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Szanowne Panie!
Z okazji przypadającego w marcu Dnia Kobiet

składamy Wam życzenia wszystkiego
najlepszego: dużo radości,

by w każdym dniu roku uśmiech 
na twarzach Waszych gościł

tak samo często, jak w tym dniu.

Bądźcie zawsze szczęśliwe,
złym losom nieznane,

uprzejme, czułe, troskliwe,
przez wszystkich kochane.

Rada i Wójt Gminy Godów

Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie wydała album w ramach 
projektu pn. „Ocalmy od zapomnienia – zanikająca architektura i przy-
roda gminy Godów w fotogra� i”. Publikację współ� nansowano ze 
środków Unii Europejskiej w  ramach osi 4 – LEADER  Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucją Zarządzająca 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest Mini-
sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Album jest próbą ocalenia przed zapomnieniem przedwojennej, 
istniejącej i nieistniejącej już architektury gminy Godów. Powstał dzię-
ki zaangażowaniu i bezinteresownej pomocy wielu osób i  instytucji. 
Dziękujemy mieszkańcom za udostępnienie cennych zdjęć przed-
stawiających budynki, często już nieistniejące, a także Gminnemu 
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, Urzędowi Gminy oraz fotografo-
wi Franciszkowi Brzozie. Szczególne wyrazy wdzięczności składa-
my autorowi tekstu, Danielowi Jakubczykowi oraz Radosławowi 
Dawidowi, który wykonał projekt gra� czny i skład. 

Uroczysta promocja albumu miała miejsce 28 lutego br. w GCKSiT 
w Godowie. Licznie przybyli goście mieli okazję obejrzeć interesującą 
prezentację multimedialną połączoną z wykładem D. Jakubczyka na 
temat układów przestrzennych i wyróżników krajobrazu gminy. Spo-
tkaniu towarzyszyła wystawa zdjęć charakteryzująca przemijające bu-
downictwo wszystkich siedmiu sołectw.

Mamy nadzieję, że publikacja przysłuży się wielu pokoleniom 
jako cenne źródło wiedzy o architekturze i przyrodzie gminy Godów 
sprzed lat.

A. Piwońska

Promocja albumu Ocalmy od zapomnienia

Rozmowy gości po promocji

Krystian Tesarczyk i Matti Veikko Kussi w czasie koncertu 
w Domu Przyjęć M. i M.Dziwoki w Godowie

ADESTE FIDELES 2013

PROMOCJA ALBUMU 
„OCALMY OD ZAPOMNIENIA”

Ocalmy od zapomnienia

więcej na str. 10

więcej na str. 16



ZAPROSZENIE
DO BESKIDU ŚLĄSKIEGO

Wymiana doświadczeń i podziwianie wytworów Dorota Welcel z Godowa opowiada o swojej pasji Kaskady Rodła – luty 2013

I ZJAZD PASJONATÓW 
RĘKODZIEŁA

W 11 dniu stycznia  w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki 
w Godowie odbył się I Zjazd Pasjonatów Rękodzieła, który zgromadził 
artystyczne dusze z gminy Godów oraz z gmin sąsiednich. Wśród za-
proszonych gości znaleźli się uczestnicy projektu „Kreator” z Lysek, 
Krzyżanowic, Tworkowa, a także sympatycy kreatywnego spędzania 

wolnego czasu. Pomysłodaw-
czynią była Michalina Dziwoki, 
mieszkanka Godowa.

Imprezę uświetniła Magdale-
na Cyroń, młoda utalentowana 
studentka pochodząca z Ryduł-
tów, która zaśpiewała kilka utwo-
rów, w tym również kilka kolęd. 

Po krótkim recitalu goście zo-
stali zaproszeni do rozmów towa-
rzyskich, podczas których można 
było podziwiać prace przywie-
zione przez uczestniczki zjazdu, 
a także degustować słodkie ręko-
dzieło, które zostało przygotowa-
ne przez uczestników specjalnie 
na tę okazję.

Spotkanie zakończyła Tatia-
na Stopyra, dyr. GCKSiT-u, która 
zaprosiła wszystkich na kolejne 
spotkanie za rok. 

Karina Skrzyszowska

Beskid Śląski jest najlepiej zagospodarowanym turystycznie regio-
nem polskich gór. Piękne panoramy z przyszczytowych polan, gęsta 
sieć szlaków pieszych i rowerowych, liczne kolejki linowe, wyciągi nar-
ciarskie i schroniska przyciągają o każdej porze roku wielu turystów, 
także z naszej gminy.

Zakątki tego urokliwego miejsca kryją różnorodne ciekawostki. Są 
tutaj źródła rzeki Wisły, największe w całych Beskidach jaskinie, a na-
wet Zamek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Najnowszą wizy-
tówką tego regionu jest skocznia narciarska w Wiśle – Malince wybu-
dowana z inicjatywy Adama Małysza.

Miejscem szczególnie interesującym jest Barania Góra (1220 m 
n.p.m.) Jest drugim co do wysokości szczytem Beskidu Śląskiego. Pięk-
nym i niezbyt męczącym szlakiem wiodącym na jej szczyt jest szlak 
koloru niebieskiego. Wycieczkę rozpoczynamy w Wiśle – Czarnem, 
tuż obok Jeziora Czerniańskiego. Na rozgrzewkę trasa wiedzie krótkim 
podejściem drogą, na której zimą odbywają się liczne kuligi z pochod-
niami. Dalej szlak zabiera nas w dolinę Białej Wisełki, gdzie nabierając 
powoli wysokości wędrujemy wśród ponad 200-letnich jodeł i buków. 
Otaczająca nas przyroda ukazuje całe swoje piękno. Na szczególną 
uwagę podczas wędrówki zasługują cieszące się sławą najpiękniej-
szych wodospadów w Beskidach – Kaskady Rodła na Białej Wisełce. 
Wody potoku pokonują tam kilkanaście progów skalnych, spływając 
to jedną, to dwiema strugami. Wycieczkę zwieńcza okazały szczyt 
Baraniej Góry. Na jej wierzchołku stoi 15-metrowa wieża widokowa, 
z której można podziwiać cały otaczający nas Beskid Śląski oraz Ży-
wiecki, a przy dobrej pogodzie – nawet szczyty dalekich Tatr.

Łukasz Siwarski

O LUDZIACH Z PASJĄ
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego reali-
zuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić pol-
skim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, 
Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce 
jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melin-
dy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W ubiegłym roku Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie przy-
stąpiła do Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka” prowadzone-
go przez Akademię Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju 
Bibliotek. Dzięki temu od stycznia do czerwca 2013 r. realizuje projekt 
pt. Spotkania ludzi z pasją, który ma na celu promowanie lokalnych pa-
sjonatów, twórców, rękodzielników, a także ich wszelaką twórczość. 

Na pierwszym spotkaniu Ewa Grams z Gołkowic podzieliła się ze 
słuchaczami przepięknymi opowieściami i zdjęciami z kilkutygodnio-
wych podróży po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Spotkaniu towa-
rzyszyła wystawa zdjęć autorki oraz wszelkiego rodzaju pamiątek - od 
map, ulotek, koszulek - po kocyk i łapacza snów.

W lutym odbyło się kolejne spotkanie, a jego gośćmi byli Alina i Eu-
geniusz Tomasowie – również z Gołkowic – którzy niezwykle cieka-
wie opowiadali m. in. o szydełkowaniu, � lcowaniu, o technice zdobie-
nia decoupage. Rękodzielnictwo jest pasją, którą p. Alina od wielu lat 
ciągle rozwija, szukając nowych inspiracji. Zgromadzone w bibliotece 
ręcznie wykonane przez nią sweterki, czapki, obrusy, serwetki, a tak-
że przedmioty codziennego użytku ozdobione techniką decoupage, 
zachwycały uczestników spotkania, jak również użytkowników odwie-
dzających bibliotekę.

Następne spotkanie zaplanowane jest na marzec. Serdecznie zapra-
szamy. Mamy nadzieję, że wspólne spotkania z pasjonatami wywodzą-
cymi się z gminy Godów staną się okazją do poznania i upowszechnia-
nia lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz wymiany doświadczeń.

Adriana Piwońska

A. E. Tomasowie w czasie prezentacji

Dolina Białej Wisełki – widok z wieży na Baraniej Górze

Ewa Grams w GBP w Godowie
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stycji nieodpłatnie przekazał gminie 10 km projektu, który będziemy 
realizować w bieżącym roku i 2014. Czynnie uczestniczył w spotka-
niach i uroczystościach organizowanych na terenie naszej gminy. 

Był człowiekiem, który zasłużył swoim postępowaniem na nasz sza-
cunek i pamięć.

Cześć Jego pamięci!
Mariusz Adamczyk

Pamiętamy!
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Senator antoni motyCZKa a Gmina Godów

SZanowni 
mieSZKańCy 

Gminy Godów!
W 20 dniu grudnia 2012 

roku odbyła się XXViii sesja 
rady gminy godóW. Podjęto 

uchWały W nastęPujących 
sPraWach:

• uchwalenia budżetu gminy godów na 2013 rok; 
1. Ustalono łączną kwotę prognozowanych dochodów gminy w wy-
sokości: 39.361.253,25 zł, z tego:
 a) dochody bieżące w kwocie: 30.994.556,25 zł,
 b) dochody majątkowe w kwocie: 8.366.697,00 zł.
2. Ustalono łączną kwotę planowanych wydatków gminy w wysoko-
ści: 38.137.398,84 zł, z tego:
 a) wydatki bieżące w kwocie: 28.748.071,94 zł,
 b) wydatki majątkowe w kwocie: 9.389.326,90 zł.
3. Ustalono nadwyżkę budżetu w kwocie 1.223.854,41 zł z przezna-
czeniem na planowane spłaty rat kredytów i pożyczek.

Moje kontakty z prof. A. Motyczką sięgały już czasów studenckich 
na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej. Później tak się złożyło, że 
ja, pracując w kopalniach, a On - na uczelni, mieliśmy wiele okazji do 
spotkań w trakcie konferencji naukowo-technologicznych.

Od 1998 roku nasze drogi zeszły się w działalności samorządowej, 
na szczeblu przewodniczących rad: Profesor – powiatu, ja – gminy. 
Wtedy to na organizowanych przez Niego spotkaniach omawiałem 
z Nim problemy naszej gminy; głównie tematykę związaną z aktywi-
zacją gospodarczą terenów Pola Gołkowickiego w ramach KSSE oraz 
problemy wynikające z budowy autostrady A1.

Zawsze z dużym zaangażowaniem podejmował tę tematykę ,bo 
współpracę z samorządami zawsze stawiał na pierwszym miejscu. Do 
jeszcze ściślejszej współpracy doszło miedzy nami, gdy został prze-
wodniczącym Zespołu Sterującego ds. Budowy Autostrady A-1, a od 
2005 r. – senatorem. Wtedy to sprawy wykupu własności naszych 

mieszkańców i obywateli Republiki Czeskiej wymagały wielokierun-
kowego wsparcia w Katowicach, Warszawie , GDDKiA i On się tego 
podjął.

Wspominam Jego wielkie przywiązanie do naszego regionu wo-
dzisławsko-rybnickiego. Jako wójt uczestniczyłem w wielu oficjalnych 
spotkaniach, w trakcie których podkreślał, że reprezentuje tę część Ślą-
ska i mocno artykułował istniejące tu problemy. Pamiętam też, jak to 
w grudniu 2006 r., kiedy nasz zespół Familjo gościł w Warszawie na za-
proszenie senator Marii Pańczyk i Przewodniczącego Stowarzyszenia 
Przyjaciół Śląska w Warszawie Józefa Musioła, prof. A. Motyczka, jako 
senator, znalazł czas, aby razem z nami uczestniczyć również w tym 
spotkaniu, promującym Śląsk i Gminę Godów w Warszawie.

W mojej pamięci zapisał się jako człowiek z temperamentem, bar-
dzo odważny, bezpośredni, koleżeński i uczynny.

Józef Pękała

24 stycznia zmarł senator RP, wieloletni wykładowca Politechniki 
Śląskiej, prof. Antoni Motyczka.

Urodził się 9 czerwca 1941 r. Ukończył studia na Wydziale Górni-
czym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, był profesorem tej uczelni, peł-
nił też funkcję dyrektora Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki 
Śląskiej w Rybniku. 

W latach 1990-1996 był dziekanem wydziału budownictwa.
Posiadał w dorobku kilkadziesiąt publikacji naukowych; był auto-

rem ok. 40 patentów. Udzielał się również w samorządzie – od 1998 
do 2005 r. był radnym powiatu wodzisławskiego, a w latach 1998-2002 
był przewodniczącym RPW. Od 2005 roku był senatorem RP z ramienia 
Platformy Obywatelskiej.

W latach 1999-2007 był przewodniczącym zespołu sterującego ds. 
budowy autostrady A-1.

Profesor Antoni Motyczka wielokrotnie odwiedzał naszą gminę. 
Aktywnie włączał się w tematy związane z budową autostrady. Poma-
gał mi w trakcie licznych spotkań z GDDKiA w Katowicach, gdzie dzięki 
Jego autorytetowi stanowisko gminy uzyskiwało akceptację.

Również w czasie budowy kanalizacji sanitarnej,kiedy inwestycja ta 
była realizowana przez Jego firmę, służył nam pomocą i doświadcze-
niem w rozwiązywaniu licznych problemów. Po zakończeniu tej inwe-

Projekt budżetu Gminy Godów otrzymał pozytywną opinię Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Katowicach.

• Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy godów na lata 2013-2017;
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów na lata 2013-
2017 otrzymał również pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunko-
wej w Katowicach.

• Planu pracy rady gminy godów na 2013 rok;
• Przyjęcia gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania 

Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii 
na 2013 rok;
Zgodnie z ustawą z 26 dnia października 1982 roku o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii, Rada Gmi-
ny uchwala corocznie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

• Zmian w budżecie gminy godów na 2012 rok;
• Wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2012 roku 

oraz ustalenia planu tych wydatków;
Niezrealizowane kwoty wydatków budżetu gminy wygasają z końcem 
roku budżetowego, tj. z dniem 31.12.2012 roku. Rada Gminy może jed-
nak podjąć uchwałę w drodze,w jakiej ustali wydatki, które nie wygasają 
z upływem roku. Przedmiotową uchwałą ustalono również ostateczny 
termin dokonania każdego wydatku.
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• ogłoszenia tekstu jednolitego statutu gminnego ośrodka Po-
mocy społecznej w godowie;

• ogłoszenia tekstu jednolitego statutu gminnego centrum kul-
tury, sportu i turystyki w godowie;

• ogłoszenia tekstu jednolitego statutu gminnego Świetlicy Pro-
filaktyczno-Wychowawczej w krostoszowicach; 

• ekwiwalentu pieniężnego dla członków jednostek ochotni-
czych straży Pożarnych z terenu gminy godów.
Wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP ustala, zgodnie 
z ustawą o ochronie przeciwpożarowej, Rada Gminy w drodze uchwa-
ły. Przedmiotowy ekwiwalent nie może przekroczyć 1/175 przeciętnego 
wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa GUS. Zgodnie z podjętą 
Uchwałą w naszej gminie ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej wy-
nosi 12,00 zł za każdą godzinę oraz 8,00 zł za godzinę udziału w szkole-
niu pożarniczym.

• Przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla gminy godów”;
Posiadanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe w Polsce jest obowiązkiem prawnym gminy wynikają-
cym między innymi z ustawy Prawo energetyczne.

• ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi;
Rada Gminy w drodze uchwały jest zobowiązana do wyboru metod na-
liczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Powyższa 
metoda została już określona Uchwałą z dnia 25.06.2012 roku, tj. opłatą 
od mieszkańca. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi od 01 lipca 2013 roku w Gminie Godów będzie wynosić 18,00 zł 
miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, nato-
miast jeżeli odpady komunalne będą zbierane selektywnie, stawka 
opłaty będzie wynosić 50% powyższej stawki, tj. 9,00 zł miesięcznie 
od każdej osoby. Uchwalając stawkę opłaty, Rada Gminy uwzględniła 
liczbę mieszkańców naszej gminy, ilość wytwarzanych odpadów ko-
munalnych oraz koszt funkcjonowania systemu, czyli koszt odbierania, 
transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utwo-
rzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów i obsłu-
gi administracyjnej tego systemu. 

• sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania od-
padów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomo-
ści i zagospodarowania tych odpadów;
Uchwała ta określa ilość odpadów komunalnych odbieranych przez 
gminę od właścicieli nieruchomości , częstotliwości odbioru poszcze-
gólnych frakcji odpadów komunalnych oraz sposobu funkcjonowania 
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

W 28 dniu stycZnia 2013 roku odbyła się  
XXiX sesja rady gminy godóW.  

Podjęto uchWały W nastęPujących sPraWach:

• ustanowienia logo gminy godów oraz zasad jego używania 
i wykorzystywania;
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 14 lutego 2001 r. przyznał 
jednostkom samorządu terytorialnego prawo posługiwania się wła-
snym logo, podkreślając jednocześnie, że podejmowanie uchwał w tym 
przedmiocie stanowi uprawnienia rady, które powinny być realizowane 
zgodnie z procedurą określoną we właściwej ustawie. Wójt Gminy Go-
dów zarządzeniem ogłosił konkurs na projekt graficzny na logo Gminy 
Godów. W wyniku komisyjnego wyboru trzech najlepszych projektów 
oraz internetowego głosowania przez naszych mieszkańców zwyciężył 
projekt autorstwa Pana Przemysława Ziętka z Gołkowic.

• Wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości gminnych w najem 
i dzierżawę;
Grunty oraz lokal będące przedmiotem niniejszej uchwały są użytkowa-
ne na zasadzie umów najmu i dzierżawy zawartych na czas określony. 
Z uwagi na kończący się czas obowiązywania tych umów dotychcza-
sowi najemcy wystąpili o zgodę na kontynuowanie dzierżaw i najmu. 

• udzielenia w 2013 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzi-
sławskiemu na realizację zadań z zakresu administrowania dro-
gami;

Przedmiotowa pomoc dotyczy kwoty 500.000,00 zł na budowę dróg 
i chodników przy drogach powiatowych na terenie naszej gminy.

• Planów pracy stałych komisji rady gminy na 2013 rok;
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz statutem gminy prze-
wodniczący każdej komisji zobowiązany jest opracować plan pracy 
komisji na dany rok kalendarzowy i przedłożyć go radzie gminy do za-
twierdzenia.

• udzielenia w 2013 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisław-
skiemu na realizację zadania z zakresu nadzoru budowlanego;
Gmina Godów udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskie-
mu w kwocie 10.000 zł na realizację zadań z zakresu postępowań pro-
wadzonych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na 
terenie naszej gminy.

• udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na 
realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze 
użyteczności publicznej; 
Gmina Godów udzieli pomocy finansowej w roku 2013 Powiatowi Wo-
dzisławskiemu w kwocie 139.807,65 zł na realizację transportu publicz-
nego zbiorowego na terenie naszej gminy.

• Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódz-
kiego Funduszu ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w ka-
towicach na realizację zadania „demontaż, transport i unieszko-
dliwienie azbestu na terenie gminy godów w 2013 roku ”.
Zaciągnięta pożyczka w kwocie 29.678,00 zł z WFOŚiGW w Katowicach 
jest udzielana na preferencyjnym oprocentowaniu, która po spłacie 50% 
może być umorzona. 

• Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódz-
kiego Funduszu ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej 
w katowicach na realizację zadania „ograniczenie niskiej emisji 
na terenie gminy godów w 2013 roku – i etap”.
Zaciągnięta pożyczka w kwocie 655.000,00 zł z WFOŚiGW w Katowicach 
jest udzielana na preferencyjnym oprocentowaniu, która po spłacie 50% 
może być umorzona. Podobnie jak w latach poprzednich, będzie można 
uzyskać dofinansowanie do czynności określonych w stosownym regu-
laminie, mających na celu ograniczenie niskiej emisji w gminie Godów.

• Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódz-
kiego Funduszu ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w ka- 
towicach na realizację zadania „termomodernizacja budynku 
sołeckiego w Podbuczu”;
Zaciągnięta pożyczka w kwocie 36.600,00 zł z WFOŚiGW w Katowicach 
jest udzielana na preferencyjnym oprocentowaniu, która po spłacie 50% 
może być umorzona. 

• Zasad i trybu przyznawania dotacji z budżetu gminy godów 
na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demonta-
żem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierają-
cych azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych 
w użytkowaniu osób fizycznych;
Zasady i wysokość dotacji do kosztów związanych z usunięciem i utyli-
zacją materiałów budowlanych zawierających azbest z danej nierucho-
mości zawiera Regulamin przyznawania przedmiotowej dotacji. Ponad-
to należy wypełnić stosowny wniosek o udzielenie tej dotacji.

• ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości na terenie gminy godów za usługi w zakresie od-
bierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych;
Ze względu na wzrost stawek opłat za składowanie odpadów niesegre-
gowanych na składowisku odpadów, wzrost cen paliw oraz energii do-
konano korekty dotychczasowych stawek z roku 2012 o średnią wartość 
inflacji, tj. ok. 3%.

• Zasad udzielania i rozmiaru zniżki tygodniowego obowiązko-
wego wymiaru godzin dla nauczycieli , którym powierzono sta-
nowiska kierownicze, a także nauczycieli, którym powierzono 
obowiązki kierownicze w zastępstwie w placówkach oświato-
wych, dla których gmina godów jest organem prowadzącym;
Zgodnie z ustawą „Karta nauczyciela” z dnia 26.01.1982 r. organ prowa-
dzący określa zasady udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji obowiąz-
kowego tygodniowego wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrekto-
rów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole.
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• ogłoszenia tekstu jednolitego statutu gminnego ośrodka Po-
mocy społecznej w godowie;

• ogłoszenia tekstu jednolitego statutu gminnego centrum kul-
tury, sportu i turystyki w godowie;

• ogłoszenia tekstu jednolitego statutu gminnego Świetlicy Pro-
filaktyczno-Wychowawczej w krostoszowicach; 

• ekwiwalentu pieniężnego dla członków jednostek ochotni-
czych straży Pożarnych z terenu gminy godów.
Wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP ustala, zgodnie 
z ustawą o ochronie przeciwpożarowej, Rada Gminy w drodze uchwa-
ły. Przedmiotowy ekwiwalent nie może przekroczyć 1/175 przeciętnego 
wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa GUS. Zgodnie z podjętą 
Uchwałą w naszej gminie ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej wy-
nosi 12,00 zł za każdą godzinę oraz 8,00 zł za godzinę udziału w szkole-
niu pożarniczym.

• Przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla gminy godów”;
Posiadanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe w Polsce jest obowiązkiem prawnym gminy wynikają-
cym między innymi z ustawy Prawo energetyczne.

• ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi;
Rada Gminy w drodze uchwały jest zobowiązana do wyboru metod na-
liczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Powyższa 
metoda została już określona Uchwałą z dnia 25.06.2012 roku, tj. opłatą 
od mieszkańca. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi od 01 lipca 2013 roku w Gminie Godów będzie wynosić 18,00 zł 
miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, nato-
miast jeżeli odpady komunalne będą zbierane selektywnie, stawka 
opłaty będzie wynosić 50% powyższej stawki, tj. 9,00 zł miesięcznie 
od każdej osoby. Uchwalając stawkę opłaty, Rada Gminy uwzględniła 
liczbę mieszkańców naszej gminy, ilość wytwarzanych odpadów ko-
munalnych oraz koszt funkcjonowania systemu, czyli koszt odbierania, 
transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utwo-
rzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów i obsłu-
gi administracyjnej tego systemu. 

• sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania od-
padów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomo-
ści i zagospodarowania tych odpadów;
Uchwała ta określa ilość odpadów komunalnych odbieranych przez 
gminę od właścicieli nieruchomości , częstotliwości odbioru poszcze-
gólnych frakcji odpadów komunalnych oraz sposobu funkcjonowania 
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

W 28 dniu stycZnia 2013 roku odbyła się  
XXiX sesja rady gminy godóW.  

Podjęto uchWały W nastęPujących sPraWach:

• ustanowienia logo gminy godów oraz zasad jego używania 
i wykorzystywania;
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 14 lutego 2001 r. przyznał 
jednostkom samorządu terytorialnego prawo posługiwania się wła-
snym logo, podkreślając jednocześnie, że podejmowanie uchwał w tym 
przedmiocie stanowi uprawnienia rady, które powinny być realizowane 
zgodnie z procedurą określoną we właściwej ustawie. Wójt Gminy Go-
dów zarządzeniem ogłosił konkurs na projekt graficzny na logo Gminy 
Godów. W wyniku komisyjnego wyboru trzech najlepszych projektów 
oraz internetowego głosowania przez naszych mieszkańców zwyciężył 
projekt autorstwa Pana Przemysława Ziętka z Gołkowic.

• Wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości gminnych w najem 
i dzierżawę;
Grunty oraz lokal będące przedmiotem niniejszej uchwały są użytkowa-
ne na zasadzie umów najmu i dzierżawy zawartych na czas określony. 
Z uwagi na kończący się czas obowiązywania tych umów dotychcza-
sowi najemcy wystąpili o zgodę na kontynuowanie dzierżaw i najmu. 

• udzielenia w 2013 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzi-
sławskiemu na realizację zadań z zakresu administrowania dro-
gami;

Przedmiotowa pomoc dotyczy kwoty 500.000,00 zł na budowę dróg 
i chodników przy drogach powiatowych na terenie naszej gminy.

• Planów pracy stałych komisji rady gminy na 2013 rok;
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz statutem gminy prze-
wodniczący każdej komisji zobowiązany jest opracować plan pracy 
komisji na dany rok kalendarzowy i przedłożyć go radzie gminy do za-
twierdzenia.

• udzielenia w 2013 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisław-
skiemu na realizację zadania z zakresu nadzoru budowlanego;
Gmina Godów udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskie-
mu w kwocie 10.000 zł na realizację zadań z zakresu postępowań pro-
wadzonych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na 
terenie naszej gminy.

• udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na 
realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze 
użyteczności publicznej; 
Gmina Godów udzieli pomocy finansowej w roku 2013 Powiatowi Wo-
dzisławskiemu w kwocie 139.807,65 zł na realizację transportu publicz-
nego zbiorowego na terenie naszej gminy.

• Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódz-
kiego Funduszu ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w ka-
towicach na realizację zadania „demontaż, transport i unieszko-
dliwienie azbestu na terenie gminy godów w 2013 roku ”.
Zaciągnięta pożyczka w kwocie 29.678,00 zł z WFOŚiGW w Katowicach 
jest udzielana na preferencyjnym oprocentowaniu, która po spłacie 50% 
może być umorzona. 

• Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódz-
kiego Funduszu ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej 
w katowicach na realizację zadania „ograniczenie niskiej emisji 
na terenie gminy godów w 2013 roku – i etap”.
Zaciągnięta pożyczka w kwocie 655.000,00 zł z WFOŚiGW w Katowicach 
jest udzielana na preferencyjnym oprocentowaniu, która po spłacie 50% 
może być umorzona. Podobnie jak w latach poprzednich, będzie można 
uzyskać dofinansowanie do czynności określonych w stosownym regu-
laminie, mających na celu ograniczenie niskiej emisji w gminie Godów.

• Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódz-
kiego Funduszu ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w ka- 
towicach na realizację zadania „termomodernizacja budynku 
sołeckiego w Podbuczu”;
Zaciągnięta pożyczka w kwocie 36.600,00 zł z WFOŚiGW w Katowicach 
jest udzielana na preferencyjnym oprocentowaniu, która po spłacie 50% 
może być umorzona. 

• Zasad i trybu przyznawania dotacji z budżetu gminy godów 
na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demonta-
żem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierają-
cych azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych 
w użytkowaniu osób fizycznych;
Zasady i wysokość dotacji do kosztów związanych z usunięciem i utyli-
zacją materiałów budowlanych zawierających azbest z danej nierucho-
mości zawiera Regulamin przyznawania przedmiotowej dotacji. Ponad-
to należy wypełnić stosowny wniosek o udzielenie tej dotacji.

• ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości na terenie gminy godów za usługi w zakresie od-
bierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych;
Ze względu na wzrost stawek opłat za składowanie odpadów niesegre-
gowanych na składowisku odpadów, wzrost cen paliw oraz energii do-
konano korekty dotychczasowych stawek z roku 2012 o średnią wartość 
inflacji, tj. ok. 3%.

• Zasad udzielania i rozmiaru zniżki tygodniowego obowiązko-
wego wymiaru godzin dla nauczycieli , którym powierzono sta-
nowiska kierownicze, a także nauczycieli, którym powierzono 
obowiązki kierownicze w zastępstwie w placówkach oświato-
wych, dla których gmina godów jest organem prowadzącym;
Zgodnie z ustawą „Karta nauczyciela” z dnia 26.01.1982 r. organ prowa-
dzący określa zasady udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji obowiąz-
kowego tygodniowego wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrekto-
rów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole.
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• Przyjęcia planu dofinansowania w roku 2013 form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświato-
wych, dla których gmina godów jest organem prowadzącym;
Co roku organ prowadzący ustala maksymalną kwotę dofinansowania 
opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 
nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane na podstawie 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. 

W 25 dniu lutego 2013 roku odbyła się  
XXX sesja rady gminy godóW.  

Podjęto uchWały W nastęPujących sPraWach:

• realizacji na terenie gminy godów Pead 2013;
Rada Gminy wyraziła wolę współpracy w realizacji programu „Dostar-
czanie żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej” w ramach Pro-
gramu PEAD 2013 na terenie gminy Godów. Koordynatorem realizacji 
Programu będzie Ochotnicza Straż Pożarna w Gołkowicach. Mieszkańcy 
gminy Godów otrzymują mąkę, ryż, płatki kukurydziane, mleko, masło, 
ser oraz produkty gotowe. Żywność ta jest przekazywana bezpłatnie 
przez organizacje charytatywne, w tym banki żywności, w celu wsparcia 
żywnością osób najbardziej potrzebujących.

• ogłoszenia tekstu jednolitego statutu gminnego ośrodka Po-
mocy społecznej w godowie;

SOŁECTWO
LICZBA LUDNOŚCI KOBIETY MĘŻCZYŹNI URODZENIA ZGONY

31.12.11 31.12.12 31.12.11 31.12.12 31.12.11 31.12.12 31.12.11 31.12.12 31.12.11 31.12.12

GODÓW 1919 1927 983 988 936 939 22 17 21 20
GOŁKOWICE 3704 3752 1869 1878 1835 1874 54 44 40 25

KROSTOSZOWICE 1026 1019 512 509 514 510 13 12 9 13
ŁAZISKA 1718 1727 908 916 810 811 23 18 19 21
PODBUCZE 193 192 96 95 97 97 0 3 3 5
SKRBEŃSKO 926 913 482 480 444 433 5 9 11 7
SKRZYSZÓW 3648 3663 1848 1860 1800 1803 47 54 18 37

RAZEM 13134 13193 6698 6726 6436 6467 164 157 121 128

Dorota Brzoska
Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Informatyki

• ogłoszenia tekstu jednolitego statutu gminnego centrum kul-
tury, sportu i turystyki w godowie;

• ogłoszenia tekstu jednolitego statutu gminnego Świetlicy Pro-
filaktyczno-Wychowawczej w krostoszowicach; 
Powyższe trzy uchwały były już podejmowane na sesji 20 grudnia 2012 
roku, jednak procedury legislacyjne oraz regulaminy, jakie są wymaga-
ne przez Nadzór Prawny Wojewody Śląskiego spowodowały to, że po-
nownie należało je przyjąć.

• Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy godów na lata 
2013-2017;

• Zmian w budżecie gminy godów na 2013 rok;
• ekwiwalentu pieniężnego dla członków jednostek ochotni-

czych straży Pożarnych z terenu gminy godów;
Podobnie jak w przypadku uchwał dotyczących statutów, również zo-
stał zakwestionowany przez Nadzór Prawny Wojewody Śląskiego spo-
sób ogłoszenia przedmiotowej uchwały, natomiast zasadnicza jej treść 
nie uległa zmianie. 

Antoni Tomas
Przewodniczący RG w Godowie

Szczegółowe treści uchwał wraz z uzasadnieniem oraz protokół se-
sji można znaleźć na stronie internetowej naszej gminy www.godow.
bip.info.pl

dane StatyStyCZne dotyCZĄCe mieSZKańCów  
Gminy Godów na 31 dZień GrUdnia 2012 r.

oGŁoSZenie
URZąD StANU CyWIlNEGO W GODOWIE PROSI WSZyStKICh 

StAłyCh MIESZKAńCóW, KtóRZy NIE ZAWIERAlI MAłżEń-

StWA NA tERENIE GMINy GODóW, A W 2013 ROKU OBChO-

DZIć BęDą JUBIlEUSZ 50-lECIA POżyCIA MAłżEńSKIEGO, 

O ZGłOSZENIE tEGO fAKtU DO USC W GODOWIE, POKóJ NR 1 

lUB POD NR tElEfONU:

(32) 47 65 065 wew. 13

Maria Serwotka
Z-ca Kierownika USC w Godowie

PUnKt oBSŁUGi PodatniKa 
w UrZędZie Gminy Godów

Wzorem lat ubiegłych w Urzędzie Gminy w Godowie zostanie uru-
chomiony Punkt Obsługi Podatnika, gdzie będzie można uzyskać in-
formacje dotyczące rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycz-
nych za 2012r., sposobu wypełniania formularzy PIt oraz możliwości 
skorzystania z ulg i odliczeń, a także złożyć wypełnione zeznanie po-
datkowe. Punkt czynny będzie: 

27 marca 2013r. (środa) 
w godz. 800 – 1400 

w sali posiedzeń Urzędu Gminy – I piętro, pokój nr 26.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Urzędu 
Gminy oraz w Biurze Obsługi Klienta, tel. 32 47 65 065 wew. 10.

Mariusz Adamczyk
Wójt Gminy Godów

styczEŃ / luty 2013
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nowy SyStem ZaGoSPodarowania odPadów

HarmonoGram wywoZU śmieCi od marCa do CZerwCa 2013 r.

Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć 
do właściwego z nimi postępowania. Od stycznia 2012 roku weszła 
w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości   i porządku 
w gminach zmieniająca od podstaw system zagospodarowania odpa-
dów i nakładająca na gminę obowiązek przejęcia od właścicieli nieru-
chomości zamieszkałych obowiązków w zakresie zagospodarowania 
odpadów. Od lipca 2013 roku mieszkańcy będą korzystali z prostego 
sytemu, który ma zapewnić większy porządek, lepszą segregację, 
mniejsze zaśmiecenie środowiska.

Do systemu nie zostały włączone nieruchomości niezamieszkałe, 
tj. firmy, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, organizacje posiadające 
osobowość prawną – dla tych podmiotów zasady odbioru odpadów 
komunalnych nie uległy zmianie i w dalszym ciągu będą oparte na 
umowach cywilno-prawnych. 

W ramach przyjętych rozwiązań mieszkańcy objęci systemem będą 
płacić jedną stawkę za wywóz odpadów ustaloną w drodze uchwały, 
wnosząc tę opłatę do gminy. Gmina będzie miała obowiązek zapew-
nić odbiór odpadów zmieszanych oraz selektywnie zbieranych. Miesz-
kańcy nie będą musieli poszukiwać najatrakcyjniejszej oferty wywo-
zu odpadów, ponieważ będzie to obowiązkiem gminy, która zawrze 
umowę z wyłonioną w ramach przetargu firmą.

Za właściwe zagospodarowanie odpadów komunalnych odpowie-
dzialna będzie gmina, a nie jak dotychczas, firma odbierająca odpady.
• Gmina jest zobowiązana do zorganizowania odbierania każdej ilości 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których za-
mieszkują mieszkańcy. 

• Gmina tworzyć będzie punkt selektywnego zbierania odpadów ko-
munalnych. 

• Gmina ustanowi selektywne zbieranie odpadów (papier, metal, two-
rzywo sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe oraz odpady 
komunalne ulegające biodegradacji). 

• Gmina sprawować będzie nadzór nad prawidłowym gospodarowa-
niem odpadami komunalnymi. 

• Gmina prowadzić będzie działania informacyjne i edukacyjne 
w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, 
w tym udostępni na stronie internetowej urzędu gminy informacje 
w tym zakresie. 

Obowiązkiem właściciela nieruchomości, na której zamieszkają 
mieszkańcy, będzie uczestnictwo w systemie gospodarowania odpa-
dami komunalnymi zorganizowanym przez gminę.
• Opłaty za gospodarowanie odpadami wpłacane będą na rachunek 

bankowy gminy: 77 8470 0001 2002 0020 4899 0027 w okresach 
kwartalnych do 10 dnia pierwszego miesiąca danego kwartału.

Godów – dzień wywozu – wtorek
miesiąc dzień

marzec 5 19
kwiecień 2 16

maj 7 21
czerwiec 4 18

Worki III-11, IV-15, V-13, VI-10 

SkrbeńSko – dzień wywozu – wtorek
miesiąc dzień

marzec 5 19
kwiecień 2 16

maj 7 21
czerwiec 4 18

Worki III-5, IV-9, V-7, VI-4 

ŁaziSka – dzień wywozu – środa
miesiąc dzień

marzec 13 27
kwiecień 10 24

maj 15 29
czerwiec 12 26

Worki III-12, IV-16, V-14, VI-11 

Podbucze – dzień wywozu – czwartek
miesiąc dzień

marzec 7 21
kwiecień 4 18

maj 9 23
czerwiec 6 20

Worki III-12, IV-16, V-14, VI-11 

SkrzySzów – dzień wywozu – czwartek
miesiąc dzień

marzec 14 28
kwiecień 11 25

maj 16 28 wt.
czerwiec 13 27

Worki III-18, IV-22, V-20, VI-17

GoŁkowice – dzień wywozu – wtorek
miesiąc dzień

marzec 12 26
kwiecień 9 23

maj 14 28
czerwiec 11 25

Worki III-4, IV-8, V-6, VI-3 

kroStoSzowice
dzień wywozu – czwartek

miesiąc dzień

marzec 7 21
kwiecień 4 18

maj 9 23
czerwiec 6 20

Worki III-19, IV-23, V-21, VI-18 

Przedsiębiorstwo Komunalne
EKO-GlOB
tel. (32) 45 12 015

• Właściciele nieruchomości obowiązani będą ponosić na rzecz gminy 
opłatę preferencyjną za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w wysokości 9,00 zł/osobę/miesiąc w przypadku mieszkańców se-
gregujących odpady. 

• W celu naliczenia opłaty właściciel nieruchomości składać będzie do 
gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. 
Deklaracja zawierać będzie sposób obliczenia opłaty. 

• W przypadku niezłożenia deklaracji gmina w drodze decyzji samo-
dzielnie określi opłatę, jaką powinien ponosić właściciel nierucho-
mości, przyjmując stawkę podstawową w wysokości 18,00 zł/osobę/
miesiąc.

• to właściciel nieruchomości zobowiązany jest do posiadania pojem-
nika na odpady i utrzymywania go w odpowiednim stanie sanitar-
nym i technicznym. 

• Właściciel nieruchomości będzie musiał przestrzegać zasad zbiera-
nia odpadów, w tym ich selektywnej zbiórki, zgodnie z gminnym 
regulaminem. 

• Każdy mieszkaniec gminy będzie mógł nieodpłatnie oddać zebrane 
odpady do specjalnie zorganizowanego punktu selektywnego zbie-
rania odpadów. 

• Mieszkaniec, który nie jest właścicielem nieruchomości, wszelkie 
sprawy związane z odpadami załatwiał będzie z właścicielem (za-
rządcą) nieruchomości.

• Właściciel nieruchomości lub mieszkaniec posiadający dotychczas 
samodzielną umowę z firmą wywozową powinien pamiętać o wypo-
wiedzeniu tej umowy z 1 dniem lipca 2013 r., wyjątek tutaj stanowi 
firma EKO-GlOB, która sama wypowie zawarte umowy. 

Nowy system obejmie wszystkich mieszkańców – dzięki temu 
zwiększy się odbiór odpadów trafiających do instalacji odzysku, a tak-
że znikną nielegalnie wysypiska odpadów. 

Efektem nowego systemu będzie sytuacja, że na obszarze gminy 
wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych będą obsługiwani 
przez jedną firmę wywozową, a wszelkie sprawy z odbierającym od-
pady załatwiać będzie gmina. 

Pierwsza wpłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
winna być wniesiona do 10 lipca 2013r.

Tadeusz Spień
Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Komunalnej UG w Godowie

Dodatkowe informacje: 
http://naszesmieci.mos.gov.pl/
www.godow.pl
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nowy SyStem ZaGoSPodarowania odPadów

HarmonoGram wywoZU śmieCi od marCa do CZerwCa 2013 r.

Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć 
do właściwego z nimi postępowania. Od stycznia 2012 roku weszła 
w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości   i porządku 
w gminach zmieniająca od podstaw system zagospodarowania odpa-
dów i nakładająca na gminę obowiązek przejęcia od właścicieli nieru-
chomości zamieszkałych obowiązków w zakresie zagospodarowania 
odpadów. Od lipca 2013 roku mieszkańcy będą korzystali z prostego 
sytemu, który ma zapewnić większy porządek, lepszą segregację, 
mniejsze zaśmiecenie środowiska.

Do systemu nie zostały włączone nieruchomości niezamieszkałe, 
tj. firmy, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, organizacje posiadające 
osobowość prawną – dla tych podmiotów zasady odbioru odpadów 
komunalnych nie uległy zmianie i w dalszym ciągu będą oparte na 
umowach cywilno-prawnych. 

W ramach przyjętych rozwiązań mieszkańcy objęci systemem będą 
płacić jedną stawkę za wywóz odpadów ustaloną w drodze uchwały, 
wnosząc tę opłatę do gminy. Gmina będzie miała obowiązek zapew-
nić odbiór odpadów zmieszanych oraz selektywnie zbieranych. Miesz-
kańcy nie będą musieli poszukiwać najatrakcyjniejszej oferty wywo-
zu odpadów, ponieważ będzie to obowiązkiem gminy, która zawrze 
umowę z wyłonioną w ramach przetargu firmą.

Za właściwe zagospodarowanie odpadów komunalnych odpowie-
dzialna będzie gmina, a nie jak dotychczas, firma odbierająca odpady.
• Gmina jest zobowiązana do zorganizowania odbierania każdej ilości 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których za-
mieszkują mieszkańcy. 

• Gmina tworzyć będzie punkt selektywnego zbierania odpadów ko-
munalnych. 

• Gmina ustanowi selektywne zbieranie odpadów (papier, metal, two-
rzywo sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe oraz odpady 
komunalne ulegające biodegradacji). 

• Gmina sprawować będzie nadzór nad prawidłowym gospodarowa-
niem odpadami komunalnymi. 

• Gmina prowadzić będzie działania informacyjne i edukacyjne 
w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, 
w tym udostępni na stronie internetowej urzędu gminy informacje 
w tym zakresie. 

Obowiązkiem właściciela nieruchomości, na której zamieszkają 
mieszkańcy, będzie uczestnictwo w systemie gospodarowania odpa-
dami komunalnymi zorganizowanym przez gminę.
• Opłaty za gospodarowanie odpadami wpłacane będą na rachunek 

bankowy gminy: 77 8470 0001 2002 0020 4899 0027 w okresach 
kwartalnych do 10 dnia pierwszego miesiąca danego kwartału.
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maj 9 23
czerwiec 6 20
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Przedsiębiorstwo Komunalne
EKO-GlOB
tel. (32) 45 12 015

• Właściciele nieruchomości obowiązani będą ponosić na rzecz gminy 
opłatę preferencyjną za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w wysokości 9,00 zł/osobę/miesiąc w przypadku mieszkańców se-
gregujących odpady. 

• W celu naliczenia opłaty właściciel nieruchomości składać będzie do 
gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. 
Deklaracja zawierać będzie sposób obliczenia opłaty. 

• W przypadku niezłożenia deklaracji gmina w drodze decyzji samo-
dzielnie określi opłatę, jaką powinien ponosić właściciel nierucho-
mości, przyjmując stawkę podstawową w wysokości 18,00 zł/osobę/
miesiąc.

• to właściciel nieruchomości zobowiązany jest do posiadania pojem-
nika na odpady i utrzymywania go w odpowiednim stanie sanitar-
nym i technicznym. 

• Właściciel nieruchomości będzie musiał przestrzegać zasad zbiera-
nia odpadów, w tym ich selektywnej zbiórki, zgodnie z gminnym 
regulaminem. 

• Każdy mieszkaniec gminy będzie mógł nieodpłatnie oddać zebrane 
odpady do specjalnie zorganizowanego punktu selektywnego zbie-
rania odpadów. 

• Mieszkaniec, który nie jest właścicielem nieruchomości, wszelkie 
sprawy związane z odpadami załatwiał będzie z właścicielem (za-
rządcą) nieruchomości.

• Właściciel nieruchomości lub mieszkaniec posiadający dotychczas 
samodzielną umowę z firmą wywozową powinien pamiętać o wypo-
wiedzeniu tej umowy z 1 dniem lipca 2013 r., wyjątek tutaj stanowi 
firma EKO-GlOB, która sama wypowie zawarte umowy. 

Nowy system obejmie wszystkich mieszkańców – dzięki temu 
zwiększy się odbiór odpadów trafiających do instalacji odzysku, a tak-
że znikną nielegalnie wysypiska odpadów. 

Efektem nowego systemu będzie sytuacja, że na obszarze gminy 
wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych będą obsługiwani 
przez jedną firmę wywozową, a wszelkie sprawy z odbierającym od-
pady załatwiać będzie gmina. 

Pierwsza wpłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
winna być wniesiona do 10 lipca 2013r.

Tadeusz Spień
Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Komunalnej UG w Godowie

Dodatkowe informacje: 
http://naszesmieci.mos.gov.pl/
www.godow.pl
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Gmina Godów posiada kilka bardzo atrakcyjnych terenów inwesty-
cyjnych. Jednym z nich jest teren położony na zwałach w Skrzyszowie, 
dla którego została opracowana dokumentacja dotycząca zagospoda-
rowania tego terenu pod nazwą „Koncepcja programowo-przestrzen-
na terenów położonych na zwałach w Gminie Godów”.

W ramach zadania przygotowano koncepcję zagospodarowania 
terenu pod przyszłe inwestycje, wykonano badania geotechniczne 
terenu i opracowano raport oddziaływania na środowisko. 

teren inwestycyjny objęty koncepcją zagospodarowania zlokalizo-
wany jest w miejscowości Skrzyszów.

Przedmiotowy teren inwestycyjny (zwały) stanowi byłe składowi-
sko kamienia dołowego, obejmuje obszar 31,70 ha i aktualnie nie jest 
użytkowany.

teren sąsiaduje od północy z autostradą A1; planowane węzły 
będą znajdowały się w odległości ok. 4 km. Planowany przebieg Drogi 
Głównej Południowej przy południowej granicy obszaru inwestycyj-
nego stanowić będzie w perspektywie czasu możliwość bardzo do-
brego skomunikowania obszaru. 

Projekt współfinansowany został przez Unię Europejską z Europej-
skiego funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Opera-
cyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Aneta Niemiec
Inspektor ds. Pozyskiwania Środków Pomocowych

styczEŃ / luty 2013

tereny inweStyCyjne
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Wykaz mieszkańców, którzy w 2012 r. obchodzili jubileusz urodzin 
90 lat i więcej:

 1. klementyna szewczyk z łazisk – 100 lat
 2. Wiktoria Zamarska ze Skrzyszowa – 100 lat
 3. stanisław łoziński ze Skrzyszowa – 97 lat
 4. charlota krupa z łazisk – 97 lat
 5. Franciszka karwot ze Skrzyszowa  – 97 lat
 6. tekla janeta ze Skrzyszowa – 97 lat
 7. Franciszka gojowy z Gołkowic – 96 lat
 8. maria staszek ze Skrzyszowa – 95 lat
 9. helena Wodecka z Godowa – 95 lat
 10. alojzy szkatuła z Krostoszowic – 94 lata
 11. Władysław surma z Godowa – 94 lata
 12. rudolf balcar z Godowa – 94 lata
 13. jadwiga mendrela z Gołkowic – 94 lata
 14. antoni oślizło z Gołkowic – 93 lata
 15. stafania Wawrzyńczyk z łazisk – 93 lata
 16. Franciszek Wojaczek z łazisk – 93 lata
 17. maria chrobok z Gołkowic – 93 lata
 18. anna cichy z Gołkowic – 92 lata
 19. eufemia Zielecka z Godowa – 92 lata
 20. gertruda chmiel z łazisk – 92 lata
 21. marta sosna z łazisk  – 92 lata
 22. anna Popiołek z Godowa – 92 lata
 23. maria tomas z Gołkowic – 92 lata
 24. hermina Wycisk z Godowa – 92 lata
 25. dorota muskała z Krostoszowic – 91 lat
 26. klara surma z Godowa – 91 lat
 27. gertruda Przybyła z Godowa – 91 lat
 28. maria kopietz ze Skrzyszowa – 91 lat
 29. anna kuś z Krostoszowic – 91 lat
 30. Piotr czyż z Gołkowic  – 91 lat
 31. adelajda moczała z Gołkowic – 90 lat
 32. anastazja jarząbek z łazisk – 90 lat
 33. gertruda czyż z łazisk – 90 lat
 34. Franciszek Pawlas ze Skrzyszowa – 90 lat
 35. jadwiga Wypiór z Krostoszowic – 90 lat
 36. rozalia kipka z Krostoszowic – 90 lat
 37. maria marcol ze Skrzyszowa – 90 lat
 38. Zofia tatarczyk ze Skrzyszowa – 90 lat
 39. Franciszek Świętek z Godowa – 90 lat
 40. stanisław osadnik z łazisk – 90 lat
 41. aurelia sontowska ze Skrzyszowa – 90 lat
 42. Wanda Potysz z Gołkowic – 90 lat
 43. Wiktoria skatuła z Podbucza – 90 lat
 44. elżbieta kipka z Godowa – 90 lat

AKTy STANU CyWIlNEGO SPORZąDZONE W USC W GODOWIE:

1) urodzenia 3
2) małżeństwa 81
3) zgony 74

Maria Serwotka
USC Godów

elŻbieta kiPka Z godoWa

Pani Elżbieta urodziła się 29 grudnia 2012 
roku w Godowie w jej rodzinnym domu obok 
ronda, gdzie obecnie stoi krzyż. Wychowała 
jedną córkę, która się nią opiekuje i razem z nią 
mieszka. Doczekała się dwóch wnuków i czte-
rech prawnuków.

neStorZy naSZej Gminy

Wanda PotysZ Z gołkoWic

Pani Wanda urodziła się 12 grudnia 1922 r. w Mysłowicach, jako jed-
no z ośmiorga dzieci Jadwigi i tomasza Cieślików. Pochodzi z rodziny 
o wielkich tradycjach patriotycznych. Ojciec był uczestnikiem wszyst-
kich trzech powstań śląskich.

Podczas wojny poznała przebywającego w Mysłowicach „na robo-
tach” swojego przyszłego męża franciszka Potysza, z którym zaraz po 
wojnie wzięła ślub i przeprowadziła się do jego rodzinnych Gołkowic. 
Mąż pracował na kolei, Pani Wanda zajmowała się domem. W tym 
miejscu warto nadmienić, że prócz pracy zawodowej mąż Jubilatki zaj-
mował się – jako jedyny w Gołkowicach i całej okolicy – oprawianiem 
książek i naprawą różańców! Wykonywał więc, bardzo zresztą solidnie, 
dokładnie i fachowo, usługi introligatorskie, chociaż w tamtym czasie 
(lata 50. i 60. ub. wieku) nikt introligatorem p. franciszka nie nazywał. 
W tych pracach pomagała mu Pani Wanda,dzieląc również czas mię-
dzy wychowanie dzieci i prowadzenie gospodarstwa.

Wspólnym wysiłkiem wybudowali dom oraz zajmowali się uprawą 
roli. Wychowali pięcioro dzieci. Mąż Jubilatki zmarł w roku 1987. 

Pani Wanda doczekała się dziewięciorga wnuków i sześciorga pra-
wnuków. Obecnie mieszka z wnukiem Dawidem i jego rodziną, ale 
o Mamie, Babci i Prababci pamiętają wszyscy, często Ją odwiedzając 
i pomagając w codziennych pracach domowych.

Wiktoria skatuła Z PodbucZa

Pani Wiktoria urodziła się 23 grudnia 1922 r. w Moszczenicy Śląskiej. 
Jej rodzicami byli Katarzyna i Paweł Rudolowie. Miała czworo rodzeń-
stwa: trzy siostry i jednego brata, z których żyje najmłodsza siostra Elż-
bieta, mieszkająca w czeskim Rychwałdzie. 

Okres młodzieńczy, przypadający na lata zawieruchy wojennej, 
przeżyła wraz z rodzicami i rodzeństwem w rodzinnej Moszczenicy Śl. 
Po wojnie w 1949 r. wyszła za mąż za Józefa Skatułę, z którym przeżyła 
41 lat. Zamieszkała w Podbuczu, zajmując się pracą na roli i prowa-
dzeniem domu. Wraz z mężem doczekali się dwóch córek i wspólnie 
wybudowali dom jednorodzinny, w którym mieszka do dziś wraz 
z córką Eugenią, zięciem Januszem, wnuczką tatianą i jej rodziną. Jubi-
latkę często odwiedza córka Natalia wraz z dziećmi i wnuczętami. Pani 
Wiktoria doczekała się pięciorga wnucząt i jedenaściorga prawnucząt, 
które są Jej największymi skarbami.

Do dziś jest sprawna fizycznie i posiada niespotykaną w tym wieku 
sprawność intelektualną.

Swój jubileusz 90 lat urodzin obchodziła w gronie najbliższej rodzi-
ny i zaprzyjaźnionych z Nią życzliwych sąsiadów.
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 16. Franciszek Wojaczek z łazisk – 93 lata
 17. maria chrobok z Gołkowic – 93 lata
 18. anna cichy z Gołkowic – 92 lata
 19. eufemia Zielecka z Godowa – 92 lata
 20. gertruda chmiel z łazisk – 92 lata
 21. marta sosna z łazisk  – 92 lata
 22. anna Popiołek z Godowa – 92 lata
 23. maria tomas z Gołkowic – 92 lata
 24. hermina Wycisk z Godowa – 92 lata
 25. dorota muskała z Krostoszowic – 91 lat
 26. klara surma z Godowa – 91 lat
 27. gertruda Przybyła z Godowa – 91 lat
 28. maria kopietz ze Skrzyszowa – 91 lat
 29. anna kuś z Krostoszowic – 91 lat
 30. Piotr czyż z Gołkowic  – 91 lat
 31. adelajda moczała z Gołkowic – 90 lat
 32. anastazja jarząbek z łazisk – 90 lat
 33. gertruda czyż z łazisk – 90 lat
 34. Franciszek Pawlas ze Skrzyszowa – 90 lat
 35. jadwiga Wypiór z Krostoszowic – 90 lat
 36. rozalia kipka z Krostoszowic – 90 lat
 37. maria marcol ze Skrzyszowa – 90 lat
 38. Zofia tatarczyk ze Skrzyszowa – 90 lat
 39. Franciszek Świętek z Godowa – 90 lat
 40. stanisław osadnik z łazisk – 90 lat
 41. aurelia sontowska ze Skrzyszowa – 90 lat
 42. Wanda Potysz z Gołkowic – 90 lat
 43. Wiktoria skatuła z Podbucza – 90 lat
 44. elżbieta kipka z Godowa – 90 lat

AKTy STANU CyWIlNEGO SPORZąDZONE W USC W GODOWIE:

1) urodzenia 3
2) małżeństwa 81
3) zgony 74

Maria Serwotka
USC Godów

elŻbieta kiPka Z godoWa

Pani Elżbieta urodziła się 29 grudnia 2012 
roku w Godowie w jej rodzinnym domu obok 
ronda, gdzie obecnie stoi krzyż. Wychowała 
jedną córkę, która się nią opiekuje i razem z nią 
mieszka. Doczekała się dwóch wnuków i czte-
rech prawnuków.

neStorZy naSZej Gminy

Wanda PotysZ Z gołkoWic

Pani Wanda urodziła się 12 grudnia 1922 r. w Mysłowicach, jako jed-
no z ośmiorga dzieci Jadwigi i tomasza Cieślików. Pochodzi z rodziny 
o wielkich tradycjach patriotycznych. Ojciec był uczestnikiem wszyst-
kich trzech powstań śląskich.

Podczas wojny poznała przebywającego w Mysłowicach „na robo-
tach” swojego przyszłego męża franciszka Potysza, z którym zaraz po 
wojnie wzięła ślub i przeprowadziła się do jego rodzinnych Gołkowic. 
Mąż pracował na kolei, Pani Wanda zajmowała się domem. W tym 
miejscu warto nadmienić, że prócz pracy zawodowej mąż Jubilatki zaj-
mował się – jako jedyny w Gołkowicach i całej okolicy – oprawianiem 
książek i naprawą różańców! Wykonywał więc, bardzo zresztą solidnie, 
dokładnie i fachowo, usługi introligatorskie, chociaż w tamtym czasie 
(lata 50. i 60. ub. wieku) nikt introligatorem p. franciszka nie nazywał. 
W tych pracach pomagała mu Pani Wanda,dzieląc również czas mię-
dzy wychowanie dzieci i prowadzenie gospodarstwa.

Wspólnym wysiłkiem wybudowali dom oraz zajmowali się uprawą 
roli. Wychowali pięcioro dzieci. Mąż Jubilatki zmarł w roku 1987. 

Pani Wanda doczekała się dziewięciorga wnuków i sześciorga pra-
wnuków. Obecnie mieszka z wnukiem Dawidem i jego rodziną, ale 
o Mamie, Babci i Prababci pamiętają wszyscy, często Ją odwiedzając 
i pomagając w codziennych pracach domowych.

Wiktoria skatuła Z PodbucZa

Pani Wiktoria urodziła się 23 grudnia 1922 r. w Moszczenicy Śląskiej. 
Jej rodzicami byli Katarzyna i Paweł Rudolowie. Miała czworo rodzeń-
stwa: trzy siostry i jednego brata, z których żyje najmłodsza siostra Elż-
bieta, mieszkająca w czeskim Rychwałdzie. 

Okres młodzieńczy, przypadający na lata zawieruchy wojennej, 
przeżyła wraz z rodzicami i rodzeństwem w rodzinnej Moszczenicy Śl. 
Po wojnie w 1949 r. wyszła za mąż za Józefa Skatułę, z którym przeżyła 
41 lat. Zamieszkała w Podbuczu, zajmując się pracą na roli i prowa-
dzeniem domu. Wraz z mężem doczekali się dwóch córek i wspólnie 
wybudowali dom jednorodzinny, w którym mieszka do dziś wraz 
z córką Eugenią, zięciem Januszem, wnuczką tatianą i jej rodziną. Jubi-
latkę często odwiedza córka Natalia wraz z dziećmi i wnuczętami. Pani 
Wiktoria doczekała się pięciorga wnucząt i jedenaściorga prawnucząt, 
które są Jej największymi skarbami.

Do dziś jest sprawna fizycznie i posiada niespotykaną w tym wieku 
sprawność intelektualną.

Swój jubileusz 90 lat urodzin obchodziła w gronie najbliższej rodzi-
ny i zaprzyjaźnionych z Nią życzliwych sąsiadów.
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Wiktoria Zamarska Ze skrZysZoWa

Pani Wiktoria urodziła się 23 grudnia 1912 r. w Skrzyszowie jako cór-
ka Jana Stokowego i Anastazji zd. hejna. Ojciec pracował w Cegielni 
Emskiej na Maruszach, a matka była gospodynią domową. Wiktoria 
wychowywała się z pięcioma siostrami i czterema braćmi. Jako jedyna 
dożyła tak sędziwego wieku. Ukończyła ośmioklasową Szkołę Pod-
stawową w Skrzyszowie (jedną klasę szkoły niemieckiej i siedem klas 
polskiej). Jako panna pracowała w Czechach w Niewodzie oraz w Pań-
stwowym Gospodarstwie Rolnym Olszanica.

25 listopada 1935 r. wyszła za mąż za 28-letniego wówczas fran-
ciszka Zamarskiego z turzy Śląskiej. Ślub odbył się w kościele w Skrzy-
szowie. W Skrzyszowie 7 listopada 1937 r. urodził się syn Engelbert. 
Następnie małżonkowie zamieszkali u brata Jubilatki w turzy Śl. tam 
2 maja 1939 r. urodził się syn Sylwester.

W 1947 r. Pani Wiktoria z rodziną przeprowadziła się do Skrzyszo-
wa, dziedzicząc po rodzicach dom przy ul. Krótkiej i 1,10 ha gruntu. 
4 listopada 1949 r. urodził się trzeci syn – leon. Małżonkowie po 15 la-
tach wspólnego życia rozpoczęli budowę własnego domu, do którego 
wprowadzili się w 1965 r., wyburzając stary. 

Mąż Jubilatki franciszek pracował w Koksowni Emma na Marcelu 
i KWK 1 Maja w Wodzisławiu Śl. – Wilchwach, a po przejściu na eme-
ryturę zajmował się kowalstwem. Pani Wiktoria prowadziła gospodar-
stwo domowe. Razem małżonkowie przeżyli 64 lata. 2 września 1999 r. 
zmarł mąż Jubilatki. Po jego śmierci przeprowadziła się do syna Syl-
westra, do domu przy ul. 1 Maja, gdzie mieszka do dziś z synową Kry-
styną. Syn Sylwester zmarł 6 stycznia 2005 r. Synowie Engelbert i leon 
oraz wnuki Sylwia i Grzegorz z rodzinami mieszkają w USA, zaś wnucz-
ka Izabela z rodziną w Niemczech. W rodzinnym domu Pani Wiktorii 
przy ul. Krótkiej, rozbudowując go, zamieszkała najmłodsza wnuczka 
Danuta z rodziną. Jubilatka doczekała się siedmiu prawnuków.

Pani Wiktoria w sposób szczególny ze swojego życia wspomina 
II wojnę światową. Pamięta, kiedy zostali ewakuowani z turzy Śląskiej 
do Radlina. Zabrali ze sobą tylko podręczne rzeczy. Po powrocie zasta-
li puste mieszkanie, nie było mebli, pościeli, sprzętu domowego.

Niemile wspomina też dwa przebyte zawały serca (jeden klinicz-
ny). Do milszych wspomnień Jubilatki należy wyjazd (samej) do USA. 
W 1979 r., mając 67 lat, wyjechała na 3 miesiące w odwiedziny do syna 
Engelberta. Dużym przeżyciem (ciekawość i strach) był lot samolotem 
do Nowego Jorku z przesiadką do Chicago.

W życiu Pani Wiktorii bardzo dużą rolę odgrywała i odgrywa wia-
ra. Od dzieciństwa była wychowywana w głębokiej wierze katolickiej, 
uczestnicząc we Mszach św. i modlitwach, przekazując te praktyki 
swojej rodzinie. Mimo sędziwego wieku bardzo często śpiewa pieśni 
kościelne, dużo się modli, należy do róży różańcowej. Śledzi też życie 
parafii, czytając gazetkę U Świętego Michała. Dziękuje Bogu, że dzięki 
posłudze szafarzy może co niedzielę przyjąć Komunię św., a w każdy 
pierwszy piątek miesiąca – księdza podczas odwiedzin chorych. 

Najlepszą receptą na długowieczność, wg Jubilatki, jest zdrowe od-
żywianie się, pogoda ducha i dużo uśmiechu na twarzy. Pani Wiktoria 
życzyłaby sobie, żeby być sprawną osobą tak jak do tej pory (samo-
dzielnie się poruszać, odżywiać, robić codzienną toaletę) i odejść do 
wieczności we śnie.

maria sZyrocki Z łaZisk

Pani Maria zd. Wawrzyczny urodziła sie 01 lutego 1923 r. w łazi-
skach. Była jedynaczką. 

W łaziskach ukończyła też szkołę podstawową – wówczas 8-klasową.
Jubilatka pierwszy raz zawarła zwiazek małżeński z Emilem Mitko 

z Godowa. W czasie wojny mąż został ranny i zmarł. Z tego małżeństwa 
urodziła się córka Krystyna. Ponownie Pani Maria wyszła za mąż za Ge-
rarda Szyrockiego z Godowa. Z tego małżeństwa urodził się syn Antoni. 

Razem z mężem i rodzicami Pani Maria pracowała w swoim go-
spodarstwie rolnym. Z drugim mężem przeżyła 53 lata. Doczekała się 
trzech wnuków i czterech wnuczek, dziewięciu prawnuczek i trzech 
prawnuków oraz jednego praprawnuczka i dwóch praprawnuczek.

Badanie SatySfaKCji Klienta 
w UrZędZie Gminy Godów

W związku z realizacją projektu „Ku nowoczesnej administracji 
samorządowej w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu 
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” zwracamy się 
do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety pod kątem 
spełnienia Państwa oczekiwań w stosunku do pracy naszego Urzędu. 
Ankieta dostępna jest w formie papierowej w budynku urzędu, w po-
szczególnych komórkach organizacyjnych, na stronie internetowej 
UGG oraz u sołtysów. Prosimy o pozostawienie wypełnionych ankiet 
w urnach znajdujących się w siedzibie Urzędu Gminy Godów i u sołty-
sów. Badanie ankietowe będzie przeprowadzone w okresie od 1 marca 
do 30 kwietnia 2013 roku.

Kamil Gąsior
Referat Funduszy Zewnętrznych

i Zamówień Publicznych

styczEŃ / luty 2013
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Uroczyste przecięcie wstęgi Wydawanie posiłków

ZS gołkowice otwarCie  
SZKolnej StoŁówKi

ósmego stycznia br. dokonano oficjalnego otwarcia stołówki szkol-
nej przy Zespole Szkół w Gołkowicach. Na inaugurację przybyli goście: 
antoni tomas – przewodniczący Rady Gminy, mariusz adamczyk – 
wójt, tomasz kasperuk – jego zastępca, brygida dobisz – sekretarz, 
katarzyna kubica – kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia 
oraz przedstawiciele rad rodziców, a także uczniowie obu tych szkół. 

Pomieszczenie na stołówkę oraz na punkt wydawania posiłków 
uzyskano dzięki zaadaptowaniu jednej sali lekcyjnej, zmieniając jej 
przeznaczenie. łączny koszt wyniósł 9 tysięcy złotych, z czego 4 tysią-
ce zostały uzyskane z budżetu gminy, natomiast 5 tysięcy przekazały 
rady rodziców – zarówno szkoły podstawowej, jak i gimnazjum. Pod 
adresem wymienionych społeczność szkolna kieruje serdeczne słowa 
podziękowania.

Oficjalnego otwarcia inwestycji poprzez przecięcie wstęgi dokona-
li: zaproszeni goście, dyrektor ZS w Gołkowicach oraz przedstawiciele 
rad rodziców i rady uczniowskiej. Po tym ważnym wydarzeniu goście 
jako pierwsi spróbowali posiłku w nowej stołówce, który okazał się 
bardzo smacznym daniem. 

Mamy nadzieje, że uzyskanie pomieszczenia do spożywania posił-
ków okaże się trafną inwestycją, a korzystanie ze szkolnej stołówki bę-
dzie się cieszyć popularnością wśród uczniów i rodziców.

Beata Bienia

jEstEśmy nr 1 (95)

PIENIĄDZE
KTÓRE TOBIE SIĘ NALEŻĄ

Firma Turbo Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Żorach, 
udziela bezpłatnych porad w zakresie uzyskania od-
szkodowania za posadowione urządzenia przesyłowe 
typu: wodociągi, gazociągi oraz słupy i linie elektro-
energetyczne, jak również odszkodowania z tytułu 
uszkodzeń w budynkach mieszkalnych i gospodar-
czych powstałych podczas budowy dróg i autostrad.

Żory, ul. Kościuszki 11 
tel. 032 472 73 64
kom. 664 968 194

Biuro czynne w godzinach: 9:00 – 16:00

w w w . t u r b o f i n a n s e . p l

jęZyK niemieCKi  
na weSoŁo

21 stycznia br. Zespół Szkół w Gołkowicach odwiedziła animatorka 
Deutsch-Wagen-tour, joanna lay, która we współpracy z Goethe-
Institut w Krakowie oraz pod patronatem Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej zajmuje się tym projektem. Inauguracja projektu odbyła się 
w 2009r. przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. Celem jest pro-
mocja języka niemieckiego w Polsce. Istotą kampanii jest 5 jeżdżących 
po Polsce oznakowanych samochodów z lektorami oraz materiałami 
dydaktycznymi i sprzętem audiowizualnym. Animatorzy promują ję-
zyk niemiecki poprzez niekonwencjonalne prowadzenie zajęć w for-
mie zabaw językowych, quizów z wykorzystaniem muzyki oraz innych 
środków wizualnych i multimedialnych. 

Projekt Deutsch-Wagen–tour został nagrodzony certyfikatem „Euro- 
pean language label” – europejskim znakiem innowacyjności w dzie-
dzinie nauczania i uczenia się języków obcych.

W zajęciach wzięli udział uczniowie klas drugich gimnazjum oraz 
klas szóstych szkoły podstawowej. Śpiewali piosenki, uczestniczyli 
w zabawach i konkursach językowych. Zwycięzcy otrzymali nagrody, 
zaś wszyscy uczestnicy drobne upominki . Czas upłynął bardzo szybko 

na wspólnej zabawie 
i – oczywiście – nau-
ce. 

Animatorka Deut-
s c h - W a g e n - t o u r 
przyjechała na zapro-
szenie dyrekcji szkoły 
oraz germanistki ro-
many dudzic. 

Romana Dudzic
Zabawa z chustą podobała się uczniom najbardziej

nierówna Gra teniSiStów
Zakończyła się runda zasadnicza rozgrywek III ligi tenisa stołowe-

go,w której występuje Gwiazda Skrzyszów. Zespół ma w dorobku 10 
pkt, zajmując 11. miejsce i będzie walczył o utrzymanie. Na 15 meczów 
6 zremisował, 2 wygrał, a 7 przegrał, w tym cztery mecze zaledwie 4:6.

W trakcie całej tej rundy zespół miał pecha. Dwóch podstawowych 
zawodników odniosło kontuzje, co odbiło się na wynikach drużyny.

Wyniki pozostałych meczów I rundy:

 kuźnia Rybnik 7:3 gwiaZda SkRZySZów
(Balawajder 1,5, Stebel 1,Godoś 0,5)

 gwiaZda SkRZySZów 10:0 VictoRia HaźlacH
(Balawajder,Oślizło,Stebel,Godoś po 2,5)

 andeRS Jedność iii Żywiec 6:4 gwiaZda SkRZySZów
(Oslizło,Stebel po 1,5, Balawajder 1)

 gwiaZda SkRZySZów 4:6 oRZeł ii koZy
(Balawajder 2, Oslizło 1,5, Stebel 0,5)

 napRZód ii boRucin 5:5  gwiaZda SkRZySZów
(Balawajder 2,5, Oślizło,Stebel po 1, Godoś 0,5)

Runda rewanżowa:

 VictoRia HaźlacH 3:7 gwiaZda SkRZySZów
(Balawajder,Oślizło po 2,5, Stebel 1,5, godoś 0,5)

B.O.
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Zabawa z chustą podobała się uczniom najbardziej

nierówna Gra teniSiStów
Zakończyła się runda zasadnicza rozgrywek III ligi tenisa stołowe-

go,w której występuje Gwiazda Skrzyszów. Zespół ma w dorobku 10 
pkt, zajmując 11. miejsce i będzie walczył o utrzymanie. Na 15 meczów 
6 zremisował, 2 wygrał, a 7 przegrał, w tym cztery mecze zaledwie 4:6.

W trakcie całej tej rundy zespół miał pecha. Dwóch podstawowych 
zawodników odniosło kontuzje, co odbiło się na wynikach drużyny.

Wyniki pozostałych meczów I rundy:

 kuźnia Rybnik 7:3 gwiaZda SkRZySZów
(Balawajder 1,5, Stebel 1,Godoś 0,5)

 gwiaZda SkRZySZów 10:0 VictoRia HaźlacH
(Balawajder,Oślizło,Stebel,Godoś po 2,5)

 andeRS Jedność iii Żywiec 6:4 gwiaZda SkRZySZów
(Oslizło,Stebel po 1,5, Balawajder 1)

 gwiaZda SkRZySZów 4:6 oRZeł ii koZy
(Balawajder 2, Oslizło 1,5, Stebel 0,5)

 napRZód ii boRucin 5:5  gwiaZda SkRZySZów
(Balawajder 2,5, Oślizło,Stebel po 1, Godoś 0,5)

Runda rewanżowa:

 VictoRia HaźlacH 3:7 gwiaZda SkRZySZów
(Balawajder,Oślizło po 2,5, Stebel 1,5, godoś 0,5)

B.O.
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tUrniej SZaCHowy

27 stycznia br. w Ośrodku Kultury w Godowie odbył się Gminny 
turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Godów, zorganizowany przez 
Gminne Centrum Kultury, Sportu i turystyki w Godowie. 

turniej pod względem organizacyjnym przebiegał bardzo spraw-
nie. Oficjalnego otwarcia zawodów dokonała tatiana stopyra, dy-
rektor GCKSit, która przywitała zebranych, życząc wszystkim samych 
zwycięstw. Pani Dyrektor wniosła duży wkład w organizacyjne przy-
gotowanie zawodów, zapewniła poczęstunek, kawę i herbatę. Ufun-
dowała również puchary oraz ciekawe nagrody rzeczowe. Sprawne 
sędziowanie w turnieju zapewnił doświadczony weteran szachów 
stanisław kubiniok ze Skrzyszowa, który jednocześnie brał udział 
w zawodach.

W turnieju uczestniczyło 11 szachistów. Grano systemem „każdy 
z każdym”, co oznaczało rozegranie 10 rund. tempo gry na partię wy-
nosiło po 10 minut dla zawodnika. Za wygranie partii przyznawano 
1 pkt, za remis – 0,5 pkt, a za porażkę – 0. O klasyfikacji końcowej de-
cydowała suma zdobytych punktów. Po zakończeniu ostatniej – 10. 
rundy nastąpiło podliczenie punktów zdobytych przez uczestników 
turnieju i ustalenie wyników końcowych. W przypadku równej ilości 
punktów decydował wynik pojedynku bezpośredniego pomiędzy za-
wodnikami. 

Z dorobkiem 10 punktów zwycięzcą turnieju został daniel Wodec-
ki, II miejsce zajął jerzy grzegoszczyk, a III lokatę zajął daniel ośli-
zło. Z kolei w kategorii do lat 16 na I miejscu uplasował się mikołaj 
Wodecki (16 lat), II miejsce zajął aleksander Wodecki (13 lat), a III – 
Zofia Wodecka (8 lat). Uroczystego wręczenia pucharów, dyplomów 
i nagród dokonali Mariusz Adamczyk – wójt oraz tatiana Stopyra.

Miejmy nadzieję, że turniej ten na stałe zagości w kalendarzu im-
prez sportowych gminy, oraz że ilość zainteresowanych i uczestników 
– w tym tych najmłodszych – będzie wzrastała.

tabela wyników:

miejsce Imię i nazwisko miejscowość zwycię-
stwa remisy porażki punkty

1  daniel Wodecki Godów 10 0 0 10

2 jerzy grzegoszczyk Skrzyszów 9 0 1 9

3  daniel oślizło Gołkowice 8 0 2 8

4 stanisław kubiniok Skrzyszów 7 0 3 7

5  marcin durczok Skrzyszów 6 0 4 6

6 mikołaj Wodecki Gołkowice 4 1 5 4,5

7  adam Przybyła Godów 3 0 7 3

8 aleksander Wodecki Gołkowice 3 0 7 3

9  iwona Wilk Gołkowice 2 0 8 2

10  kamil baraniec Godów 2 0 8 2

11 Zofia Wodecka Gołkowice 0 1 9 0,5

Daniel Wodecki

Gminny 
tUrniej SZaCHowy

W dniach 26-27 lutego br. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Skrbeńsku odbył się Gminny turniej Szachowy organizowany w ra-
mach projektu „Kultura i sport nas zbliża II” dofinansowanego ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Rozwoju 
Regionalnego – Programu Operacyjnego Współpracy transgranicznej 
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 i budżetu pań-
stwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński. 

W pierwszym dniu odbyły się rozgrywki uczniów szkół podstawo-
wych, natomiast w  drugim – uczniów gimnazjów. turniej rozgrywa-
ny był w kategorii dziewcząt i chłopców systemem “każdy z każdym”. 
łączna liczba punktów uzyskanych zarówno przez drużynę dziewcząt 
jak i chłopców decydowała o uzyskaniu pucharu Wójta Gminy Godów 
za zwycięstwo drużynowe dla danej szkoły.

Wyniki – sZkoły PodstaWoWe

KATEGORIA – DZIEWCZyNy:
1. miejsce: jana cieślarova – ZDŠ Petrovice u Karviné
2. miejsce: Zuzanna bystroń – SP Skrbeńsko
3. miejsce: agata nowak – SP Skrbeńsko

KATEGORIA – ChłOPCy:
1. miejsce: jakub maslowski – ZDŠ Petrovice u Karviné
2. miejsce: dominik gancarcik – ZDŠ Petrovice u Karviné
3. miejsce: łukasz Paś  – SP Skrbeńsko

KlASyFIKACJA DRUŻyNOWA: 
1. miejsce: ZDŠ Petrovice u Karviné

Wyniki – gimnaZja

KATEGORIA – DZIEWCZyNy:
1. miejsce: anna leśniak  – Gm Skrzyszów
2. miejsce: justyna matuła  – Gm Skrzyszów
3. miejsce: daria Potracka  – Gm Gołkowice

KATEGORIA – ChłOPCy:
1. miejsce: aleksander Wodecki –  Gm Gołkowice
2. miejsce: mikołaj Wodecki – Gm Gołkowice
3. miejsce: adrian krawczyk – Gm Gołkowice

KlASyFIKACJA DRUŻyNOWA: 
1. miejsce: Gimnazjum Gołkowice

Beata Wala
Referat Funduszy Zewnętrznych 

i Zamówień Publicznych

Uczestnicy Turnieju Szachowego w Godowie

Uczestnicy Gminnego Turnieju Szachowego

styczEŃ / luty 2013
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37. miStrZoStwa 
SKrZySZowa w SKaCie

Ośrodek Kultury w Skrzyszowie był organizatorem najstarszej cy-
klicznej imprezy lokalnej – mistrzostw w skacie, które w tym roku od-
były się już po raz 37. Na starcie stanęło tylko 15 skaterów, by walczyć 
o tytuł mistrza Skrzyszowa i miejsce w reprezentacji miejscowości na 
tegoroczne Mistrzostwa Gminy Godów w Skacie, które odbędą się 16 
marca br. w Gołkowicach.

Jak każde poprzednie, tak i tegoroczne zawody były bardzo zacięte 
i dzięki temu – ciekawe.

Pierwszą serię wygrał W. tatarczyk, który nagrał 792 pkt przed 
s. Folwarcznym – 781 pkt i l. Pustelnikiem – 739 pkt. W drugiej naj-
lepiej grał s. durczok, który nagrał 1154 pkt przed e. Wojaczkiem 
– 999 pkt.Po dwóch seriach najwięcej punktów zebrał równo grający 
l. kłosek – 1537 pkt przed E. Wojaczkiem – 1532 pkt i S. Durczokiem 
– 1510 pkt.Wyniki świadczą o bardzo wyrównanej rywalizacji. trzecią 
rundę wygrał e. mołdrzyk – 1082 pkt, ale on się nie liczył. Drugi był 
b.  Polnik – 798 pkt,a trzeci W. tatarczyk – 782 pkt. Mistrzem Skrzy-
szowa został W. tatarczyk, który był pierwszym mistrzem Skrzyszowa 
w roku 1977.

Wyniki końcowe przedstawiają się następująco:

 1. Witold tatarczyk 2208 pkt
 2. bronisław Polnik 2202 pkt
 3. stanisław durczok 2144 pkt
 4. leonard kłosek 2043 pkt
 5. eugeniusz Wojaczek 1830 pkt
 6. stanisław Folwarczny 1821 pkt
 7. Paweł brachmański 1742 pkt
 8. józef mołdrzyk 1728 pkt
 9. jucjan Pustelnik 1690 pkt
 10. mirosław dworok 1612 pkt

Nagrody, puchary i dyplomy ufundował Ośrodek Kultury w Skrzy-
szowie, a wręczał je kierownik tego ośrodka, Paweł sobik.

B.O.

jEstEśmy nr 1 (95)

Vi Grand Prix PolSKi  
dla SKrZySZowianina

W dniach 16–17 lutego w Ożarowicach odbył się turniej z cyklu 
Grand Prix Polski Weteranów w tenisie Stołowym, będący kwalifika-
cją do mistrzostw Polski. Wystartowała w nim rekordowa liczba za-
wodników, bo aż 204 (więcej niż na mistrzostwach Polski w Radomiu). 
W turnieju wystartował również bernard oślizło ze Skrzyszowa, który 
w kategorii wiekowej 65-69 lat nie miał sobie równych.

Jest to kolejne zwycięstwo naszego zawodnika (w grudniu ub. roku 
wygrał IV Grand Prix w Węgierskiej Górce). W finale wygrał z francisz-
kiem Dulkowskim z Grudziądza 3:1. trzecie miejsce zajęli Janusz Olbiń-
ski z łodzi i Aarne Puu z Krakowa. tym zwycięstwem B. Oślizło zagwa-
rantował sobie udział w mistrzostwach Polski tenisistów, które w tym 
roku odbędą się w czerwcu w Krakowie. 

A.T.

B. Oślizło – zwycięzca VI Grand Prix Polski Weteranów

CZaS PraCy ośrodKów KUltUry
P l A C ó W K A P O N I E D Z I A ł E K W t O R E K Ś R O D A C Z W A R t E K P I ą t E K

ok godóW
tel. 32 47 65 630

Godziny 
otwarcia: 7:00 – 15:00 7:00 – 20:00 7:00 – 21:00 7:00 – 21:00 7:00 – 20:00

Zajęcia stałe:  Tenis stołowy

 nauka gry na gitarze
18:30 Fitness
 Spotkania zespołu 
 BALLADA
 Tenis stołowy

17:00 Art Pompownia 
 Tenis stołowy

17:00  Art Pompownia 
18:30  Fitness
 Tenis stołowy

 Tenis stołowy

ok 
gołkoWice
tel. 32 47 27 532

Godziny 
otwarcia: 9:00 – 20:00 9:00 – 20:00 9:00 – 20:00 9:00 – 20:00 9:00 – 20:00

Zajęcia stałe:

17:00 Warsztaty plastyczne 
 dla dzieci
18:00 Spotkania chóru ECHO
18:15  Teatr naszej Wyobraźni
 Pracownia komputerowa

 Pracownia komputerowa  Pracownia komputerowa  Pracownia komputerowa
 nauka gry na gitarze

16:30 ISKIErKI – dziecięcy 
 zespół taneczny
15:30 Skat
 Pracownia komputerowa

ok 
skrZysZóW
tel. 32 47 26 417

Godziny 
otwarcia: 13:00 – 21:00 13:00 – 21:00 13:00 – 21:00 15:00 – 21:00 15:00 – 21:00

Zajęcia stałe: 16:30 Ceramika 

13:00 nauka gry na 
 instrumentach
17:00 Spotkania zespołu 
 FAMILIJO 
18:00 Spotkania chóru 
 ABSOLWEnT

13:00 nauka gry na 
 instrumentach 
16:30 Pracownia ceramiczna
19:00 Zumba Fitness

16:00 Skat

17:00  rozgrywki szachowe
 Sobota, niedziela 
 próby zespołów  
 muzycznych (piwnica)

ok 
skrbeŃsko

tel. 32 47 27 050

Godziny 
otwarcia: - 15:00 – 20:00 14:00 – 19:00 15:00 – 20:00 8:30 – 13:30

Zajęcia stałe:
17:00 Warsztaty plastyczne 
 dla dzieci
18:30 Fitness

17:00 Spotkania zespołu
 MELODIA 18.30 Fitness
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dZień modlitwy KoBiet 
w GoŁKowiCaCH

Światowy Dzień Modlitwy, zwany dawniej Światowym Dniem Mo-
dlitwy Kobiet, skupia wokół siebie chrześcijanki różnych wyznań. Jest 
to ruch ekumeniczny o ponad 120-letniej tradycji, zapoczątkowany 
przez Kościół luterański w Ameryce Północnej w roku 1887. W Polsce 
takie nabożeństwo po raz pierwszy odbyło się w roku 1927 w łodzi. 
Od roku 1968 ŚDM obchodzony jest na całym świecie w ponad 170 
krajach w pierwszy piątek marca. Zatwierdzony jest również przez 
Polską Radę Ekumeniczną. liturgia tego dnia od roku 1927 opracowy-
wana jest przez chrześcijanki różnych krajów, przy czym prym wiodą 
tu wyznania protestanckie. W tym roku liturgię opracowały francuzki, 
a jej hasło przewodnie brzmiało: „Byłem obcy, a przyjęliście mnie”.

Wspólna modlitwa kobiet prowadzona jest w intencji biednych, 
bezrobotnych, pokrzywdzonych na skutek wojen domowych, emi-
grantów, zwłaszcza tych o innym kolorze skóry, kobiet dotkniętych 
przemocą, misji zagranicznych.

W diecezji katowickiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego ŚDM 
obchodzony jest od roku 2002. W tym roku jednym z jego organi-
zatorów była Parafia Ewangelicko-Augsburska w Gołkowicach. Na 
wspólnej modlitwie w kościele zgromadziły się kobiety z parafii w Go-
lasowicach, Gołkowicach, Jastrzębiu-Zdroju, Pszczynie, Studzionce, 
Warszowicach, Wodzisławiu Śl. i żorach razem ze swoimi duszpaste-
rzami. Wszystkich uczestników przywitał ks. daniel Ferek, proboszcz 
gołkowickiej parafii, a całe nabożeństwo poprowadziła diakon renata 
raszyk z parafii jastrzębskiej (Ruptawa), która wygłosiła też kazanie 
o wymownej treści, podporządkowanej hasłu tegorocznego ŚDM. Po 
nabożeństwie wszyscy udali się do miejscowego OK, gdzie odbyła się 
druga część spotkania, już świecka, ale też zgodnie z oprawą przygo-
towaną przez kobiety z francji. Był to poczęstunek, na który złożyły 
się trzy dania: drożdżowy precel w kształcie wieńca posypany makiem 
z kawą i herbatą (precelki upiekły panie z parafii w Golasowicach), ja-
rzynowa zupa-krem z imbirem i miodem podana z grzankami (parafia 
jastrzębska) oraz szarlotka i dodatkowo inne ciasta upieczone przez 
parafianki-organizatorki.

Jako ciekawostkę warto tu nadmienić, że we francji takie precelki 
konsumuje się obowiązkowo 2 razy w roku: w czasie uroczystej kolacji 
w Wigilię Bożego Narodzenia (wtedy wkłada się do nich karteczki z nu-
merkami dla otrzymania określonych nagród lub upominków) oraz 
w święto Epifanii (święto trzech Króli). W preclach, przygotowanych 
przez golasowiczanki, też były numerki – niespodzianki. Panie, które 
trafiły na pieczywo z numerkiem, otrzymały upominki związane z re-
aliami francuskimi (różne rodzaje serów, wyroby cukiernicze).

Po części kulinarnej była jeszcze część informacyjna o francji z wy-
korzystaniem slajdów.

Szczegółowe wiadomości na temat tradycji, kultury, przemysłu, 
rolnictwa, flory i fauny tego kraju oraz polityki, znaczenia w Unii Eu-
ropejskiej, problemów z emigrantami przekazała anna rakowicz, 
emerytowana nauczycielka z Jastrzębia-Zdroju. Pani Anna zrobiła to 
rzetelnie, ale przede wszystkim niezwykle ciekawie, o czym świad-
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krzyżówka
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znajduje się w Skrzyszowie przy ulicy Wyzwolenia obok kościoła. Zo-
stał postawiony przez księdza henryka ringa. Przyczyna wzniesienia 
tego krzyża nie jest dokładnie znana, ale istnieje hipoteza – i to o bar-
dzo wielkiej dozie prawdopodobieństwa – że chodziło o upamiętnie-
nie odłączenia się Skrzyszowa od parafii Mszana.

Z protokołu wizytacji kanonicznej z 1679 roku wynika, że wtedy 
Skrzyszów był jeszcze samodzielną parafią, ale w posiadłościach pa-
rafialnych istniały liczne długi,a probostwo, całkowicie zniszczone, nie 
nadawało się do zamieszkania. Proboszcz tomasz studziński, okre-
ślony przez wizytatora mianem męczennika, zmuszony był do wyko-
nywania prac polowych. W protokole czytamy: „...Biorąc pod uwagę 
dochody, jest to parafia najbiedniejsza, a jeżeli chodzi o zabudowania, 
najbardziej zniszczona”.

Po śmierci księdza Studzińskiego nie obsadzono już probostwa 
w Skrzyszowie. Inwestyturę nad beneficjum skrzyszowskim otrzymał  
4 lutego 1685 roku młody proboszcz z Mszany, ks. Jerzy tomaszny. Od 
tego czasu Skrzyszów stanowił część parafii mszańskiej. 

Mieszkańcy postanowili jednak walczyć o ustanowienie Skrzyszo-
wa na powrót samodzielną parafią. Od roku 1841 zwracali się do Kurii 
Biskupiej we Wrocławiu z prośbą o odłączenie Skrzyszowa od Mszany. 
Zamierzony cel osiągnęli dopiero w połowie 50. lat XIX wieku, kiedy 
to 22 października 1855 roku ks. bp henryk Foerster utworzył miej-
scową lokalię, czyli wydzieloną decyzją biskupa część terytorium pa-
rafii z własnym duszpasterzem oraz własnym zarządem majątkowym; 
w sprawach duszpasterskich zależną częściowo od parafii macierzy-
stej, a 18 stycznia 1868 roku reaktywował parafię Skrzyszów. W skład 
parafii weszły wtedy również Krostoszowice i Podbucze. Proboszczem 
został ksiądz henryk Ring. Jego to zasługą jest powstanie w Skrzyszo-
wie ochronki. Ksiądz h. Ring był proboszczem w Skrzyszowie do 10 
października 1886 roku.

Napis na cokole tego krzyża brzmi:

Któryś cierpiał za nas 
Panie Jezu Christe
Zmiłuj się nad nami

Z tyłu cokołu widnieje napis: Fecit h. Ring paroch leci per Kokes 1880.
Krzyż wymagał gruntownego remontu, do czego przyczynił się 

obecny proboszcz, ks. Witold tatarczyk. 
fundatorami renowacji krzyża są skrzyszowianie, małgorzata 

i henryk tatarczykowie, zamieszkali przy ul. ks. R. Wallacha. Uczynili 
to w podziękowaniu Panu Bogu za zdrowie i szczęśliwe przeżycie 50 
lat w związku małżeńskim,a Złote Gody obchodzili w listopadzie 2011r.

Prace związane z odnową krzyża i upiększeniem otoczenia z wiel-
kim kunsztem wykonał Franciszek Piechaczek w roku 2011.

Niestety, do Redakcji nie wpłynęła żadna informacja odnośnie tego 
krzyża.

Z. Skupień

SZanowni CZytelniCy! 
Powyższą informacją zakończyliśmy cykl historii krzyżami znaczo-

nych, które na łamach naszego czasopisma ukazywały się ponad 7 lat. 
Pierwszy krzyż został zamieszczony w numerze 4 (54) 2005 r., a wszyst-
kich było 36.

Dziękujemy Wam, Czytelnicy, za zainteresowanie tym cyklem, co 
świadczy nie tylko o Waszej postawie reprezentującej określone war-
tości społeczno-moralne, ale przede wszystkim o zainteresowaniu 
historią gminy jako naszego lokalnego środowiska. Każdy krzyż jest 
nośnikiem informacji o wydarzeniach związanych z przeszłością – tą 
dalszą i tą bliższą – a nieraz tą, której my byliśmy już naocznymi świad-
kami. tak czy inaczej jest nośnikiem historii naszego regionu, miejsco-
wości, w której mieszkamy, bliskiego nam otoczenia. Jednym słowem- 
jest cząstką naszej małej ojczyzny. Nieraz przechodzimy obok krzyża 
i nie zdajemy sobie sprawy, o czym by on nam mógł opowiedzieć, gdy-
by umiał mówić... Na pewno jego opowieść zaskoczyłaby niejednego 
z nas.

Dziękujemy wszystkim, którzy przysłali do Redakcji informacje, 
dzieląc się nimi nie tylko z nami, ale przede wszystkim z naszymi Czy-
telnikami. Niejednokrotnie spotykaliśmy się ze stwierdzeniem: miesz-
kam obok tego krzyża ponad kilkanaście (czy nawet kilkadziesiąt) lat, 
a nie wiedziałem, że ma taką piękną historię. Byli też i tacy, którzy szukali 
przedstawianych krzyży, jeżdżąc po gminie, a przy okazji poznawali 
jej piękne zakątki. I to cieszy. Mamy nadzieję, że zaprezentowany cykl 
spełnił Wasze oczekiwania.

Pomysłodawcą cyklu i inicjatorem zamieszczania tych jakże cieka-
wych historii w „Jesteśmy” był Zygmunt skupień, radny ze Skrzyszo-
wa wówczas i obecnie. to On fotografował krzyże, korygował i uzu-
pełniał nadsyłane informacje, a jeśli ich nie było – ustalał fakty i je 
opisywał.

W imieniu Czytelników i własnym dziękujemy autorowi za pomysł, 
wytrwałość i dobrą robotę.

Zespół Redakcyjny „Jesteśmy”

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.

Zostań redaktorem

„JesteŚmY”
Wszystkie osoby zainteresowane pisaniem artykułów do 

dwumiesięcznika JESTEŚMY prosimy o kontakt. 
Szczegółowe informacje dostępne są

w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
w Godowie pod numerem tel. 32 47 65 630.

ZapraSZaMY SErdECZniE!

jEstEśmy nr 1 (95)

Dla 
zainteresowanych

Publikację D. Domańskiego „marian dziędziel – aktorzy XXi wieku” 
oraz wydany przez Gminną Bibliotekę Publiczną album „ocalmy od 
zapomnienia. Zanikająca architektura i przyroda gminy godów 
w fotografii” są do nabycia w Ośrodku Kultury w Gołkowicach.

Zapraszamy.
J. Marcol

PrzyjDź i zobacz, 
bo warto

Do końca marca br. w Ośrodku Kultury w Gołkowicach w godzinach 
jego pracy można obejrzeć bardzo ciekawą wystawę przygotowaną 
przez Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach pn. „Deportacje Gór-
noślązaków do ZSRR w 1945 roku”.

Wstęp wolny.
Zapraszamy serdecznie.

J. Marcol
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ZAPROSZENIE
DO BESKIDU ŚLĄSKIEGO

Wymiana doświadczeń i podziwianie wytworów Dorota Welcel z Godowa opowiada o swojej pasji Kaskady Rodła – luty 2013

I ZJAZD PASJONATÓW 
RĘKODZIEŁA

W 11 dniu stycznia  w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki 
w Godowie odbył się I Zjazd Pasjonatów Rękodzieła, który zgromadził 
artystyczne dusze z gminy Godów oraz z gmin sąsiednich. Wśród za-
proszonych gości znaleźli się uczestnicy projektu „Kreator” z Lysek, 
Krzyżanowic, Tworkowa, a także sympatycy kreatywnego spędzania 

wolnego czasu. Pomysłodaw-
czynią była Michalina Dziwoki, 
mieszkanka Godowa.

Imprezę uświetniła Magdale-
na Cyroń, młoda utalentowana 
studentka pochodząca z Ryduł-
tów, która zaśpiewała kilka utwo-
rów, w tym również kilka kolęd. 

Po krótkim recitalu goście zo-
stali zaproszeni do rozmów towa-
rzyskich, podczas których można 
było podziwiać prace przywie-
zione przez uczestniczki zjazdu, 
a także degustować słodkie ręko-
dzieło, które zostało przygotowa-
ne przez uczestników specjalnie 
na tę okazję.

Spotkanie zakończyła Tatia-
na Stopyra, dyr. GCKSiT-u, która 
zaprosiła wszystkich na kolejne 
spotkanie za rok. 

Karina Skrzyszowska

Beskid Śląski jest najlepiej zagospodarowanym turystycznie regio-
nem polskich gór. Piękne panoramy z przyszczytowych polan, gęsta 
sieć szlaków pieszych i rowerowych, liczne kolejki linowe, wyciągi nar-
ciarskie i schroniska przyciągają o każdej porze roku wielu turystów, 
także z naszej gminy.

Zakątki tego urokliwego miejsca kryją różnorodne ciekawostki. Są 
tutaj źródła rzeki Wisły, największe w całych Beskidach jaskinie, a na-
wet Zamek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Najnowszą wizy-
tówką tego regionu jest skocznia narciarska w Wiśle – Malince wybu-
dowana z inicjatywy Adama Małysza.

Miejscem szczególnie interesującym jest Barania Góra (1220 m 
n.p.m.) Jest drugim co do wysokości szczytem Beskidu Śląskiego. Pięk-
nym i niezbyt męczącym szlakiem wiodącym na jej szczyt jest szlak 
koloru niebieskiego. Wycieczkę rozpoczynamy w Wiśle – Czarnem, 
tuż obok Jeziora Czerniańskiego. Na rozgrzewkę trasa wiedzie krótkim 
podejściem drogą, na której zimą odbywają się liczne kuligi z pochod-
niami. Dalej szlak zabiera nas w dolinę Białej Wisełki, gdzie nabierając 
powoli wysokości wędrujemy wśród ponad 200-letnich jodeł i buków. 
Otaczająca nas przyroda ukazuje całe swoje piękno. Na szczególną 
uwagę podczas wędrówki zasługują cieszące się sławą najpiękniej-
szych wodospadów w Beskidach – Kaskady Rodła na Białej Wisełce. 
Wody potoku pokonują tam kilkanaście progów skalnych, spływając 
to jedną, to dwiema strugami. Wycieczkę zwieńcza okazały szczyt 
Baraniej Góry. Na jej wierzchołku stoi 15-metrowa wieża widokowa, 
z której można podziwiać cały otaczający nas Beskid Śląski oraz Ży-
wiecki, a przy dobrej pogodzie – nawet szczyty dalekich Tatr.

Łukasz Siwarski

O LUDZIACH Z PASJĄ
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego reali-
zuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić pol-
skim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, 
Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce 
jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melin-
dy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W ubiegłym roku Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie przy-
stąpiła do Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka” prowadzone-
go przez Akademię Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju 
Bibliotek. Dzięki temu od stycznia do czerwca 2013 r. realizuje projekt 
pt. Spotkania ludzi z pasją, który ma na celu promowanie lokalnych pa-
sjonatów, twórców, rękodzielników, a także ich wszelaką twórczość. 

Na pierwszym spotkaniu Ewa Grams z Gołkowic podzieliła się ze 
słuchaczami przepięknymi opowieściami i zdjęciami z kilkutygodnio-
wych podróży po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Spotkaniu towa-
rzyszyła wystawa zdjęć autorki oraz wszelkiego rodzaju pamiątek - od 
map, ulotek, koszulek - po kocyk i łapacza snów.

W lutym odbyło się kolejne spotkanie, a jego gośćmi byli Alina i Eu-
geniusz Tomasowie – również z Gołkowic – którzy niezwykle cieka-
wie opowiadali m. in. o szydełkowaniu, � lcowaniu, o technice zdobie-
nia decoupage. Rękodzielnictwo jest pasją, którą p. Alina od wielu lat 
ciągle rozwija, szukając nowych inspiracji. Zgromadzone w bibliotece 
ręcznie wykonane przez nią sweterki, czapki, obrusy, serwetki, a tak-
że przedmioty codziennego użytku ozdobione techniką decoupage, 
zachwycały uczestników spotkania, jak również użytkowników odwie-
dzających bibliotekę.

Następne spotkanie zaplanowane jest na marzec. Serdecznie zapra-
szamy. Mamy nadzieję, że wspólne spotkania z pasjonatami wywodzą-
cymi się z gminy Godów staną się okazją do poznania i upowszechnia-
nia lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz wymiany doświadczeń.

Adriana Piwońska

A. E. Tomasowie w czasie prezentacji

Dolina Białej Wisełki – widok z wieży na Baraniej Górze

Ewa Grams w GBP w Godowie
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W NUMERZE:
SENATOR ANTONI MOTYCZKA

A GMINA GODÓW

NOWY SYSTEM 
ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

TERENY INWESTYCYJNE

JĘZYK NIEMIECKI NA WESOŁO

GMINNY TURNIEJ SZACHOWY

37. MISTRZOSTWA 
SKRZYSZOWA W SKACIE

VI GRAND PRIX POLSKI DLA 
SKRZYSZOWIANINA

DZIEŃ MODLITWY KOBIET 
W GOŁKOWICACH

Otwarcie 
szkolnej 
stołówki

Szanowne Panie!
Z okazji przypadającego w marcu Dnia Kobiet

składamy Wam życzenia wszystkiego
najlepszego: dużo radości,

by w każdym dniu roku uśmiech 
na twarzach Waszych gościł

tak samo często, jak w tym dniu.

Bądźcie zawsze szczęśliwe,
złym losom nieznane,

uprzejme, czułe, troskliwe,
przez wszystkich kochane.

Rada i Wójt Gminy Godów

Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie wydała album w ramach 
projektu pn. „Ocalmy od zapomnienia – zanikająca architektura i przy-
roda gminy Godów w fotogra� i”. Publikację współ� nansowano ze 
środków Unii Europejskiej w  ramach osi 4 – LEADER  Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucją Zarządzająca 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest Mini-
sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Album jest próbą ocalenia przed zapomnieniem przedwojennej, 
istniejącej i nieistniejącej już architektury gminy Godów. Powstał dzię-
ki zaangażowaniu i bezinteresownej pomocy wielu osób i  instytucji. 
Dziękujemy mieszkańcom za udostępnienie cennych zdjęć przed-
stawiających budynki, często już nieistniejące, a także Gminnemu 
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, Urzędowi Gminy oraz fotografo-
wi Franciszkowi Brzozie. Szczególne wyrazy wdzięczności składa-
my autorowi tekstu, Danielowi Jakubczykowi oraz Radosławowi 
Dawidowi, który wykonał projekt gra� czny i skład. 

Uroczysta promocja albumu miała miejsce 28 lutego br. w GCKSiT 
w Godowie. Licznie przybyli goście mieli okazję obejrzeć interesującą 
prezentację multimedialną połączoną z wykładem D. Jakubczyka na 
temat układów przestrzennych i wyróżników krajobrazu gminy. Spo-
tkaniu towarzyszyła wystawa zdjęć charakteryzująca przemijające bu-
downictwo wszystkich siedmiu sołectw.

Mamy nadzieję, że publikacja przysłuży się wielu pokoleniom 
jako cenne źródło wiedzy o architekturze i przyrodzie gminy Godów 
sprzed lat.

A. Piwońska

Promocja albumu Ocalmy od zapomnienia

Rozmowy gości po promocji

Krystian Tesarczyk i Matti Veikko Kussi w czasie koncertu 
w Domu Przyjęć M. i M.Dziwoki w Godowie

ADESTE FIDELES 2013

PROMOCJA ALBUMU 
„OCALMY OD ZAPOMNIENIA”

Ocalmy od zapomnienia

więcej na str. 10

więcej na str. 16


