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ŚWIAT NIE REZYGNUJE Z WĘGLA

JUBILEUSZ 80-LECIA 
LKS „GWIAZDA „SKRZYSZÓW

WYPRAWA NA MONT BLANC 

MAŁY JUBILEUSZ GWARKÓW

WYBORY W KOŁACH PZERiI

KONKURS ŚLONSKICH MONOLOGÓW

W GODOWIE „NA GÓRCE” NIE TYLKO
 SIEDZIMY W ŁAWKACH...

ŚWIĘTO PLUSZOWEGO MISIA

MAGIA ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

Gmina Petrovice u Karviné i Gmina Godów
Serdecznie zapraszają na

Odbędzie się w poniedziałek 31 grudnia 2012 roku,
na przejściu granicznym Závada – Gołkowice,  uroczyste rozpoczęcie o godzinie 21

Impreza „Powitanie Nowego Roku na Granicy” organizowana jest w ramach projektu „Kultura i sport nas zbliża” do� nansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika 
Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 i budżetu państwa Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński.

Akce se koná v rámci projektu Kultura a sport nás sbližuje, který realizuje obec Petrovice u Karviné ve spolupráci s partnerskou obcí Godów. 
Projekt je spolu� nancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské 
Slezsko – Śląsk Cieszynski Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013.  

Obec Petrovice u Karviné a obec Godów
Vás co nejsrdečněji zvou na 

Program:
20.00 – 21.00 V rytmu diska   /   W rytmie disco
21.00 -  21.10  Slavnostní zahájení silvestrovského večera starosty obou obcí

Uroczyste rozpoczęcie sylwestrowego wieczoru przez wójtów obu gmin
21.10 -  23.00 Hraje kapela Blaf   /  Gra zespół Blaf 
23.00 -  23.30 Pokračujeme v rytmu diska - Baví nás Gienek   

Kontynuujemy w rytmie disco  - Bawi nas Gienek  
23.30 -  23.50 Divoké kočky – travesti show   /   Divoké kočky – travesty show
24.00  Slavnostní přípitek a novoroční přání – starostové obou obcí
 Ohňostroj

Uroczysty toast i życzenia noworoczne – wójtowie obu gmin
 Fajerwerki
24.15 – 02.00 Hraje hudební skupina X-TRIM   /   Gra zespół X-TRIM  

Moderuje Eugeniusz Tomas   /   Prowadzi Eugeniusz Tomas

Zajištěno je dobré jídlo a pití   /   Zapewnione dobre jadło i picie

Bonus večera - část občerstvení zdarma!   /   Bonus - bufet częściowo bezpłatny!

Těšíme se na Vaši účast a přejeme příjemnou zábavu!

Zapraszamy serdecznie do udziału i życzymy przyjemnej zabawy!

Koná se v pondělí 31. prosince 2012 – na Silvestra,
na hraničním přechodu Závada – Gołkowice,  slavnostní zahájení ve 21 hodin

POWITANIE  
NOWEGO 

ROKU  
NA GRANICY

Wójt Gminy Godów i Starosta Petrovic 
u Karviné serdecznie zapraszają na imprezę 
sylwestrową „Powitanie Nowego Roku na 
Granicy”. Impreza ta odbędzie się 31 grudnia 
2012 r. od godziny 20.00 na terenie byłego 
przejścia granicznego przy ul. Celnej w Goł-
kowicach.

Podczas imprezy będzie kursował darmo-
wy autobus w obydwie strony.

Szczegóły na załączonym plakacie i wyka-
zie kursów autobusu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  
DO UDZIAŁU!

Impreza „Powitanie Nowego Roku na Gra-
nicy” organizowana jest w ramach projektu 
„Kultura i sport nas zbliża” dofinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
– Programu Operacyjnego Współpracy Trans-
granicznej Republika Czeska – Rzeczpospoli-
ta Polska 2007-2013 i budżetu państwa za po-
średnictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński.

Beata Firla
Referat Funduszy Zewnętrznych 

i Zamówień Publicznych

Lśni dookoła choinkowy blask,
Niebo pełne śniegu,
Niebo pełne gwiazd.
Niech Święta radością
Wypełnią Wasz dom,
A Nowy Rok blasku doda
Waszym dniom.

Wszystkim Czytelnikom
 i ich Rodzinom oraz Mieszkańcom Gminy
 spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, 
   wiele radości, dużo zdrowia, wszelkiej
     pomyślności, wzajemnego zrozumienia
         i dni pełnych optymizmu 
               w nowym 2013 roku
    życzą

Rada i Wójt Gminy Godów,
Zespół Redakcyjny
i Współtwórcy „Jesteśmy”

KURS NR 1:
Początek trasy: Łaziska – remiza OSP
Koniec trasy: Przejście graniczne Gołkowice-Závada

Lp. Przystanek Godzina
1. Łaziska – Remiza OSP 20:15 22:00
2. Podbucze – Sklep 20:25 22:10
3. Krostoszowice – Sklep „LEWIATAN” 20:30 22:15
4. Skrzyszów – Szkoła 20:35 22:20
5. Skrzyszów – Bar „Przystanek” 20:37 22:22
6. Skrzyszów – 1 Maja/Polna 20:40 22:25
7. Godów – Raszczykowiec 20:43 22:28
8. Godów – Rondo 20:45 22:30
9. Godów – Urząd Gminy 20:47 22:32

10. Godów – Przychodnia 20:49 22:34
11. Gołkowice – Kościół 20:50 22:35
12. Przejście graniczne Gołkowice-Závada Koniec trasy

KURSY AUTOBUSU PODCZAS IMPREZY 
„POWITANIE NOWEGO ROKU NA GRANICY” 

31 GRUDNIA 2012 ROKU

KURS NR 2: Początek trasy: Gołkowice – Żabków ul. Graniczna
 Koniec trasy: Przejście graniczne Gołkowice-Závada

Lp. Przystanek Godzina
1. Gołkowice – Żabków ul. Graniczna 21:00 22:45
2. Skrbeńsko – Kościół 21:05 22:50
3. Skrbeńsko – Piotrowicka/Wachtarczyk 21:08 22:53
4. Gołkowice – Pietrasz 21:10 22:55
5. Gołkowice – G.S. 21:13 22:58
6 Przejście graniczne Gołkowice-Závada Koniec trasy

POWRÓT NA TRASIE: 
Przejście graniczne Gołkowice-Závada – Gołkowice (G.S., Pietrasz) – 
Skrbeńsko (Piotrowicka/Wachtarczyk, Kościół) – Gołkowice-Żabków 
ul. Graniczna: godz. 1:00 i 2:00
Przejście graniczne Gołkowice-Závada – Gołkowice (Kościół) – Go-
dów (Przychodnia, Urząd Gminy, Rondo, Raszczykowiec) – Skrzyszów 
(1 Maja/Polna, Bar „Przystanek”, Szkoła) – Krostoszowice (Sklep „Lewia-
tan”) – Podbucze (Sklep) – Łaziska (Remiza OSP): godz. 1:20 i 2:20

Beata Firla
Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych



30 listopada odbyło się otwarcie tradycyj-
nej Bożonarodzeniowej Wystawy Rękodzieła, 
które poprzedził występ Teatru Naszej Wy-
obraźni w sztuce pt.: ”Wszystkie smoki o tym 
wiedzą”, przygotowanej przez Dominikę 
Brzozę, a chwilę później w „Rajskim ptaku” 
zaprezentowały się dziewczynki z zespołu 
tanecznego „ISKIERKI” prowadzonego przez 
Renatę Jakubowską.

Ponad 20 wystawców zaprezentowało 
prace z filcu, styropianu i materiałów tekstyl-
nych wykonanych w większości na szydełku. 
Największą popularnością w tym roku cie-
szyły się choinki i bombki różnej wielkości 
wykonane przeróżnymi technikami,gwiazd-
ki,aniołki do zawieszenia na choinkę oraz ele-
menty zdobnicze do wykorzystania jako de-

APEL DO MIESZKAŃCÓW 
Przedszkole Publiczne im. Janusza Kor-

czaka w Skrbeńsku uczestniczy w projekcie 
„Zbieraj kartridże, ratuj konie”. 

Placówka przystąpiła do programu eko-
logicznego „Zbieraj kartridże, ratuj konie”, 
który polega na zbiórce zużytych zbiorników 
tuszów i tonerów do drukarek. Te zebrane zu-
żyte elementy urządzeń są przekazywane do 
recyklingu, a ze środków z niego uzyskanych 
organizowana jest pomoc dla cierpiących 
koni. Walczymy także o nagrodę dla najbar-
dziej aktywnego uczestnika programu. 

Program „Zbieraj kartridże, ratuj konie” 
ma na celu budowanie świadomości dzieci, 
młodzieży i dorosłych, dotyczącej ochro-
ny środowiska, a także zwiększenie wrażli-
wości na cierpienie bezbronnych zwierząt. 
W dzisiejszym, skoncentrowanym na kon-
sumpcjonizmie, świecie często zapomina się 
o zagrożeniach związanych z brakiem dba-
łości o środowisko. Każda inicjatywa, która 
zaszczepi proekologiczne myślenie w spo-
łeczeństwie, a zwłaszcza w najmłodszych 
jego członkach, jest inwestycją w przyszłość 
planety. Przekazywanie zużytych kartridżów 
do recyklingu ma realny wpływ na zmniejsze-
nie zanieczyszczenia środowiska. Kartridże 
na wysypisku śmieci rozkładają się od 100 
do 1000 lat. Szkodliwe substancje w nich za-
warte przenikają do gleby i zanieczyszczają 
ją. A przecież większość zużytych kartridżów 
może zostać wykorzystana do produkcji no-
wych, pełnowartościowych tonerów! 

Dzięki udziałowi w programie „Zbieraj 
kartridże, ratuj konie” można przyczynić 
się także do poprawy życia zaniedbanych 
i opuszczonych koni, a niekiedy nawet do 
uratowania ich z transportu do rzeźni. 

Jeśli więc posiadacie Państwo w domu lub 
w miejscu pracy niepotrzebne kartridże, prze-
każcie je nam. Jeśli będą to kartridże z miejsca 
pracy, wystawimy kartę przekazania odpadu. 

Liczymy na wsparcie z Państwa strony, po-
nieważ wierzymy w ideę programu. Zróbmy 
wspólnie coś dobrego dla środowiska, zwie-
rząt i jednocześnie dla siebie! 

Więcej informacji na ten temat znajdą Pań-
stwo na stroniehttp://www.greenproject.org.
pl/dla-szkol.html.

Partnerami przedszkola, którzy uczest-
niczą w akcji, są również niektóre instytucje 
w naszej gminie: Urząd Gminy w Godowie, 
Gminna Biblioteka Publiczna wraz ze wszyst-
kimi swoimi filiami, GCKSiT w Godowie, rów-
nież ze swoimi podległymi ośrodkami kultury 
oraz GOPS z siedzibą w Gołkowicach. W każ-
dej z wymienionych placówek i placówek im 
podległych znajduje się oznakowane pudło, 
do którego mieszkańcy gminy mogą wrzucać 
zużyte kartridże bądź tonery.

Zachęcamy mieszkańców gminy i nie tyl-
ko do uczestnictwa w akcji, gdyż każdy, kto 
przeczyta ten apel, może udać się do wymie-
nionych placówek, zostawić zużyte kartridże 
lub tonery i przyczynić się do realizacji tego 
szczytnego celu.

Anna Prochasek

PACHNĄCE CIASTECZKA, CHOINKA 
I PIĘKNE ŚWIĄTECZNE DEKORACJE

„Lecz, aby drogę mierzyć przyszłą,  
trzeba nam pomnieć, skąd się wyszło”

C.K. Norwid

GRUBA I FAMILOK, 
CZYLI WYCIECZKA 
ŚLADAMI KUTZA…
Gruba, bergmon, sztajger, szola… – to po-

jęcia, które zna albo powinien znać każdy Ślą-
zak. Wszak do niedawna w naszym regionie 
najpowszechniejszym zawodem była praca 
na grubie, a każda rodzina mogła się pochwa-
lić ojcem, mężem czy też dziadkiem grubio-
rzym. Współcześnie coraz mniejsza ilość osób 
jest zatrudnionych w górnictwie, a w związku 
z tym powoli zanika świadomość tego, jak ży-
cie i praca górnika wygląda.

Nauczyciele gimnazjum w Gołkowicach 
– Marcin Nowak i Anna Bierońska posta-
nowili taką świadomość przywrócić i zapro-
ponowali uczniom klas trzecich wycieczkę 
do Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego 
„Guido” w Zabrzu. W ten sposób ściśle na-
wiązali do naszej lokalnej historii – wszakże 
odwiedzili kopalnię założoną przez Guidona 
Henckela von Donnersmarcka, czyli człowie-
ka, który uruchomił na naszym terenie dwie 
inne kopalnie – Jankowice i Chwałowice.

W trakcie zwiedzania gruby uczniowie za-
poznali się nie tylko z historią wydobywania 

SPOTKANIE 
Z OLIMPIJCZYKIEM 
17 listopada skrzyszowskie gimnazjum 

odwiedził gość specjalny. Był to Janusz Ro-
kicki, dwukrotny wicemistrz paraolimpijski 
(2004 Ateny i 2012 Londyn) w pchnięciu kulą. 
Pan Janusz opowiedział uczniom swoją hi-
storię i pokazał zdjęcia z różnych mistrzostw 
i podróży. Przywiózł ze sobą wszystkie meda-
le, z których największym zainteresowaniem 
wśród uczniów cieszył się ten największy, 
z Londynu. Najważniejszą rzeczą, jaką przy-
wiózł ze sobą Pan Rokicki, był jednak jego 
ogromny optymizm i wola walki. Mimo wielu 
trudności, jakie napotkał w swoim życiu, nie 
poddał się i walczy o spełnienie swoich marzeń. 

Z całego serca życzymy Mu zdobycia tego 
najwyższego podium na kolejnych Igrzy-
skach Olimpijskich.

Luiza Dworok

koracje świątecznego stołu. Wiele z prac trafi 
jako prezent pod choinkę, sprawiając nowym 
właścicielom dużą przyjemność. 

Przy okazji wystawy odbyła się także 
promocja książki Piotra Będzińskiego pt. 
„12 opowieści starego Bugle z Gorzyc”. 

Wszystkim wystawcom dziękujemy za 
pomysłowe zaprezentowanie swoich wytwo-
rów rękodzielniczych,a odwiedzającym – za 
obejrzenie tej pięknej i oryginalnej ekspozycji 
oraz skorzystanie z możliwości wzbogacenia 
swojej kolekcji świątecznej o niepowtarzalne 
cacka choinkowe i nie tylko.

Korzystając z okazji, już teraz zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych na najbliższą 
wystawę wielkanocną w 2013r.

Judyta Marcol

węgla na Górnym Śląsku, ale mieli okazję zoba-
czyć kopalniane stajnie, zjechać rychtycznom 
szolom, obejrzeć i „posłuchać” jak pracuje ko-
palniany kombajn czy przejechać się pierwszą  
w Europie podwieszaną kolejką podziem- 
ną.

Następnym etapem wycieczki była wizyta 
w zabytkowych osiedlach górniczych, które 
swoim pięknem i wyjątkowością tak urzekły 
Kazimierza Kutza, że postanowił je uwiecz-
nić w swoich filmach: „Sól ziemi czarnej”, „Per-
ła w koronie” czy „Paciorki jednego różańca”. 
Studiując architekturę Nikiszowca i Giszowca, 
młodzież gimnazjalna obejrzała kościół pw. 
św. Anny i budynek słynnej niegdyś gospody. 
Na koniec uczestnicy wycieczki przeszli do 
zlokalizowanej na terenie górniczego osiedla 
filii Muzeum Historii Katowic. Tam zobaczy-
li, że górnictwo to nie tylko kopalnia, ale też 
ludzie, którzy w niej pracują, a po godzinach 
ciężkiej pracy realizują swoje pasje.

Wycieczka miała miejsce miesiąc przed 
najpopularniejszym górniczym świętem – 
Barbórką. Mamy więc nadzieję, że tegoroczna 
uroczystość będzie przez uczniów w swoich 
rodzinach obchodzona w sposób świadomy. 
Naszym zamiarem było, by młodzież zrozu-
miała, jak ważnym aspektem dla świadomo-
ści Górnoślązaka jest poznanie „podziemnej” 
części historii regionu.

Anna Bierońska Wejście do windy kopalnianej

Wieża szybowa kopalni „Guido”

Świąteczny bałwanek

„Rajski ptak” w wyk. Iskierek

Jedne z wielu ozdób świątecznych na wystawie Rozmowa młodego Smoka z Gnomem
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sprawy samorządowe 3

DRODZY MIESZKAŃCY!
Mija już prawie pół roku od 

wprowadzenia nowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Godów. Pojawiło 
się wiele wątpliwości w związ-
ku z wprowadzeniem nowych 
dróg wewnętrznych mających 
na celu uporządkowanie dojaz-
du do poszczególnych działek. 
Wykonując plan dla całej gmi-
ny, zostały również naniesione 
zmiany w sposobie użytkowania 
wielu działek. W 2013 r. planuje-
my korektę niektórych zapisów 
planu, w związku z powyższym 
zwracam się z prośbą, abyście 
Państwo sprawdzili przezna-
czenie swoich działek i zgłosili 
wszelkie zastrzeżenia co do ich 
planu zagospodarowania. 

Kolejnym tematem, który chciałbym poruszyć, to ustawa „śmiecio-
wa”, o której tak głośno w ostatnim czasie. Do końca tego roku musimy 
podjąć szereg uchwał regulujących kwestie związane z segregacją i re-
gulaminem utrzymania czystości. Ustawa, która wchodzi w życie 1 lip-
ca 2013 roku, budzi szereg wątpliwości. Zostały wprowadzone instala-
cje regionalne, wprowadzono szereg zaostrzeń, zniknie wiele małych 
firm, które do tej pory realizowały zadania związane z utylizacją śmieci 
(między innymi miejskie zakłady komunalne). Za wywóz i podpisanie 
umowy z operatorem odpowiedzialna będzie Gmina Godów. Wyko-
nawca tej usługi zostanie wybrany w przetargu, dzięki czemu zostanie 
wybrana najtańsza oferta.

W naszej gminie opłata będzie naliczana od mieszkańca i będzie 
zróżnicowana w zależności od tego, czy będą to śmieci segregowane, 
czy mieszane. Ustawa nie przewiduje żadnych ulg. Powstanie punkt 
selektywnej zbiórki odpadów (Skrbeńsko – teren zbiornika przeciw-
pożarowego), gdzie będzie można nieodpłatnie zdeponować odpady. 
Worki, jako opakowania jednorazowe, będą dostarczane nieodpłatnie.

Śmieci wielkogabarytowe, opony, elektrośmieci również będą od-
bierane nieodpłatnie.

Zasadą jest, iż gmina nie może na śmieciach zarabiać ani do nich 
dopłacać, dlatego opłata, która będzie pobierana, będzie wpływała na 
odrębne konto, z którego regulowane będą wszystkie zobowiązania 
związane z wejściem tej ustawy w życie.

Ostatni temat to kanalizacja sanitarna. W 2013 i 2014 roku będziemy 
realizować kolejny etap budowy kanalizacji. Łącznie nakłady wynio-
są prawie 8 mln złotych (z czego 4 mln złotych to środki unijne, 1,5 
mln złotych amortyzacja). Szczegóły, na których ulicach i działkach 
będzie realizowana inwestycja, są dostępne w Referacie Budownictwa 
i Gospodarki Komunalnej UG w Godowie oraz na stronie internetowej 
(www.godow.pl).

Dlatego chcę przypomnieć, iż zgodnie z uchwałą Rady Gminy, od 
tego roku zmieniły się zasady dopłat do przyłączy kanalizacyjnych. 
Dofinansowanie zastąpiono dotacją, aby nie było konieczności rozli-
czania się z Urzędem Skarbowym. Uwaga! Przed przystąpieniem do 
prac należy podpisać umowę dotacyjną w Urzędzie Gminy, aby 
otrzymać dofinansowanie do budowy przyłącza, która wynosi 
800 zł, jeżeli jest wykonana do 1 roku od oddania odcinka kanali-
zacji do użytkowania lub 400 zł, jeżeli przyłącze wykonamy w ter-
minie późniejszym.

Kończąc, przekazuję wam, Szanowni Mieszkańcy, życzenia rado-
snych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyśl-
ności w roku 2013.

Zapraszam na wspólnego Sylwestra na Granicy w Gołkowicach.

Mariusz Adamczyk
Wójt Gminy Godów

 W 29 DNIU LISTOPADA 
2012 ROKU  

NA WNIOSEK WÓJTA 
GMINY GODÓW ODBYŁA 

SIĘ NADZWYCZAJNA SESJA 
RADY GMINY GODÓW. 

PODJĘTO JEDNĄ UCHWAŁĘ 
W NASTĘPUJĄCEJ SPRAWIE: 

• Przyjęcia Rocznego Pro-
gramu Współpracy Gminy 
Godów z  organizacjami po-
zarządowymi oraz podmio-
tami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 Ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wo-
lontariacie na rok 2013.
Zgodnie z ustawą z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie Rada Gminy Godów zobowiązana 
była do 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania 
programu uchwalić Roczny Program Współpracy Gminy Godów 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 5 ww. ustawy. Z uwagi na powyższe zaszła konieczność 
zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym.

W 3 DNIU GRUDNIA 2012 ROKU ODBYŁA SIĘ XXVII 
SESJA RADY GMINY GODÓW. PODJĘTO UCHWAŁY 

W NASTĘPUJĄCYCH SPRAWACH:

• Podziału Gminy Godów na stałe obwody głosowania, ich nu-
merów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych; 
Rada Gminy Godów 17 września 2012 r. uchwałą nr XXIII/161/12 do-
konała podziału Gminy Godów na okręgi wyborcze oraz ustaliła ich 
granice, numery i liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu. 
Ustanowienie nowego podziału na okręgi wyborcze i przyjęcie, 
że obwód głosowania obejmuje swoimi granicami cały okręg wy-
borczy, spowodowało konieczność utworzenia nowych obwodów 
głosowania. Ponadto ustalono tą uchwałą siedziby komisji wybor-
czych.

• Podatku od środków transportu na 2013 r.;
Przedmiotową uchwałą na wniosek Kolegium Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej w Katowicach dokonano uchylenia uchwały podjętej 
29.10.2012 r., w której wg przedstawiciela kolegium nie uwzględ-
niono wszystkich stawek dla poszczególnych środków transportu.  
/Treść uchwały można znaleźć na stronie internetowej naszej gmi-
ny www.godow.bip.info.pl/

• Zmian w budżecie Gminy Godów na 2012 rok;
• Udzielenia dotacji Miastu Jastrzębie-Zdrój na pokrycie kosz-

tów dotacji udzielonej przez Miasto Jastrzębie-Zdrój na jedno 
dziecko będące mieszkańcem Gminy Godów, a uczęszczające 
do Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi 
„Dzwoneczek” w Jastrzębiu-Zdroju;
Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty, jeżeli do przedszkola uczęsz-
cza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przed-
szkole, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszt 
dotacji tego ucznia. Do Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami 
Integracyjnymi „Dzwoneczek” w Jastrzębiu-Zdroju od marca 2012 r. 
uczęszcza jedno dziecko z naszej gminy, w związku z powyższym 
Wydział Edukacji Miasta Jastrzębie-Zdrój zwrócił się z wnioskiem 
o zwrot dotacji.
 
Szczegółowe treści uchwał wraz z uzasadnieniem oraz protokół se-

sji można znaleźć na stronie internetowej naszej gminy www.godow.
bip.info.pl

 Antoni Tomas
Przewodniczący RG w Godowie
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• część 12. – Gabriela Kurpińska, ul. Boczna 
22 , 44-341 Gołkowice, za cenę 1.770,00 zł,

• część 13. – Ewa Chmiel ul. 1 Maja 46,  
44-341 Gołkowice, za cenę 1.770,00 zł,

• część 14. – Robert Głowa ul. Szkolna 11,  
44-340 Godów, za cenę 1.770,00 zł,

• część 15. – Robert Głowa ul. Szkolna 11,  
44-340 Godów, za cenę 1.770,00 zł,

• część 16. – Joanna Wawrzyczny ul. 1 Maja 
22, 44-348 Skrzyszów, za cenę 1.770,00 zł,

• część 17. – Joanna Wawrzyczny ul. 1 Maja 
22, 44-348 Skrzyszów, za cenę 1.770,00 zł;

 13 listopada br. podpisano umowę na 
prowadzenie zajęć edukacyjnych w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Godowie – Szkoła 
Podstawowa – w ramach projektu „Uczę się 
i rozwijam”:

• część 1. – Katarzyna Hudek ul. Wrocławska 
31/44, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, za cenę 
2.400,00 zł, 

• część 2. – Mariola Sygut ul. Leśna 11,  
44-348 Skrzyszów, za cenę 2.400,00 zł,

• część 3. – Beata Herman ul. 1 Maja 74,  
44-341 Gołkowice, za cenę 2.400,00 zł, 

• część 4. – Dorota Chmiel ul. 1 Maja 229,  
44-341 Gołkowice, za cenę 2.400,00 zł,

• część 7. – Beata Herman ul. 1 Maja 74,  
44-341 Gołkowice, za cenę 2.400,00 zł, 

• część 8. – Ewa Uherek ul. Powstańców Śl., 
33, 44-340 Łaziska, za cenę 2.400,00 zł,

• część 10. – Ewa Uherek ul. Powstańców Śl. 
33, 44-340 Łaziska, za cenę 2.400,00 zł;

 20 listopada br. podpisano umowę na 
zakup pomocy dydaktycznych do prowadze-
nia zajęć przyrodniczych w ramach projektu 
„Uczę się i rozwijam” z Cezas-Glob Sp. z o.o. 
z siedzibą w Olsztynie ul. Żelazna  2, 10-419 
Olsztyn, za cenę 5.329,20 zł.

Barbara Banko
Referat Funduszy Zewnętrznych 

i Zamówień Publicznych

INFORMACJA 
O ZMIANIE GODZIN 
FUNKCJONOWANIA 

URZĘDU GMINY 
W GODOWIE

Informujemy, że w Wigilię Bożego Naro-
dzenia – 24 grudnia (poniedziałek) Urząd 
Gminy w Godowie będzie czynny w godzi-
nach od 700 do 1500.

Za ewentualne niedogodności przepra-
szamy. 

Mariusz Adamczyk
Wójt Gminy Godów

05 listopada br. podpisano umowę na 
prowadzenie zajęć edukacyjnych w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Skrbeńsku – Szko-
ła Podstawowa – w ramach projektu „Uczę się 
i rozwijam”:

• część 1. – Anna Kłosek ul. Powstańców Śl. 
53, 44-340 Łaziska, za cenę 1.800,00 zł, 

• część 2. – Anna Kłosek ul. Powstańców Śl. 
53, 44-340 Łaziska, za cenę 1.800,00 zł,

• część 3. – Helena Niemczyk ul. Piotrowicka 
11, 44-341 Skrbeńsko, za cenę 1.800,00 zł,

• część 4. – Anna Młynarska ul. Na Górze 
18a, 44-341 Skrbeńsko, za cenę 1.800,00 zł,

• część 5. – Joanna Grzonka ul. Zielona 13, 
44-341 Skrbeńsko, za cenę 1.800,00 zł,

• część 6. – Malwina Wolny ul. Przedszkolna 
14, 44-348 Skrzyszów, za cenę 1.800,00 zł,

• część 7. – Malwina Wolny ul. Przedszkolna 
14, 44-348 Skrzyszów, za cenę 1.800,00 zł,

• część 8. – Malwina Wolny ul. Przedszkolna 
14, 44-348 Skrzyszów, za cenę 1.800,00 zł;

05 listopada br. podpisano umowę na 
prowadzenie zajęć edukacyjnych w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Łaziskach – Szkoła 
Podstawowa – w ramach projektu „Uczę się 
i rozwijam”:

• część 1. – Anna Studzińska ul. Skotnicka 59, 
44-340 Łaziska, za cenę 1.800,00 zł,

• część 2. – Krystyna Dudek ul.A. Mickiewi-
cza 4 , 44-340 Łaziska, za cenę 1.800,00 zł,

• część 3. – Krystyna Dudek ul.A. Mickiewi-
cza 4 , 44-340 Łaziska, za cenę 1.800,00 zł,

• część 4. – Anna Studzińska ul. Skotnicka 59, 
44-340 Łaziska, za cenę 1.800,00 zł,

• część 5. – Krystyna Dudek ul.A. Mickiewi-
cza 4 , 44-340 Łaziska, za cenę 1.800,00 zł,

• część 6. – Joanna Chlebik ul.J. Rymera 5/5, 
47-460 Zabełków, za cenę 1.800,00 zł,

• część 7. – Joanna Chlebik ul.J. Rymera 5/5, 
47-460 Zabełków, za cenę 1.800,00 zł,

• część 8. – Joanna Chlebik ul.J. Rymera 5/5, 
47-460 Zabełków, za cenę 1.800,00 zł;

12 listopada 2012 r. podpisano umowę na 
prowadzenie zajęć edukacyjnych w Zespole 
Szkół w Skrzyszowie – Szkoła Podstawowa – 
w ramach projektu „Uczę się i rozwijam”:

• część 1. – Beata Banot ul. Krótka 19, 44-348 
Skrzyszów, za cenę 1.800,00 zł;

• część 2. – Beata Banot ul. Krótka 19, 44-348 
Skrzyszów, za cenę 1.800,00 zł;

• część 3. – Małgorzata Oślizło ul. Powstań-
ców Śl. 55, 44-348 Skrzyszów, za cenę 
1.800,00 zł,

• część 4. – Bogusława Grzegoszczyk ul. 
1  Maja 204, 44-340 Godów, za cenę 
1.800,00 zł,

• część 5. – Grażyna Borowiec ul. Powstańców 
Śl. 19 , 44-340 Godów, za cenę 1.800,00 zł,

• część 6. – Grażyna Durczok ul. Dębowa 54, 
44-348 Skrzyszów, za cenę 1.800,00 zł,

• część 7. – Mirela Kołodziej ul. Boczna 24, 
44-341 Gołkowice, za cenę 1.800,00 zł,

• część 8. – Mirela Kołodziej ul. Boczna 24, 
44-341 Gołkowice, za cenę 1.800,00 zł,

• część 9. – Grażyna Durczok ul. Dębowa 54, 
44-348 Skrzyszów, za cenę 1.800,00 zł,

• część 10. – Grażyna Borowiec ul. Po-
wstańców Śl. 19 , 44-340 Godów, za cenę 
1.800,00 zł,

• część 11. – Mateusz Woźnica ul. Nowa 6, 
44-325 Mszana, za cenę 1.800,00 zł,

• część 12.– Aleksandra Pyrchała ul. Brac-
ka 23/2, 44-300 Wodzisław Śl.,za cenę 
1.800,00 zł;

12 listopada br. podpisano umowę na 
prowadzenie zajęć edukacyjnych w Szkole 
Podstawowej w Krostoszowicach w ramach 
projektu „Uczę się i rozwijam”:

• część 1. – Jolanta Czaja ul. Rzeczna 2a,  
44-300 Wodzisław Śl., za cenę 1.800,00 zł,

• część 2. – Dominika Sikora ul. Dworcowa 
14, 44-340 Łaziska, za cenę 1.800,00 zł,

• część 3. – Aleksandra Strączek ul. Powstań-
ców Śl. 3, 44-340 Godów, za cenę 1.800,00 
zł,

• część 4. – Aleksandra Pyrchała ul. Brac-
ka 23/2, 44-300 Wodzisław Śl., za cenę 
1.740,00 zł,

• część 5. – Aleksandra Pyrchała ul. Brac-
ka 23/2 , 44-300 Wodzisław Śl., za cenę 
1.740,00 zł;

13 listopada br. podpisano umowę na 
prowadzenie zajęć edukacyjnych w Zespole 
Szkół w Gołkowicach – Szkoła Podstawowa - 
w ramach projektu „Uczę się i rozwijam”:

• część 1. – Katarzyna Krzeszowska ul. Gra-
niczna 16, 44-341 Gołkowice, za cenę 
1.770,00 zł,

• część 2. – Justyna Wrodarczyk ul. Cmentar-
na 50, 44-341 Gołkowice, za cenę 1.770,00 zł,

• część 3. – Anita Kurasz ul. 1 Maja 220,  
44-348 Skrzyszów, za cenę 1.770,00 zł,

• część 4. – Izabela Ucher ul. J. III Sobieskiego 
10, 44-341 Gołkowice, za cenę 1.770,00 zł,

• część 5. – Gabriela Kurpińska ul. Boczna 22, 
44-341 Gołkowice, za cenę 1.770,00 zł,

• część 6. – Ewa Chmiel ul. 1 Maja 46, 44-341 
Gołkowice, za cenę 1.770,00 zł,

• część 7. – Katarzyna Krzeszowska ul. Gra-
niczna 16, 44-341 Gołkowice, za cenę 
1.770,00 zł,

• część 8. – Justyna Wrodarczyk ul. Cmentar-
na 50, 44-341 Gołkowice, za cenę 1.770,00 
zł,

• część 9. – Maria Kiełkowska ul. Strażacka 
45, 44-341 Gołkowice, za cenę 1.770,00 zł,

• część 10. – Anita Kurasz ul. 1 Maja 220,  
44-348 Skrzyszów, za cenę 1.770,00 zł,

• część 11. – Izabela Ucher ul.J.III Sobieskie-
go 10, 44-341 Gołkowice, za cenę 1.770,00 
zł,

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
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• część 12. – Gabriela Kurpińska, ul. Boczna 
22 , 44-341 Gołkowice, za cenę 1.770,00 zł,

• część 13. – Ewa Chmiel ul. 1 Maja 46,  
44-341 Gołkowice, za cenę 1.770,00 zł,

• część 14. – Robert Głowa ul. Szkolna 11,  
44-340 Godów, za cenę 1.770,00 zł,

• część 15. – Robert Głowa ul. Szkolna 11,  
44-340 Godów, za cenę 1.770,00 zł,

• część 16. – Joanna Wawrzyczny ul. 1 Maja 
22, 44-348 Skrzyszów, za cenę 1.770,00 zł,

• część 17. – Joanna Wawrzyczny ul. 1 Maja 
22, 44-348 Skrzyszów, za cenę 1.770,00 zł;

 13 listopada br. podpisano umowę na 
prowadzenie zajęć edukacyjnych w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Godowie – Szkoła 
Podstawowa – w ramach projektu „Uczę się 
i rozwijam”:

• część 1. – Katarzyna Hudek ul. Wrocławska 
31/44, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, za cenę 
2.400,00 zł, 

• część 2. – Mariola Sygut ul. Leśna 11,  
44-348 Skrzyszów, za cenę 2.400,00 zł,

• część 3. – Beata Herman ul. 1 Maja 74,  
44-341 Gołkowice, za cenę 2.400,00 zł, 

• część 4. – Dorota Chmiel ul. 1 Maja 229,  
44-341 Gołkowice, za cenę 2.400,00 zł,

• część 7. – Beata Herman ul. 1 Maja 74,  
44-341 Gołkowice, za cenę 2.400,00 zł, 

• część 8. – Ewa Uherek ul. Powstańców Śl., 
33, 44-340 Łaziska, za cenę 2.400,00 zł,

• część 10. – Ewa Uherek ul. Powstańców Śl. 
33, 44-340 Łaziska, za cenę 2.400,00 zł;

 20 listopada br. podpisano umowę na 
zakup pomocy dydaktycznych do prowadze-
nia zajęć przyrodniczych w ramach projektu 
„Uczę się i rozwijam” z Cezas-Glob Sp. z o.o. 
z siedzibą w Olsztynie ul. Żelazna  2, 10-419 
Olsztyn, za cenę 5.329,20 zł.

Barbara Banko
Referat Funduszy Zewnętrznych 

i Zamówień Publicznych

INFORMACJA 
O ZMIANIE GODZIN 
FUNKCJONOWANIA 

URZĘDU GMINY 
W GODOWIE

Informujemy, że w Wigilię Bożego Naro-
dzenia – 24 grudnia (poniedziałek) Urząd 
Gminy w Godowie będzie czynny w godzi-
nach od 700 do 1500.

Za ewentualne niedogodności przepra-
szamy. 

Mariusz Adamczyk
Wójt Gminy Godów

05 listopada br. podpisano umowę na 
prowadzenie zajęć edukacyjnych w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Skrbeńsku – Szko-
ła Podstawowa – w ramach projektu „Uczę się 
i rozwijam”:

• część 1. – Anna Kłosek ul. Powstańców Śl. 
53, 44-340 Łaziska, za cenę 1.800,00 zł, 

• część 2. – Anna Kłosek ul. Powstańców Śl. 
53, 44-340 Łaziska, za cenę 1.800,00 zł,

• część 3. – Helena Niemczyk ul. Piotrowicka 
11, 44-341 Skrbeńsko, za cenę 1.800,00 zł,

• część 4. – Anna Młynarska ul. Na Górze 
18a, 44-341 Skrbeńsko, za cenę 1.800,00 zł,

• część 5. – Joanna Grzonka ul. Zielona 13, 
44-341 Skrbeńsko, za cenę 1.800,00 zł,

• część 6. – Malwina Wolny ul. Przedszkolna 
14, 44-348 Skrzyszów, za cenę 1.800,00 zł,

• część 7. – Malwina Wolny ul. Przedszkolna 
14, 44-348 Skrzyszów, za cenę 1.800,00 zł,

• część 8. – Malwina Wolny ul. Przedszkolna 
14, 44-348 Skrzyszów, za cenę 1.800,00 zł;

05 listopada br. podpisano umowę na 
prowadzenie zajęć edukacyjnych w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Łaziskach – Szkoła 
Podstawowa – w ramach projektu „Uczę się 
i rozwijam”:

• część 1. – Anna Studzińska ul. Skotnicka 59, 
44-340 Łaziska, za cenę 1.800,00 zł,

• część 2. – Krystyna Dudek ul.A. Mickiewi-
cza 4 , 44-340 Łaziska, za cenę 1.800,00 zł,

• część 3. – Krystyna Dudek ul.A. Mickiewi-
cza 4 , 44-340 Łaziska, za cenę 1.800,00 zł,

• część 4. – Anna Studzińska ul. Skotnicka 59, 
44-340 Łaziska, za cenę 1.800,00 zł,

• część 5. – Krystyna Dudek ul.A. Mickiewi-
cza 4 , 44-340 Łaziska, za cenę 1.800,00 zł,

• część 6. – Joanna Chlebik ul.J. Rymera 5/5, 
47-460 Zabełków, za cenę 1.800,00 zł,

• część 7. – Joanna Chlebik ul.J. Rymera 5/5, 
47-460 Zabełków, za cenę 1.800,00 zł,

• część 8. – Joanna Chlebik ul.J. Rymera 5/5, 
47-460 Zabełków, za cenę 1.800,00 zł;

12 listopada 2012 r. podpisano umowę na 
prowadzenie zajęć edukacyjnych w Zespole 
Szkół w Skrzyszowie – Szkoła Podstawowa – 
w ramach projektu „Uczę się i rozwijam”:

• część 1. – Beata Banot ul. Krótka 19, 44-348 
Skrzyszów, za cenę 1.800,00 zł;

• część 2. – Beata Banot ul. Krótka 19, 44-348 
Skrzyszów, za cenę 1.800,00 zł;

• część 3. – Małgorzata Oślizło ul. Powstań-
ców Śl. 55, 44-348 Skrzyszów, za cenę 
1.800,00 zł,

• część 4. – Bogusława Grzegoszczyk ul. 
1  Maja 204, 44-340 Godów, za cenę 
1.800,00 zł,

• część 5. – Grażyna Borowiec ul. Powstańców 
Śl. 19 , 44-340 Godów, za cenę 1.800,00 zł,

• część 6. – Grażyna Durczok ul. Dębowa 54, 
44-348 Skrzyszów, za cenę 1.800,00 zł,

• część 7. – Mirela Kołodziej ul. Boczna 24, 
44-341 Gołkowice, za cenę 1.800,00 zł,

• część 8. – Mirela Kołodziej ul. Boczna 24, 
44-341 Gołkowice, za cenę 1.800,00 zł,

• część 9. – Grażyna Durczok ul. Dębowa 54, 
44-348 Skrzyszów, za cenę 1.800,00 zł,

• część 10. – Grażyna Borowiec ul. Po-
wstańców Śl. 19 , 44-340 Godów, za cenę 
1.800,00 zł,

• część 11. – Mateusz Woźnica ul. Nowa 6, 
44-325 Mszana, za cenę 1.800,00 zł,

• część 12.– Aleksandra Pyrchała ul. Brac-
ka 23/2, 44-300 Wodzisław Śl.,za cenę 
1.800,00 zł;

12 listopada br. podpisano umowę na 
prowadzenie zajęć edukacyjnych w Szkole 
Podstawowej w Krostoszowicach w ramach 
projektu „Uczę się i rozwijam”:

• część 1. – Jolanta Czaja ul. Rzeczna 2a,  
44-300 Wodzisław Śl., za cenę 1.800,00 zł,

• część 2. – Dominika Sikora ul. Dworcowa 
14, 44-340 Łaziska, za cenę 1.800,00 zł,

• część 3. – Aleksandra Strączek ul. Powstań-
ców Śl. 3, 44-340 Godów, za cenę 1.800,00 
zł,

• część 4. – Aleksandra Pyrchała ul. Brac-
ka 23/2, 44-300 Wodzisław Śl., za cenę 
1.740,00 zł,

• część 5. – Aleksandra Pyrchała ul. Brac-
ka 23/2 , 44-300 Wodzisław Śl., za cenę 
1.740,00 zł;

13 listopada br. podpisano umowę na 
prowadzenie zajęć edukacyjnych w Zespole 
Szkół w Gołkowicach – Szkoła Podstawowa - 
w ramach projektu „Uczę się i rozwijam”:

• część 1. – Katarzyna Krzeszowska ul. Gra-
niczna 16, 44-341 Gołkowice, za cenę 
1.770,00 zł,

• część 2. – Justyna Wrodarczyk ul. Cmentar-
na 50, 44-341 Gołkowice, za cenę 1.770,00 zł,

• część 3. – Anita Kurasz ul. 1 Maja 220,  
44-348 Skrzyszów, za cenę 1.770,00 zł,

• część 4. – Izabela Ucher ul. J. III Sobieskiego 
10, 44-341 Gołkowice, za cenę 1.770,00 zł,

• część 5. – Gabriela Kurpińska ul. Boczna 22, 
44-341 Gołkowice, za cenę 1.770,00 zł,

• część 6. – Ewa Chmiel ul. 1 Maja 46, 44-341 
Gołkowice, za cenę 1.770,00 zł,

• część 7. – Katarzyna Krzeszowska ul. Gra-
niczna 16, 44-341 Gołkowice, za cenę 
1.770,00 zł,

• część 8. – Justyna Wrodarczyk ul. Cmentar-
na 50, 44-341 Gołkowice, za cenę 1.770,00 
zł,

• część 9. – Maria Kiełkowska ul. Strażacka 
45, 44-341 Gołkowice, za cenę 1.770,00 zł,

• część 10. – Anita Kurasz ul. 1 Maja 220,  
44-348 Skrzyszów, za cenę 1.770,00 zł,

• część 11. – Izabela Ucher ul.J.III Sobieskie-
go 10, 44-341 Gołkowice, za cenę 1.770,00 
zł,
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INFORMACJA DOTYCZĄCA 
WYMIANY DOWODÓW OSOBISTYCH

Referat Kontroli, Spraw Ogólnych i Obywatelskich przypomi-
na o konieczności wymiany dowodów osobistych wydawanych od 
2002 r. oraz dowodów osobistych wydanych od 2007 r. osobom ma-
łoletnim (czyli 5-letnie dowody osobiste). Dowody te tracą ważność 
jeszcze w tym roku, koniecznie więc trzeba zadbać o ich wymianę.

Dowody osobiste są wydawane osobom pełnoletnim na okres 
10 lat. Natomiast dowody osobiste dla osób niepełnoletnich, które nie 
ukończyły 18. roku życia, ważne są 5 lat od daty wydania. Termin waż-
ności dowodu osobistego można sprawdzić samemu. Data, do kiedy 
dokument pozostaje ważny, jest określona na dowodzie osobistym 
(pod informacją o numerze dowodu osobistego).

Należy pamiętać o konieczności sprawdzenia terminu ważności do-

Apel o równe traktowanie wszystkich źródeł energii w Unii Europej-
skiej, a także na całym świecie, był głównym przesłaniem 3. Europej-
skich Dni Węgla w Parlamencie Europejskim,które odbyły się w okresie 
od 13 do 15 listopada 2012 r. w Brukseli.

Uczestnicy konferencji przedstawili jasne stanowiska, z których 
wynika, iż dalsze forsowanie pakietu klimatycznego w obecnej for-
mie doprowadzi do wzrostu ubóstwa w wielu regionach, gdyż taki 
los czeka wszystkie regiony górnicze w Europie. Zaproponowane roz-
wiązania nie spełnią oczekiwań milionów Europejczyków finansowo 
związanych z branżą węglową. Dlatego mówimy: „tak - dla zielonego 
węgla, nie - dla dekarbonizacji, która niszczy łańcuchy dostaw” – sko-
mentował te rozwiązania europoseł Bogdan Marcinkiewicz, który 
wraz z niemieckim deputowanym, dr. Christianem Ehlerem, był orga-
nizatorem tych Europejskich Dni Węgla.

Śląski europoseł z uznaniem wypowiadał się o uczestnikach konfe-
rencji, którzy jednym głosem mówili o możliwościach redukcji emisji CO2 
poprzez realizowanie projektów poprawiających sprawność instalacji.

Unia Europejska na obecnym etapie domaga się rewizji wpływu 
gospodarki węglowej na środowisko. Takie działanie będzie wymagać 
próby odpowiedzi nie tylko co do kosztów, ale także realnego oddzia-
ływania na ekonomię całej Unii Europejskiej. W obecnej sytuacji go-
spodarczej działania zmierzające do dekarbonizacji Europy wydają się 
być pozbawione jakiegokolwiek realizmu - powiedział Marcinkiewicz.

Tym razem do dyskusji zaprosiliśmy przedstawicieli branży z całego 
globu. Dr Nikki Williams mówiła o roli węgla w rozwoju gospodarczym 
Australii, który w skali światowej jest przynajmniej imponujący wła-
śnie za sprawą posiadanych złóż naturalnych. Z kolei Gina Downes po-
kazała nam, jak ważną rolę w zwalczaniu ubóstwa pełni węgiel w RPA. 
Natomiast Irfan Ali zwrócił uwagę, iż jego kraj (Pakistan) posiada gi-
gantyczne zasoby węgla brunatnego, który będzie motorem dla go-
spodarki zmagającej się z biedą i ubóstwem – tłumaczył eurodeputo-
wany ze Śląska, który zaznaczył, że nadrzędnym celem Dni Węgla jest 
zaprezentowanie Europejczykom stanowiska krajów rozwijających 
się, dla których węgiel jest szansą na lepszą przyszłość.

W Japonii działają kotły osiągające sprawność powyżej 47%, a to 
nie koniec możliwości modernizacji. Mamy więc technologię, mamy 
specjalistów, mamy jasny plan do zrealizowania. Potrzebujemy jedynie 
równego traktowania. Subwencje, wspomagające inwestycje, są bran-
ży górniczej bardzo potrzebne. Możemy skutecznie zmniejszać emisję 
CO2 i sprzedawać technologię dalej. Z całego świata płyną sygnały, że 
nikt nie zamierza rezygnować z najtańszego źródła energii, jakim jest 
węgiel. Jednocześnie wszyscy deklarują chęć dalszego rozwoju tech-
nologii obniżających emisję. Istnieje jednak uzasadniona obawa, że to 
dopiero początek batalii o europejski węgiel, który jest gwarantem 
bezpieczeństwa energetycznego.

 Blisko 75% kosztów produkcji energii elektrycznej to koszt zakupu 
surowca. Jeśli mówimy o gazie ziemnym, to okazuje się, że najwięk-

Europoseł B. Marcinkiewicz w czasie obrad

wodu osobistego. Wniosek o wymianę dowodu trzeba złożyć w Urzę-
dzie Gminy Godów 30 dni przed upływem terminu jego ważności.

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego należy dołączyć nastę-
pujące dokumenty: dwie wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 
35 x 45 mm odzwierciedlające aktualny wizerunek osoby, której wnio-
sek dotyczy, przedstawiające tę osobę bez nakrycia głowy i okularów 
z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji le-
wego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równo-
miernego oświetlenia twarzy. 

Od 1 stycznia 2010 roku dowody osobiste są wydawane nieodpłat-
nie. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Kontroli, 
Spraw Ogólnych i Obywatelskich Urzędu Gminy Godów pod nr. telefo-
nu 32 4765065 wew. 13 lub 14. 

Dorota Brzoska
Referat Kontroli,Spraw Ogólnych i Obywatelskich

szym beneficjentem jest GAZPROM. Jakby tego było mało, to finanso-
wanie inwestycji w odnawialne źródła energii nie byłoby możliwe bez 
wysokiego opodatkowania energii pochodzącej z węgla.

Obawy o przyszłość europejskiego węgla przedstawił Kazimierz 
Grajcarek – przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki 
NSZZ Solidarność, który omówił źle przeprowadzoną restrukturyzację 
górnictwa w oparciu o zlikwidowane w latach 90. Dolnośląskie Zagłę-
bie Węglowe. 

Likwidacja kopalń często oznacza zapaść gospodarczą europej-
skich regionów. Zlikwidowano tysiące miejsc pracy w samym górnic-
twie i kolejnych kilkanaście tysięcy w firmach kooperujących i zależ-
nych od górnictwa. W zamian powstało w regionie jedynie 5 tysięcy 
nowych miejsc pracy – przypomniał Grajcarek. Działania Komisji Eu-
ropejskiej są – niestety – nadal bardzo destrukcyjne. Kontrolowana 
przez francuski EDF elektrownia Rybnik chce zastąpić wysłużone tur-
biny nowymi, których sprawność ma przekraczać 47 %. Niestety, Ko-
misja Europejska wycofała się z pomysłu dotowania tej inwestycji, a to 
oznacza, że ograniczenie emisji, liczone w milionach ton rocznie, nie 
dojdzie do skutku. Gdzie sens i logika? – pytał Grajcarek.

Europejskie Dni Węgla można jednak uznać za bardzo duży sukces. 
Wspólne stanowisko przedstawicieli branży z całego świata musi dać 
wyraźny sygnał Komisji Europejskiej. Niepoważne traktowanie całej 
branży w Unii Europejskiej oraz brak dotacji w odtworzenie mocy pro-
dukcyjnych spycha Europę w stronę poważnego kryzysu energetycz-
nego i zapaści gospodarczej.

Mam nadzieję, że podane wyżej informacje zainteresowały Pań-
stwa i przybliżyły obraz mojej działalności w Parlamencie Europejskim.

Z szacunkiem:

Bogdan Marcinkiewicz

ŚWIAT NIE REZYGNUJE Z WĘGLA
LISTOPAD / GRUDZIEŃ 2012



z życia gminy6

ROZWÓJ ZDOLNOŚCI 
UCZNIÓW PRZEZ UDZIAŁ 
W PROJEKCIE „UCZĘ SIĘ 

I ROZWIJAM”
Od września 2012 roku sześć szkół podstawowych bierze udział 

w realizacji projektu systemowego pn.: „Uczę się i rozwijam” w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ten jest realizowany 
w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regio-
nie”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświa-
ty”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic 
w jakości usług edukacyjnych. Na realizację projektu Gmina Godów 
pozyskała 211  532,67 złotych, z tego 15% dofinansowania pochodzi 
z budżetu państwa, a 85 % to środki z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. 

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów poprzez wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III 
szkół podstawowych w gminie Godów. Realizacja celu będzie możliwa 
poprzez indywidualne diagnozy uczniów oraz opracowane na pod-
stawie diagnoz programy zajęć. Wartością dodaną do projektu jest 
zakup pomocy dydaktycznych, które będą wykorzystywane podczas 
zajęć. Zgodnie z przedstawionymi zapotrzebowaniami szkół zakupio-
no i wyposażono sale lekcyjne w krzesła i stoliki. Placówki oświatowe 
wzbogaciły się o szereg pomocy dydaktycznych, takich jak: książki 
edukacyjne, puzzle, układanki, domina, gry edukacyjne, programy 
multimedialne oraz sprzęt do zajęć z gimnastyki korekcyjnej (mate-
race, piłki lekarskie, maty gimnastyczne, odważniki itp.). Łączny koszt 
zakupu wszystkich pomocy dydaktycznych to 85 541,59 złotych.

Pierwsze przygotowania do realizacji projektu rozpoczęły się już 
na początku 2011 roku. We wrześniu 2012 roku w szkołach podstawo-
wych zostały przeprowadzone diagnozy uczniów, na podstawie któ-
rych stworzono grupy zajęciowe. 

Dzięki realizacji projektu wsparcie otrzyma około 350 uczniów klas 
I-III szkół podstawowych. Zostali oni podzieleni na 60 grup zajęcio-
wych, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami. W sześciu placów-
kach oświatowych powstały następujące rodzaje grup zajęciowych:

• zajęcia dla uczniów z trudności w czytaniu i pisaniu;
• zajęcia dla uczniów z trudności matematycznych;
• zajęcia dla uczniów z nauk matematyczno-przyrodniczych;
• gimnastyka korekcyjna;
• zajęcia z logopedii. 

Projekt „Uczę się i rozwijam” wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 
uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Pozwoli on na rozwinięcie po-
szczególnych zdolności uczniów klas I-III oraz przyczyni się do wyrów-
nania ich szans edukacyjnych.

Informacje odnośnie do realizacji projektu dostępne są na stronach 
internetowych szkół oraz stronie internetowej Urzędu Gminy.

Kamil Gąsior
Referat Funduszy Zewnętrznych 

i Zamówień Publicznych 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  
Europejskiego Funduszu Społecznego

JUBILEUSZ 80-LECIA LKS 
„GWIAZDA” SKRZYSZÓW

W niedzielę,18 listopada,odbyły się główne uroczystości związane 
z obchodami pięknego jubileuszu, jaki obchodził skrzyszowski klub 
sportowy. Rozpoczęły się mszą świętą w miejscowym kościele odpra-
wioną w intencji wszystkich sportowców, trenerów, działaczy i dobro-
dziejów oraz za zmarłych sportowców i ludzi związanych z klubem. 
Po mszy poświęcono tablicę okolicznościową upamiętniającą Jubile-
usz 80-lecia LKS Gwiazda Skrzyszów, której fundatorem i wykonawcą 
jest Andrzej Caniboł, mieszkaniec Skrzyszowa. Ks. proboszcz Witold 
Tatarczyk bardzo ciepło mówił o dokonaniach klubu i dziękował za 
pracę z młodzieżą,dla której LKS znalazł zajęcia w formie treningów 
i udziału w różnych zawodach. Podkreślił, że praca klubu w szkoleniu 
młodych ludzi jest nie do przecenienia.

W miejscowym ośrodku kultury odbyła się druga część uroczy-
stości,którą poprowadził Bernard Oślizło, będąc jednocześnie prze-
wodniczącym komitetu obchodów 80-lecia skrzyszowskiej Gwiazdy. 
Przywitał on zebranych, a szczególnie gości, którymi byli: Eugeniusz 
Wala – przewodniczący Rady Powiatu Wodzisławskiego, Tadeusz 
Skatuła – Starosta Wodzisławski, Jadwiga Wojaczek – radna RPW, 
Antoni Tomas – przewodniczący Rady Gminy Godów, Zygmunt Sku-
pień i Krzysztof Widz – radni RGG, Mariusz Adamczyk – Wójt Gminy 
Godów, Henryk Holesz – sołtys wsi, Adriana Cudnowska – dyrek-
tor Zespołu Szkół w Skrzyszowie, Tatiana Stopyra – dyrektor GCKSiT 
w Godowie, a równocześnie przewodnicząca Gminnej Rady Sportu 
w Godowie, Paweł Sobik – kierownik OK w Skrzyszowie oraz Irena 
Stokowy i Ludwik Piechaczek – wójtowie poprzednich kadencji. 
Gośćmi tej uroczystości byli również przedstawiciele związków spor-
towych: Władysław Drożdżal – przewodniczący Komisji Odznaczeń 
Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Katowicach, Kazimierz Nowak – 
zast.przewodniczącego, Franciszek Wrana – prezes Śl.ZPN Podokręg 
Rybnik, Zbigniew Klimek – jego zastępca, Alojzy Musioł – wieloletni 
prezes tego podokręgu, Stefan Ekiert – wiceprezes Śląskiego Woje-
wódzkiego Zrzeszenia LZS w Katowicach, Krystian Cichoń – członek 
Zarządu Śląskiego Związku Tenisa Stołowego w Katowicach. Prowa-
dzący przywitał także byłych prezesów Gwiazdy: Henryka Holesza, 
Tadeusza Madeckiego, Rajmunda Durczoka i Romana Sitka oraz 
przedstawicieli klubów sportowych: Polonia Łaziska, Olza Godów, In-
ter Krostoszowice, Start Mszana, Przyszłość Rogów, Wicher Wilchwy 
i LKS Skrbeńsko, jak również wszystkich sportowców i sympatyków 
skrzyszowskiego klubu-jubilata.

Po powitaniu Krzysztof Surowiec, obecny prezes Gwiazdy, przed-
stawił referat okolicznościowy, w którym było trochę historii, wiele 
informacji o realizacji zadań bieżących oraz zamierzeniach na przy-
szłość, a także podziękowania dla zawodników, trenerów, działaczy 
sportowych, sponsorów i wszystkich organizacji współpracujących 
z klubem-jubilatem.

W związku z obchodzonym jubileuszem zawodnikom i działaczom 
zostały wręczone odznaczenia. I tak: srebrną odznakę „Za Zasługi dla 
Sportu” otrzymał Andrzej Hudek, a złotą – Rajmund Durczok. Brą-
zową Odznakę Honorową Śl.ZPN otrzymali: J. Cudnowski, P. Obara, 
J. Szczęsny, E. Żurkowski; Srebrną Odznakę Honorową Śl. ZPN otrzy-
mali: P. Dróżdż, T. Dróżdż, A. Kwiatkowski, H. Sienkiewicz, M. Si-
tek, G. Stebel, a Złotą Odznakę Honorową Śl.ZPN – E. Kufka, P. Brach-
mański, M. Cudnowski, D. Kiełkowski, H. Kruczek, T. Madecki, J. 
Potysz, K. Surowiec, L. Wnuk. Z kolei Brązową Odznakę Honorową 
PZPN przyznano L. Kozielskiemu i K. Surowcowi, a srebrną – S. Pa-
jąkowi. Monografię 90-lecia Śl.ZPN otrzymali: M. Adamczyk, L. Do-
browolski, H. Holesz, ks. W. Tatarczyk i o. J. Tatarczyk, natomiast 
klub-jubilat został uhonorowany przez PZPN okolicznościowym gra-
wertonem i pucharem.Medal 90-lecia Śl.ZPN otrzymał Lucjan Wnuk.

Były też odznaczenia Śl.WZ LZS w Katowicach.Otrzymali je: K. Su-
rowiec, H. Sienkiewicz, J. Cudnowski, J. Szczęsny, E. Żurkowski, T. 
Ptak, K. Godoś, R. Musur, W. Łupiński, B. Balawajder, J. Mrozek, Z. 
Skupień, M. Stabla, P. Obara, K. Stręk, G. Porwoł, P. Lajda, R. Kla-
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ROZWÓJ ZDOLNOŚCI 
UCZNIÓW PRZEZ UDZIAŁ 
W PROJEKCIE „UCZĘ SIĘ 

I ROZWIJAM”
Od września 2012 roku sześć szkół podstawowych bierze udział 

w realizacji projektu systemowego pn.: „Uczę się i rozwijam” w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ten jest realizowany 
w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regio-
nie”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświa-
ty”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic 
w jakości usług edukacyjnych. Na realizację projektu Gmina Godów 
pozyskała 211  532,67 złotych, z tego 15% dofinansowania pochodzi 
z budżetu państwa, a 85 % to środki z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. 

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów poprzez wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III 
szkół podstawowych w gminie Godów. Realizacja celu będzie możliwa 
poprzez indywidualne diagnozy uczniów oraz opracowane na pod-
stawie diagnoz programy zajęć. Wartością dodaną do projektu jest 
zakup pomocy dydaktycznych, które będą wykorzystywane podczas 
zajęć. Zgodnie z przedstawionymi zapotrzebowaniami szkół zakupio-
no i wyposażono sale lekcyjne w krzesła i stoliki. Placówki oświatowe 
wzbogaciły się o szereg pomocy dydaktycznych, takich jak: książki 
edukacyjne, puzzle, układanki, domina, gry edukacyjne, programy 
multimedialne oraz sprzęt do zajęć z gimnastyki korekcyjnej (mate-
race, piłki lekarskie, maty gimnastyczne, odważniki itp.). Łączny koszt 
zakupu wszystkich pomocy dydaktycznych to 85 541,59 złotych.

Pierwsze przygotowania do realizacji projektu rozpoczęły się już 
na początku 2011 roku. We wrześniu 2012 roku w szkołach podstawo-
wych zostały przeprowadzone diagnozy uczniów, na podstawie któ-
rych stworzono grupy zajęciowe. 

Dzięki realizacji projektu wsparcie otrzyma około 350 uczniów klas 
I-III szkół podstawowych. Zostali oni podzieleni na 60 grup zajęcio-
wych, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami. W sześciu placów-
kach oświatowych powstały następujące rodzaje grup zajęciowych:

• zajęcia dla uczniów z trudności w czytaniu i pisaniu;
• zajęcia dla uczniów z trudności matematycznych;
• zajęcia dla uczniów z nauk matematyczno-przyrodniczych;
• gimnastyka korekcyjna;
• zajęcia z logopedii. 

Projekt „Uczę się i rozwijam” wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 
uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Pozwoli on na rozwinięcie po-
szczególnych zdolności uczniów klas I-III oraz przyczyni się do wyrów-
nania ich szans edukacyjnych.

Informacje odnośnie do realizacji projektu dostępne są na stronach 
internetowych szkół oraz stronie internetowej Urzędu Gminy.

Kamil Gąsior
Referat Funduszy Zewnętrznych 

i Zamówień Publicznych 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  
Europejskiego Funduszu Społecznego

JUBILEUSZ 80-LECIA LKS 
„GWIAZDA” SKRZYSZÓW

W niedzielę,18 listopada,odbyły się główne uroczystości związane 
z obchodami pięknego jubileuszu, jaki obchodził skrzyszowski klub 
sportowy. Rozpoczęły się mszą świętą w miejscowym kościele odpra-
wioną w intencji wszystkich sportowców, trenerów, działaczy i dobro-
dziejów oraz za zmarłych sportowców i ludzi związanych z klubem. 
Po mszy poświęcono tablicę okolicznościową upamiętniającą Jubile-
usz 80-lecia LKS Gwiazda Skrzyszów, której fundatorem i wykonawcą 
jest Andrzej Caniboł, mieszkaniec Skrzyszowa. Ks. proboszcz Witold 
Tatarczyk bardzo ciepło mówił o dokonaniach klubu i dziękował za 
pracę z młodzieżą,dla której LKS znalazł zajęcia w formie treningów 
i udziału w różnych zawodach. Podkreślił, że praca klubu w szkoleniu 
młodych ludzi jest nie do przecenienia.

W miejscowym ośrodku kultury odbyła się druga część uroczy-
stości,którą poprowadził Bernard Oślizło, będąc jednocześnie prze-
wodniczącym komitetu obchodów 80-lecia skrzyszowskiej Gwiazdy. 
Przywitał on zebranych, a szczególnie gości, którymi byli: Eugeniusz 
Wala – przewodniczący Rady Powiatu Wodzisławskiego, Tadeusz 
Skatuła – Starosta Wodzisławski, Jadwiga Wojaczek – radna RPW, 
Antoni Tomas – przewodniczący Rady Gminy Godów, Zygmunt Sku-
pień i Krzysztof Widz – radni RGG, Mariusz Adamczyk – Wójt Gminy 
Godów, Henryk Holesz – sołtys wsi, Adriana Cudnowska – dyrek-
tor Zespołu Szkół w Skrzyszowie, Tatiana Stopyra – dyrektor GCKSiT 
w Godowie, a równocześnie przewodnicząca Gminnej Rady Sportu 
w Godowie, Paweł Sobik – kierownik OK w Skrzyszowie oraz Irena 
Stokowy i Ludwik Piechaczek – wójtowie poprzednich kadencji. 
Gośćmi tej uroczystości byli również przedstawiciele związków spor-
towych: Władysław Drożdżal – przewodniczący Komisji Odznaczeń 
Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Katowicach, Kazimierz Nowak – 
zast.przewodniczącego, Franciszek Wrana – prezes Śl.ZPN Podokręg 
Rybnik, Zbigniew Klimek – jego zastępca, Alojzy Musioł – wieloletni 
prezes tego podokręgu, Stefan Ekiert – wiceprezes Śląskiego Woje-
wódzkiego Zrzeszenia LZS w Katowicach, Krystian Cichoń – członek 
Zarządu Śląskiego Związku Tenisa Stołowego w Katowicach. Prowa-
dzący przywitał także byłych prezesów Gwiazdy: Henryka Holesza, 
Tadeusza Madeckiego, Rajmunda Durczoka i Romana Sitka oraz 
przedstawicieli klubów sportowych: Polonia Łaziska, Olza Godów, In-
ter Krostoszowice, Start Mszana, Przyszłość Rogów, Wicher Wilchwy 
i LKS Skrbeńsko, jak również wszystkich sportowców i sympatyków 
skrzyszowskiego klubu-jubilata.

Po powitaniu Krzysztof Surowiec, obecny prezes Gwiazdy, przed-
stawił referat okolicznościowy, w którym było trochę historii, wiele 
informacji o realizacji zadań bieżących oraz zamierzeniach na przy-
szłość, a także podziękowania dla zawodników, trenerów, działaczy 
sportowych, sponsorów i wszystkich organizacji współpracujących 
z klubem-jubilatem.

W związku z obchodzonym jubileuszem zawodnikom i działaczom 
zostały wręczone odznaczenia. I tak: srebrną odznakę „Za Zasługi dla 
Sportu” otrzymał Andrzej Hudek, a złotą – Rajmund Durczok. Brą-
zową Odznakę Honorową Śl.ZPN otrzymali: J. Cudnowski, P. Obara, 
J. Szczęsny, E. Żurkowski; Srebrną Odznakę Honorową Śl. ZPN otrzy-
mali: P. Dróżdż, T. Dróżdż, A. Kwiatkowski, H. Sienkiewicz, M. Si-
tek, G. Stebel, a Złotą Odznakę Honorową Śl.ZPN – E. Kufka, P. Brach-
mański, M. Cudnowski, D. Kiełkowski, H. Kruczek, T. Madecki, J. 
Potysz, K. Surowiec, L. Wnuk. Z kolei Brązową Odznakę Honorową 
PZPN przyznano L. Kozielskiemu i K. Surowcowi, a srebrną – S. Pa-
jąkowi. Monografię 90-lecia Śl.ZPN otrzymali: M. Adamczyk, L. Do-
browolski, H. Holesz, ks. W. Tatarczyk i o. J. Tatarczyk, natomiast 
klub-jubilat został uhonorowany przez PZPN okolicznościowym gra-
wertonem i pucharem.Medal 90-lecia Śl.ZPN otrzymał Lucjan Wnuk.

Były też odznaczenia Śl.WZ LZS w Katowicach.Otrzymali je: K. Su-
rowiec, H. Sienkiewicz, J. Cudnowski, J. Szczęsny, E. Żurkowski, T. 
Ptak, K. Godoś, R. Musur, W. Łupiński, B. Balawajder, J. Mrozek, Z. 
Skupień, M. Stabla, P. Obara, K. Stręk, G. Porwoł, P. Lajda, R. Kla-
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FESTIWAL NORDIC 
WALKING Z OKAZJI ŚWIĘTA 

NIEPODLEGŁOŚCI

W Gminie Godów Narodowe Święto Niepodległości uczczono na 
sportowo. 11 listopada o  godzinie 11:00 ponad stu miłośników ma-
szerowania z kijkami wyruszyło na 4,5 kilometrową trasę, prowadzącą 
przez malownicze, leśne tereny Krostoszowic. Oprócz mieszkańców 
gminy bardzo licznie stawili się zawodnicy z gmin sąsiednich, a tak-
że zawodnicy z klubów sportowych z Jastrzębia-Zdroju, Rybnika, Żor, 
Skoczowa, Lublińca, Bielska-Białej, Gliwic. Większość uczestników 
zaliczyła dwa okrążenia. Pokonany przez nich dystans okazał się cał-
kiem spory, zwłaszcza że przygotowana przez organizatorów trasa 
nie należała do najłatwiejszych. Na zakończenie sportowych zmagań 
dla wszystkich uczestników przygotowano pamiątkowe medale oraz 
ciepły posiłek i napoje. Klasyfikację biegu podzielono na kategorie ko-
biet i mężczyzn oraz dodatkowo na przedział wiekowy uczestników. 
Zwycięzcy poszczególnych kategorii z rąk Wójta Gminy Godów oraz 
Prezesa Klubu Sportowego INTER Krostoszowice otrzymali pamiątko-
we puchary. 

Festiwal zorganizowany został przez Klub Sportowy INTER Krosto-
szowice w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą „Upo-
wszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Godów w roku 2012” 
współfinansowanego z budżetu Gminy Godów. 

Najlepszymi zawodnikami z Gminy Godów okazali się Katarzyna 
Reclik i Stanisław Kraski ze Skrzyszowa 

Michał Kozielski
Referat Oświaty, Kultury i Zdrowia

Święto Niepodległości uczczono na sportowo
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puch, R. Czapka, L. Jackowski, B. Kanafek, K. Kanafek, W. Szuła, P. 
Grabiec, W. Jureczko, A. Wala, P. Kawa, K. Grzegoszczyk, K. Chro-
bok, D. Janeta, K. Grabiec, M. Sitek, A. Kwiatkowski, P. Dróżdż, T. 
Dróżdż, J. Potysz. Kolejne odznaczenia – tym razem PZTS w Warsza-
wie i Śl.ZTS w Katowicach – otrzymali: W. Łupiński, G. Stebel, T. Ptak, 
J.Makowski, R. Musur, K. Godoś, M. Sitek, J. Mrozek, B. Oślizło, R. 
Sitek, M. Cudnowski, S. Zaik, S. Stebel, W. Sitek i S. Tront.

Po wręczeniu odznaczeń były życzenia dalszych sukcesów sporto-
wych i wychowawczych, składane klubowi-jubilatowi przez zaproszo-
nych gości oraz przedstawicieli ww. klubów sportowych, po czym na 
scenę weszła młodzież szkolna. Przedstawiła ona program artystycz-
ny, który rozładował pełną dotychczas powagi i emocji uroczystość 
jubileuszową. 

Warto też nadmienić, że dużym zainteresowaniem obecnych cie-
szyła się wystawa fotograficzna przedstawiająca drużyny Gwiazdy 
z różnego okresu działalności sportowej, podobnie jak inne dokumen-
ty eksponujące osiągnięcia klubu-jubilata w czasie 80 lat jego istnie-
nia.

A potem były już tylko rozmowy, wspomnienia, spotkania po latach.
Z szacunkiem dla organizatorów można powiedzieć, że była to bar-

dzo udana i ciekawa impreza.
B.O.

LISTOPAD / GRUDZIEŃ 2012

Z ŻYCIA DOMU SENIORA 
„GWAREK” W SKRZYSZOWIE

Starzy ludzie poruszają się wolniej,
ale wiedzą lepiej, dokąd zmierzają.
Może i wolniej podejmują decyzje,
ale ich decyzje są mądrzejsze.
Może i wolniej myślą,
ale ich myśli są bardziej przenikliwe.
Może i gorzej widzą,
ale ich wzrok sięga głębiej.
Może i gorzej słyszą,
ale lepiej wiedzą, czego w ogóle słuchać.
Może i gorzej radzą sobie z nowoczesną technologią,
ale więcej wiedzą o tajemnicy życia.

(Publikacja Fundacji Pacific Institute Europe)

W ostatnim czasie w Domu Seniora „Gwarek” w Skrzyszowie miały 
miejsce dwa ważne wydarzenia. 14 listopada, jak na Dom Seniora przy-
stało, bardzo wesoło i doniośle obchodzono Światowy Dzień Seniora. 
W godzinach popołudniowych przy kawce i herbatce pensjonariusze 
mieli okazję posłuchać występu zespołu folklorystycznego Podbu-
czanki, prowadzonego przez Daniela Szkatułę. Członkowie zespołu 
w naszych śląskich strojach dali prawdziwy popis swych umiejętności, 
śpiewając regionalne, jak i kościelne pieśni. Między innymi w utworze 
„Ballada o Podbuczu” opowiedzieli o życiu i tradycjach tego sołectwa. 
Spotkanie zakończyło się wspólnym śpiewem i biesiadowaniem. 

Drugim niecodziennym wydarzeniem było poświęcenie kaplicy, 
które odbyło się 23 listopada br. Z chwilą rozpoczęcia budowy nasze-
go Gwarka pewne było, że kaplica być musi i tak też się stało. Po za-
łatwieniu wszystkich formalności i odpowiednim wyposażeniu kaplicy 
nadeszła pora na uroczyste jej poświęcenie. Z tej okazji odbyła się msza 
święta z udziałem ks. dziekana Witolda Tatarczyka, o. Józefa Tatar-
czyka, ks. Rajmunda Żurka, ks. Krzysztofa Fulka i ks. Jana Bracika, 
na której poświęcona została nie tylko kaplica,ale i cały pensjonat. Pa-
tronem nowej kaplicy został św. Józef. Wśród zaproszonych gości byli 
także Mariusz Adamczyk – Wójt Gminy Godów, Antoni Tomas – prze-
wodniczący Rady Gminy Godów, Eugeniusz Wala – przewodniczący 
Rady Powiatu Wodzisławskiego, Henryk Holesz – sołtys Skrzyszowa, 
rodziny pensjonariuszy, przyjaciele, sąsiedzi i znajomi.

E. Gąsior

Dzień Seniora w DS Gwarek

Msza św.w nowo poświęconej kaplicy
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W końcu nastał dzień, w którym mogłem zostawić wszystkie moje 
codzienne sprawy i wyruszyć z przyjaciółmi Jankiem Wiją i Andrze-
jem Bugajskim na zdobywanie alpejskich szczytów. Naszym celem 
był Mont Blanc – najwyższa góra Europy, wznosząca się na wysokość 
4810 metrów n.p.m. Wyruszyliśmy 13 lipca, w piątek. Data może nie-
zbyt dobrze się kojarząca, lecz dla nas okazała się bardzo pomyślna. 
Załadowani sprzętem ruszyliśmy w kierunku czeskiej granicy. Podróż 
własnym autem w Alpy była trochę męcząca, jednak świadomość, że 
ukochane góry z każdą godziną były coraz bliżej, pozwalała znieść 
wiele. Na aklimatyzację wybraliśmy dwa szczyty: Marmoladę, potocz-
nie zwaną królową Dolomitów oraz Breithorn, piękny czterotysięcznik 
leżący w malowniczo położonej dolinie Aosty. 

Po kilku dniach spędzonych na aklimatyzacji we Włoszech, wyru-
szyliśmy w stronę naszego celu – zdobycia Dachu Europy, bo tak na-
zywany jest Mont Blanc. Trasę dzielącą Włochy i Francję pokonaliśmy 
drogowym tunelem pod Mont Blanc. W samochodzie żartowaliśmy, 
że skoro udało się nam go zwiedzić od dołu, to uda się również z góry. 
Mijając tabliczkę Chamonix poczuliśmy wielki przypływ emocji. Oto 
byliśmy my i wielka góra. Gotowi, by podjąć wyzwanie. 

Zatrzymaliśmy się na campingu w Les Houches. Tam dowiedzieli-
śmy się o tragedii młodej Polki i Hiszpana, którzy zamarzli tuż przed 
szczytem. Dodatkowo mieliśmy w pamięci telewizyjne relacje z lawiny, 
jaka tuż przed naszym wyjazdem zeszła z Mont Maudit, szczytu sąsia-
dującego z najwyższą górą kontynentu europejskiego. Góry prowoku-
ją swoją magią. Ta magia pociąga za sobą wielkie niebezpieczeństwo, 
ale daje też poczucie wolności. Warto poświęcić wiele dla tej wolności, 
dla doświadczenia uczucia, że jest się w miejscu, z którego nie da się 
już wejść wyżej.

Po rozłożeniu namiotów postanowiliśmy udać się do miasteczka 
i wykupić ubezpieczenie alpinistyczne. Niestety, większość Polaków lek-
ceważy ten krok, uznając go za zbędny wydatek. Może coś w tym jest, 
jednak Alpy to nie Tatry. Jeśli nie ma się ubezpieczenia, to nikt nie roz-
poczyna akcji ratunkowej. Człowiek jest pozostawiony samemu sobie.

Piątkowy wieczór minął nam na opowiadaniu i wspominaniu na-
szych wcześniejszych wypraw. Prognoza pogody na sobotę nie była 
zbytnio pomyślna. Dlatego postanowiliśmy poczekać z atakiem je-
den dzień dłużej. Niedziela przywitała nas czystym i bezchmurnym 
niebem. O 7.30 wyruszyliśmy z Les Houches leżącego na wysokości 
1010 metrów n.p.m. Stąd kolejka linowa zabrała nas do Bellevue. Tu 
mieliśmy przesiadkę na kolejkę szynową – Tramway du Mont-Blanc. 
W związku z remontem ostatniego odcinka linii, tramwaj zawiózł nas 
na Col du Mont Lachat (2134m n.p.m.). I tu zaczęła się właściwa wę-
drówka zmierzająca na Mont Blanc.

Szlak wiódł skalnymi zakosami. Słońce coraz mocniej przyświecało 
i pojawiły się pierwsze oznaki zmęczenia. Nasze plecaki były wypcha-
ne po brzegi. Zawierały cały sprzęt potrzebny w kolejnych etapach 
wspinaczki. Już na początku, planując naszą podróż, postanowili-
śmy zrezygnować z tzw. oblężniczego stylu zdobywania Białej Góry. 
Kilkudniowe, etapowe pokonywanie odcinków poprzez rozbijanie 
namiotów, czekanie w nich i nabieranie sił nie było w naszym stylu. 
Dla nas liczyło się wyzwanie, a takim wyzwaniem była wspinaczka na 
sam szczyt. Szczyt, który przyciągał jak magnes. Wysmarowani krema-
mi z wysokim filtrem maszerowaliśmy malowniczą krainą pełną skał 
i śniegu. Widoki zapierały dech w piersiach. Majestatyczny Aiquille de 
Bionnassay ciągle przykuwał naszą uwagę. Koło południa pokonali-
śmy barierę trzech tysięcy metrów. Minęliśmy schronisko Tete Rousse 
(3167m n.p.m.) i udaliśmy się pod prawie 700-metrową ścianę Goutier. 
Znajduje się na niej słynny Kuluar Śmierci. Jest to stromy żleb, któ-
rym w ciągu dnia spadają w dużych ilościach i prędkościach odłamki 
skalne. Najlepszym czasem do jego przekraczania jest poranna pora, 
kiedy to słońce nie roztapia jeszcze śniegu, który uwalnia kamienie. 
My jednak nie mieliśmy tego komfortu. Przejście tego miejsca nie było 
może zbyt trudne technicznie, jednak dostarczyło nam wiele emocji… 

Wspinaczka granią przebiegła nam bardzo sprawnie. Późnym po-
południem dotarliśmy do schroniska Goutier (3817m n.p.m.). Tam 

postanowiliśmy przez chwi-
lę odpocząć i nacieszyć się 
niesamowitymi widokami. 
Spotkaliśmy tu ekipy z całego 
świata. Nie brakowało również 
Polaków, którzy stanowili jed-
ną z najliczniejszych grup. Po 
kilku godzinach spędzonych 
w bardzo miłej atmosferze 
postanowiliśmy wyruszyć na 
noc do schronu Vallot. Jest to 
wielki, zimny blaszany „garaż” 
leżący na wysokości 4362 me-
trów n.p.m.

Około godziny 21.00 wy-
szliśmy ze schroniska. Wieczór 
był piękny. Tylko my i góry. A wokoło nieskończony śnieg mieniący 
się w kolorach zachodzącego słońca. Powoli, lecz sukcesywnie na-
bieraliśmy wysokości. Zapadła noc, a my z zapalonymi czołówkami 
nieustannie szliśmy do przodu. Na przełęczy Col du Dome (4239 m 
n.p.m.) zostaliśmy zaskoczeni przez zamieć śnieżną. W skrajnie trud-
nych warunkach, w których widoczność spadła do kilkunastu centy-
metrów, zdecydowaliśmy się iść dalej. Wiedzieliśmy, w którym miejscu 
jest schron, trudnością było w takich warunkach się do niego dostać. 
Ubezpieczeni liną uważnie stawialiśmy każdy krok. Po północy dosta-
liśmy się do wnętrza schronu. W wyniku załamania pogody noc spę-
dziliśmy w Vallocie. Świt nie przyniósł zbytniej poprawy pogody. Wiatr 
nadal szalał, a my byliśmy zmuszeni czekać z atakiem szczytowym. 
Zbawienna okazała się dla nas wcześniejsza aklimatyzacja, dzięki któ-
rej nie odczuwaliśmy skutków choroby wysokościowej. Pełni sił i za-
pału czekaliśmy na polepszenie pogody. Ta nadeszła tuż po godzinie 
8.00. Tego potrzebowaliśmy, osłabnięcie wiatru było dla nas zapalni-
kiem rozpoczynającym ostatni etap naszej wspinaczki.

Grań Bosses, wiodąca na szczyt Blanca, była miejscami bardzo wą-
ska, co powodowało zwiększenie naszej ostrożności. Wiatr nadal moc-
no dawał o sobie znać. Jedno potknięcie się, zahaczenie raka o rak, 
mogło zakończyć naszą wędrówkę i to na zawsze. O godzinie 11.00 
wszyscy trzej stanęliśmy na szczycie. Zdobyłem Mont Blanc. Był 23 lip-
ca – dzień, w którym spełniły się moje marzenia.

Relacja Łukasza Siwarskiego, mieszkańca Krostoszowic

WYPRAWA NA MONT BLANC

Na szczycie

W schronisku Goutier
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W końcu nastał dzień, w którym mogłem zostawić wszystkie moje 
codzienne sprawy i wyruszyć z przyjaciółmi Jankiem Wiją i Andrze-
jem Bugajskim na zdobywanie alpejskich szczytów. Naszym celem 
był Mont Blanc – najwyższa góra Europy, wznosząca się na wysokość 
4810 metrów n.p.m. Wyruszyliśmy 13 lipca, w piątek. Data może nie-
zbyt dobrze się kojarząca, lecz dla nas okazała się bardzo pomyślna. 
Załadowani sprzętem ruszyliśmy w kierunku czeskiej granicy. Podróż 
własnym autem w Alpy była trochę męcząca, jednak świadomość, że 
ukochane góry z każdą godziną były coraz bliżej, pozwalała znieść 
wiele. Na aklimatyzację wybraliśmy dwa szczyty: Marmoladę, potocz-
nie zwaną królową Dolomitów oraz Breithorn, piękny czterotysięcznik 
leżący w malowniczo położonej dolinie Aosty. 

Po kilku dniach spędzonych na aklimatyzacji we Włoszech, wyru-
szyliśmy w stronę naszego celu – zdobycia Dachu Europy, bo tak na-
zywany jest Mont Blanc. Trasę dzielącą Włochy i Francję pokonaliśmy 
drogowym tunelem pod Mont Blanc. W samochodzie żartowaliśmy, 
że skoro udało się nam go zwiedzić od dołu, to uda się również z góry. 
Mijając tabliczkę Chamonix poczuliśmy wielki przypływ emocji. Oto 
byliśmy my i wielka góra. Gotowi, by podjąć wyzwanie. 

Zatrzymaliśmy się na campingu w Les Houches. Tam dowiedzieli-
śmy się o tragedii młodej Polki i Hiszpana, którzy zamarzli tuż przed 
szczytem. Dodatkowo mieliśmy w pamięci telewizyjne relacje z lawiny, 
jaka tuż przed naszym wyjazdem zeszła z Mont Maudit, szczytu sąsia-
dującego z najwyższą górą kontynentu europejskiego. Góry prowoku-
ją swoją magią. Ta magia pociąga za sobą wielkie niebezpieczeństwo, 
ale daje też poczucie wolności. Warto poświęcić wiele dla tej wolności, 
dla doświadczenia uczucia, że jest się w miejscu, z którego nie da się 
już wejść wyżej.

Po rozłożeniu namiotów postanowiliśmy udać się do miasteczka 
i wykupić ubezpieczenie alpinistyczne. Niestety, większość Polaków lek-
ceważy ten krok, uznając go za zbędny wydatek. Może coś w tym jest, 
jednak Alpy to nie Tatry. Jeśli nie ma się ubezpieczenia, to nikt nie roz-
poczyna akcji ratunkowej. Człowiek jest pozostawiony samemu sobie.

Piątkowy wieczór minął nam na opowiadaniu i wspominaniu na-
szych wcześniejszych wypraw. Prognoza pogody na sobotę nie była 
zbytnio pomyślna. Dlatego postanowiliśmy poczekać z atakiem je-
den dzień dłużej. Niedziela przywitała nas czystym i bezchmurnym 
niebem. O 7.30 wyruszyliśmy z Les Houches leżącego na wysokości 
1010 metrów n.p.m. Stąd kolejka linowa zabrała nas do Bellevue. Tu 
mieliśmy przesiadkę na kolejkę szynową – Tramway du Mont-Blanc. 
W związku z remontem ostatniego odcinka linii, tramwaj zawiózł nas 
na Col du Mont Lachat (2134m n.p.m.). I tu zaczęła się właściwa wę-
drówka zmierzająca na Mont Blanc.

Szlak wiódł skalnymi zakosami. Słońce coraz mocniej przyświecało 
i pojawiły się pierwsze oznaki zmęczenia. Nasze plecaki były wypcha-
ne po brzegi. Zawierały cały sprzęt potrzebny w kolejnych etapach 
wspinaczki. Już na początku, planując naszą podróż, postanowili-
śmy zrezygnować z tzw. oblężniczego stylu zdobywania Białej Góry. 
Kilkudniowe, etapowe pokonywanie odcinków poprzez rozbijanie 
namiotów, czekanie w nich i nabieranie sił nie było w naszym stylu. 
Dla nas liczyło się wyzwanie, a takim wyzwaniem była wspinaczka na 
sam szczyt. Szczyt, który przyciągał jak magnes. Wysmarowani krema-
mi z wysokim filtrem maszerowaliśmy malowniczą krainą pełną skał 
i śniegu. Widoki zapierały dech w piersiach. Majestatyczny Aiquille de 
Bionnassay ciągle przykuwał naszą uwagę. Koło południa pokonali-
śmy barierę trzech tysięcy metrów. Minęliśmy schronisko Tete Rousse 
(3167m n.p.m.) i udaliśmy się pod prawie 700-metrową ścianę Goutier. 
Znajduje się na niej słynny Kuluar Śmierci. Jest to stromy żleb, któ-
rym w ciągu dnia spadają w dużych ilościach i prędkościach odłamki 
skalne. Najlepszym czasem do jego przekraczania jest poranna pora, 
kiedy to słońce nie roztapia jeszcze śniegu, który uwalnia kamienie. 
My jednak nie mieliśmy tego komfortu. Przejście tego miejsca nie było 
może zbyt trudne technicznie, jednak dostarczyło nam wiele emocji… 

Wspinaczka granią przebiegła nam bardzo sprawnie. Późnym po-
południem dotarliśmy do schroniska Goutier (3817m n.p.m.). Tam 

postanowiliśmy przez chwi-
lę odpocząć i nacieszyć się 
niesamowitymi widokami. 
Spotkaliśmy tu ekipy z całego 
świata. Nie brakowało również 
Polaków, którzy stanowili jed-
ną z najliczniejszych grup. Po 
kilku godzinach spędzonych 
w bardzo miłej atmosferze 
postanowiliśmy wyruszyć na 
noc do schronu Vallot. Jest to 
wielki, zimny blaszany „garaż” 
leżący na wysokości 4362 me-
trów n.p.m.

Około godziny 21.00 wy-
szliśmy ze schroniska. Wieczór 
był piękny. Tylko my i góry. A wokoło nieskończony śnieg mieniący 
się w kolorach zachodzącego słońca. Powoli, lecz sukcesywnie na-
bieraliśmy wysokości. Zapadła noc, a my z zapalonymi czołówkami 
nieustannie szliśmy do przodu. Na przełęczy Col du Dome (4239 m 
n.p.m.) zostaliśmy zaskoczeni przez zamieć śnieżną. W skrajnie trud-
nych warunkach, w których widoczność spadła do kilkunastu centy-
metrów, zdecydowaliśmy się iść dalej. Wiedzieliśmy, w którym miejscu 
jest schron, trudnością było w takich warunkach się do niego dostać. 
Ubezpieczeni liną uważnie stawialiśmy każdy krok. Po północy dosta-
liśmy się do wnętrza schronu. W wyniku załamania pogody noc spę-
dziliśmy w Vallocie. Świt nie przyniósł zbytniej poprawy pogody. Wiatr 
nadal szalał, a my byliśmy zmuszeni czekać z atakiem szczytowym. 
Zbawienna okazała się dla nas wcześniejsza aklimatyzacja, dzięki któ-
rej nie odczuwaliśmy skutków choroby wysokościowej. Pełni sił i za-
pału czekaliśmy na polepszenie pogody. Ta nadeszła tuż po godzinie 
8.00. Tego potrzebowaliśmy, osłabnięcie wiatru było dla nas zapalni-
kiem rozpoczynającym ostatni etap naszej wspinaczki.

Grań Bosses, wiodąca na szczyt Blanca, była miejscami bardzo wą-
ska, co powodowało zwiększenie naszej ostrożności. Wiatr nadal moc-
no dawał o sobie znać. Jedno potknięcie się, zahaczenie raka o rak, 
mogło zakończyć naszą wędrówkę i to na zawsze. O godzinie 11.00 
wszyscy trzej stanęliśmy na szczycie. Zdobyłem Mont Blanc. Był 23 lip-
ca – dzień, w którym spełniły się moje marzenia.

Relacja Łukasza Siwarskiego, mieszkańca Krostoszowic

WYPRAWA NA MONT BLANC

Na szczycie

W schronisku Goutier
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Ośrodek Kultury w Skrzyszowie był organizatorem XX Jubileuszowe-
go Spotkania Gwarków Skrzyszowskich. Spośród tegorocznych uczest-
ników aż 8  gwarków brało udział we wszystkich spotkaniach, a są to: 
Wiesław Dobrowolski, Zbigniew Martynowski, Gerwazy Mikułka, 
Bernard Oślizło, Ludwik Piechaczek, Andrzej Stęchły, Daniel Szka-
tuła i Edward Kufka. Otrzymali oni pamiątkowe grawertony o treści: 
Wierny uczestnik 20 spotkań gwarkowskich, których fundatorem był GCK-
SiT w Godowie. Jak przystało na okrągłą rocznicę, było bardzo dowcip-
nie i wesoło. Nie obyło się bez wizyty Skarbnika, który tym razem więcej 
chwalił, niż ganił. Nie zabrakło też tradycyjnej sztafety piwnej, w której 
tym razem drużyna starszyzny zdecydowanie przegrała z młodzieżą. Na 
wysokości zadania stanął kabaret ToNieMy, który zadbał o stronę roz-
rywkową imprezy. On również obchodził swój mały jubileusz, gdyż po 
raz 10. bawił skrzyszowskich gwarków, za co jego członkowie otrzymali 
podziękowanie i upominki od wójta Mariusza Adamczyka.

Nad sprawnym przebiegiem spotkania, jak zawsze, czuwało Wyso-
kie, a w Sprawach Piwnych Nigdy Nieomylne Prezydium, któremu pre-
zesował już po raz 15. Andrzej Stęchły, a obowiązki gospodarza pełnił 
Bernard Oślizło.

Gośćmi tego okrągłego spotkania byli: Eugeniusz Wala – przewod-
niczący Rady PW, Antoni Tomas – przewodnizący RG Godów, Mariusz 
Adamczyk – wójt, Tomasz Kasperuk – jego zastępca, Jan Rduch – wła-
ściciel zakładu Elektroakustyka w Godowie (zawsze wykonuje nałośnie-
nie tych spotkań), Eugeniusz Brzemia – lekarz rodzinny w Skrzyszowie 
i Godowie, Bogdan Mitko – właściciel firmy produkującej markizy, Ta-
tiana Stopyra – dyr. GCKSiT-u w Godowie oraz cała plejada Starej Strze-
chy pod czujnym okiem swojego lidera Ludwika Piechaczka.

Na koniec trochę statystyki. Na każdym spotkaniu bawiło się 60-85 
gwarków, którzy na wszystkich imprezach wypili około 6000 litrów piwa 
i skonsumowali ok. 1600 golonek. Każde spotkanie obsługują piwoleje 
na czele z oberpiwolejem, którym od 20 lat jest Olek Grzonka. 

Porządku strzeże straż gwarkowska, a wszystkie spotkania są udoku-
mentowane w kronice gwarków skrzyszowskich. Oprawą muzyczną za-
wsze zajął się Daniel Szkatuła. Ale najważniejszymi atutami skrzyszow-
skich spotkań gwarkowskich są: dobre piwo, smaczne jedzenie i świetna 
zabawa.

Czy tak zostanie? Zobaczymy.
B.O.

Władza śpiewa
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Najbardziej zapracowani 

ToNieMy w całej krasie

Wizyta Skarbnika

MAŁY JUBILEUSZ
GWARKÓW
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ZE SKRZYSZOWA DO 
ZAKOPANEGO...

Od wielu już lat skrzyszowscy emeryci jesienią wyjeżdżają do Zako-
panego do Pensjonatu pod Giewontem. W tym roku pod koniec wrze-
śnia 44 osoby wyruszyły w góry, by podziwiać ich uroki. 

W pierwszym dniu pobytu w stolicy Tatr niemal cała grupa przeszła 
Doliną Kościeliską do schroniska na Hali Ornak, natomiast 7 osób zbo-
czyło w kierunku Jaskini Mroźnej. Po jej zwiedzeniu (ma 560 m długo-
ści) ta grupka również dotarła do schroniska. Stamtąd część wyciecz-
kowiczów udała się nad Smreczyński Staw (fot. z tego wypadu była 
w poprzednim numerze), a pozostała wróciła do autokaru.

Następnym miejscem pobytu emerytów była Bukowina Tatrzańska, 
a ściślej mówiąc – baseny wód termalnych. Tam udali się, by skorzystać 
z dobrodziejstw tych wód oraz zregenerować siły przed czekającymi 
ich jeszcze wypadami. Kolejnym z nich był spacer do Rusinowej Polany, 
a stamtąd do Sanktuarium Matki Boskiej Jaworzyńskiej Królowej Tatr, 
gdzie w południe została odprawiona msza św. w intencji skrzyszow-
skiej grupy. Powrót do miejsca zakwaterowania odbył się inną drogą 
z wykorzystaniem miejscowego busika. Następny dzień i następna 
wycieczka autokarowa – tym razem z przewodnikiem. Najpierw był 
„żywy skansen” Chochołów, a potem zwiedzenie Sanktuarium Matki 
Boskiej Ludźmierskiej – Gażdziny i Królowej Podhala. Tam uczestnicy 
wycieczki obejrzeli prezentację multimedialną o historii tego miejsca 
i kościoła, a także o pielgrzymkach Jana Pawła II do ludźmierskiej świą-
tyni. Zwiedzili również przepiękny ogród różańcowy, w którym nie tyl-
ko można prowadzić rozważania modlitewne, ale też wyciszyć się i od-
począć duchowo. Stamtąd grupa pojechała na Bachledówkę, gdzie 
podziwiała kościół i kaplicę, którymi opiekują się oo. paulini. W drodze 
powrotnej przejechała przez wioskę Ząb, najwyżej położoną miejsco-
wość w Tatrach i wróciła pod Giewont.

Wkrótce też, naładowani nową energią, skrzyszowscy emeryci wró-
cili do domu. Uśmiech i dobry nastrój świadczył o ich zadowoleniu 
i miło spędzonym wspólnym pobycie w Zakopanem.

Organizatorem wyjazdu było miejscowe koło PZERiI, za co zarzą-
dowi tej organizacji i kierownictwu wycieczki należą się serdeczne 
podziękowania.

B.O.

JESTEŚMY NR 6 (94)

AURELIA SONTOWSKA ZE SKRZYSZOWA

Pani Aurelia z domu Pacewicz urodziła się 19 listopada 1922 roku 
w Tczewie. Jako pięcioletnie dziecko została osierocona przez oboje 
rodziców. Wraz z siostrą Stanisławą trafiły pod opiekę sióstr zakonnych 
klasztoru szarytek w Kartuzach. Jej ukochaną opiekunką była, pocho-
dząca z Katowic, siostra Edyta. 

Zawierucha wojenna sprawiła, że siostry Pacewicz straciły ze sobą 
kontakt i dopiero po wielu latach przez przypadek ich drogi życiowe 
znowu się zeszły. Czas wojny był najtrudniejszym okresem, który uda-
ło się przeżyć Jubilatce tylko dzięki ludzkiej dobroci i życzliwości. Pięt-
no wojny i doświadczenia dzieciństwa spowodowały, że Pani Aurelia 
całe swoje życie poświęciła innym, czynnie działając na rzecz samot-
nych, chorych i biednych w oparciu o wspólnotę Kościoła katolickiego 
w Częstochowie, gdzie mieszkała wraz z mężem Wacławem, oficerem 
Wojska Polskiego, byłym więźniem obozu koncentracyjnego w Stut-
thof.

Z tego małżeństwa urodziło się troje dzieci: syn Leon – pułkownik 
Wojska Polskiego (zmarł w 1995 roku) oraz córki: Danuta – nauczyciel-
ka i Alicja – chemik.

Pani Aurelia od wielu lat zamieszkuje w Skrzyszowie pod opieką 
córki Danuty. Jej życie było trudne, pełne wyrzeczeń, ale też pełne mi-
łości i życzliwości. Dożyła sędziwego wieku i swój piękny jubileusz 90 
lat urodzin obchodziła w otoczeniu kochającej ją rodziny.

WYBORY W KOŁACH PZERiI
Październik i listopad bieżącego roku był czasem kampanii wybor-

czej w kołach terenowych PZERiI w całej Polsce. Taka pora nie jest przy-
padkowa,bowiem 20 dzień października uznany został za Europejski 
Dzień Osób Starszych,a 14 listopada obchodzony jest w naszym kraju 
jako Ogólnopolski Dzień Seniora. Mało kto wie, że hasła obchodów 
przypisano również kwartałom. I tak: I kwartał powinien być obcho-
dzony pod hasłem „Dodawać lat do życia”, II i III – ”Dodawać zdrowia 
do życia”, a IV – ”Ku międzypokoleniowej solidarności”.

W naszej gminie do tej pory funkcjonowało 5 kół emeryckich: w Go-
dowie, Gołkowicach, Łaziskach, Skrbeńsku i Skrzyszowie, z których 
najwięcej członków mają koła: skrzyszowskie i gołkowickie, odpo-
wiednio 184 i 178 (wg stanu na 31.10 br.). One też prowadzą najszerszą 
i najbardziej zróżnicowaną działalność. Jednak po ostatnich wyborach 
ten stan się zmienił.

Na własne życzenie przy jednym głosie sprzeciwu obecni na zebra-
niu członkowie koła w Godowie podjęli uchwałę o jego rozwiązaniu. 
Ale rozwiązać koło na czyjeś życzenie -  to nie takie proste. Sprawa 
jeszcze nie została definitywnie zamknięta.

Nowo wybrane zarządy ukonstytuowały się w następującym skła-
dzie:

KOŁO W GOŁKOWICACH
Paweł Grzonka – przewodniczący,
Stanisław Fornalski – zastępca,
Aniela Błatoń – sekretarz,
Aurelia Tomas – skarbnik,
Stanisława Damiec, Róża Kozinoga i Urszula Łukaszczyk – członkowie;

KOŁO W ŁAZISKACH
Franciszek Gajdosz – przewodniczący,
Józef Widenka – zastępca,
Gabriela Władarz – sekretarz,
Krystyna Koczy – skarbnik,
Adelajda Twardzik – członek;

KOŁO W SKRBEŃSKU
Henryk Klyszcz – przewodniczący,
Antoni Bryła – zastępca,
Alina Szkatuła – sekretarz,
Irena Moczała – skarbnik,
Elżbieta Caniboł – członek;

KOŁO W SKRZYSZOWIE
Lidia Skupień – przewodnicząca,
Aniela Oślizło – zastępca,
Irena Stokowy – sekretarz,
Edyta Sitek – skarbnik,
Helena Granieczny, Grażyna Rduch i Jan Jeleń – członkowie.

Kadencja w organizacji emeryckiej na wszystkich szczeblach trwa 
5 lat. Kolejne wybory w kołach będą więc w roku 2017. Nowo wybra-
nym zarządom życzymy dużo zdrowia i wytrwałości w realizacji zapla-
nowanych zadań i wytyczonych celów.

A.T.

NESTORZY NASZEJ GMINY
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B.O.
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AURELIA SONTOWSKA ZE SKRZYSZOWA

Pani Aurelia z domu Pacewicz urodziła się 19 listopada 1922 roku 
w Tczewie. Jako pięcioletnie dziecko została osierocona przez oboje 
rodziców. Wraz z siostrą Stanisławą trafiły pod opiekę sióstr zakonnych 
klasztoru szarytek w Kartuzach. Jej ukochaną opiekunką była, pocho-
dząca z Katowic, siostra Edyta. 

Zawierucha wojenna sprawiła, że siostry Pacewicz straciły ze sobą 
kontakt i dopiero po wielu latach przez przypadek ich drogi życiowe 
znowu się zeszły. Czas wojny był najtrudniejszym okresem, który uda-
ło się przeżyć Jubilatce tylko dzięki ludzkiej dobroci i życzliwości. Pięt-
no wojny i doświadczenia dzieciństwa spowodowały, że Pani Aurelia 
całe swoje życie poświęciła innym, czynnie działając na rzecz samot-
nych, chorych i biednych w oparciu o wspólnotę Kościoła katolickiego 
w Częstochowie, gdzie mieszkała wraz z mężem Wacławem, oficerem 
Wojska Polskiego, byłym więźniem obozu koncentracyjnego w Stut-
thof.

Z tego małżeństwa urodziło się troje dzieci: syn Leon – pułkownik 
Wojska Polskiego (zmarł w 1995 roku) oraz córki: Danuta – nauczyciel-
ka i Alicja – chemik.
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córki Danuty. Jej życie było trudne, pełne wyrzeczeń, ale też pełne mi-
łości i życzliwości. Dożyła sędziwego wieku i swój piękny jubileusz 90 
lat urodzin obchodziła w otoczeniu kochającej ją rodziny.

WYBORY W KOŁACH PZERiI
Październik i listopad bieżącego roku był czasem kampanii wybor-

czej w kołach terenowych PZERiI w całej Polsce. Taka pora nie jest przy-
padkowa,bowiem 20 dzień października uznany został za Europejski 
Dzień Osób Starszych,a 14 listopada obchodzony jest w naszym kraju 
jako Ogólnopolski Dzień Seniora. Mało kto wie, że hasła obchodów 
przypisano również kwartałom. I tak: I kwartał powinien być obcho-
dzony pod hasłem „Dodawać lat do życia”, II i III – ”Dodawać zdrowia 
do życia”, a IV – ”Ku międzypokoleniowej solidarności”.

W naszej gminie do tej pory funkcjonowało 5 kół emeryckich: w Go-
dowie, Gołkowicach, Łaziskach, Skrbeńsku i Skrzyszowie, z których 
najwięcej członków mają koła: skrzyszowskie i gołkowickie, odpo-
wiednio 184 i 178 (wg stanu na 31.10 br.). One też prowadzą najszerszą 
i najbardziej zróżnicowaną działalność. Jednak po ostatnich wyborach 
ten stan się zmienił.

Na własne życzenie przy jednym głosie sprzeciwu obecni na zebra-
niu członkowie koła w Godowie podjęli uchwałę o jego rozwiązaniu. 
Ale rozwiązać koło na czyjeś życzenie -  to nie takie proste. Sprawa 
jeszcze nie została definitywnie zamknięta.

Nowo wybrane zarządy ukonstytuowały się w następującym skła-
dzie:

KOŁO W GOŁKOWICACH
Paweł Grzonka – przewodniczący,
Stanisław Fornalski – zastępca,
Aniela Błatoń – sekretarz,
Aurelia Tomas – skarbnik,
Stanisława Damiec, Róża Kozinoga i Urszula Łukaszczyk – członkowie;

KOŁO W ŁAZISKACH
Franciszek Gajdosz – przewodniczący,
Józef Widenka – zastępca,
Gabriela Władarz – sekretarz,
Krystyna Koczy – skarbnik,
Adelajda Twardzik – członek;

KOŁO W SKRBEŃSKU
Henryk Klyszcz – przewodniczący,
Antoni Bryła – zastępca,
Alina Szkatuła – sekretarz,
Irena Moczała – skarbnik,
Elżbieta Caniboł – członek;

KOŁO W SKRZYSZOWIE
Lidia Skupień – przewodnicząca,
Aniela Oślizło – zastępca,
Irena Stokowy – sekretarz,
Edyta Sitek – skarbnik,
Helena Granieczny, Grażyna Rduch i Jan Jeleń – członkowie.

Kadencja w organizacji emeryckiej na wszystkich szczeblach trwa 
5 lat. Kolejne wybory w kołach będą więc w roku 2017. Nowo wybra-
nym zarządom życzymy dużo zdrowia i wytrwałości w realizacji zapla-
nowanych zadań i wytyczonych celów.

A.T.
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SP KROSTOSZOWICE MALI PATRIOCI

11 listopada to święto wszystkich Polaków. Tradycja świętowania 
odzyskania przez nasz kraj niepodległości jest szczególnie zakorzenio-
na w sercach harcerzy i zuchów. Na dowód tego krostoszowicka gro-
mada zuchowa „Bajkowy Świat” zaprosiła swoich szkolnych kolegów 
i grono pedagogiczne na program artystyczny przygotowany wspól-
nie z drużynowymi. Cała społeczność szkolna przeniesiona została 
w czasy walk o niepodległość, bohaterskich czynów i porywów serca. 
Zuchy wcielały się w role ważnych historycznych postaci, aby w spo-
sób barwny i obrazowy ukazać najmłodszym kolegom historię Polski. 
Do najbardziej wzruszających momentów całego przedstawienia na-
leżało wspólne odśpiewanie na stojąco przez całą gromadę zuchową 
pieśni „Boże, coś Polskę”. Przeprowadzając widzów przez ścieżki histo-
rii naszego kraju, zuchy wyśpiewały także „Warszawiankę” i „Rotę”. Na 
zakończenie nie zabrakło optymistycznego współczesnego akcentu, 
mali aktorzy z biało – czerwonymi flagami w rękach wyśpiewali głośno 
„Kocham Cię, Polsko”.

Dominika Sikora

KONKURS ŚWIĄTECZNY 
23 listopada uczniowie krostoszowickiej szkoły, zaopatrzeni w kle-

je, brokaty, flamastry i inne potrzebne pomoce, przystąpili do I edycji 
Szkolnego Konkursu Plastycznego „ Najpiękniejsza kartka świąteczna”. 
Projekt kartki i trudniejsze do wykonania elementy uczniowie mogli 
przygotować w domu wspólnie z rodzicami, jednak całą kartkę musieli 
wykonać w ciągu 45 minut lekcji.

Dominika Sikora

… A Z GOŁKOWIC DO 
DARŁÓWKA

To właśnie tam pojadą gołkowiccy emeryci na wczasy w przyszłym 
roku. Taką informację podał do wiadomości zebranym Paweł Grzon-
ka na spotkaniu z okazji Dnia Seniora obchodzonym w tym roku 06 
listopada. Spotkanie poprzedziło zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

Na imprezie nie obyło się bez uhonorowania jubilatów: Otylii Mar-
szolik świętującej swoje 85-lecie i Emila Kowola, który obchodził 80. 
rocznicę urodzin. Przewodniczący złożył Jubilatom życzenia zdrowia, 
wszelkiej pomyślności i spokojnych dni w otoczeniu rodziny i przyja-
ciół, a pozostali uczestnicy z zawsze dyspozycyjną Borowianką dopeł-
nili je,śpiewając „Sto lat”.

Biorący udział w spotkaniu dowiedzieli się też, że w przyszłym roku 
w czerwcu odbędzie się wycieczka do Pragi, w lipcu – pielgrzymka do 
Starego Lichenia, a w okresie 16-28 sierpnia zainteresowani mogą od-
poczywać nad morzem, właśnie w Darłówku. Szczegółowy plan pra-
cy na rok 2013 zostanie podany w styczniu na spotkaniu z okazji Dnia 
Babci i Dnia Dziadka, który zaplanowano na 22 dzień tego miesiąca.

W części biesiadnej uczestnicy tegorocznych wczasów w Krynicy 
Morskiej z nostalgią wspominali tamten nadmorski pobyt, a zwłaszcza 
wycieczki organizowane przez rezydentkę DW „Prima”i BT Kulig-Travel. 
Chętni mieli okazję zwiedzić zamek w Malborku, Trójmiasto, popłynąć 
statkiem do Fromborka, mogli uczestniczyć w wycieczkach pieszych 
po okolicy. Ukoronowaniem wszystkich wyjazdów był rejs statkiem po 
Kanale Ostródzko-Elbląskim, zaliczanym do ewenementów inżynierii 
wodnej w skali światowej. Kanał, zaprojektowany na pocz. XIX w., jest 
pomnikiem techniki i jedynym działającym tego typu obiektem tech-
niki hydrotechnicznej na świecie.

Tak więc było co wspominać,ale też snuć plany na przyszłość.
Dzień Seniora był ostatnią imprezą emerycką w Gołkowicach 

w kończącym się roku.
A.T.

LISTOPAD / GRUDZIEŃ 2012

W środku jubilaci O. Marszolik i E. Kowol

ZAPROSZENIE DO WSPÓLNEGO 
KOLĘDOWANIA

05 stycznia 2013 r. w godowskim kościele odbędzie się po raz 7. 
ADESTE FIDELES. Tegoroczne hasło kolędowania brzmi: WYPIĘKNIJMY 
KOLĘDĄ, WYPIĘKNIJMY MIŁOŚCIĄ. Mszy św. o godz. 17.00 przewod-
niczyć będzie gość honorowy festiwalu, ks. prof. Jerzy Szymik. Wy-
stąpią również na niej muzycy z Finlandii: Krystian Tesarczyk – sak-
sofonista i Matti Veikko Kussi – organista,a bezpośrednio po mszy 
zaplanowano koncert w ich wykonaniu.

Wcześniej – w formie konkursu – kolędować będą chóry i zespoły 
muzyczne, które oceniać będzie jury, a na zakończenie wystąpi Gmin-
na Orkiestra Dęta pod dyrekcją Ryszarda Wachtarczyka.

Regulamin, karta zgłoszenia i inne szczegóły dostępne są na stro-
nie internetowej festiwalu.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do śpiewa-
nia i słuchania kolęd.

Organizatorzy
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KONKURS ŚLONSKICH MONOLOGÓW

12 listopada br. w Ośrodku Kultury w Godowie odbył się Konkurs 
Ślonskich Monologów. Konkurs organizowany był przez Ślonsko Feraj-
na oraz Urząd Gminy w Godowie pod patronatem posła Marka Plury. 
Ślonsko godka prezentowali uczniowie placówek oświatowych z gmi-
ny Godów:

1. Marcin Grim: ,,O słowiku, kiery rod szpacyrowoł” – Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Skrbeńsku, opiekun: Jadwiga Rogoś;

2. Michał Krzyżok: ”Jak to u nas na wsi program o warzyniu krynciyli” 
– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Godowie, opiekun: Mirela Pro-
chasek;

3. Paulina Grześkiewicz: ”Smażonka” – Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny w Łaziskach, opiekun: Anna Studzińska;

4. Julia Wodecka: ”Sześciolatek we szkole” i Mateusz Kisiel: 
„Uczniowski amory” – Szkoła Podstawowa w Krostoszowicach, 
opiekun: Dominika Sikora;

5. Kinga Błatoń – 6-latka: ”Kubuś Puchatek i maszkety” Przedszkole 
Publiczne w Gołkowicach, opiekun: Weronika Prochasek;

6. Martyna Warło: ”Murzinek Bambo” i Paweł Herman: ”Górnicze BHP” 
– ZS w Gołkowicach- szkoła podstawowa, opiekun: Ewa Chmiel;

7. Aleksandra Surowy: ”Lekcyjo” i Justyna Marcol: ”Feryje u ciotki” 
– ZS w Gołkowicach – gimnazjum, opiekun: Anna Biedrońska;

8. Jakub Pająk: „O Hilarym” i Oliwia Madecka: „Kto żeś je” – Przed-
szkole Publiczne w Skrzyszowie, opiekun: Mariola Moczała;

9. Kevin Rugor: ”Po rewirze” – ZS w Skrzyszowie – szkoła podstawo-
wa, opiekun: Aleksandra Caniboł;

10. Agnieszka Krawczyk: ”O Skryszowie” – ZS Skrzyszów – 
gimnazjum, opiekun: Aleksandra Caniboł.

Ich występy oceniało jury w składzie:
• Bronisław Wątroba – fraszkopisarz, animator kultury, po-

pularyzator śląskiej mowy;
• Piotr Będziński – autor „12 opowieści starego Bugle z Go-

rzyc”; 
• Andrzej Roczniok – samorządowiec, działacz na rzecz 

uznania narodowości śląskiej;
• Marian Makula – satyryk, artysta estradowy, autor książek 

i innych tekstów;
• Henryk Siedlaczek – poseł na Sejm RP;
• Marek Plura – poseł na Sejm RP.

Po burzliwych obradach wręczone zostały nagrody ufundowane 
przez Wójta Gminy Godów oraz posła Marka Plurę.

 
I miejsce zajęła Julia Wodecka, II miejsce – Aleksandra Surowy, któ-

rej towarzyszył kościotrup Karol, zaś III miejsce zajął Marcin Grim. Wy-
różniona została Oliwia Madecka.

 
Ponadto członkowie jury indywidualnie dodatkowo wyróżnili 

uczestników, wręczając im pamiątkowe upominki: Marian Makula – 
Agnieszkę Krawczyk, Jakuba Pająka i Justynę Marcol, wręczając im 
płyty CD ze śląskimi piosenkami; Andrzej Roczniok śląski potencjał do-
strzegł w Julii Wodeckiej, Kindze Błatoń oraz Agnieszce Krawczyk i Ju-
stynie Marcol. Dziewczyny otrzymały pamiątkowe książki. Bronisław 
Wątroba książki z fraszkami własnego autorstwa wręczył wszystkim 
uczestnikom powyżej 12 lat. Piotr Będziński wyróżnił Kevina Rugora, 
Paulinę Grześkiewicz oraz Justynę Marcol.

Imprezę prowadził członek stowarzyszenia Ślōnskŏ Ferajna Peter 
Langer. Na oficjalnej stronie Ślōnski Ferajny ukazał się artykuł, który 
określa nasz konkurs jako „najlepszy konkurs monologów”. Można też 
przeczytać, że jury, w składzie jak wyżej, tym razem nie miało żadnych 
wątpliwości – uczestnicy tegorocznego konkursu byli świetnie przy-
gotowani, zdecydowanie najlepiej ze wszystkich startujących  w do-
tychczasowych edycjach. Ôsprŏwiali na luzie i z polotym. Było słychać, 
że bajtle gŏdajōm po ślōnsku w domach, dlatego też wygłoszenie mo-
nologów nie sprawiało im żadnej trudności. 

Katarzyna Kubica
Referat Oświaty, Kultury i Zdrowia

Komisja konkursowa

Nagrodzeni uczestnicy konkursu z Posłami
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O tym, że nauka to nie tylko żmudne siedzenie w ławkach, słucha-
nie nauczyciela i wykonywanie ćwiczeń, przekonani są uczniowie 
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Godowie, którzy w tym roku 
szkolnym uczestniczyli już w wielu niecodziennych lekcjach i spotka-
niach z ciekawymi ludźmi. Tym samym pogłębili swoją więź ze środo-
wiskiem lokalnym, z jego tradycjami i historią. Poszerzyli swoją wiedzę 
i uświadomili sobie, jak wiedza zdobywana na różnych przedmiotach 

W GODOWIE „NA GÓRCE”  
NIE TYLKO SIEDZIMY W ŁAWKACH…

II BIESIADA ŚLĄSKA
W sobotnie popołudnie, 17 listopada, odbyła się w Zespole Szkół 

II Biesiada Śląska zorganizowana przez Rady Rodziców szkoły pod-
stawowej i gimnazjum.O dobrą zabawę zadbali muzykujący rodzice 
uczniów: Danka i Kazimierz Szczypkowie, Iza Klapuch i Paweł Sobik, 
a gościem honorowym był zespół Familijo. Oczywiście, wystąpili rów-
nież uczniowie obu szkół, przedstawiając zróżnicowany program arty-
styczny. Były piosenki, skecze i przedstawienia przygotowane wspól-
nie z nauczycielami.

Niesamowitym zainteresowaniem cieszył się śloński bufet. Był ko-
łocz, były kołoczki, pączki, zimne i ciepłe napoje oraz chleb z przepysz-
nym fetym i kiszonym ogórkiem oraz żurek.

Aneta Witek

ZSP GODÓW

Wizyta w GBP w Godowie

Uczniowie SP na II Biesiadzie Śląskiej

Familia Szlachecka
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W bieżącym roku szkolnym świetlica i biblioteka szkolna Szkoły 
Podstawowej w Skrzyszowie opracowały cykl comiesięcznych spo-
tkań pod hasłem: „Popołudnia z książką”, których celem jest przybliża-
nie uczestnikom literatury dziecięcej. Dotąd odbyły się trzy spotkania. 
Pierwsze z nich – 27 września – dotyczyło twórczości Astrid Lindgren. 
Podczas dwugodzinnych zajęć uczestnicy wysłuchali fragmentów 
„Pippi Pończoszanki”, obejrzeli wystawkę książek autorki, projekto-
wali wizytówki na drzwi Willi Śmiesznotki, kolorowali portrety Pippi, 
wzięli udział w konkursie śmiesznych min i wymyślaniu zabawnych 
nazw, rysowali w parach na balonach twarz Pippi oraz chodzili tyłem 
jak tytułowa bohaterka. 30 października odbyły się drugie zajęcia, tym 
razem poświęcone bohaterowi książki A. A. Milne. Miłą niespodzianką 
dla wszystkich była obecność Anny Polnik, bibliotekarki z Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Skrzyszowie. Na zajęciach pojawił się także sam 
Kubuś Puchatek, którego dzieci radośnie przywitały piosenką. Pod-
czas spotkania m. in. czytano fragmenty książki, rozwiązywano tema-
tyczne zadania, rysowano laurki i tworzono „drzewo dobrych manier”. 
Przy słodkim miodku i w miłej atmosferze szybko upłynął czas, a na 
znak obecności dzieci otrzymały kolejną pieczątkę do swoich czytelni-
czych książeczek. 23 listopada odbyło się kolejne spotkanie, a jego ty-
tuł brzmiał: „Magiczne wiersze Juliana Tuwima”. Uczniowie wysłuchali 
wierszy poety w interpretacji starszych kolegów oraz utworów z płyty 
Michała Żebrowskiego, a potem rysowali do nich ilustracje. Wszystkie 
spotkania przebiegały w miłej atmosferze, a stali uczestnicy pytają 
o kolejne zajęcia.

I. Brudny

SUKCES W KONKURSIE 
PLASTYCZNYM 

Uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie Adam Sporysz 
otrzymał wyróżnienie w kategorii klas IV-VI w konkursie plastycznym 
„Moja wieś w Europie” organizowanym przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego. Konkurs został zrealizowany w ramach Kra-
jowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 – 2013. Adam w swojej pracy namalował kościół 
św. Anny w Gołkowicach. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 4 
grudnia w Katowicach. 

I. Brudny 

ZS SKRZYSZÓW ZS SKRZYSZÓW

ŚLĄSKI TYDZIEŃ  
W ŁAZISKIM PRZEDSZKOLU
„W naszej przedszkolnej rodzinie śląska tradycja nie zginie!” – pod 

takim hasłem upłynął Śląski Tydzień w łaziskim przedszkolu. Dzieci 
wzbogaciły wiedzę o swoim regionie, poznały tradycje, zwyczaje i kul-
turę Śląska.

W przedszkolnej szatni powstał śląski kącik, gdzie znalazły się lalki 
przebrane w stroje ludowe i dawne przedmioty codziennego użytku 
m.in. żelazko z duszą, młynek, maselniczka. Natomiast w przedszkol-
nych salach było słychać gwarę i ludowe przyśpiewki, a z kuchni do-
biegały zapachy śląskich dań. 

W pamięci dzieci na długo pozostanie wizyta przedstawicielek Koła 
Gospodyń Wiejskich z Łazisk, które opowiedziały przedszkolakom, 
„jak to downo tymu było”. Panie zaprezentowały „prani na rompli”, 
„szkubani piyrzo”, „kiszyni kapusty” i „działani masła”. Większość dzie-
ci pierwszy raz w życiu słyszało na ten temat i widziało niektóre re-
kwizyty, dlatego wzbudziło to w nich takie zainteresowanie, że chciały 
spróbować same. Na koniec spotkania były wspólne śpiewy, tańce 
i pamiątkowe fotografie.

Przedszkole odwiedziła również tancerka Zespołu Pieśni i Tańca 
„Vladislavia”, Dominika Brzoza, która zaprezentowała dzieciom tańce 
i zabawy regionu śląskiego.

Dzieci miały okazję usłyszeć także zabawne monologi w gwarze 
śląskiej zaprezentowane przez Julię Wodecką z Krostoszowic – zdo-
bywczynię I miejsca w Konkursie Śląskich Monologów oraz Julię Woj-
tek z Łazisk – zdobywczynię III miejsca w Międzyszkolnym Konkursie 
Gwary.

Uwieńczeniem Śląskiego Tygodnia była akademia z okazji Dnia 
Górnika, na której zgromadzili się przedstawiciele Stowarzyszenia 
Świętej Barbary, przedstawiciele władz lokalnych oraz ojcowie i dziad-
kowie dzieci szkolnych i przedszkolnych. Wiązankę tańców regional-
nych zaprezentowanych przez przedszkolaków przeplatały recytacje  
i skecze w wykonaniu uczniów ZSP.

Dorota Jędrusik

ZSP ŁAZISKA

SPOTKANIE ZE SZNUPKIEM
29 października Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrbeńsku odwie-

dził policjant Bogdan Polak, który przyjechał, aby przeprowadzić 
wśród dzieci przedszkolnych oraz uczniów klasy pierwszej prelekcję 
na temat bezpieczeństwa. Na wstępie opowiedział dzieciom, na czym 
polega praca policjanta, a później wyjaśnił, jak należy się zachować, 
kiedy zaczepi ich ktoś nieznajomy czy zaatakuje pies, a także przypo-
mniał im podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące na dro-
dze. Gość z policji przygotował również dla dzieci wspaniałą niespo-

dziankę – przyjechał 
wraz z maskotką 
policyjną – psem 
o imieniu Sznupek, 
który po wygłoszo-
nej prelekcji przy-
szedł do dzieci, aby 
się z nimi zapoznać 
i zrobić pamiątkowe 
zdjęcie.

Anna Prochasek

ZSP SKRBEŃSKO

POPOŁUDNIA  
Z KSIĄŻKĄ

Popołudnie z książką

Grupa Pszczółek,czyli 3-latki z tancerką  
Zespołu Pieśni i Tańca „Vladislavia”Sznupek wśród dzieci ZSP w Skrbeńsku
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ŚWIĘTO PLUSZOWEGO MISIA
25 listopada swoje święto miały wszystkie Pluszowe Misie. Aby 

uczcić ten dzień w szczególny sposób, przedszkolaki oraz uczniowie 
z 1. klasy wraz z misiami-maskotkami odwiedziły książnicę. Odbył się 
także konkurs plastyczny na portret misia.

Adriana Piwońska

W Bibliotece Publicznej w Łaziskach konkursy czytelnicze cieszą 
się sporą popularnością, szczególnie wśród dzieci, które wiedzą, że 
biblioteka, to nie tylko wypożyczalnia książek, ale również miejsce mi-
łych spotkań. W ostatnim miesiącu czytelnicy mogli wykazać się swoją 
wiedzą w konkursach pt.: „Tęga głowa” i „Dzieci z Bullerbyn”.

Konkursy odbywały się w wesołej i przyjaznej atmosferze, a zwy-
cięzcy otrzymali nagrody książkowe. W pierwszym z nich zwyciężyły: 
Natalia Twardzik, Kinga Adamczyk i Angelika Rędzia, natomiast 
w konkursie „Dzieci z Bullerbyn”największą wiedzą wykazały się: Julia 
Przybyła, Emilia Przygoda i Klaudia Pietroszek.

Zapraszam wszystkich chętnych do udziału w kolejnych konkur-
sach.

Ewa Jeleń

„Miś – mój mały przyjaciel” – to tytuł konkursu plastycznego ogło-
szonego przez GBP w Godowie dla najmłodszych czytelników. Do 
konkursu zgłoszono ponad 30 prac dzieci z całej gminy, wykonanych 
różnymi technikami. Ogłoszenie wyników nastąpiło 6 grudnia br. na 
stronie www.mlodzi-godow.com. Zwycięzcy otrzymali nagrody. Dzię-
kujemy za udział.

W bibliotekach publicznych naszej gminy trwa akcja zbierania 
plastikowych nakrętek po butelkach z soków, napojów, wody, mleka, 
środków chemicznych i przemysłowych. Nasi użytkownicy uzbierali 
ich już ponad 70 kg, a my przekazaliśmy je czekającemu na wózek 
inwalidzki Tomkowi. Zachęcamy wszystkich do włączenia się w akcję 
„I Ty możesz pomóc! To nic nie kosztuje”.

Bożena Holesz

JESIENNE CIEKAWOSTKI 
Z „BAJKOWEGO WZGÓRZA”

Zanim zima w pełni nastanie,
zróbmy jesienne podsumowanie.
Wiele w naszym przedszkolu się działo,
zabaw i śmiechu nie brakowało.
We wrześniu jarzyny u nas królowały,
dzieci z ziemniakiem konkurencje miały,
zaś z rudą marchewką pięknie tańcowały.
W październiku uroczystość była nie byle jaka,
bo Pasowanie na Przedszkolaka.
Z bajek postaci wyskoczyły
i wspólnie wszystkie się bawiły.
Żabki tańczyły z Krasnalami,
a Gumisie zaś z Kotkami.
Smerfy uważnie się przyglądały,
bo po raz pierwszy w naszym przedszkolu witały.
W listopadzie pomimo, że niebo zakryły chmury,
dzień dla dzieci nie był ponury,
gdyż bibliotekę odwiedziły
i mnóstwo książek zobaczyły.
Razem z Franklinem podróżowały
i wszystko dokładnie zobaczyć chciały.
To jeszcze nie koniec tych uroczystości,
gdyż Miś Pluszowy u nas zagościł,
4. urodziny z nami świętował
i wszystkie dzieci tortem częstował.
W ostatni dzień listopada wróżyć nam wypada.
Andrzejkowe wróżby kryją wielką moc,
każde dziecko lało przez dziurkę od klucza wosk.
Odpowiedzi na pytania i marzenia znamy,
ale na wyniki jeszcze poczekamy.
O tradycjach górniczych dzieci się dowiedziały,
kiedy z górnikami w przedszkolu spotkanie miały.
A odważne sześciolatki ciemności się nie bały
i kopalnię „Guido” w Zabrzu z ciekawością zwiedzały.
Wrażenia z wycieczki były ogromne,
a opowieści dzieci… o tym już nie wspomnę!

K. Żymełka, M. Grzonka

Czyj Miś jest najładniejszy?

Miś też lubi książki

Urodziny Misia w Bajkowym Wzgórzu

Z wizytą w bibliotece w Skrzyszowie
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LKS Gwiazda Skrzyszów była organizatorem 3. edycji turnieju junio-
rów Carland Cup, który odbył się na Orliku w Krostoszowicach. W tur-
nieju wzięło udział 5 drużyn. Uzyskano następujące wyniki:

Polonia Łaziska – Polonia Marklowice 4:0
KS 27 Gołkowice – Wicher Wilchwy 2:1
LKS Gwiazda Skrzyszów – Polonia Łaziska 1:1
Polonia Marklowice – KS 27 Gołkowice 4:0
Wicher Wilchwy – LKS Gwiazda Skrzyszów 0:2
Polonia Łaziska – KS 27 Gołkowice 4:1
Wicher Wilchwy – Polonia Marklowice 3:0
LKS Gwiazda Skrzyszów – KS 27 Gołkowice 5:0
Wicher Wilchwy – Polonia Łaziska 1:7
Polonia Marklowice – LKS Gwiazda Skrzyszów 4:5

Szczególnie okazałe stroje zaprezentowali goście z Bogumina. Wszy-
scy występujący otrzymali pamiątkowe dyplomy i statuetki. Tradycyj-
nie też na zakończenie Przeglądu wykonano pamiątkową zbiorową 
fotografię. Organizatorem imprezy było Starostwo Powiatowe w Wo-
dzisławiu Śląskim.

Wojciech Raczkowski
Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.

28 listopada br. w Rydułtowskim Centrum Kultury FENIKS odbył się 
XIII Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych. Zaprezentowa-
ło się w nim trzynaście grup  z terenu powiatu wodzisławskiego,w tym 
3 z gminy Godów: Gospodynki, Melodia i Podbuczanki W tym roku 
przegląd po raz pierwszy w swojej historii miał charakter międzynaro-
dowy, gdyż wzięły w nim udział również panie z czeskiego Bogumina. 
Repertuar imprezy składał się przede wszystkim z pieśni i przyśpiewek 
ludowych, a zespoły wystąpiły w efektownych strojach regionalnych. 

MAGIA ŚWIĄT  
BOŻEGO NARODZENIA

10 grudnia  w sali posiedzeń Urzędu Gminy Godów odbyło się uro-
czyste rozdanie nagród w konkursie na najpiękniejszą kartkę bożo-
narodzeniową pn.: „Magia Świąt Bożego Narodzenia”. Dyplomy 
i nagrody laureatom konkursu wręczali: poseł Krzysztof Gadowski, 
radna Sejmiku Województwa Śląskiego Anna Hetman, przedstawiciel 
Fundacji PRO FUTURO Beata Skowrońska oraz astępca Wójta Gminy 
Godów Tomasz Kasperuk i przewodniczący Rady Gminy Godów An-
toni Tomas. Wśród zaproszonych gości były wyróżnione dzieci wraz 
z rodzicami, a także ich opiekunowie i dyrektorzy placówek oświato-
wych.

Powyższy konkurs  zorganizowany został przez posła K. Gadow-
skiego, wójta Mariusza Adamczyka, radną SWŚ A. Hetman oraz Fun-
dację PRO FUTURO.  Adresowany był do wszystkich dzieci w wieku 
przedszkolnym oraz uczęszczających do szkół podstawowych  w gmi-
nie Godów. Zadaniem uczestników było przedstawienie polskiej tra-

Laureaci konkursu Magia Świąt Bożego Narodzenia

dycji Świąt Bożego Narodzenia lub ich nastroju w postaci kartki świą-
tecznej wykonanej dowolną techniką pracy. Oceniany był w trzech 
kategoriach wiekowych: dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci z klas 
I – III szkoły podstawowej oraz dzieci z klas IV – VI. Prace nagrodzone 
i wybrane przez jurorów zostaną wydrukowane w formie kartek świą-
tecznych i wysłane z życzeniami do najważniejszych osób, instytucji 
i organizacji w kraju i za granicą oraz mieszkańców Godowa. Laureaci 
otrzymali nagrody ufundowane przez posła K. Gadowskiego, senatora 
Adama Ździebłę, radną SWŚ Annę Hetman, Fundację PRO FUTURO 
oraz Wójta Gminy Godów. 

Jako najładniejsza została wybrana kartka Laury Tatarczyk. 
Laureaci konkursu:

KATEGORIA – PRZEDSZKOLA:
1. Laura Tatarczyk z Przedszkola Publicznego im. Przyjaciół Kubu-

sia Puchatka w Gołkowicach,
2. Zuzanna Dziwoki z Przedszkola Publicznego w Zespole Szkol-

no-Przedszkolnym w Godowie,
3. Patrycja Przybyła z Przedszkola Publicznego „Bajkowe Wzgó-

rze” w Skrzyszowie.
KATEGORIA – SZKOŁY PODSTAWOWE KL. I-III:

1. Aleksandra Walter z kl. II A Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół 
w Gołkowicach,

2. Jakub Kłosek z kl. III A Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół 
w Gołkowicach,

3. Klaudia Pietroszek z kl. II Szkoły Podstawowej w Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym w Łaziskach.

KATEGORIA – SZKOŁY PODSTAWOWE KL. IV-VI:
1. Kinga Grzegoszczyk z kl. VIA Szkoły Podstawowej w Zespole 

Szkół w Gołkowicach,
2. Kinga Szydlik z kl. V Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Łaziskach,
3. Paulina Karasek z kl. IVA Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół 

w Gołkowicach.
Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Magdalena Czyż 
Referat Oświaty, Kultury i Zdrowia

CARLAND CUP JUNIORÓW

PO RAZ TRZYNASTY PREZENTOWALI ŚLĄSKĄ KULTURĘ LUDOWĄ

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
1. Polonia Łaziska 10 16 : 3
2. LKS Gwiazda Skrzyszów 10 13 : 5
3. Polonia Marklowice 3 8 : 12
4. Wicher Wilchwy 3 5 : 11
5. KS 27 Gołkowice 3 3 : 14

Najlepszym strzelcem został Kamil Szkatuła (Łaziska) – 10 bramek, 
za najlepszego bramkarza uznano Mateusza Sosnę (Łaziska), a naj-
lepszym zawodnikiem był Karol Szuła (Skrzyszów).

Turniej został rozegrany w ramach obchodów 80-lecia LKS Gwiazda 
Skrzyszów. Nagrody wręczali prezes tego klubu Krzysztof Surowiec 
i właściciel firmy Carland – Tomasz Dróżdż.

B.O.
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DLA KAŻDEGO COŚ 
CIEKAWEGO...

Gminne Centrum Kultury,Sportu i Turystyki w Godowie zaprasza  
na zajęcia do swoich placówek.

OŚRODEK KULTURY W GODOWIE
tel. 32 47 65 630, kierownik: Karina Skrzyszowska

Wtorek
18:30 aerobik
 spotkania zespołu,, BALLADA”
Środa
18:00  „ART POMPOWNIA” – zajęcia kreatywne dla Pań
18:00  aerobik
Czwartek
18:00  „ART POMPOWNIA” – zajęcia kreatywne dla Pań
18:00  aerobik

W ośrodku odbywają się indywidualne lekcje nauki gry na gitarze.
W godzinach otwarcia istnieje także możliwość gry w tenisa stołowego.

OŚRODEK KULTURY W GOŁKOWICACH
tel. 32 47 27 532, kierownik: Judyta Marcol

Poniedziałek 
17:00  warsztaty plastyczne dla dzieci
18:00  spotkania chóru ECHO
18:15  warsztaty teatralne dla dzieci – Teatr Naszej
 Wyobraźni
Piątek
16:30  Iskierki – dziecięcy zespół taneczny
15:30  rozgrywki w skata sportowego

W ośrodku odbywają się indywidualne lekcje nauki gry na gitarze.
Od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00 otwarty jest Punkt Infor-
macji Turystycznej. W godzinach pracy ośrodka istnieje możliwość 
skorzystania z bezpłatnej kafejki internetowej.

OŚRODEK KULTURY W SKRZYSZOWIE
tel. 32 47 26 417, kierownik: Paweł Sobik

Poniedziałek 
16:30 – 19:30  zajęcia w pracowni ceramicznej
20:15 – 21:30  taniec towarzyski dla dorosłych
Wtorek
13:00  nauka gry na gitarze, keyboardzie, klarnecie 
  i saksofonie
17:00  próba zespołu FAMILIJO
18:00  próba chóru ABSOLWENT
Środa 
13:00  nauka gry na gitarze, keyboardzie, klarnecie 
  i saksofonie
16:30 – 19:30  pracownia ceramiczna
19:00  zumba fitness
Czwartek
15:30  taniec nowoczesny dla dzieci i młodzieży
16:00  rozgrywki skata sportowego
Piątek
17:00  rozgrywki szachowe

OŚRODEK KULTURY W SKRBEŃSKU
tel. 32 47 27 050, kierownik: Katarzyna Dobisz

Wtorek
17:00 warsztaty plastyczne dla dzieci
18:30 aerobik
Środa
17:00  spotkania zespołu MELODIA
Czwartek
18:30  aerobik

Organizujemy także imprezy okolicznościowe, szkolenia, konferen-
cje, oferujemy możliwość wynajmu sali. Dodatkowe informacje do-
stępne są w ośrodkach kultury.

Judyta Marcol 

TENISIŚCI GRAJĄ W KRATKĘ
Bardzo nierówno w tym sezonie grają tenisiści stołowi Gwiazdy 

Skrzyszów w rozgrywkach III ligi śląskiej. Oprócz dobrych meczów 
z wyżej notowanymi drużynami zdarzają się kiepskie z drużynami, 
z którymi powinni wygrać. Nie potrafią wygrać meczów, które były 
wygrane: albo remisują, albo nieznacznie przegrywają.

W kolejnych meczach drużyna Gwiazdy osiągnęła następujące wy-
niki:

 1. MUKS Jedynka Pszów – 5:5 – LKS Gwiazda Skrzyszów
(Oślizło, Stebel, Makowski po 1,5, Balawajder 0,5)

 2. LKS Gwiazda Skrzyszów – 5:5 – LKS II Rój Żory
(Balawajder 2,5, Stebel 2, Makowski 0,5)

 3. Gwarek Ornontowice – 5:5 – LKS Gwiazda Skrzyszów
(Oslizło 2, Balawajder 1,5, Stebel 1, Makowski 0,5)

 4. LKS Gwiazda Skrzyszów – 4:6 – UKS The Best Bestwinka
(Balawajder 1,5, Oślizło 1,5, Stebel 0,5, Makowski 0,5)

 5. LKS Gwiazda Skrzyszów – 4:6 – Wicher Wilchwy
(Balawajder 1,5, Oślizło 1, Stebel 1, Godoś 0,5)

B.O.

Od stycznia 2013 r. Gminna Biblioteka Publiczna rozpocznie reali-
zację projektu „SZOŁ – młodzieżowe warsztaty muzyczne”, skierowa-
nego do młodzieży w wieku 13-19 lat mieszkającej w gminie Godów. 

SZOŁ – MŁODZIEŻOWE WARSZTATY MUZYCZNE
Na zajęciach, prowadzonych przez profesjonalnych muzyków, 

uczestnicy zyskają szansę rozwijania swoich umiejętności wokalnych 
i muzycznych. Na zakończenie młodzi wokaliści nagrają własną płytę 
oraz będą mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności na zorgani-
zowanym koncercie kończącym projekt.

Warsztaty odbywać się będą w siedzibie biblioteki w Godowie raz 
w tygodniu, w okresie od stycznia do czerwca. Planowane są również 
wyjazdowe sesje do studia nagrań. Koordynatorem projektu jest Ad-
riana Piwońska. 

Projekt realizowany jest w ramach programu „Równać Szanse 2012 
– Regionalny Konkurs Grantowy” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wol-
ności, administrowanej przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Kwo-
ta otrzymanej dotacji wynosi 7.000,- zł.

Zapisy na warsztaty prowadzone są do 18 stycznia 2013 r. w siedzi-
bie GBP w Godowie, ul. 1 Maja 18 oraz wstępnie pod nr. telefonu 32 47 
27 070. Liczba miejsc ograniczona. 

Serdecznie zapraszamy. 

Uwaga!
Zmiana godzin pracy Biblioteki Publicznej w Krostoszowicach. 
W okresie od 1 grudnia 2012 r. do 31 marca 2013 r. zapraszamy 
Czytelników i Użytkowników w godz. od 1000 do 1700.

Bożena Holesz
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ZNACZENIE WYRAZÓW
Poziomo:
B-7 przyimek; C-6 strach ma wielkie; E-5 literackie, sztuki, muzycz-
ne; F-5 staroegipski bóg Słońca; F-8 miara długości; G-4 twórca 
„Cyganerii”; H-4 wykrzyknik; H-10 ... 40 czyści, smaruje, konserwuje;
I-4 wentylacyjny, wyciągowy; I-9 dar Trzech Króli; J-3 córka Zeusa 
i Eris; J-7 miasto w Szwajcarii; K-2 dawniej: cukierek mleczny; K-11 
serca, ognia; L-2 był nim Shrek; L-6 Renault Sandero …; Ł-2 okrą-
głe okno wypełnione witrażem; Ł-9 mniejszość etniczna w Japonii; 
M-1 tam spali pasterze; M-6 Uważam… Historia; M-10 początek ma 
na Białorusi; N-7 miara gruntu; O-7 symbol chemiczny radu.

Pionowo:
2-K wojskowy mundur polowy; 3-J w gwiazdozbiorze Perseusza; 
4-G pierwsi witali Dzieciątko; 5-E formularz; 6-C składnik moczki; 
6-K Adam Andrzej Ostrowski; 7-A w kolędzie truchleje; 7-I z Kac-
prem i Melchiorem; 8-B znaleźli je w żłóbku; 8-M jednostka w dzie-
jach Ziemi; 9-E obsiany obszar gruntu; 9-I duża mrówka; 10-E imię 
żeńskie; 10-L dopływ Rodanu; 11-H „W polu pasterska … już śpi”; 
12-Ł król Alemanów; 13-K Rzeczpospolita Polska; 14-Ł święty.

Hasło:
L-3, E-5, C-9, H-10, Ł-14, L-9, G-8, H-8, J-4, F-9, I-7, C-6, K-11, E-8, L-3, 
K-6, G-9, J-3, F-5, B-7, H-11, C-8, M-4, Ł-11, I-10, F-9, G-4, L-2, L-3, E-10, 
B-8, M-10, D-8, F-6, I-7, H-8, E-5, M-7, G-10, M-13, L-7, N-7, K-5, C-7, Ł-4, 
Ł-6, J-5, O-7, L-11, J-4, I-6, L-3, M-2, B-8, G-9, E-7, K-4.

Wśród Czytelników, którzy do 05 stycznia 2013 r. nadeślą pra-
widłowo rozszyfrowane hasło krzyżówki, rozlosowane zostaną na-
grody książkowe.

Za prawidłowo odgadnięte hasło z nr. 5 (93) nagrody wylosowa-
li: Lucyna Tomala ze Skrbeńska, Aurelia Kwaśny z Wodzisławia Śl. 
i Łukasz Zniszczoł z Gołkowic. Gratulujemy! Hasło brzmiało:

Ojczyzna to ziemia i groby. Narody, tracąc pamięć, tracą życie.
Nagrody należy odebrać w OK w Gołkowicach w godzinach jego 

pracy.
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Krzyżówka           Świąteczna
HISTORIA KRZYŻAMI ZNACZONA

Krzyż przedstawiony w ostatnim numerze „Jesteśmy” usytuowany 
jest w Godowie, na skwerze obok ronda, a jego historia jest następu-
jąca.

Mieszkańcy Godowa, najwięcej z ulic sąsiadujących z rondem, już 
w październiku 2006 r. zwrócili się z prośbą do proboszcza, ks. Syl-
westra Niesyty, o zgodę na postawienie nowego krzyża na skrzyżo-
waniu ulic: 1 Maja, Powstańców Śl. i Gliniki. Miejsca nie wybrano przy-
padkowo: wcześniej stał tam również krzyż,który został staranowany 
w kwietniu 1964r. przez ciężarówkę.

Pismo, pod którym widniało ok. 100 podpisów, w tym ks. Probosz-
cza, oddano do Urzędu Gminy w Godowie. Po pozytywnym jego 
rozpatrzeniu przystąpiono do prac przygotowawczych. Przerwała je 
budowa autostrady A-1 i budowa ronda w Godowie. Prace zostały 
wznowione w roku 2011.

Bryłę krzyża, której fundatorką jest mieszkanka Godowa Wanda 
Szary, wykonano w Zakładzie Kamieniarskim GRAN-MAR Andrzeja 
Caniboła w Skrzyszowie, natomiast figurę Chrystusa Ukrzyżowanego 
i napis INRI ufundowali Lidia i Roman Depowie – też mieszkańcy Go-
dowa. Na jego cokole widnieje napis: W krzyżu miłości nauka. Nowy 
krzyż w obecnym miejscu w całej swej okazałości stanął 16 grudnia 
2011r., czyli w czasie, kiedy proboszczem godowskiej parafii był ks. S. 
Niesyto, a wójtem Mariusz Adamczyk.

Uroczyste jego poświęcenie odbyło sivę w niedzielę, 25 marca 
2012 r. Dokonał tego ks. Proboszcz w asyście rekolekcjonisty, ks. Ta-
deusza Skrzypczyka, w otoczeniu zgromadzonych dzieci, dorosłych 
i przedstawicieli młodzieży.

Była to podniosła chwila dla całej parafii. Krzyż wrócił na miejsce, 
gdzie kilkanaście metrów dalej wcześniej stał jego poprzednik, rozcią-
gając swe ramiona na mieszkańców wsi i podróżnych spieszących na 
dworzec kolejowy, aby pociągiem dojechać do pracy.

Jacek Szary 

Do Redakcji wpłynęła tylko jedna informacja o zamieszczonym 
w poprzednim numerze krzyżu, ale jest zwięzła i zgodna z faktami. Jej 
autor otrzymuje więc nagrodę książkową.

Z. Skupień

redakcja: B. Oślizło, J. Szczeponek, A. Tomas, A. Tomas
wydawca: GCKSiT, 44-340 Godów, ul. 1 Maja 93
adres redakcji: Urząd Gminy w Godowie, 44-340 Godów, ul. 1 Maja 53
skład: Radosław Dawid
druk: „Tęcza” s.c., 44-341 Gołkowice, ul. 1 Maja 140, tel. 32 472 74 04
Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca.
Zastrzega się prawo skracania i opracowywania nadesłanych materiałów.

Gdzie znajduje się ten krzyż i jaką niesie historię?



30 listopada odbyło się otwarcie tradycyj-
nej Bożonarodzeniowej Wystawy Rękodzieła, 
które poprzedził występ Teatru Naszej Wy-
obraźni w sztuce pt.: ”Wszystkie smoki o tym 
wiedzą”, przygotowanej przez Dominikę 
Brzozę, a chwilę później w „Rajskim ptaku” 
zaprezentowały się dziewczynki z zespołu 
tanecznego „ISKIERKI” prowadzonego przez 
Renatę Jakubowską.

Ponad 20 wystawców zaprezentowało 
prace z filcu, styropianu i materiałów tekstyl-
nych wykonanych w większości na szydełku. 
Największą popularnością w tym roku cie-
szyły się choinki i bombki różnej wielkości 
wykonane przeróżnymi technikami,gwiazd-
ki,aniołki do zawieszenia na choinkę oraz ele-
menty zdobnicze do wykorzystania jako de-

APEL DO MIESZKAŃCÓW 
Przedszkole Publiczne im. Janusza Kor-

czaka w Skrbeńsku uczestniczy w projekcie 
„Zbieraj kartridże, ratuj konie”. 

Placówka przystąpiła do programu eko-
logicznego „Zbieraj kartridże, ratuj konie”, 
który polega na zbiórce zużytych zbiorników 
tuszów i tonerów do drukarek. Te zebrane zu-
żyte elementy urządzeń są przekazywane do 
recyklingu, a ze środków z niego uzyskanych 
organizowana jest pomoc dla cierpiących 
koni. Walczymy także o nagrodę dla najbar-
dziej aktywnego uczestnika programu. 

Program „Zbieraj kartridże, ratuj konie” 
ma na celu budowanie świadomości dzieci, 
młodzieży i dorosłych, dotyczącej ochro-
ny środowiska, a także zwiększenie wrażli-
wości na cierpienie bezbronnych zwierząt. 
W dzisiejszym, skoncentrowanym na kon-
sumpcjonizmie, świecie często zapomina się 
o zagrożeniach związanych z brakiem dba-
łości o środowisko. Każda inicjatywa, która 
zaszczepi proekologiczne myślenie w spo-
łeczeństwie, a zwłaszcza w najmłodszych 
jego członkach, jest inwestycją w przyszłość 
planety. Przekazywanie zużytych kartridżów 
do recyklingu ma realny wpływ na zmniejsze-
nie zanieczyszczenia środowiska. Kartridże 
na wysypisku śmieci rozkładają się od 100 
do 1000 lat. Szkodliwe substancje w nich za-
warte przenikają do gleby i zanieczyszczają 
ją. A przecież większość zużytych kartridżów 
może zostać wykorzystana do produkcji no-
wych, pełnowartościowych tonerów! 

Dzięki udziałowi w programie „Zbieraj 
kartridże, ratuj konie” można przyczynić 
się także do poprawy życia zaniedbanych 
i opuszczonych koni, a niekiedy nawet do 
uratowania ich z transportu do rzeźni. 

Jeśli więc posiadacie Państwo w domu lub 
w miejscu pracy niepotrzebne kartridże, prze-
każcie je nam. Jeśli będą to kartridże z miejsca 
pracy, wystawimy kartę przekazania odpadu. 

Liczymy na wsparcie z Państwa strony, po-
nieważ wierzymy w ideę programu. Zróbmy 
wspólnie coś dobrego dla środowiska, zwie-
rząt i jednocześnie dla siebie! 

Więcej informacji na ten temat znajdą Pań-
stwo na stroniehttp://www.greenproject.org.
pl/dla-szkol.html.

Partnerami przedszkola, którzy uczest-
niczą w akcji, są również niektóre instytucje 
w naszej gminie: Urząd Gminy w Godowie, 
Gminna Biblioteka Publiczna wraz ze wszyst-
kimi swoimi filiami, GCKSiT w Godowie, rów-
nież ze swoimi podległymi ośrodkami kultury 
oraz GOPS z siedzibą w Gołkowicach. W każ-
dej z wymienionych placówek i placówek im 
podległych znajduje się oznakowane pudło, 
do którego mieszkańcy gminy mogą wrzucać 
zużyte kartridże bądź tonery.

Zachęcamy mieszkańców gminy i nie tyl-
ko do uczestnictwa w akcji, gdyż każdy, kto 
przeczyta ten apel, może udać się do wymie-
nionych placówek, zostawić zużyte kartridże 
lub tonery i przyczynić się do realizacji tego 
szczytnego celu.

Anna Prochasek

PACHNĄCE CIASTECZKA, CHOINKA 
I PIĘKNE ŚWIĄTECZNE DEKORACJE

„Lecz, aby drogę mierzyć przyszłą,  
trzeba nam pomnieć, skąd się wyszło”

C.K. Norwid

GRUBA I FAMILOK, 
CZYLI WYCIECZKA 
ŚLADAMI KUTZA…
Gruba, bergmon, sztajger, szola… – to po-

jęcia, które zna albo powinien znać każdy Ślą-
zak. Wszak do niedawna w naszym regionie 
najpowszechniejszym zawodem była praca 
na grubie, a każda rodzina mogła się pochwa-
lić ojcem, mężem czy też dziadkiem grubio-
rzym. Współcześnie coraz mniejsza ilość osób 
jest zatrudnionych w górnictwie, a w związku 
z tym powoli zanika świadomość tego, jak ży-
cie i praca górnika wygląda.

Nauczyciele gimnazjum w Gołkowicach 
– Marcin Nowak i Anna Bierońska posta-
nowili taką świadomość przywrócić i zapro-
ponowali uczniom klas trzecich wycieczkę 
do Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego 
„Guido” w Zabrzu. W ten sposób ściśle na-
wiązali do naszej lokalnej historii – wszakże 
odwiedzili kopalnię założoną przez Guidona 
Henckela von Donnersmarcka, czyli człowie-
ka, który uruchomił na naszym terenie dwie 
inne kopalnie – Jankowice i Chwałowice.

W trakcie zwiedzania gruby uczniowie za-
poznali się nie tylko z historią wydobywania 

SPOTKANIE 
Z OLIMPIJCZYKIEM 
17 listopada skrzyszowskie gimnazjum 

odwiedził gość specjalny. Był to Janusz Ro-
kicki, dwukrotny wicemistrz paraolimpijski 
(2004 Ateny i 2012 Londyn) w pchnięciu kulą. 
Pan Janusz opowiedział uczniom swoją hi-
storię i pokazał zdjęcia z różnych mistrzostw 
i podróży. Przywiózł ze sobą wszystkie meda-
le, z których największym zainteresowaniem 
wśród uczniów cieszył się ten największy, 
z Londynu. Najważniejszą rzeczą, jaką przy-
wiózł ze sobą Pan Rokicki, był jednak jego 
ogromny optymizm i wola walki. Mimo wielu 
trudności, jakie napotkał w swoim życiu, nie 
poddał się i walczy o spełnienie swoich marzeń. 

Z całego serca życzymy Mu zdobycia tego 
najwyższego podium na kolejnych Igrzy-
skach Olimpijskich.

Luiza Dworok

koracje świątecznego stołu. Wiele z prac trafi 
jako prezent pod choinkę, sprawiając nowym 
właścicielom dużą przyjemność. 

Przy okazji wystawy odbyła się także 
promocja książki Piotra Będzińskiego pt. 
„12 opowieści starego Bugle z Gorzyc”. 

Wszystkim wystawcom dziękujemy za 
pomysłowe zaprezentowanie swoich wytwo-
rów rękodzielniczych,a odwiedzającym – za 
obejrzenie tej pięknej i oryginalnej ekspozycji 
oraz skorzystanie z możliwości wzbogacenia 
swojej kolekcji świątecznej o niepowtarzalne 
cacka choinkowe i nie tylko.

Korzystając z okazji, już teraz zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych na najbliższą 
wystawę wielkanocną w 2013r.

Judyta Marcol

węgla na Górnym Śląsku, ale mieli okazję zoba-
czyć kopalniane stajnie, zjechać rychtycznom 
szolom, obejrzeć i „posłuchać” jak pracuje ko-
palniany kombajn czy przejechać się pierwszą  
w Europie podwieszaną kolejką podziem- 
ną.

Następnym etapem wycieczki była wizyta 
w zabytkowych osiedlach górniczych, które 
swoim pięknem i wyjątkowością tak urzekły 
Kazimierza Kutza, że postanowił je uwiecz-
nić w swoich filmach: „Sól ziemi czarnej”, „Per-
ła w koronie” czy „Paciorki jednego różańca”. 
Studiując architekturę Nikiszowca i Giszowca, 
młodzież gimnazjalna obejrzała kościół pw. 
św. Anny i budynek słynnej niegdyś gospody. 
Na koniec uczestnicy wycieczki przeszli do 
zlokalizowanej na terenie górniczego osiedla 
filii Muzeum Historii Katowic. Tam zobaczy-
li, że górnictwo to nie tylko kopalnia, ale też 
ludzie, którzy w niej pracują, a po godzinach 
ciężkiej pracy realizują swoje pasje.

Wycieczka miała miejsce miesiąc przed 
najpopularniejszym górniczym świętem – 
Barbórką. Mamy więc nadzieję, że tegoroczna 
uroczystość będzie przez uczniów w swoich 
rodzinach obchodzona w sposób świadomy. 
Naszym zamiarem było, by młodzież zrozu-
miała, jak ważnym aspektem dla świadomo-
ści Górnoślązaka jest poznanie „podziemnej” 
części historii regionu.

Anna Bierońska Wejście do windy kopalnianej

Wieża szybowa kopalni „Guido”

Świąteczny bałwanek

„Rajski ptak” w wyk. Iskierek

Jedne z wielu ozdób świątecznych na wystawie Rozmowa młodego Smoka z Gnomem
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ZNACZENIE WYRAZÓW
Poziomo:
B-7 przyimek; C-6 strach ma wielkie; E-5 literackie, sztuki, muzycz-
ne; F-5 staroegipski bóg Słońca; F-8 miara długości; G-4 twórca 
„Cyganerii”; H-4 wykrzyknik; H-10 ... 40 czyści, smaruje, konserwuje;
I-4 wentylacyjny, wyciągowy; I-9 dar Trzech Króli; J-3 córka Zeusa 
i Eris; J-7 miasto w Szwajcarii; K-2 dawniej: cukierek mleczny; K-11 
serca, ognia; L-2 był nim Shrek; L-6 Renault Sandero …; Ł-2 okrą-
głe okno wypełnione witrażem; Ł-9 mniejszość etniczna w Japonii; 
M-1 tam spali pasterze; M-6 Uważam… Historia; M-10 początek ma 
na Białorusi; N-7 miara gruntu; O-7 symbol chemiczny radu.

Pionowo:
2-K wojskowy mundur polowy; 3-J w gwiazdozbiorze Perseusza; 
4-G pierwsi witali Dzieciątko; 5-E formularz; 6-C składnik moczki; 
6-K Adam Andrzej Ostrowski; 7-A w kolędzie truchleje; 7-I z Kac-
prem i Melchiorem; 8-B znaleźli je w żłóbku; 8-M jednostka w dzie-
jach Ziemi; 9-E obsiany obszar gruntu; 9-I duża mrówka; 10-E imię 
żeńskie; 10-L dopływ Rodanu; 11-H „W polu pasterska … już śpi”; 
12-Ł król Alemanów; 13-K Rzeczpospolita Polska; 14-Ł święty.

Hasło:
L-3, E-5, C-9, H-10, Ł-14, L-9, G-8, H-8, J-4, F-9, I-7, C-6, K-11, E-8, L-3, 
K-6, G-9, J-3, F-5, B-7, H-11, C-8, M-4, Ł-11, I-10, F-9, G-4, L-2, L-3, E-10, 
B-8, M-10, D-8, F-6, I-7, H-8, E-5, M-7, G-10, M-13, L-7, N-7, K-5, C-7, Ł-4, 
Ł-6, J-5, O-7, L-11, J-4, I-6, L-3, M-2, B-8, G-9, E-7, K-4.

Wśród Czytelników, którzy do 05 stycznia 2013 r. nadeślą pra-
widłowo rozszyfrowane hasło krzyżówki, rozlosowane zostaną na-
grody książkowe.

Za prawidłowo odgadnięte hasło z nr. 5 (93) nagrody wylosowa-
li: Lucyna Tomala ze Skrbeńska, Aurelia Kwaśny z Wodzisławia Śl. 
i Łukasz Zniszczoł z Gołkowic. Gratulujemy! Hasło brzmiało:

Ojczyzna to ziemia i groby. Narody, tracąc pamięć, tracą życie.
Nagrody należy odebrać w OK w Gołkowicach w godzinach jego 

pracy.
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Krzyżówka           Świąteczna
HISTORIA KRZYŻAMI ZNACZONA

Krzyż przedstawiony w ostatnim numerze „Jesteśmy” usytuowany 
jest w Godowie, na skwerze obok ronda, a jego historia jest następu-
jąca.

Mieszkańcy Godowa, najwięcej z ulic sąsiadujących z rondem, już 
w październiku 2006 r. zwrócili się z prośbą do proboszcza, ks. Syl-
westra Niesyty, o zgodę na postawienie nowego krzyża na skrzyżo-
waniu ulic: 1 Maja, Powstańców Śl. i Gliniki. Miejsca nie wybrano przy-
padkowo: wcześniej stał tam również krzyż,który został staranowany 
w kwietniu 1964r. przez ciężarówkę.

Pismo, pod którym widniało ok. 100 podpisów, w tym ks. Probosz-
cza, oddano do Urzędu Gminy w Godowie. Po pozytywnym jego 
rozpatrzeniu przystąpiono do prac przygotowawczych. Przerwała je 
budowa autostrady A-1 i budowa ronda w Godowie. Prace zostały 
wznowione w roku 2011.

Bryłę krzyża, której fundatorką jest mieszkanka Godowa Wanda 
Szary, wykonano w Zakładzie Kamieniarskim GRAN-MAR Andrzeja 
Caniboła w Skrzyszowie, natomiast figurę Chrystusa Ukrzyżowanego 
i napis INRI ufundowali Lidia i Roman Depowie – też mieszkańcy Go-
dowa. Na jego cokole widnieje napis: W krzyżu miłości nauka. Nowy 
krzyż w obecnym miejscu w całej swej okazałości stanął 16 grudnia 
2011r., czyli w czasie, kiedy proboszczem godowskiej parafii był ks. S. 
Niesyto, a wójtem Mariusz Adamczyk.

Uroczyste jego poświęcenie odbyło sivę w niedzielę, 25 marca 
2012 r. Dokonał tego ks. Proboszcz w asyście rekolekcjonisty, ks. Ta-
deusza Skrzypczyka, w otoczeniu zgromadzonych dzieci, dorosłych 
i przedstawicieli młodzieży.

Była to podniosła chwila dla całej parafii. Krzyż wrócił na miejsce, 
gdzie kilkanaście metrów dalej wcześniej stał jego poprzednik, rozcią-
gając swe ramiona na mieszkańców wsi i podróżnych spieszących na 
dworzec kolejowy, aby pociągiem dojechać do pracy.

Jacek Szary 

Do Redakcji wpłynęła tylko jedna informacja o zamieszczonym 
w poprzednim numerze krzyżu, ale jest zwięzła i zgodna z faktami. Jej 
autor otrzymuje więc nagrodę książkową.

Z. Skupień

redakcja: B. Oślizło, J. Szczeponek, A. Tomas, A. Tomas
wydawca: GCKSiT, 44-340 Godów, ul. 1 Maja 93
adres redakcji: Urząd Gminy w Godowie, 44-340 Godów, ul. 1 Maja 53
skład: Radosław Dawid
druk: „Tęcza” s.c., 44-341 Gołkowice, ul. 1 Maja 140, tel. 32 472 74 04
Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca.
Zastrzega się prawo skracania i opracowywania nadesłanych materiałów.

Gdzie znajduje się ten krzyż i jaką niesie historię?
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W NUMERZE:
ŚWIAT NIE REZYGNUJE Z WĘGLA

JUBILEUSZ 80-LECIA 
LKS „GWIAZDA „SKRZYSZÓW

WYPRAWA NA MONT BLANC 

MAŁY JUBILEUSZ GWARKÓW

WYBORY W KOŁACH PZERiI

KONKURS ŚLONSKICH MONOLOGÓW

W GODOWIE „NA GÓRCE” NIE TYLKO
 SIEDZIMY W ŁAWKACH...

ŚWIĘTO PLUSZOWEGO MISIA

MAGIA ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

Gmina Petrovice u Karviné i Gmina Godów
Serdecznie zapraszają na

Odbędzie się w poniedziałek 31 grudnia 2012 roku,
na przejściu granicznym Závada – Gołkowice,  uroczyste rozpoczęcie o godzinie 21

Impreza „Powitanie Nowego Roku na Granicy” organizowana jest w ramach projektu „Kultura i sport nas zbliża” do� nansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika 
Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 i budżetu państwa Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński.

Akce se koná v rámci projektu Kultura a sport nás sbližuje, který realizuje obec Petrovice u Karviné ve spolupráci s partnerskou obcí Godów. 
Projekt je spolu� nancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské 
Slezsko – Śląsk Cieszynski Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013.  

Obec Petrovice u Karviné a obec Godów
Vás co nejsrdečněji zvou na 

Program:
20.00 – 21.00 V rytmu diska   /   W rytmie disco
21.00 -  21.10  Slavnostní zahájení silvestrovského večera starosty obou obcí

Uroczyste rozpoczęcie sylwestrowego wieczoru przez wójtów obu gmin
21.10 -  23.00 Hraje kapela Blaf   /  Gra zespół Blaf 
23.00 -  23.30 Pokračujeme v rytmu diska - Baví nás Gienek   

Kontynuujemy w rytmie disco  - Bawi nas Gienek  
23.30 -  23.50 Divoké kočky – travesti show   /   Divoké kočky – travesty show
24.00  Slavnostní přípitek a novoroční přání – starostové obou obcí
 Ohňostroj

Uroczysty toast i życzenia noworoczne – wójtowie obu gmin
 Fajerwerki
24.15 – 02.00 Hraje hudební skupina X-TRIM   /   Gra zespół X-TRIM  

Moderuje Eugeniusz Tomas   /   Prowadzi Eugeniusz Tomas

Zajištěno je dobré jídlo a pití   /   Zapewnione dobre jadło i picie

Bonus večera - část občerstvení zdarma!   /   Bonus - bufet częściowo bezpłatny!

Těšíme se na Vaši účast a přejeme příjemnou zábavu!

Zapraszamy serdecznie do udziału i życzymy przyjemnej zabawy!

Koná se v pondělí 31. prosince 2012 – na Silvestra,
na hraničním přechodu Závada – Gołkowice,  slavnostní zahájení ve 21 hodin

POWITANIE  
NOWEGO 

ROKU  
NA GRANICY

Wójt Gminy Godów i Starosta Petrovic 
u Karviné serdecznie zapraszają na imprezę 
sylwestrową „Powitanie Nowego Roku na 
Granicy”. Impreza ta odbędzie się 31 grudnia 
2012 r. od godziny 20.00 na terenie byłego 
przejścia granicznego przy ul. Celnej w Goł-
kowicach.

Podczas imprezy będzie kursował darmo-
wy autobus w obydwie strony.

Szczegóły na załączonym plakacie i wyka-
zie kursów autobusu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  
DO UDZIAŁU!

Impreza „Powitanie Nowego Roku na Gra-
nicy” organizowana jest w ramach projektu 
„Kultura i sport nas zbliża” dofinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
– Programu Operacyjnego Współpracy Trans-
granicznej Republika Czeska – Rzeczpospoli-
ta Polska 2007-2013 i budżetu państwa za po-
średnictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński.

Beata Firla
Referat Funduszy Zewnętrznych 

i Zamówień Publicznych

Lśni dookoła choinkowy blask,
Niebo pełne śniegu,
Niebo pełne gwiazd.
Niech Święta radością
Wypełnią Wasz dom,
A Nowy Rok blasku doda
Waszym dniom.

Wszystkim Czytelnikom
 i ich Rodzinom oraz Mieszkańcom Gminy
 spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, 
   wiele radości, dużo zdrowia, wszelkiej
     pomyślności, wzajemnego zrozumienia
         i dni pełnych optymizmu 
               w nowym 2013 roku
    życzą

Rada i Wójt Gminy Godów,
Zespół Redakcyjny
i Współtwórcy „Jesteśmy”

KURS NR 1:
Początek trasy: Łaziska – remiza OSP
Koniec trasy: Przejście graniczne Gołkowice-Závada

Lp. Przystanek Godzina
1. Łaziska – Remiza OSP 20:15 22:00
2. Podbucze – Sklep 20:25 22:10
3. Krostoszowice – Sklep „LEWIATAN” 20:30 22:15
4. Skrzyszów – Szkoła 20:35 22:20
5. Skrzyszów – Bar „Przystanek” 20:37 22:22
6. Skrzyszów – 1 Maja/Polna 20:40 22:25
7. Godów – Raszczykowiec 20:43 22:28
8. Godów – Rondo 20:45 22:30
9. Godów – Urząd Gminy 20:47 22:32

10. Godów – Przychodnia 20:49 22:34
11. Gołkowice – Kościół 20:50 22:35
12. Przejście graniczne Gołkowice-Závada Koniec trasy

KURSY AUTOBUSU PODCZAS IMPREZY 
„POWITANIE NOWEGO ROKU NA GRANICY” 

31 GRUDNIA 2012 ROKU

KURS NR 2: Początek trasy: Gołkowice – Żabków ul. Graniczna
 Koniec trasy: Przejście graniczne Gołkowice-Závada

Lp. Przystanek Godzina
1. Gołkowice – Żabków ul. Graniczna 21:00 22:45
2. Skrbeńsko – Kościół 21:05 22:50
3. Skrbeńsko – Piotrowicka/Wachtarczyk 21:08 22:53
4. Gołkowice – Pietrasz 21:10 22:55
5. Gołkowice – G.S. 21:13 22:58
6 Przejście graniczne Gołkowice-Závada Koniec trasy

POWRÓT NA TRASIE: 
Przejście graniczne Gołkowice-Závada – Gołkowice (G.S., Pietrasz) – 
Skrbeńsko (Piotrowicka/Wachtarczyk, Kościół) – Gołkowice-Żabków 
ul. Graniczna: godz. 1:00 i 2:00
Przejście graniczne Gołkowice-Závada – Gołkowice (Kościół) – Go-
dów (Przychodnia, Urząd Gminy, Rondo, Raszczykowiec) – Skrzyszów 
(1 Maja/Polna, Bar „Przystanek”, Szkoła) – Krostoszowice (Sklep „Lewia-
tan”) – Podbucze (Sklep) – Łaziska (Remiza OSP): godz. 1:20 i 2:20

Beata Firla
Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych


