezy kilka różnych wypracowań 
dla koleżanek lub kolegów. W szkole podstawowej zacząłem pisać po-
ezję i pamiętnik, który głęboko skrywałem i nikomu nie ujawniałem. 
Były moją tajemnicą...

b.b.: sam o sobie. kim jestem? który Wiesław jest prawdziwy – 
duchowny, muzykolog, poeta?

W.h.: Żadnej konkurencji, żadnej opozycji, te talenty które otrzy-
małem, staram się rozwijać i pomnażać. Służą mojemu duszpasterzo-
waniu, czyli budowaniu Królestwa Bożego na ziemi.

b.b.: mam wrażenie, że masz w sobie rys… samotnika?
W.h.: Nie! Powiem coś, co często powtarzam: ja tęsknię za samot-

nością. Chyba raczej jestem typem społecznika, otwartym na inne 
osoby. Odkąd pamiętam zawsze byłem z ludźmi, otoczony przez nich. 
Jednak ze sprawami najtrudniejszymi, z niezawinionym cierpieniem 
oraz niesprawiedliwością zostaje się samemu ze sobą…

b.b.: uczę się życiem dziękować. za co?
W.h.: Za niezliczoną ilość darów, spotkań, za każdą osobę i każdą 

łaskę…

rozmawiała Beata Bienia

Ksiądz Wiesław Hudek – urodzony w 1969 roku, święcenia przyjął 
w 1994 roku, magister licencjat muzykologii (2001 rok), doktor teolo-
gii (2003 rok). Jest wykładowcą na Wydziale Teologicznym Uniwersy-
tetu Śląskiego, prowadzi też zajęcia w ramach innowacji pedagogicz-
nej dla organistów w Szkołach Muzycznych II stopnia w Katowicach 
i w Rybniku. W latach 2003-2007 dyrygent chóru seminaryjnego w Ka-
towicach, od 2003 roku przewodniczący Komisji Muzyki Sakralnej Ar-
chidiecezji Katowickiej oraz duszpasterz organistów, członek Stowa-
rzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, członek jury festiwali mu-
zyki religijnej m.in. w Żorach, Gliwicach, Katowicach i Puławach. Au-
tor dziesięciu książek oraz wielu artykułów naukowych i publicystycz-
nych. Od 2007 roku współpracuje z Polskim Radiem Katowice oraz Ra-
diem eM.

Ks. dr Wiesław Hudek jest redaktorem naczelnym czasopisma na-
ukowego, w którym prezentowane są wykłady wygłaszane w ramach 
sympozjów poświęconych osobie i twórczości świętej Hildegardy 
z Bingen (1098-1179). Obejmują one szerokie płaszczyzny, jakimi zaj-
mowała się święta, czwarta kobieta obdarzona tytułem doktor Ko-
ścioła. Dotychczasowe edycje prezentowały jej wielobarwną biografię 
oraz poglądy medyczne. W roku 2016 planowana jest prezentacja teo-
logicznych aspektów dorobku św. Hildegardy.

Dotychczasowa twórczość poetycka ks. Hudka została zamknięta 
w roku 2014 wydaniem antologii pt. Uczę się życiem dziękować. Mie-
ści w sobie wszystkie wcześniej wydane wiersze (Zapisane na skraju 
serca, Gliwice 2000, Śpiew duszy, Katowice 2002, Matecznik, Katowi-
ce 2004, Polihymnia. Wiersze z lat 2004-2007, Katowice 2007, Źródła, 
Katowice 2012), rok później ukazały się wybrane wiersze w sześciu ję-
zykach: polskim, angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim 
i włoskim; Wiersze. Poems. Poèmes. Poemas. Gedichte. Poesie, Kraków 
2015.

Dyrektor artystyczny Festiwalu Twórczości Religijnej Fide et Amo-
re. Jest to cykliczna impreza odbywająca się od 2007 roku w kościo-
łach dekanatu żorskiego, a nawet w Skrzyszowie i Pałacu w Boryni. 
Obejmuje koncerty, spotkania literackie, wystawy plastyczne, projek-
cje filmów, konkursy (kompozytorski, literacki, plastyczny), przedsta-
wienia teatralne, warsztaty muzyczno-liturgiczne, sympozja naukowe 
itd. W tym roku festiwal rozpocznie się 5 sierpnia i potrawa do 21 paź-
dziernika. W naszej gminie przewidziany jest koncert w kościele św. 
Michała Archanioła w Skrzyszowie, 16 października 2016 o godz. 19.00. 
Zapraszamy.

eMeryci z sKrzyszowa 
w BUłGarii

Członkowie Związku Emerytów i Rencistów ze Skrzyszowa corocz-
nie korzystają z wypoczynku organizowanego w kraju i zagranicą. 
W czerwcu 2016 r. grupa emerytów z Skrzyszowa wyjechała do Buł-
garii, do miejscowości Złote Piaski, która położona jest nad Morzem 
Czarnym.

Oprócz zażywania kąpieli morskich i słonecznych, grupa zwiedza-
ła atrakcyjne miejscowości. W Bałcziku zwiedzano duży ogród bota-
niczny z pałacem rumuńskiej królowej Marii oraz ogród kaktusów. Na-
stępnym punktem wycieczki był przylądek Kaliakra, czyli „cudowny”. 
Przylądek tworzą strome, pionowe klify o wysokości 70 m, opadające 
do morza. Atrakcją Kaliakry są również pozostałości murów obronnych 
z czasów średniowiecznych. W Warnie zwiedzano mauzoleum kró-
la polskiego Władysława III Warneńczyka, który zginął w walce z woj-
skami tureckimi 10 listopada 1444 r. Dla turystów z okolicznych kuror-
tów w niedziele w Warnie odprawiona jest przez polskiego misjona-
rza msza święta, w której uczestniczyli również skrzyszowscy emeryci. 
Ciekawostką jest, że kościół jest usytuowany w kamienicy na I piętrze. 
Liczna grupa wczasowiczów pojechała do Nessebaru , który jest jed-
nym najstarszych miast Europy, zwanym „bułgarską Rawenną”.

Niezapomnianym wydarzeniem był wieczór bułgarski z tańcami 
na węglach, występy zespołu folklorystycznego, poczęstunek złożo-
ny z miejscowych potraw z degustacją wina i rakiji. Wszystko co piękne 
i dobre, szybko się kończy. Uczestnicy opaleni, wypoczęci i pełni wra-
żeń szczęśliwie powrócili do Skrzyszowa.

Zygmunt S.

105 lat 
osp w goDowie

26 czerwca 2016 roku o godz. 10.30 w kościele parafialnym pw. św. 
Józefa Robotnika uroczystą mszą świętą w intencji strażaków rozpo-
częły się oficjalne obchody 105-lecia powołania Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Godowie.

Po zakończonej mszy świętej nastąpił przemarsz do Ośrodka Kul-
tury w Godowie, gdzie w trakcie drugiej części uroczystości nastąpi-
ło wręczenie zasłużonym strażakom OSP w Godowie medali i odznak. 

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz strażackich 
szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, delegacja straża-
ków reprezentujących Zarząd Gminny ze Starego Miasta, przedstawi-
ciele samorządu powiatowego i gminnego oraz członkowie OSP i oso-
by wspierające działalność szacownej Jubilatki. Uroczystości uświet-
nił występ młodzieży z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Godowie.

Po zakończonych oficjalnych uroczystościach prezes OSP zaprosił 
zebranych na wspólny strażacki posiłek, w trakcie którego dyskusjom 
na temat działalności strażackiej nie było końca.

OSP Godów

LIPIEC 2016
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Z cyKlU SPOtKANiA Z PRZeDSięBiORcZOścią

gmina goDów to Dobra 
loKalizacja

Oficjalne i zarazem uroczyste otwarcie stacji paliw nastąpiło 24 
maja 2016, choć od początku miesiąca stacja pracowała normalnie. 
Na uroczystości udało się zgromadzić przedstawicieli instytucji oraz 
firm którzy mieli swój udział w realizacji inwestycji, przedstawicieli lo-
kalnych władz powiatowych i samorządu, straży pożarnych itd. W ten 
symboliczny sposób właściciele chcieli podziękować wszystkim tym, 
dzięki którym ta inwestycja powstała. 

Gabriela brzemia: Zaproszenie przedstawicieli samorządu do uro-
czystego przecięcia wstęgi na otwarciu nowej stacji jest sygnałem, że 
relacje z mieszkańcami są również dla Pana ważne. Czy z uwagi na kil-
kuletni czas budowy stacji, gdzie wielu spraw doglądał Pan osobiście, 
czuje się Pan związany z naszą okolicą i jej mieszkańcami?

kazimierz Warszawski: Oczywiście oprócz władz samorządo-
wych w uroczystości wzięli udział mieszkańcy. Szczególnie miło nam 
było gościć dawnych właścicieli gruntów, na których powstała inwe-
stycja, to był symbol pełnej integracji z lokalną społecznością. Chciał-
bym też wspomnieć o tym. że dla okolicznych mieszkańców przygoto-
waliśmy stałą, specjalną ofertę na stacji. Ceny paliw dla osób zamiesz-
kujących okolicę uwzględniają rabat, który, mam nadzieję, przynosi im 
wymierne korzyści

G.b.: Dla Uniwaru to intensywny czas, otwarcie nowej stacji, jubile-
usz 20-lecia istnienia firmy. Domyślam się jednak, że nie zamierza Pan 
zwalniać. Jakie są dalsze plany inwestycyjne?

k.W.: Rzeczywiście, oddanie do użytku nowej stacji paliw w grupie 
Uniwar zbiega się z jubileuszem istnienia firmy. Dla nas to ważny krok, 
krok milowy w historii, choć muszę przyznać nie ostatni... Dziś jeszcze 
za wcześnie, aby ujawniać wszystkie plany na przyszłość, ale na pewno 
teren, na którym powstała stacja paliw, będzie systematycznie zago-
spodarowywany. Jak się nietrudno domyślić, w planach mamy rozwi-
janie infrastruktury powiązanej z autostradą A1 i transportem.

G.b.: Gmina Godów to dobra lokalizacja – z tym hasłem się Pan za-
pewne zgodzi? 

k.W.: Powiem więcej, przy wyborze terenów inwestycyjnych kie-
rowaliśmy się nie tylko parametrami ekonomicznymi przedsięwzię-
cia. Inwestycja taka jak stacja paliw jest inwestycją na długie lata, stąd 
ważny jest również dobry „klimat” dla przedsiębiorców. Wielokrotnie 
w trakcie realizacji spotykaliśmy się z niezwykle przychylnym nasta-
wieniem lokalnych władz, pomocą mieszkańców, co w efekcie stano-
wi dowód na to że gmina Godów jest otwarta na innowacje i nowe 
przedsięwzięcia.

Całość wywiadu dostępna jest na:
www.facebook.com/godowdlabiznesu

Gabriela Brzemia
Referat Funduszy Zewnętrznych

i Zamówień Publicznych 

w GołKowicach dzieci 
stworzyły BelelUdKa

„Okrutna wiedźma uwięziła Beleludka w swoim zamczysku i za po-
mocą czaru, sprawiła, że stał się niewidzialny… Jedynie oczy wyobraź-
ni dzieci, mogą go zobaczyć i za pomocą farb, kredek i flamastrów 
przenieść na kartkę papieru, by znowu zabawny stworek mógł stać się 
widzialny, a klątwa Wiedźmy prysła”. W tę szaloną zabawę zaangażo-
wały się bardzo aktywnie (bo dotarło do gołkowickiego ośrodka kul-
tury prawie 50 prac) przedszkolaki z Gołkowic i Skrbeńska. Dzięki ich 
pomocy udało się odczarować stworka, aby znów stał się widzialny.

We wtorkowe, czerwcowe przedpołudnie Beleludek pierwszy po-
kazał się swoim twórcom, na deskach gołkowickiego teatru. Odczaro-
wany i ożywiony opowiadał z pomocą dzieci z Teatru Naszej Wyobraź-
ni i tańczącej grupy Anawa, bajki Jana Brzechwy. Mali widzowie mogli 
usłyszeć m.in. „Pomidora”, piosenkę „Na Wyspach Bergamutach” „Sa-
mochwałę”, „Skarżypytę”, „Katar” czy „Lenia”.

Na koniec występów, Beleludek rozdał nagrody. Pierwsze miejsce 
za stworzenie wzoru Beleludka przypadło Mai Prochasek z przedszko-
la w Gołkowicach. Wyróżnienia otrzymali także: Anastazja Gustyn i Ju-
lia Paś z przedszkola w Skrbeńsku oraz Michał Żydek z przedszkola 
w Gołkowicach. Beleludek był zachwycony także pracami pozostałych 
uczestników, którym wręczył pamiątkowe dyplomy. Wszystkim dzie-
ciom gratulujemy wyobraźni i dziękujemy za udział w naszym mini 
konkursie.

Judyta Marcol 

nasz sPosÓB na dzień dziecKa
Dzień Dziecka i biblioteka? Na pierwszy rzut oka to dość niespój-

ne skojarzenie. Jednak klasa IV a postanowiła zaryzykować i skusiła się 
właśnie w dniu swojego święta na wyjście do Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Godowie.

Tam czekały na nich nie lada zadania oparte na motywach lektury 
„Przygody Tomka Sawyera” M. Twaina. Tak jak tytułowy bohater stawał 
twarzą w twarz z przeróżnymi przygodami, tak czwartoklasiści mie-
rzyli się z zadaniami godnymi prawdziwych wilków morskich. Na po-
czątek pokazywali, że mają wystarczającą tężyznę fizyczną, żeby pod-
jąć się pirackich wyzwań. Później odczytywali mapy, zaklęciami pró-
bowali odegnać rodziców i nauczycieli. Popisywali się też umiejętno-
ściami odczytywania tajemnych znaków zostawionych dla nich w róż-
nych miejscach i znajomością nieskończonej ilości słów. W końcu każ-
da z grup musiała odnaleźć najprawdziwszy skarb i go… nadmuchać;). 
Na koniec całej imprezy na poszukiwaczy przygód czekały przygoto-
wane przez panie bibliotekarki „skarby”.

Liczymy wszyscy, że to pierwsze w czwartej klasie spotkanie z biblio-
teką będzie początkiem wspaniałej przygody z książką w tle.

Anna Bierońska

dzień dziecKa w łazisKach
1 czerwca Dzień Dziecka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ła-

ziskach został zorganizowany „Wesoło, Zdrowo i Sportowo” . Zajęcia 
rozpoczęły się od przywitania uczniów i przedstawienia programu 
dnia. Uczniowie brali udział w zawodach sportowych, które odby-
wały się w sali gimnastycznej szkoły oraz na boisku szkolnym. Kolej-
nym punktem programu było przejście do parku, gdzie uczniowie mo-
gli mile spędzić czas. Dzień zakończył się grillem (kiełbaski, bułeczki 
i soczki), który został zorganizowany przez naszych wspaniałych lokal-
nych Przyjaciół Szkoły: OSP Łaziska, Stowarzyszenie Św. Barbary, Kółko 
Rolnicze w Łaziskach, Rada Sołecka w Łaziskach.

Miłą niespodzianką było też spotkanie z wójtem gminy – Mariu-
szem Adamczykiem, który wszystkim uczniom złożył życzenia z oka-
zji ich święta oraz poczęstował słodkim upominkiem. Wszyscy zgod-
nie stwierdzili, że ten dzień był bardzo udany. Dziękujemy wszystkim , 
którzy przyczynili się do zorganizowania tego dnia.

 Jolanta Janetta

jEstEśmy nr 130

Gmina Godów to dobra lokalizacja
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Powieść o Miłości 
silniejszej niż strach

Jak pisze się powieść? W tajemnicy przed rodziną, niespiesznie, 
wziąwszy głęboki oddech. Po co? Żeby sobie udowodnić: potrafię! 
Czy pisanie wciąga? Kto raz zaczął, z pewnością myśli o kontynuacji, 
bo czytelnicy chcą wiedzieć, czy rzeczywiście główni bohaterowie żyli 
długo i szczęśliwie. A bohaterowie drugiego planu domagają się wię-
cej miejsca tylko dla siebie.

Tajemnice pisarskiego warsztatu mieliśmy okazję poznać 9 czerw-
ca w Gminnej Bibliotece w  Godowie w trakcie spotkania z Wiolettą 
Leśków-Cyrulik, mieszkanką Jastrzębia Zdroju, polonistką debiutującą 
w roli powieściopisarki. Jej książka, „Sezon zamkniętych serc”, to roz-
grywająca się przez kilkanaście miesięcy historia młodych i nieco star-
szych ludzi uwikłanych w skomplikowane relacje i uporczywie szuka-
jących drogi do serca drugiego człowieka. Bohaterowie dość szybko 
przekonują się, że tam, gdzie panuje strach, nie ma miejsca na miłość. 
Rzecz dzieje się w Vopnafjör∂ur, maleńkiej, odciętej od świata w sezo-
nie zimowym, islandzkiej miejscowości – mekki dla osób chcących za-
cząć wszystko od nowa albo pragnących odciąć się od tego, co było. 
Agnieszka boryka się z traumą z przeszłości, co powoduje, że boi się 
samodzielności, a jej miłość do Darka bliższa jest uzależnieniu niż 
uczuciu opartemu na partnerstwie. Jan boi się, że Agnieszka nigdy go 
nie pokocha albo że będzie to miłość, która nie wystarczy, żeby dziew-
czyna w pełni mu zaufała. Z kolei Kamil w obawie przed odrzuceniem 
przez mieszkańców maleńkiego Vopnafjör∂ur oraz chcąc chronić syna 
partnera jest gotów zrezygnować z  rozwijającego się związku z  To-
mim. Niewątpliwą zaletą książki Wioletty Leśków-Cyrulik są pogłębio-
ne portrety bohaterów, także tych z drugiego planu. Szybko stają się 
bliscy czytelnikowi, a ich zmagania z codziennością zmuszają do szu-
kania odpowiedzi na niełatwe pytania, które przecież tak często za-
dajemy sobie. W książce nie znajdziemy gotowych rozwiązań. Pomo-
że nam jedynie zaakceptować fakt, że demony przeszłości nigdy nas 
nie opuszczą, możemy je tylko próbować oswoić i żyć dalej, wypatru-
jąc czujnie dróg, które być może los sezonowo dla nas otworzy, tak jak 
w końcu otwiera je dla bohaterów powieści….

Joanna Bonarek

LIPIEC 2016

wKrÓtce U nas:
16. 07. – iX Pokaz konia Śląskiego
 – Ośrodek Sportów i Rekreacji Konnej „Mustang” 
 w Krostoszowicach
23. 07. – Gminny turniej Piłki nożnej seniorów
 – LKS Skrbeńsko
06. 08. – Viii Przygraniczne spotkania motocyklistów
 – Cafe – Bar Relaks w Skrbeńsku
07. 08. – Gminny turniej siatkowej Piłki Plażowej
 – kompleks sportowy w Skrbeńsku
14. 08. – rajd rowerowy „urokliwymi zakątkami 
 Powiatu Wodzisławskiego”

zaKoPane w naGrodę
7 czerwca 40 najlepszych uczniów z gimnazjów w Skrzyszowie, 

Gołkowicach i czeskich Petrovicach wyjechało na dwudniową wy-
cieczkę do zakopanego ufundowaną przez wójta gminy godów w na-
grodę za wyniki w nauce. Z Gimnazjum w Skrzyszowie nagrodzonych 
było 13 uczniów z najwyższą średnią ocen w pierwszym półroczu 
oraz wzorowym lub bardzo dobrym zachowaniem: Nikola Folwarcz-
ny, Bartosz Grabczyński, Marzena Grabiec, Jakub Heliosz, Klaudiusz 
Kopiec, Bartosz Kowalski, Karol Kraski, Dominika Kwaśnica, Konrad Le-
śniak, Damian Marszolik, Przemysław Sobala, Piotr Stokowy i Paweł Za-
jąc, a opiekę sprawowali nauczyciele Maryla Marcol i Mateusz Woźni-
ca. Z Gimnazjum w Gołkowicach na wycieczkę pod opieką nauczycie-
lek Zuzanny Durczok i Jolanty Siemieniuk wyjechało 24 uczniów: Jo-
anna Serwotka, Zofia Mancewicz, Monika Firla, Aleksandra Kras, Mar-
ta Kłosek, Martyna Warło, Michał Krzyżok, Paweł Przybyła, Natalia Wie-
czorek, Kinga Adamczyk, Joanna Drabiniok, Julia Dzięcioł, Laura Za-
jąc, Natalia Twardzik, Natalia Ochojska, Emilia Wala, Wiktoria Zygmunt, 
Michał Caniboł, Karolina Kelner, Mateusz Spień, Kamil Stec, Paulina 
Grześkiewicz, Paweł Herman, Oliwia Salamon. Natomiast z Czech na 
wycieczce były trzy uczennice: Michaela Kubecova, Marie Adamkova 
iJana Ledrova z nauczycielką Danielą Doleżalową.

Czas bardzo szybko minął i trzeba było pożegnać się ze stolicą Tatr. 
Choć wycieczka była krótka, bardzo się cieszymy, że mogliśmy w niej 
uczestniczyć i dziękujemy Panu Wójtowi za taką nagrodę.

Nikola Folwarczny,
Maryla Marcol

wspomnienie 
– jÓzeF szczePoneK

14 czerwca 2016 roku zmarł Pan Józef Szczeponek – jeden z naj-
starszych mieszkańców Łazisk, który kilka dni wcześniej, dokładnie 
9 czerwca, obchodził jubileusz 90 lat urodzin.

Pan Józef urodził się 9 czerwca 1926 roku w Łaziskach w rodzinie Jó-
zefa i Marii z domu Skowronek. We wrześniu 1951 roku ożenił się z Elż-
bietą Rzazonką. Szczęśliwie w małżeństwie przeżyli razem 41 lat. Do-
czekali się czworga dzieci: trzech synów i córki. Pan Józef cieszył się 
obecnością siedmiorga wnucząt i dziewięciorga prawnucząt. Był pra-
cownikiem Polskich Kolei Państwowych na stanowisku zawiadowca 
stacji i dyżurny ruchu na stacjach Wodzisław Śląski, Turza Śląska, Go-
dów i Moszczenica. 

Pan Józef pozostawał pod troskliwą opieką córki i zięcia. Odszedł 
ze społeczności naszej gminy dożywszy wspaniałego wieku. Dzięku-
jemy najbliższym Pana Józefa, iż dane nam było poznać tak zacnego 
mieszkańca.

Opracowano na podstawie informacji rodziny
Agnieszka Siwarska

USc Godów
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Uczniowie ii Klasy GiMnazjUM 
ze sKrzyszowa odwiedzili 

Urząd GMiny GodÓw
 22 czerwca 2016r. uczniowie klas drugich Gimnazjum 

w Skrzyszowie wraz z nauczycielami Danutą Białek-Mikołajec oraz 
Renatą Parus, w ramach lekcji wiedzy o Społeczeństwie odwiedzili 
Urząd Gminy w Godowie. Celem wizyty było praktyczne zapoznanie 
się z funkcjonowaniem samorządu gminnego i samego urzędu. Gim-
nazjaliści mieli okazję porozmawiać z Wójtem Mariuszem Adamczyk, 
przewodniczącym Rady Gminy Antonim Tomasem, sekretarzem Bry-
gidą Dobisz, skarbnikiem Beatą Kałusek oraz kierownikami poszcze-
gólnych referatów Urzędu. Pani sekretarz wyjaśniła młodzieży pro-
ces wybierania władz gminnych i przedstawiła sposoby podejmo-
wania decyzji przez te władze. Gimnazjaliści dowiedzieli się, że pra-
ca w urzędzie wymaga ogromnej wiedzy z zakresu różnorakich prze-
pisów prawnych oraz ciągłego pogłębiania swoich wiadomości.  
Kierownicy poszczególnych referatów działających w Urzędzie Gmi-
ny przedstawili ogólny zarys spraw w tych referatach realizowany. Po 
spotkaniu z wójtem uczniowie mieli okazję zwiedzić urząd i obejrzeć 
m.in. gabinet wójta. Każdy z uczestników otrzymał materiały informa-
cyjne i promocyjne gminy Godów.

Gabriela Pietroszek

Uniwersytet 
trzeciego wiekU

Urząd Gminy w Godowie zwraca się z prośbą do mieszkańców 
gminy Godów w wieku 50+ o wyrażenie opinii w sprawie organi-
zacji Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Zajęcia skierowane do seniorów 50+ obywać by się miały na 
terenie gminy Godów we wskazanym ośrodku kultury. Zajęcia 
odbywałyby się w formie comiesięcznych 60-minutowych wykła-
dów. W miarę rozwoju inicjatywy oferta mogłaby zostać posze-
rzona o zajęcia warsztatowe. 

Przykładowe wykłady:

1. Jak zachować równowagę? Duchowe lekarstwo na stres – 
wykład z dziedziny religioznawstwa.

2. George. Gershwin. Mistrz jazzu – wykład z dziedziny muzy-
kologii.

3. Teraz Twój ruch – wykład z dziedziny zdrowia.
4. Nepal – dotykając nieba – wykład z dziedziny geografii.
5. Prawa pacjenta – wykład z ochrony zdrowia.
6. Jak chronić swoje dane osobowe? – wykład z prawa.

Projekt realizowany byłby częściowo odpłatnie – koszt słucha-
cza rocznie 100 zł.

Osoby zainteresowane projektem prosimy niezobowiązująco 
o kontakt telefoniczny – 32 476 50 65 wew. 10, 34, lub mailowy  
– gmina@godow.pl. Kontakt z Urzędem Gminy pozwoli na ocenę 
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GodowsKi Uniwersytet 
dziecięcy oGłasza 

naBÓr na roK aKadeMicKi 
2016/2017!

Godowski Uniwersytet Dziecięcy to wykłady, pokazy naukowe, 
spotkania z ciekawymi ludźmi i konkursy. Celem partnerskiej inicjaty-
wy Wyższej Szkoły Humanitas z Sosnowca oraz władz samorządowych 
gminy Godów jest zainspirowanie dzieci do zgłębiania własnych zain-
teresowań oraz pokazanie im różnorodności świata badań. Ideą Uni-
wersytetu nie jest nauka konkretnego przedmiotu, ale sam fakt zada-
wania pytań i uzyskiwania na nie odpowiedzi. Uczestnicy dowiadują 
się, że zdobywanie wiedzy jest fascynującą przygodą!

Pierwszy Uniwersytet Dzieci powstał w Niemczech. W 2002 roku na 
Uniwersytecie w Tybindze prof. Gregor Markl poprowadził dla grupy 
400 dzieci wykład zatytułowany Dlaczego wulkany zieją ogniem? Ty-
dzień później pojawiło się na auli ponad dwa razy więcej maluchów. 
Wkrótce, idea została zaszczepiona także w innych niemieckich uni-
wersytetach. Potem przyszedł czas na kolejne kraje europejskie, m.in. 
Austrię, Szwajcarię, Lichtenstein, Wielką Brytanię czy Słowację. Dziś 
dziecięce uniwersytety rozsiane są już po całym świecie.

Godowski Uniwersytet Dziecięcy działa od 2015 roku i ma już po-
nad 80 absolwentów. W wykładach odbywających się raz w miesiącu 
w sobotę w Ośrodku Kultury w Gołkowicach uczestniczą dzieci w wie-
ku 6-12 lat. Studenci otrzymują własne indeksy, w których zbierają na-
klejki i pieczątki z wykładów. W mijającym roku dzieci dowiedziały się, 
m.in. co wspólnego mają dżinsy, papier i soczewki kontaktowe? Jak 
długi jest DNA i czy da się go zobaczyć? Czy można „złapać burzę”? 
A także, wspólnie z zaproszonymi naukowcami przeprowadziły mro-
żące eksperymenty z wykorzystaniem suchego lodu oraz ciekłego 
azotu. Co czeka nas w tym roku? Przekonajcie się sami! Zapisy wyłącz-
nie on-line za pośrednictwem strony internetowej: 

http://uniwersytetdzieciecy.humanitas.edu.pl/

Godowski Uniwersytet Dziecięcy
Wyższa Szkoła Humanitas

www.uniwersytetdzieciecy.humanitas.edu.pl
ud@humanitas.edu.pl

tel. 600 105 578

zaPraszaMy do BiBlioteK
GbP W GodoWie

•	W wakacje – czytam sobie! – 8 i 29 lipca – zajęcia dla dzieci 
•	Warsztaty drukarskie – 14 lipca – warsztaty edukacyjne dla 

wszystkich, bez ograniczeń wiekowych
•	Warsztaty papiernicze – 11 sierpnia – warsztaty edukacyjne dla 

wszystkich, bez ograniczeń wiekowych
•	książka na wakacjach – konkurs fotograficzny /GBP w Godowie/
•	Codziennie w godz. 11.00-13.00 do dyspozycji dzieci i młodzieży: 

– szachy 
– gry planszowe dla dzieci w różnym wieku 
– tablety 

Filia nr 1 W GołkoWicach
•	czytanie na dywanie – 28 lipca oraz 11 i 25 sierpnia – zajęcia dla 

dzieci do lat 10
Filia nr 2 W skrzyszoWie 

•	młodzieżowy super czytelnik Wakacji 2016 – konkurs dla mło-
dzieży w wieku 11-16 lat 

Filia nr 3 W skrbeńsku
•	czytająca rodzina – wakacje 2016 – konkurs na najaktywniejszą 

czytającą rodzinę
Filia nr 4 W krostoszoWicach 

– WsPólnie ze ŚWietlicą ProFilaktyczną
•	czytanie na trawie – 22 i 29 lipca oraz 5 i 19 sierpnia - zajęcia dla 

dzieci do lat 10
Bożena Holesz

WAKACJE 2016 Z GMINNYM CENTRUM KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W GODOWIE

Szczegółowe informacje na temat zajęć w poszczególnych

Ośrodkach Kultury udostępnione są na www.gckgodow.pl 

oraz na FB GCKSiT. Wszystkie     zajęcia     są     bezpłatne,

   przeznaczone     dla     dzieci     w     wieku     szkolnym.   

OK Godów
lipiec sierpień

Wtorki 10.00 - 12.30
MUZYCZNO-TEATRALNE PODRÓŻE PO EUROPIE 

poznajemy zwyczaje i obyczaje innych krajów

Środy 10.00 - 12.30
MALOWANA TKANINA

 aplikacje i malowanie na materiałach 
(Uwaga! Ze względów organizacyjnych obowiązuje 

podział na kategorie wiekowe!
w godzinach 10:00 - 11:30 – dzieci szkół podstawowych

w godzinach 11:30 - 12:30 – młodzież gimnazjalna)

Czwartki 10.00 - 12.30
KREATYWNE PRZEDPOŁUDNIE Z OŚRODKIEM 

KULTURY

W godzinach otwarcia Ośrodka Kultury istnieje możliwość 
skorzystania ze stołów do tenisa stołowego.

27 lipca – zapraszamy na gry i zabawy z Kreatornią Studio
11 sierpnia – zapraszamy do Gminnej Biblioteki w Godowie 

na Kreatywne zabawy 

25 sierpnia – Turniej Tenisa Stołowego dla dzieci 
i młodzieży na zakończenie wakacji
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na Kreatywne zabawy 

25 sierpnia – Turniej Tenisa Stołowego dla dzieci 
i młodzieży na zakończenie wakacji

OK Skrzyszów
lipiec, sierpień

Wtorki 10.00 - 12.00
KREATYWNA AKADEMIA RUCHU  

animacje, konkursy, zabawy, turnieje

Środy 10.00 - 12.00
POZNAJEMY ŚWIAT OD KUCHNI 

ciekawostki z innych krajów

Czwartki 10.00 - 12.00
TWÓRCZE PORANKI 

warsztaty plastyczne – różne techniki

Poniedziałki i piątki – możliwość korzystania ze 
stołów do gry w tenisa stołowego oraz pracowni 
komputerowej w godzinach otwarcia Ośrodka 

Kultury.
28 sierpnia – festyn dla dzieci przy Ośrodku Kultury 

ŚWIETLICA Podbucze
lipiec, sierpień

Środy 10.00 - 12.00
ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE DLA DZIECI

Piątki 10.00 - 12.00
ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE DLA DZIECI
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OK Skrbeńsko
lipiec, sierpień

lipiec

Poniedziałki 10.00 - 12.00
W KUCHNI BABCI EWY
przygotowujemy pyszności

Wtorki 10.00 - 12.00
ZAJĘCIA SPORTOWE 

(siatkówka plażowa, koszykówka, tenis stołowy 
plenerowy)

Środy 10.00 - 12.00
KINO W PLENERZE + GRILL

6 lipca – szaleństwa wakacyjne z Kreatornią

sierpień

Wtorki 10.00 - 12.00
ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Środy  10.00 - 12.00
ZAJĘCIA TEATRALNO-TANECZNE

wyruszamy w podróż po różnych krajach

10 sierpnia – szaleństwa wakacyjne z Kreatornią

OK Skrbeńsko
lipiec, sierpień

lipiec

Poniedziałki 10.00 - 12.00
W KUCHNI BABCI EWY
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OK Gołkowice

lipiec

Poniedziałki 10.00 - 12.00
ZAJĘCIA TEATRALNE*

Wtorki 10.00 - 12.00
5 lipca – zabawy plastyczne,

12 lipca – CYRK NA WESOŁO (Kreatornia Studio)
19 lipca – Kino zaprasza na bajkę,

26 lipca – zabawy plastyczne
Zajęcia teatralne rozpoczynają się od 19 lipca

Piątki 10.00 - 12.00
ZAJĘCIA TANECZNE

sierpień

Poniedziałki 10.00 - 12.00
ZAJĘCIA TEATRALNE

Wtorki 10.00 - 12.00
2 sierpnia – zabawy plastyczne,

9 sierpnia – WIELKI MAŁY TEATR 
(Kreatornia Studio)

16 sierpnia – Kino zaprasza na bajkę,
23, 30 sierpnia – zabawy plastyczne

Piątki 10.00 - 12.00
ZAJĘCIA TANECZNE

26 sierpnia – minifestyn z Kreatornią 
pod Ośrodkiem Kultury
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600-lecie sołectwa Krostoszowice – Dni Gminy GoDów

Grzegorz Wilk z zespołemSpoko Babki ze Skrzyszowa

Zespół Gospodynki z Krostoszowic

Członkowie Stowarzyszenia Hodowców i Miłośników Koni Mustang

„Szkubaczki” – Zespół Gospodynki z Krostoszowic

„Szkaciorze” z Krostoszowic

Poranne zmagania Nordic Walking

Przedszkolaki z Krostoszowic 

Kiszenie kapusty – rodzina Barcioków

Zagroda pszczelarska – Państwo Janulkowie z Godowa

Uczestnicy Festiwalu Biegowego
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