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FILM PROMOCYJNY GMINY GODÓW

KONKURS NA WYKONANIE 
MASKOTKI GMINY GODÓW 

ŚRODKI UNIJNE W PRZEDSZKOLACH

NIEOBCY JĘZYK OBCY

GODOWSCY PIELGRZYMI

FAMILIJO MA 20 LAT

NAUCZYCIELE W NASZYM
ŚRODOWISKU

NOWA PRACOWNIA

ZMODERNIZOWANE BOISKO SZKOLNE

WARSZTATY WOKALNE 
W GOŁKOWICACH

Dzień Seniora to święto,które na stałe weszło już w harmonogram 
uroczystości okazjonalnych, obchodzonych przez ludzi trzeciego wie-
ku w całej Polsce. W tym roku członkowie gołkowickiego koła PZERiI 
obchodzili je 21 października. Uczestniczyły w nim 123 osoby, a wśród 
nich włodarze gminy i sołectwa: przewodniczący RG Antoni Tomas 
z małżonką, wójt Mariusz Adamczyk, sołtys Piotr Wrodarczyk z mał-
żonką, księża parafii – proboszcz Stanisław Michałowski i senior Teo-
fil Lenartowicz, Judyta Marcol – gospodarz obiektu oraz 5-osobowa 
delegacja koła seniorów z Karwiny z Janem Fedorkiem, nowym prze-
wodniczącym tego koła, na czele. 

Spotkanie, jak zawsze, odbyło się w miejscowym ośrodku kultury 
i składało się z dwóch części: oficjalnej i biesiadnej. Pierwszą rozpo-
czął i poprowadził do końca Paweł Grzonka, przewodniczący zarzą-
du koła. Po powitaniu przybyłych na seniorskie święto osób i złoże-
niu im życzeń podsumował działalność koła za rok 2013 i podzięko-
wał wszystkim, którzy w kończącym się roku skorzystali z zapropono-
wanych ofert wyjazdowych i spotkań okazjonalnych, a władzom lokal-
nym – za przychylność i dotację finansową Rady Sołeckiej Gołkowic na 
zorganizowanie tegorocznego Dnia Seniora. Podkreślił, że współpra-
ca koła z naszymi władzami zawsze układała się dobrze. Poinformował 
też zebranych, że w tym roku gołkowickie koło powiększyło się o 13 
nowych członków. Ostatnim jest Jan Brzoza ze Skrbeńska, któremu 
właśnie na tym spotkaniu Przewodniczący wręczył legitymację człon-
kowską i życzył wiele radości i zadowolenia z przynależności do orga-
nizacji emeryckiej.

Od ostatniego spotkania w czerwcu do 21 października szere-
gi związku na zawsze opuścił śp. Alojzy Wrana. Obecni minutą ciszy 
uczcili Jego pamięć.

Nie ma spotkania w Gołkowicach,na którym nie honorowano by ju-
bilatów. Tak było i teraz.

Piękny jubileusz, bo 55-lecie kapłaństwa, obchodził w tym roku 
ks.  proboszcz senior Teofil Lenartowicz. Z tej okazji Przewodniczący 
RG, Wójt i Prowadzący złożyli zacnemu Jubilatowi w imieniu obecnych 
i własnym życzenia zdrowia, błogosławieństwa Bożego i opieki Mat-
ki Bożej na każdy dzień oraz życzliwości parafian, dalszego optymi-
zmu, którym zawsze emanował i wielu jeszcze radosnych chwil w ży-
ciu. Zebrani na stojąco oklaskami przypieczętowali życzenia i zaśpie-
wali „Sto lat”. Wzruszony Jubilat podziękował im za okazany szacunek 
i dar serca i obiecał, że będzie o nich pamiętał w modlitwie. Kolejni ju-
bilaci to Helena i Walenty Czyżewscy oraz Renata i Edward Mocza-
łowie świętujący Złote Gody. Im również złożono życzenia: zdrowia, 
wszelkiej pomyślności, szacunku w rodzinie i poważania wśród zna-
jomych i przyjaciół, a także obchodów kolejnych jubileuszy małżeń-
skich. Były też kwiaty, drobne upominki i wspólne z Borowianką za-
śpiewanie „Sto lat”.

Rok 2013 to rok niezwykły w działalności koła, bo obfitujący w róż-
nego rodzaju jubileusze. W sumie było ich 14, a obchodzących je – 19. 
Najstarsi członkowie koła i zarządu nie pamiętają takiego urodzaju jubi-
leuszy w jednym roku, a organizacja w Gołkowicach istnieje już 49 lat! 
Świadczy to o wydłużaniu się życia Polaków, a co za tym idzie – o więk-
szych możliwościach obchodzenia jubileuszy urodzinowych i małżeń-
skich. Miejmy nadzieję, że takich urodzajnych lat będzie więcej.

Prowadzący poinformował też zebranych, że w sierpniu dwukrot-
nie delegacje emerytów reprezentowały gołkowickie koło na zawo-
dach sportowych organizowanych w Karwinie.

Przewodniczył im Eugeniusz Tomas, który na spotkaniu szczegóło-
wo zdał relację z tych zawodów. Podkreślił, że nasi reprezentanci spisali 
się na medal, zajmując 1. miejsca i zdobywając puchar oraz nagrody rze-
czowe. Wszystkie nagrody pokazał zebranym i złożył na ręce Prowadzą-
cego. P. Grzonka podziękował delegacjom za godne reprezentowanie 
koła i przekazał kolejne informacje. W roku 2014 planuje się następują-
ce formy wyjazdowe: wczasy do Mrzeżyna nad Bałtyk oraz do Chorwa-
cji, wycieczkę do Kotliny Kłodzkiej, pielgrzymkę do Krakowa-Łagiewnik 
i jednodniową wycieczkę z metą w Węgierskiej Górce.

Po części oficjalnej Prowadzący zaprosił uczestników imprezy do 
wspólnego świętowania Dnia Seniora. Rozpoczęła się więc część bie-

więcej na str. 10

ROK JUBILEUSZY

siadna, w której prym wiodła niezawodna Borowianka, a pozostali za-
jęli się tym, co komu odpowiadało: tańcem, rozmową, słuchaniem mu-
zyki.

Organizatorzy spotkania dziękują pracownikom OK w Gołkowicach 
za przygotowanie smacznych dań i miłą i szybką obsługę, co przy ta-
kiej ilości biesiadników nie było łatwe. Następne spotkanie – z okazji 
Dnia Babci i Dnia Dziadka – planuje się na 28 stycznia 2014 r.

A.T.

Jubilaci Złotych Godów R.E.Moczałowie i H.W.Czyżewscy

Ks. Senior z Przew. koła, Wójtem i Przew. Rady Gminy

JUBILEUSZE
MAŁŻEŃSKIE

więcej na str. 2

ŚWIĘTOWANIE
HUBERTUSA

więcej na str. 17

na Pograniczu
Rajd Rowerowy



W dniach 23-25 września br. odbyła się 5. 
wizyta studyjna programu Comenius reali-
zowanego przez Gimnazjum w Gołkowicach. 
Pięcioro uczniów tej szkoły: Małgorzata Bła-
siak, Oliwia Cuber, Paulina Retelewska, 
Paulina Zientek oraz Jakub Breś pod opie-
ką nauczycieli (koordynatora projektu – Da-
wida Krzystały oraz Izabeli Płatek i Krzysz-
tofa Szewczyka) miało okazję pojechać na 
Łotwę do miejscowości Smiltene, gdzie odby-
ło się spotkanie z przedstawicielami pozosta-
łych szkół partnerskich: z Włoch, Grecji, Buł-
garii, Hiszpanii i Niemiec. 

Podczas tej wizyty gimnazjaliści nie tyl-
ko ponownie spotkali się z zaprzyjaźnionymi 
uczestnikami projektu, ale także mieli moż-
liwość poznania nowych osób zaangażowa-
nych w ten projekt. Uczniowie ,poza bezcen-
nymi przyjaźniami, rozwijali także umiejętno-
ści komunikacyjne w języku angielskim. Pod-
czas warsztatów projektowych młodzież pre-
zentowała przygotowane przez siebie prace 
(np. filmy) poświęcone głównemu temato-

Z WIZYTĄ na łoTWIe
PRoJEKt CoMENIuS – „uCZENIE SIę PRZEZ CałE żyCIE”

„KlIMat, KultuRa I NatuRa – odPoWIEdZIalNość Za NaSZą EuRoPEJSKą PRZySZłość”

JUBILeUSZe MałŻeŃSKIe
Jest wiele uroczystości godnych świętowa-

nia, ale na szczególną uwagę zasługuje rocz-
nica ślubu, gdyż jest to uroczystość wzrusza-
jąca. Ożywają wspomnienia, wracają chwile 
i obrazy mieniące się swoistym blaskiem. Tak 
było również 24 września, kiedy to w Gmin-
nym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Go-
dowie przewodniczący Rady Gminy Antoni 
Tomas, wójt Mariusz Adamczyk oraz kierow-
nik USC Agnieszka Siwarska mieli zaszczyt 
i przyjemność podejmować pary, które w 2013 
roku obchodziły jubileusz 50, 60, 65 i 70 lat 
wspólnego życia w małżeństwie. 

Wójt złożył na ręce Jubilatów gratulacje: 
„Nie sztuką jest pokochać, ale sztuką jest wy-

DroDZY JUBILacI!
Miłość, szacunek, poświęcenie, liczne 

kompromisy. Chwile dobre i złe. Wspólny 
dom, rodzina, dzieci i wnuki. Tylko nieliczni 
mogą pochwalić się tak długim stażem mał-
żeńskim, dlatego też prosimy raz jeszcze przy-
jąć od nas, przedstawicieli władz samorządo-
wych gminy Godów, najserdeczniejsze gratu-
lacje i życzenia wielu dalszych lat w zdrowiu, 
wzajemnej miłości i szacunku najbliższych 
Wam osób, by przeżyte wspólnie lata niosły 
ze sobą tylko dobre wspomnienia, a nadcho-
dzące - pozwalały spełniać marzenia i przeży-
wać kolejne jubileusze.

Wasze długoletnie pożycie małżeńskie 
dowodzi, że mimo upływu czasu, ciągłych 
zmian zachodzących w otaczającym nas 
świecie, sukcesów i porażek, jakie spotykają 
nas w życiu, rodzina jest najważniejszą przy-
stanią i ostoją, do której zawsze powinniśmy 
powracać.

Serdecznie dziękujemy!

Agnieszka Siwarska
Urząd Stanu Cywilnego

2 października br. o godz. 9:00 na obiekcie 
sportowym ORLIK Krostoszowice został roze-
grany miniturniej piłki nożnej, którego orga-
nizatorem była Gminna Rada Sportu w Go-
dowie. W imprezie udział wzięły drużyny ze 
szkół podstawowych w Gołkowicach, Godo-
wie, Skrzyszowie i Łaziskach oraz obu gimna-
zjów.

WyNIKI W KatEGoRII
SZKoła PodStaWoWa:

I – Gołkowice
II – Godów
III – Skrzyszów
IV – Łaziska

MInITUrnIeJ PIłKI noŻneJ

Ponad 200 uczestników stawiło się 28 
września na mecie 43. Rajdu po Ziemi Gołęży-
ców, która w tym roku znajdowała się na tere-
nie rekreacyjnym przy boisku LKS OLZA Go-
dów. W tej jednej z najstarszych imprez tury-
stycznych w powiecie brały udział zarówno 
grupy piesze jak i rowerowe, bez ograniczeń 
wiekowych. Naszą gminę reprezentowała 
Szkoła Podstawowa w Krostoszowicach oraz 
Szkoła Podstawowa w Godowie. Uczestnicy 
mieli do przebycia trasę z Wodzisławia Śl.do 
Godowa, z możliwością dołączenia w dogod-
nym dla nich miejscu. Na mecie w Godowie, 
oprócz poczęstunku, czekały specjalnie przy-
gotowane konkurencje i turnieje zespołowe. 
Oprócz medali i pucharów zwycięzcy otrzy-
mali upominki wykonane przez uczestnicz-
ki warsztatów z kreatywnej grupy ,,Art-Pom-
pownia” działającej przy GCKSiT w Godowie. 
Słoneczna pogoda sprzyjała dobrej zabawie 
wszystkich uczestników. Organizatorem raj-
du był wodzisławski oddział PTTK, zaś współ-
organizatorami - Gmina Godów, Szkoła Pod-

raJD GołĘŻYcÓW

Wizyta w ratuszu u burmistrza Smiltenetworzenie dywanu Comeniusa

Młodzież z opiekunami z ukończonym dywanem 
Comeniusa

Na trasie rajdu

Przed metą

trwać w miłości na dobre i na złe. Te wspól-
ne lata to symbol wierności i miłości rodzin-
nej, to skarbnica czynów małych i wielkich, 
to dowód wzajemnego zrozumienia i isto-
ty związku małżeńskiego, to wzór i piękny 
przykład dla młodych ludzi, którzy decydują 
się zawrzeć związek małżeński i założyć ro-
dzinę. Dziękuję Wam za to i wyrażam swój 
podziw i uznanie oraz życzę jak najlepsze-
go zdrowia, pogody ducha na wiele następ-
nych lat”. 

Małżonkowie obchodzący Złote Gody 
uhonorowani zostali „Medalami za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie”, przyznanymi 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

Bronisława Komorowskiego. Aktu dekoracji 
medalami dokonał Wójt Gminy Godów.Pa-
rom świętującym Diamentowe [60 lat mał-
żeństwa], Żelazne [65] i Kamienne Gody [70], 
dla których Prezydent nie przewidział meda-
li, wręczono pamiątkowe listy gratulacyjne.

Uroczystość przebiegła w podnio-
słej i serdecznej atmosferze. Były gratula-
cje, kwiaty, pamiątkowe dyplomy, życze-
nia i chwile miłych wspomnień. Przy lampce 
szampana wzniesiono toast za pomyślność 
i kolejne lata we dwoje. Dla szanownych Ju-
bilatów wspólnie odśpiewano „Sto lat”. Uro-
czystość uświetnił występ zespołu muzycz-
nego WALFAD.

stawowa w Godowie oraz Gminne Centrum 
Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie.

Tatiana Stopyra

ZłotE Gody
śWIętoWalI PańStWo:

Małgorzata i Emil Andreczko-
wie z Gołkowic,

Jadwiga i Ginter Białeccy
z Gołkowic,

Helena i Walenty Czyżewscy
z Gołkowic,

Alojzja i Eryk Folwarczni
z Krostoszowic,

Teodozja i Konrad Galwasowie
ze Skrbeńska,

Renata i Henryk Hojkowie
ze Skrbeńska,

Maria i Paweł Jordanowie
z Łazisk,

Inga i Aleksander Kościeniowie
ze Skrzyszowa,

Olga i Lucjan Kowalscy
z Krostoszowic,

Walentyna i Jan Ledwoniowie
ze Skrzyszowa,

Róża i Antoni Mendrelowie
z Gołkowic,

Janina i Kazimierz Miśkiewi-
czowie z Gołkowic,

Renata i Edward Moczałowie
z Godowa,

Stefania i Franciszek Mrozko-
wie z Krostoszowic,

Łucja i Henryk Nikielowie
z Godowa,

Eugenia i Jan Nowakowscy
ze Skrbeńska,

Helena i Bernard Olejokowie
z Godowa,

Róża i Stanisław Olszarowie
z Krostoszowic,

Alicja i Ignacy Piechaczkowie
ze Skrzyszowa,

Anna i Jan Psotowie
ze Skrzyszowa,

Jadwiga i Stanisław Sówkowie
ze Skrbeńska,

Maria i Henryk Szkatułowie
z Łazisk,

Helena i Bronisław Szuścikowie
z Gołkowic,

Marianna i Józef Wacławcowie
z Godowa,

Anna i Franciszek Wawrzyczni
z Gołkowic,

Krystyna i Czesław Witkowie
z Godowa,

Maria i Stanisław Wodeccy
z Łazisk.

dIaMENtoWE Gody 
śWIętoWalI PańStWo:

Adelajda i Paweł Bieniowie
z Gołkowic,

Ruta i Karol Jarzynowie
z Gołkowic,

Maria i Henryk Olszewscy
z Godowa,

Aniela i Jan Pióreccy
 ze Skrzyszowa,

Marianna i Zygmunt Wodeccy
z Podbucza.

żElaZNE Gody
śWIętoWalI PańStWo:

Marta i Emil Chmielowie
z Gołkowic,

Prakseda i Edward Studen-
towie

z Godowa.

KaMIENNE Gody
śWIętoWalI PańStWo:

Klara i Władysław Surmowie 
z Godowa.
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Młodzi piłkarze z gimnazjum

Piłkarze ze szkół podstawowych

Tytuł najlepszego strzelca otrzymał Mate-
usz Piguła z SP w Godowie.

WyNIKI W KatEGoRII
GIMNaZJuM:

I – Gołkowice
II – Skrzyszów

Tytuł najlepszego strzelca wywalczył 
Przemysław Glenc z Gimnazjum w Gołkowi-
cach.

Zwycięzcy otrzymali puchary, dyplomy 
oraz nagrody rzeczowe.

K. Skrzyszowska

wi projektu, tj. klimatowi, kulturze i naturze. 
Ciekawym punktem tej podróży była wizyta 
w zakładzie tkackim. Uczniowie przynieśli ze 
sobą materiały nawiązujące kolorystyką do 
flagi swojego kraju, a następnie - z pomocą 
pracowników zakładu - utkali z owych mate-
riałów dywan projektu Comenius. Było to cie-
kawe doświadczenie oraz wspaniały pomysł 
na integrację młodzieży. 

Poza zwiedzaniem Smiltene, dzięki wizy-
cie w Turaidzie, młodzież odbyła bardzo cie-
kawą lekcję historii. Została także zaproszo-
na do tamtejszego Domu Ludowego, aby 
uczestniczyć w koncercie muzyki instrumen-
talnej oraz pokazie tańca ludowego charak-
terystycznego dla Łotwy. Co więcej, wszyscy 
goście zaangażowani w realizację projektu 
Comenius, mogli nauczyć się podstawowych 
kroków tanecznych łotewskich tańców ludo-
wych. 

Ta wizyta niewątpliwie pozostanie 
w uczestnikach w postaci niezwykłych wspo-
mnień. Ludzie, których spotkali oraz miejsca, 

które zobaczyli, dostarczyły wszystkim po-
wodów do przemyśleń na temat otaczające-
go świata.

W najbliższych planach jest wizyta w Hisz-
panii, która odbędzie się w połowie lutego 
2014 r. 

Dawid Krzystała
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ówDRODZY
MIESZKAŃCY!

Przekazuję Wam kolejne waż-
ne informacje dotyczące zago-
spodarowania odpadów remon-
towych i budowlanych.

W nawiązaniu do zmiany usta-
wy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach oraz licznych 
interwencji i zapytań mieszkań-
ców w sprawach związanych 
z wywozem odpadów informu-
jemy, że Gminy przejęły obowią-
zek odbioru wyłącznie odpadów 
komunalnych.Zaliczenie odpadu 
do określonej kategorii następuje w oparciu o przyjęty ustawowo Roz-
porządzeniem Ministra Środowiska z 27 września 2001 r. „Katalog od-
padów”. 

Grupa „20” Katalogu przedstawia szczegółowo rodzaje odpadów 
komunalnych, do których należą :

20 – Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi se-
lektywnie 

•	20 01 – Odpady komunalne segregowane i gromadzone selek-
tywnie (z wyłączeniem 15 01) 
20 01 01 – Papier i tektura 
20 01 02 – Szkło 
20 01 08 – Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 
20 01 10 – Odzież 
20 01 11 – Tekstylia 
20 01 13 – Rozpuszczalniki 
20 01 14 – Kwasy 
20 01 15 – Alkalia 
20 01 17 – Odczynniki fotograficzne 
20 01 19 – Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo tok-

syczne i toksyczne, np. herbicydy, insektycydy) 
20 01 21 – Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 

SZanOwni 
MIESZKAŃCY 

gMInY godów!
W 17 dniu października 

2013 rOku Odbyła się 
XXXViii sesja rady Gminy 

GOdóW z udziałem 
nauczycieli z naszych 

szkół i przedszkOli 
z Okazji dnia edukacji 

narOdOWej

Największą grupę zaproszonych na sesję gości stanowili nauczy-
ciele, którzy zdobyli kolejne stopnie awansu zawodowego. Tego typu 
spotkania są również okazją do wręczenia podziękowań nauczycielom 
za ich długoletnią pracę. Tradycyjnie już z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej nauczycielom zostały też przyznane i wręczone Nagrody Wój-
ta. Na sesji był obecny Poseł RP na Sejm krzysztof Gadowski, któ-
ry złożył życzenia wszystkim nauczycielom z naszej gminy z okazji ich 
święta.

W trakcie sesji podjęto również uchwały w następujących sprawach:

•	Współdziałania oraz udzielenia pomocy finansowej miastu Wo-
dzisław Śląski;
W wyniku porozumienia zawartego w czerwcu 2009 roku w sprawie re-
alizacji zadania dotyczącego opracowania projektu budowlano-wyko-
nawczego pn. „Budowa Drogi Głównej Południowej przez Miasto Wo-
dzisław Sl.”, Gmina Godów zobowiązała się do partycypacji w kosztach 
powyższego zadania proporcjonalnie do długości przebiegu przedmio-
towej drogi przez naszą gminę. W 30 dniu sierpnia br. zostało zawarte 
porozumienie między Województwem Śląskim a Miastem Wodzisław 
Śl. w sprawie powierzenia Miastu Wodzisław Śl. prowadzenia zadania 
pn. ” Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku do drogi 
wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską 
w Jastrzębiu-Zdroju”. Przedmiotowa uchwała umożliwia współdziała-
nie Gminy Godów z Miastem Wodzisław Śl. w celu udzielenia w latach 
2014-2015 pomocy finansowej w formie dotacji celowej na sfinansowa-
nie części powyższego zadania. 

•	Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Godów na lata 2013 – 
2014;

•	zmiany budżetu Gminy Godów na 2013 rok;
•	zmiany uchwały w sprawie realizacji na terenie gminy Godów 

programu pead 2013;
Od 2004 roku Gmina Godów uczestniczy w realizacji Europejskiego Pro-
gramu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PEAD. Bezpłatnie przekazy-
wana jest żywność przez organizacje charytatywne, w tym banki żyw-
ności. Mieszkańcy naszej gminy otrzymują mąkę, makaron, ryż, płat-
ki kukurydziane, mleko, masło, ser oraz produkty gotowe. W związku 
ze zwiększonymi kosztami transportu dodatkowej żywności konieczne 
było podjęcie powyższej uchwały w celu zabezpieczenia środków finan-
sowych na ten cel.

•	poparcia uchwały nr XXXii/317/2013 rady powiatu Wodzisław-
skiego z 23 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia apelu do marszałka 
Województwa Śląskiego w sprawie przebudowy dróg kategorii 
wojewódzkiej na terenie powiatu wodzisławskiego;
Rada Powiatu Wodzisławskiego 23 maja 2013 roku w przedmiotowej 
uchwale przyjęła apel wzywający Marszałka Województwa Śląskiego 
o pilne zabezpieczenie w budżecie województwa środków finansowych 
na wykonanie niezbędnych prac poprawiających stan techniczny dróg 
wojewódzkich na terenie powiatu wodzisławskiego. Poparcie tej uchwa-
ły przez Radę Gminy Godów było zasadne.

•	przyjęcia oświadczenia dotyczącego wspólnego stanowiska ko-
misji infrastruktury i Ochrony Środowiska rady powiatu Wodzi-
sławskiego, komisji drogownictwa, Transportu, bezpieczeństwa 
i porządku publicznego rady powiatu rybnickiego oraz komi-
sji infrastruktury i rozwoju Gospodarczego rady Gminy msza-
na w sprawie autostrady a-1 na odcinku Świerklany – Gorzyczki; 

Wobec przedłużającego się terminu zakończenia prac nad włączeniem 
do eksploatacji autostrady A-1 na odcinku Świerklany – Gorzyczki oraz 
uciążliwości związanych ze skierowaniem ruchu autostradowego dro-
gami wojewódzkimi, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo użyt-
kowników dróg oraz mieszkańców gmin, Rada Gminy Godów poparła 
stanowisko Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska Rady Powiatu 
Wodzisławskiego, Komisji Drogownictwa, Transportu, Bezpieczeństwa 
i Porządku Publicznego Rady Powiatu Rybnickiego oraz Komisji Infra-
struktury i Rrozwoju Gospodarczego Rady Gminy Mszana w sprawie au-
tostrady A-1 na odcinku Świerklany – Gorzyczki.

W trakcie sesji Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy przed-
stawili informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych według 
stanu na 31 grudnia 2012 r. przez: sekretarza, skarbnika, kierowników 
jednostek organizacyjnych gminy, osoby wydające decyzje admini-
stracyjne w imieniu Wójta Gminy oraz przez radnych Gminy Godów. 
Wszystkie oświadczenia majątkowe od wymienionych wyżej osób zo-
stały złożone w ustawowym terminie, tj. do 30 kwietnia 2013 r. , nato-
miast Wójt Gminy i Przewodniczący Rady swoje oświadczenia mająt-
kowe złożyli na ręce Wojewody Śląskiego.

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
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17 01 81 – Odpady z remontów i przebudowy dróg 
17 01 82 – Inne niewymienione odpady 

•	17 02 – Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych 
17 02 01 – Drewno 
17 02 02 – Szkło 
17 02 03 – Tworzywa sztuczne 
17 02 04 – Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierają-

ce lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady 
kolejowe) 

•	17 03 – Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych 
17 03 01 – Asfalt zawierający smołę 
17 03 02 – Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 
17 03 03 – Smoła i produkty smołowe 
17 03 80 – Odpadowa papa 

•	17 04 – Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali 
17 04 01 – Miedź, brąz, mosiądz 
17 04 02 – Aluminium 
17 04 03 – Ołów 
17 04 04 – Cynk 
17 04 05 – Żelazo i stal 
17 04 06 – Cyna 
17 04 07 – Mieszaniny metali 
17 04 09 – Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecz- 

nymi 
17 04 10 – Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje nie- 

bezpieczne 
17 04 11 – Kable inne niż wymienione w 17 04 10 

•	17 05 – Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanie-
czyszczonych oraz urobek z pogłębiania) 
17 05 03 – Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje 

niebezpieczne (np. PCB) 
17 05 04 – Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03 
17 05 05 – Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony 

substancjami niebezpiecznymi
17 05 06 – Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 
17 05 07 – Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebez-

pieczne 
17 05 08 – Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 

•	17 06 – materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne za-
wierające azbest 
17 06 01 – Materiały izolacyjne zawierające azbest 
17 06 03 – Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebez-

pieczne 
17 06 04 – Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17  06  01 

i 17 06 03 
17 06 05 – Materiały konstrukcyjne zawierające azbest 

•	17 08 – materiały konstrukcyjne zawierające gips 
17 08 01 – Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi 
17 08 02 – Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymie-

nione w 17 08 01 
•	17 09 – inne odpady z budowy, remontów i demontażu 

17 09 01 – Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć 
17 09 02 – Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające 

PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wy-
kładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okien-
ne, kondensatory) 

17 09 03 – Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym od-
pady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne 

17 09 04 – Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 
inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

W związku z powyższym, Gmina nie może odbierać odpadów re-
montowo–budowlanych, a co za tym idzie, pobierana opłata za wy-
wóz odpadów również nie obejmuje tej kategorii odpadów.Odpady te 
należy wywozić indywidualnie na własny koszt przez firmę posiadają-
cą uprawnienia w tym zakresie.

jEStEśmy nr 5 (99)

20 01 23 – Urządzenia zawierające freony 
20 01 25 – Oleje i tłuszcze jadalne 
20 01 26 – Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 
20 01 27 – Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice za-

wierające substancje niebezpieczne 
20 01 28 – Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27 
20 01 29 – Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 
20 01 30 – Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 
20 01 31 – Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 
20 01 32 – Leki inne niż wymienione w 20 01 31 
20 01 33 – Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowa-
ne baterie i akumulatory zawierające te baterie 

20 01 34 – Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 
20 01 35 – Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wy-

mienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne skład-
niki (1) 

20 01 36 – Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wy-
mienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

20 01 37 – Drewno zawierające substancje niebezpieczne 
20 01 38 – Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 
20 01 39 – Tworzywa sztuczne 
20 01 40 – Metale 
20 01 41 – Odpady zmiotek wentylacyjnych 
20 01 80 – Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
20 01 99 – Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektyw-

ny 
•	20 02 – Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) 

20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji 
20 02 02 – Gleba i ziemia, w tym kamienie 
20 02 03 – Inne odpady nieulegające biodegradacji 

•	20 03 – inne odpady komunalne 
20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 
20 03 02 – Odpady z targowisk 
20 03 03 – Odpady z czyszczenia ulic i placów 
20 03 04 – Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gro-

madzenia nieczystości
20 03 06 – Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 
20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe 
20 03 99 – Odpady komunalne niewymienione w innych podgru-

pach 

Do wyżej wymienionej grupy nie zalicza się odpadów remonto-
wych i budowlanych, powstających na skutek prac prowadzonych sa-
modzielnie lub poprzez wyspecjalizowane firmy i wymagających po-
zwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót w sta-
rostwie powiatowym, jak np. ocieplenia elewacji, wymiana pokryć da-
chowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, rozbiórka budynku.

Odpady, o których mowa, objęte są grupą „17” i należą do nich :

17 – Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów bu-
dowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę 
i ziemię z terenów zanieczyszczonych)

•	17 01 – Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz in-
frastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika) 
17 01 01 – Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 
17 01 02 – Gruz ceglany 
17 01 03 – Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wy-

posażenia 
17 01 06 – Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 
wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne 

17 01 07 – Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpado-
wych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 
wymienione w 17 01 06 

17 01 80 – Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 
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ZAłącZNIK DO ZARZąDZENIA NR 0050.124.2013BU WóJTA GMINy 
GODóW Z 05 WRZEŚNIA 2013R.

REGULaMin PUnKTU 
SELEKTYwnEGO ZBiERania 
odPAdów KoMUnALnYCH 

w GMiniE GODÓw
§ 1

1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Go-
dów, zwanym dalej PSZOK.

2. PSZOK na terenie gminy zlokalizowany jest na działce nr 164/16 
położonej w miejscowości Gołkowice, natomiast dojazd jest pro-
wadzony z ul. Piotrowickiej w Skrbeńsku, na terenie gminy  
Godów.

3. PSZOK czynny jest w każdy poniedziałek w godzinach 11 00-17 00 .
4. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik Urzędu 

Gminy.
5. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostar-

czonych odpadów z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów.
6. Odpady przyjmowane są do PSZOK nieodpłatnie od mieszkań-

ców z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Godów.
7. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego prze-

strzegania niniejszego Regulaminu.
§ 2

1. PSZOK przyjmuje odpady komunalne selektywnie zebrane do-
starczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na tere-
nie gminy Godów.

2. Właściciel nieruchomości dostarczający odpady do PSZOK zobo-
wiązany jest do okazania dokumentu potwierdzającego uiszcze-
nie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz 
Gminy Godów za bieżący okres rozliczeniowy.

§ 3
1. PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów:

a) odpady selektywnie zebrane (papier, szkło, tworzywa sztucz-
ne, opakowania wielomateriałowe, metal),

b) odpady zielone,
c) odpady komunalne ulegające biodegradacji,
d) przeterminowane leki,
e) chemikalia,
f) zużyte baterie i akumulatory,
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
h) odpady wielkogabarytowe,
i) zużyte opony samochodowe dla pojazdów o dopuszczalnej 

masie całkowitej do 3,5 tony.
2. Do PSZOK nie będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

a) odpady zawierające azbest,

b) materiały izolacyjne: wełna mineralna, papa, styropian z prac 
budowlanych (z wyjątkiem styropianu zabezpieczającego wy-
roby AGD,RTV itp.),

c) zmieszane odpady komunalne, 
d) zmieszane odpady budowlane,
e) gruz z rozbiórki budynków,
f) części samochodowe, zderzaki, tapicerka, kokpity itp. 

Odpady remontowe i budowlane powstające na skutek prac pro-
wadzonych samodzielnie i wymagających pozwolenia na budo-
wę lub zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót w starostwie powia-
towym, (tj. np. wykonywanie ocieplenia elewacji, wymiana po-
kryć dachowych, rozbiórka budynków) zostaje usunięty na zasa-
dzie zamówienia indywidualnego, czyli „usługi na telefon” przez 
firmę wywozową posiadającą odpowiedni wpis w ewidencji pro-
wadzonej przez Wójta Gminy Godów za odrębną opłatą uiszczaną 
na rzecz firmy wywozowej przez właściciela posesji.Natomiast je-
żeli prace budowlane i remontowe prowadzone są przez firmę re-
montową, wówczas ta firma staje się wytwórcą odpadów i jest od-
powiedzialna za zbieranie i wywóz na swój koszt.

§ 4
Odpady wymienione w § 3 ust. 1 gromadzone są selektywnie 
w zamykanych pojemnikach i kontenerach oraz pomieszczeniach, 
chroniących zebrane odpady przed wpływem czynników atmos-
ferycznych i dostępem zwierząt. Kontenery i pojemniki są odpo-
wiednio oznakowane dla poszczególnych rodzajów odpadów.
Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest umie-
ścić je w odpowiednim miejscu w kontenerach lub pojemnikach.
Umieszczanie dostarczonych odpadów będzie odbywać się pod 
nadzorem pracownika Urzędu Gminy.

§ 5
Odpady dostarczane do PSZOK powinny być posegregowane oraz 
właściwie zabezpieczone, nie mogą być zmieszane ani zanieczysz-
czone.Odpady niebezpieczne płynne (farby, lakiery, smary, ole-
je itp.) powinny znajdować się w oryginalnych, nieuszkodzonych 
opakowaniach producenta oraz powinny zawierać etykiety.
Rodzaje odpadów wymienione w § 3 ust. 1 przyjmowane do PSZOK 
w ramach pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi określa Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie 
Godów. Każdorazowe przyjęcie odpadów jest ewidencjonowane 
przez pracownika Urzędu Gminy na formularzu przyjęcia.

§ 6
Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady dostarczone w spo-
sób umożliwiający ich selektywne odebranie zgodnie z kategoria-
mi odpadów wymienionymi w § 3 ust.1.

§ 7
Obsługujący PSZOK w Gminie Godów prowadzi rejestr przyjęcia 
odpadów do PSZOK .

§ 8
Obsługujący PSZOK odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych 
niezgodnie z Regulaminem.

§ 9
Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do:
a) przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w za-

kresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się 
po PSZOK,

b) zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nie-
używania źródeł otwartego ognia,

c) na terenie PSZOK osoby niepełnoletnie mogą przebywać jedy-
nie pod opieką osoby pełnoletniej.

§ 10
Wszelkich informacji o pracy PSZOK udziela na miejscu pracownik 
w godzinach pracy Punktu lub pracownik Urzędu Gminy Godów 
pod numerem telefonu (32) 47-65-065 wew.23.

§ 11
Regulamin korzystania z PSZOK dostępny jest na stronie interneto-
wej Gminy w zakładce „ustawa śmieciowa”.

WRZESIEŃ / PAŹDZIERNIK 2013

Zaznaczyć należy, że w przypadku prac budowlanych prowadzo-
nych przez firmy remontowe, wytwórcą odpadów jest firma i to do niej 
należy obowiązek ich prawidłowego zagospodarowania.

Opublikowane na etapie wdrażania nowego systemu gospo-
darki odpadami w naszej gminie materiały informacyjne zawie-
rały odmienną treść od wyżej przedstawionej, co wynikało z za-
miaru kompleksowego uregulowania systemu odbioru odpa-
dów z terenu naszej gminy. po dokładnym przeanalizowaniu te-
matu pod względem prawnym okazało się, iż ww. katalog odpa-
dów jest katalogiem zamkniętym bez możliwości jego rozszerze-
nia. za wynikające z tego faktu niedogodności bardzo serdecznie 
przepraszamy.

Mariusz Adamczyk
Wójt Gminy Godów
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ZAMówIEnIA PUbLICZnE
1. 06 września br. podpisano umowę na budowę sieci wodociągo-

wej w Krostoszowicach z firmą P.P.U.H. WASP-BUD Jarosław Spandel 
z siedzibą w Kończycach Małych przy ul. Jagiellońskiej 25 A, za cenę 
17.907,04 zł brutto.

2. 01 października br. podpisano umowę na remont i modernizację 
drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Łaziskach z firmą Skan-
ska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. gen. J. Zajączka 9, za cenę 
455.461,71 zł brutto.

3. 01 października br. podpisano umowę na oświetlenie na terenie 
gminy Godów z firmą Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie 
przy ul. Jasnogórskiej 11, za cenę 7,60 zł netto za 1 punkt świetlny  
(na dzień podpisania umowy było 1330 punktów świetlnych).

4. 02 października br. podpisano umowę na remont cząstkowy dróg 
gminnych z firmą STRADA Maciej Zdziebło z siedzibą w Jastrzębiu - 
Zdroju przy ul. Gagarina 132C, za cenę 31.310,41 zł brutto.

5. 14 października br. podpisano umowę na zakup soli drogowej z fir-
mą PPHU „WOJTEX” Wojciech Pasich z siedzibą w Krakowie przy ul. 
Junackiej 25/2, za cenę 41.512,50 zł brutto.

6. 15 października br. podpisano umowę na kredyt bankowy dla Gmi-
ny Godów z Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju 
przy ul. 1 Maja 10, za cenę 457.153,37 zł brutto.

Barbara Banko
Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych

Z wIZYTĄ 
STUdYJnĄ

14 września 2013 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Part-
nerstwo dla Rozwoju” przyjechało z wizytą studyjną na tren LGD „Mo-
rawskie Wrota”. W wizycie udział wzięło 24 uczestników – mieszkań-
ców gmin Pietrowice Wielkie i Rudnik. Zostali oni podzieleni na dwie 
dwunastoosobowe grupy. 

Mimo dżdżystej pogody kilkanaście osób ruszyło z kijkami ścieżka-
mi Łazisk, Godowa i Krostoszowic. Po drodze mieli okazję zwiedzić ko-
ściół pw. Wszystkich Świętych w Łaziskach oraz zagospodarowany te-
ren rekreacyjny Mustang w Krostoszowicach. Instruktorka nordic wal-
king, a zarazem przewodniczka grupy, radosława adamczyk, poka-
zała piękno gminy Godów, jej atrakcje oraz dziedzictwo. 

Kiedy jedni spędzali czas na świeżym powietrzu, druga grupa pod 
okiem kreatywnej rękodzielniczki doroty Welcel poznawała tajniki 
oraz zasady tworzenia torebek i innych przedmiotów z filcu. Podczas 
kilkugodzinnych warsztatów powstały różnokolorowe torebki, bieżni-
ki i inne ozdoby.

Celem wizyty była aktywizacja i inspiracja zachowań twórczych 
i prospołecznych, integracja i wyrównywanie szans mieszkańców te-
renów wiejskich, stworzenie interesującej oferty kreatywnego zago-
spodarowania czasu wolnego w ramach promocji LGD. W godzinach 
popołudniowych obie grupy zakończyły swoje zajęcia poczęstunkiem 
oraz wysłuchały prelekcji Hanny Kubicy, która zaprezentowała Lokal-
ną Grupę Działania „Morawskie Wrota” oraz działania i inicjatywy po-
dejmowane zarówno przez samo LGD, jak i przez miejscową ludność 
i beneficjentów. 

Organizatorzy wizyty

KOnKURS  
na wYKOnaniE PROJEKTU 

MaSKOTKi  
GMinY GODÓw

Gmina Godów ogłosiła konkurs na wykonanie projektu ma-
skotki gminy Godów. 

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu maskot-
ki kojarzącej się z naszym regionem i promującej gminę. 

Maskotka wykonana na podstawie zwycięskiego projektu bę-
dzie wykorzystywana przy różnego rodzaju kampaniach rekla-
mowych oraz na wybranych materiałach promocyjnych i publi-
kacjach gminnych.

Projekt maskotki należy wykonać w postaci graficznego opra-
cowania w jakiejkolwiek technice malarskiej, grafiki komputero-
wej, makiety maskotki itp. Do każdego projektu należy dołączyć 
dokładny opis wraz z technicznymi wskazówkami umożliwiający-
mi rzeczywiste wykonanie maskotki oraz jej nazwę.

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do osób fizycz-
nych i prawnych. Każdy autor może zgłosić maksymalnie trzy pro-
jekty.Dla zwycięzców przewidziano nagrody pieniężne. Za zajęcie 
I miejsca przewidziano nagrodę w wysokości 500,00 zł, za II miej-
sce – 300,00 zł, za III miejsce – 200,00 zł. 

Prace konkursowe należy składać w Urzędzie Gminy Godów do 
31 grudnia 2013 r. Wyniki zostaną ogłoszone do 31 stycznia 2014 r. 

Więcej szczegółów dotyczących konkursu znajduje się na stro-
nie internetowej Gminy Godów na www.godow.pl.

Beata Wala
Referat Funduszy Zewnętrznych 

i Zamówień Publicznych

FILM PRoMoCYJnY 
GMinY GODÓw

We wrześniu tego roku powstał film promocyjny o gminie Godów. 
Na trzyminutowym filmiku pokazano piękno krajobrazu gminy, zapre-
zentowano gminę jako atrakcyjne miejsce zarówno do zamieszkania, 
jak i do inwestowania. 

Zapraszamy do obejrzenia filmu na naszej stronie internetowej 
www.godow.pl oraz na naszym profilu www.facebook.com/gmina.
godow.

Beata Wala
Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych

gMInnY KonKURS FoTogRAFICZnY  
„SPoRTowE ZdJęCIE RoKU 2013”

Wójt Gminy Godów ogłasza Gminny Konkurs Fotograficzny 
pn.„Sportowe Zdjęcie Roku 2013”, którego organizatorem i fundato-
rem nagród jest Gmina Godów.Konkurs ma charakter otwarty i adre-
sowany jest do wszystkich mieszkańców naszej gminy , zarówno ama-
torów, jak i profesjonalnych fotografów.

Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu jedno zdjęcie z jed-
nego wydarzenia sportowego, które odbyło się na terenie gminy Go-
dów w 2013 roku (uczestnik może przesłać w sumie nawet kilka prac 
z poszczególnych wydarzeń sportowych). Termin nadsyłania prac 
upływa 15 stycznia 2014 roku.

Celem konkursu jest promocja gminy Godów jako organizatora 
i inicjatora imprez sportowych poprzez zgromadzenie i popularyzację 
fotografii poświęconych wydarzeniom sportowym na terenie gminy 
w wydawnictwach i materiałach realizowanych przez gminę.

Prace zgłaszane do konkursu powinny być inspirowane ruchem. 
Zdjęcie może być zrobione podczas zawodów, imprez sportowych, 
treningów lub innych działań sportowych organizowanych na terenie 
gminy Godów.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępne są na 
stronie internetowej Gminy Godów www.godow.pl. 

Michał Kozielski
Referat Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej
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ŚRodKI UnIJnE 
w PRZEdSZKoLACH

Od 1 sierpnia 2013 roku w Szkole Podstawowej im. Gustawa Mor-
cinka w Krostoszowicach oraz w Przedszkolu Publicznym „Bajkowe 
Wzgórze” w Skrzyszowie realizowane są projekty dla przedszkola-
ków współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 
„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 
9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji 
przedszkolnej”. W szkole podstawowej realizowany jest projekt pn.”Ja 
też chcę być przedszkolakiem”, natomiast w przedszkolu - pn. „Przyja-
zne przedszkole”. Głównym celem realizacji projektów w jednostkach 
oświatowych jest zwiększenie liczby dzieci korzystających z edukacji 
przedszkolnej w gminie Godów. Do celów szczegółowych należą m.in:

1. zwiększenie dostępności usług wychowania przedszkolnego,
2. zwiększenie standardów usług edukacyjnych poprzez podnie-

sienie funkcjonalności bazy edukacyjnej,
3. wzrost umiejętności społecznych dzieci,
4. wzrost świadomości upowszechniania edukacji przedszkolnej.

W SP w Krostoszowicach w ramach realizacji projektu utworzono 
dodatkowy oddział dla 17 dzieci, natomiast w PP w Skrzyszowie utwo-
rzono dodatkowy oddział dla 25 dzieci. W PP dla wszystkich dzieci 
zostały uruchomione zajęcia z logorytmiki. Oba utworzone oddzia-
ły przedszkolne zostały wyposażone w meble, pomoce dydaktyczne 
oraz zabawki przystosowane dla dzieci w wieku 3-4 lat. Dodatkowo 
w PP została doposażona kuchnia. Oddział w SP w Krostoszowicach 
funkcjonuje w godzinach od 8:00 do 13:00, natomiast oddział w PP 
funkcjonuje do godziny 15:00. Ponadto projekt przewiduje realizację 
szkoleń dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym podnoszących 
kompetencje wychowawcze. Projekty obejmują szeroko pojętą orga-
nizację roku szkolnego dla dzieci 3-4 letnich. Na realizację ww. zadań 
pozyskano blisko 240 tysięcy złotych w ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej 
informacji dotyczących funkcjonowania oddziałów przedszkolnych 
można znaleźć na stronach internetowych placówek oświatowych. 

„człowiek – najlepsza inwestycja”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kamil Gąsior
koordynator projektów

nowE TAbLICE Z MAPAMI
Gmina Godów planuje ustawienie przed Urzędem Gminy tablicy in-

formacyjnej z mapą gminy. Na tablicy będzie możliwość zamieszcze-
nia reklamy firmy działającej na terenie gminy Godów. Dodatkowo soł-
tys sołectwa Gołkowice planuje wykonanie przed Ośrodkiem Kultury 
w Gołkowicach tablicy informacyjnej z mapą sołectwa Gołkowice, na 
której będą mogły zareklamować się firmy działające na terenie Gołko-
wic. Przedsiębiorcy zainteresowani umieszczeniem na tablicach infor-
macji o swojej firmie są proszeni o kontakt z UG – tel. 32 47 65 065 wew. 
33. Termin zgłoszeń upływa 29 listopada 2013 r.

Beata Wala
Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych

WRZESIEŃ / PAŹDZIERNIK 2013

unia eurOpejska
EWUROPEJSKI FUNDUSZ

SPOŁECZNY

unia eurOpejska
EWUROPEJSKI FUNDUSZ

SPOŁECZNY

nIEobCY JęZYK obCY
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w  ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego „Człowiek – najlepsza in-
wstycja”.

W projekcie udział wziąć mogą osoby dorosłe bezrobotne za-
rejestrowane w PUP lub pracujące (zamieszkałe lub zatrudnione 
w woj. śląskim), które z własnej inicjatywy chcą zdobyć, udosko-
nalić umiejętności posługiwania się językiem obcym należące do 
min. jednej z grup:

- osoby w wieku powyżej 50. roku życia,
- osoby powracające lub wchodzące na rynek pracy po raz 

pierwszy po przerwie związanej z macierzyństwem,
- osoby z wykształceniem co najwyżej średnim,
- osoby niepełnosprawne,
- pozostający bez zatrudnienia w  okresie min. 6  miesięcy 

przed przystąpieniem do projektu.

Projekt zakłada realizację szkoleń językowych:

- język angielski,
- język niemiecki,
- język rosyjski.

I etap (60h) pozwala na poznanie języka, m.in. poznanie zwro-
tów, gramatyki, zasobu słownictwa, jego poszerzanie i  konse-
kwentne utrwalanie. W  trakcie kursu rozwijane będą 4  umiejęt-
ności - czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie. Prze-
prowadzane będą testy wiedzy–badające postępy uczestników. 
Grupy będą formułowane na podstawie testów kompetencji języ-
kowych-dla osiągnięcia pełnego poziomu zgodnie z Europejskim 
Systemem Kształcenia Językowego.

II etap (60h) stanowi przygotowanie do egzaminu z danego ję-
zyka dla pełnego poziomu kompetencji. W trakcie zajęć uczestni-
cy poznają strukturę egzaminu i przećwiczą jej zastosowanie, po-
znają metody i techniki egzaminacyjne, rozwiązywać będą przy-
kładowe zestawy pytań egzaminacyjnych.

informacje i zapisy:
Maciej Chowaniec – telefon kontaktowy 501 585 646

Okres realizacji projektu:
1 czerwca 2013 – 31 maja 2015 r. 

biuro projektu:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice
tel. 32 603 77 49

REgULAMIn REKRUTACJI 
do PRoJEKTU „nIEobCY JęZYK obCY”

realizOWaneGO W ramach
prOGramu OperacyjneGO kapiTał ludzki

Okres realizacji: 01.06.2013 – 31.05.2015
nr WniOsku: pOkl.09.06.02-24-203/12

§ 1
zasady OGólne

1. Regulamin rekrutacji dotyczy projektu nr POKL.09.06.02-24-203/12 pt. „Nieobcy ję-
zyk obcy” (dalej: Projekt) realizowanego w okresie od 01.06.2013 roku do 31.05.2015 
roku przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach (dalej: ZDZ Katowice).

2. Projekt „Nieobcy język obcy” realizowany jest w ramach Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; 
Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych; Poddziałanie 9.6.2 Podwyż-
szanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.

3. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

4. Kandydat/ka do udziału w projekcie jest zobowiązana/y zapoznać się z Regulami-
nem Rekrutacji przed przystąpieniem do wypełniania dokumentów rekrutacyjnych. 

unia eurOpejska
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5. Regulamin rekrutacji oraz formularze dokumentów wymaganych podczas re-
krutacji są dostępne w siedzibach jednostek kształcenia ZDZ Katowice z tere-
nu woj. śląskiego, takich jak: Bielsko-Biała, Częstochowa, Skoczów, Ustroń, Lubli-
niec, Żarki, Gliwice/Zabrze, Pyskowice, Katowice, Mysłowice, Rybnik, Racibórz, 
Wodzisław Śl., Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Pszczyna, Żywiec oraz na stronie 
internetowej zdz.katowice.pl.

6. W ramach projektu przeprowadzone będą kursy: 
a) Język angielski – 35 grup po 12 osób każda, w tym 7-8 kobiet,
b) Język niemiecki – 10 grup po 12 osób każda, w tym 7-8 kobiet,
c) Język rosyjski – 5 grup po 12 osób każda, w tym 7-8 kobiet

Łącznie w całym projekcie udział kobiet to 60%, czyli 360 uczestniczek.
Dla każdej grupy przewiduje się cykl 60 godzin realizowanych w godzinach po-
południowych z uwagi na udział w kursach osób pracujących w I etapie szkole-
nia oraz kolejne 60 godzin w II etapie przygotowującym do egzaminu.Kwalifika-
cje merytoryczne przeprowadzają trenerzy, kwalifikując w taki sposób, aby oso-
by objęte wsparciem osiągnęły pełen poziom kompetencji językowych co ozna-
cza, że osoby o umiejętnościach językowych na poziomie B1 w wyniku realiza-
cji projektu powinny ukończyć poziom B2, jeżeli natomiast ma ukończony cały 
poziom A, to powinien w ramach projektu osiągnąć cały poziom B, czyli B1 i B2.

7. Rekrutacja jest prowadzona z uwzględnieniem zasad równości szans i równości płci. 
8. W ramach jednego szkolenia nie może brać udziału więcej niż 20% osób zatrud-

nionych u tego samego pracodawcy.
9. Zajęcia odbywają się poza godzinami pracy uczestników projektu oraz poza 

miejscem ich zatrudnienia (możliwość realizacji zajęć także w weekendy).
10. Udział w projekcie nie wymaga wniesienia przez kandydata wkładu własnego.

Uczestnikami projektu nie mogą być pracownicy ZDZ Katowice.
§ 2

uczesTnicy prOjekTu
1. Uczestnikami Projektu może zostać 600 osób dorosłych, w tym 300 pracujących 

i 300 bezrobotnych, kobiet (360) i mężczyzn (240), zamieszkujących (w rozumie-
niu KC) i/lub pracujących/bezrobotnych na terenie woj. śląskiego, w tym (240) na 
terenach wiejskich, z własnej inicjatywy zainteresowanych nabyciem nowych, 
uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności.

§ 3
eTapy i zasady rekruTacji

1. Etap I obejmuje przyjmowanie zgłoszeń i ocenę spełnienia formalnych kryte-
riów rekrutacyjnych.

2. Na kursy mogą być przyjęte osoby, które spełniają następujące kryteria formalne: 
a) ukończyły 18. rok życia,
b) pracują lub są bezrobotne (zarejestrowane w PUP) oraz mieszkają lub pracu-

ją na terenie województwa śląskiego, w tym zamieszkują na terenach wiej-
skich oraz równocześnie spełniają jeden z poniższych warunków:

– posiadają wykształcenie co najwyżej średnie,
– należą do grupy 50+,
– osoby powracające lub wchodzące na rynek pracy po raz pierwszy po 

przerwie związanej z macierzyństwem, 
– osoby niepełnosprawne, 
– pozostający bez zatrudnienia w okresie min. 6 miesięcy przed przystą-

pieniem do projektu.
c) będą uczestniczyć w kursie poza godzinami swojej pracy,
d) są z własnej inicjatywy zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem 

lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności.
3. W przypadku niespełnienia jednego z kryteriów formalnych zgłoszenie zosta-

je odrzucone.
4. Etap II obejmuje ocenę spełnienia następujących kryteriów preferencyjnych 

związanych z dodatkowymi punktami:
e) za spełnienie 1 kryterium– 0 punktów + za kolejne 1 punkt,
f) zamieszkiwanie terenów wiejskich – 2 punkty,
g) osoba niepełnosprawna – 2 punkty,
h) kobieta– 2 punkty,
i) wiek powyżej 50 lat – 1 punkt,

5. Kryterium dodatkowym będzie kolejność zgłoszeń. 
6. Umowy udziału zostaną zawarte po zakończeniu rekrutacji na dany kurs z pierw-

szymi 12 osobami, które podczas rekrutacji na daną edycję zdobędą największą 
ilość punktów. Pozostałe osoby zostaną umieszczone na liście rezerwowej we-
dług ilości uzyskanych punktów, ważnej przez czas trwania danego kursu.

7. Rekrutacja będzie się odbywała z osobna na dany kurs.
8. Uczestnik Projektu może uczestniczyć tylko w jednym z kursów.
9. Wyboru kandydatów dokona Komisja Rekrutacyjna składająca się z kierownika / 

dyrektora ośrodka kształcenia w którym realizowany jest kurs oraz specjalisty ds. 
szkoleń i/lub lektor języka obcego z udziałem koordynatora projektu.

10. Rekrutacja będzie skierowana w równym stopniu do kobiet jak i do mężczyzn.
11. Osoba zamierzająca wziąć udział w Projekcie zobowiązana jest dostarczyć do 

biura projektu lub do punktu rekrutacyjnego dokumenty potwierdzające speł-
nienie kryteriów rekrutacyjnych, którymi są: 
a) oświadczenie kandydata o spełnieniu kryteriów formalnych złożone na for-

mularzu zgłoszeniowym i deklaracji uczestnictwa wraz ze zgodą na przetwa-
rzanie danych osobowych,

b) oświadczenie o umiejętnościach językowych weryfikowane przez trenera,
c) zaświadczenie o zatrudnieniu lub o rejestrowanym bezrobociu (PUP).

12. Kandydat ma możliwość uzupełnienia złożonych dokumentów rekrutacyjnych.
13. Złożone przez kandydata dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi.
14. Dokumenty wymagane podczas rekrutacji będą przyjmowane we wszystkich 

jednostkach kształcenia zawodowego ZDZ Katowice na terenie woj. śląskiego 
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 08.00 do 16.00, w okresach wskaza-
nych w punkcie 15.

15. Kampania rekrutacyjna będzie prowadzona w następujących terminach:

15.1.NA KURS JęZyKA ANGIElSKIEGO:
a) Grupy 1. edycji – 01 sierpnia – 31 sierpnia 2013r. (Bielsko-Biała, Skoczów, 

Ustroń, Częstochowa, Lubliniec, Żarki – po 1 grupie).
b) Grupy 2. edycji – 01 listopada – 30 listopada 2013r. (Gliwice/Zabrze, Katowice, 

Mysłowice, Rybnik, Racibórz, Wodzisław Śl.)– po 1 grupie.
c) Grupy 3. edycji – 01 lutego – 28 lutego 2014r. (Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, 

Pszczyna, Żywiec, Pyskowice, Bielsko-Biała – po 1 grupie).
d) Grupy 4. edycji – 01 maja – 31 maja 2014r. (Bielsko-Biała, Skoczów, Ustroń, Ka-

towice, Częstochowa, Lubliniec – po 1 grupie).
e) Grupy 5. edycji – 01 września – 30 września 2014r. (Żarki, Gliwice/Zabrze, Ka-

towice, Mysłowice, Rybnik, Racibórz – po 1 grupie).
f) Grupy 6. edycji – 01 stycznia – 31 stycznia 2015r. (Wodzisław Śl., Sosnowiec, 

Dąbrowa Górnicza, Pszczyna, Żywiec – po 1 grupie).
15.2 NA KURS JęZyKA NIEMIEcKIEGO:

a) Grupy 1. edycji – 01 stycznia – 31 stycznia 2014r. (Gliwice/Zabrze, Pyskowice, 
Katowice, Mysłowice, Rybnik – po 1 grupie).

b) Grupy 2. edycji – 01 września – 30 września 2014r. (Bielsko-Biała, Ustroń, Lu-
bliniec, Sosnowiec, Racibórz – po 1 grupie).

15.3 NA KURS JęZyKA ROSyJSKIEGO:
a) Grupy 1. edycji – 01 października – 30 października 2013r. (Bielsko-Biała, Czę-

stochowa, Katowice, Rybnik, Sosnowiec).
16. W razie niewystarczającej liczby zgłoszeń okres rekrutacji będzie przedłużony.
17. Okresy prowadzenia rekrutacji na poszczególne edycje szkoleń mogą ulec zmianie.
18. Informacje o miejscu realizacji poszczególnych grup szkoleniowych zostaną 

z wyprzedzeniem podane na stronie internetowej: www.zdz. katowice.pl
19. Etap III rekrutacji obejmuje sporządzenie listy osób zakwalifikowanych na kurs 

z wykazem punktacji w kolejności od osób, które uzyskały najwyższą liczbę 
punktów i złożyły dokumentację rekrutacyjną najwcześniej.

20. Listy rekrutacyjne będą tworzone odrębnie na każdy kurs.
21. Pierwsze 10/12 osób z listy powstałej na zakończenie ostatniego etapu danej rekru-

tacji na dany kurs zostanie skierowanych do zawarcia umowy udziału w projekcie.
22. Po wyczerpaniu limitu miejsc dostępnych na danym kursie w ramach danej edy-

cji powstanie lista rezerwowa. Osoby, znajdujące się na liście rezerwowej, mogą 
rozpocząć udział w Projekcie w przypadku rezygnacji lub przerwania udziału 
w danym kursie przez uczestnika wymienionego na liście głównej.

23. Osoby znajdujące się na liście rezerwowej mogą aplikować na dany kurs w ko-
lejnym okresie rekrutacyjnym. 

24. Podanie nieprawdziwych informacji w dokumentach przekazywanych przez kan-
dydata Organizatorowi, w tym informacji podanych w dokumentach rekrutacyj-
nych, rodzi obowiązek zapłaty pełnego kosztu udziału uczestnika w projekcie 
w terminie do 30 dni od dnia wystawienia przez Organizatora żądania zapłaty.

25. Pełny koszt udziału w kursach języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskie-
go wynosi 2 242,60 zł.

§4
rezyGnacja z udziału W prOjekcie

1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udziału w minimum 80% ogólnej liczby 
godzin programu zajęć w ramach danego kursu.

2. Przekroczenie 20% ogólnej liczby godzin programu zajęć w ramach danego kur-
su, w którym uczestniczy uczestnik Projektu, bez pisemnego podania usprawiedli-
wienia, jest podstawą do skreślenia kursanta z listy Beneficjentów Ostatecznych.

3. Uczestnik Projektu, który przerwał udział w Projekcie, ponosi pełną odpowie-
dzialność za szkodę wyrządzoną z tego tytułu podmiotom uczestniczącym w re-
alizacji Projektu oraz osobom trzecim. 

4. W wypadku zawinionego przez uczestnika Projektu przerwania udziału w kursie 
lub w przypadku niedotrzymania przez uczestnika Projektu wymaganego pozio-
mu frekwencji na zajęciach, uczestnik Projektu jest zobowiązany do zwrotu otrzy-
manych materiałów szkoleniowych oraz do zwrotu kosztów poniesionych przez 
ZDZ Katowice w związku ze swoim udziałem w Projekcie do wysokości pełnego 
kosztu udziału uczestnika Projektu w Projekcie, o którym mowa w §3 w punkcie 
25, w terminie do 30 dni od dnia wystawienia przez ZDZ Katowice żądania zapłaty.

5. Postanowień pkt 4. nie stosuje się, jeżeli powody, dla których uczestnik Projektu 
przerwał udział w Projekcie lub nie dotrzymał wymaganego poziomu frekwencji 
na zajęciach, nie były przez niego zawinione. Ciężar udowodnienia braku winy 
obciąża Beneficjenta Ostatecznego.

6. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do współpracy z ZDZ Katowice w procesie re-
alizacji i  oceny Projektu, w tym do wypełniania ankiet ewaluacyjnych dotyczą-
cych realizacji i efektywności przeprowadzonych zajęć oraz innych dokumentów 
wymaganych przez ZDZ Katowice w związku z realizacją Projektu. Równocześnie 
uczestnik Projektu przyjmuje na siebie obowiązek uczestnictwa w ewentualnych 
badaniach dotyczących Projektu prowadzonych przez uprawnione instytucje.

7. Uczestnik Projektu, który rezygnuje z udziału w Projekcie, zobowiązany jest zło-
żyć rezygnację na piśmie oraz wypełnić ankietę na potrzeby Podsystemu Moni-
torowania Europejskiego Funduszu Społecznego.

§5
pOsTanOWienia kOńcOWe

1. Niniejszy Regulamin Rekrutacji wchodzi w życie z 8 dniem czerwca 2013r. i obo-
wiązuje do czasu zakończenia realizacji Projektu.

2. Niniejszy Regulamin Rekrutacji zatwierdza i zmienia Koordynator Projektu. 
3. ZDZ Katowice zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia 

dodatkowych postanowień.
4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.  

załączniki:
1. wzór formularza zgłoszeniowego – deklaracji uczestnictwa,
2. wzór zaświadczenia o zatrudnieniu,
3. wzór umowy uczestnictwa w projekcie.
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anna cichy z GOłkOWic 

Urodziła się 29 sierpnia 1923r. w Gołkowicach jako drugie dziecko 
z trójki rodzeństwa. Matka Maria z domu Wojtek zajmowała się gospo-
darstwem domowym i wychowaniem dzieci. Ojciec, Henryk Potysz, 
uczestnik Powstania Śląskiego, pracował w kopalni “Ignacy” w Niewia-
domiu (obecnie dzielnica Rybnika), tam też w wieku 36 lat uległ śmier-
telnemu wypadkowi, osierocając 6-letniego Bolesława, 11-letnią Annę 
i 12-letniego Emila. Osiem lat później zmarła matka. Pod opieką nie-
spełna 19-letniej Anny pozostał o pięć lat młodszy brat i całe godpo-
darstwo, ponieważ starszy brat został wywieziony na roboty do Nie-
miec.

W październiku 1947r. Jubilatka zawarła związek małżeński z Bole-
sławem Cichym, również mieszkańcem Gołkowic. Urodziła trzy cór-
ki: Jadwigę, Irenę i Marię, które wychowała wraz z mężem, otaczając 
je miłością i życzliwością.W 1954 roku wspólnie podjęli się budowy 
domu, w którym Pani Anna mieszka do dnia dzisiejszego wraz z córką 
Ireną, wnukiem i jego żoną. 

Jej życie było trudne i pełne wyrzeczeń, nie szczędziło jej też trosk 
i zmartwień. 12 czerwca 1988 r. w wieku 67 lat zmarł jej mąż Bolesław, 
a trzy lata temu, w 2010 r., w wieku 62 lat zmarła jej najstarsza córka, 
pozostawiając w sercu pustkę i żal.

Jubilatka, otoczona miłością i życzliwością dwóch kochających có-
rek, wnuków i prawnuczki, dożyła sędziwego wieku i pięknego jubile-
uszu 90 lat.

ZawODY 
PoŻARnICZE 

STARSZYCH PAnów
28 września na boisku sportowym w Skrzyszowie Zarząd Oddziału 

Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Godowie oraz 
Ochotnicza Straż Pożarna w Skrzyszowie zorganizowali spotkanie we-
teranów pożarnictwa z terenu naszej gminy oraz zaprzyjaźnionych 
jednostek z Republiki Czeskiej. W ramach spotkania, które odbyło się 
już po raz trzynasty, rozegrane zostały zawody sportowo – pożarnicze. 
O zajętym miejscu decydował czas rozwinięcia dwóch linii gaśniczych 
oraz średnia wieku drużyny - im wyższa, tym mniej punktów karnych. 
Najstarszą drużynę wystawiła jednostka z Gołkowic, w której średnia 
wieku zawodników wyniosła prawie 67 lat. Ćwiczenie bojowe najszyb-
ciej wykonała drużyna z Łazisk, która została zwycięzcą zawodów. Ko-
lejne miejsca zajęły drużyny z Gołkowic, Godowa, Zawady i Dolnej Lu-
tyni.

Drużyny otrzymały okolicznościowe dyplomy i nagrody. Dyplo-
mem i nagrodą specjalną wyróżniony został również najstarszy za-
wodnik, druh zygfryd Tlołka z OSP Łaziska. Po zawodach ich uczest-
nicy przy grzanej kiełbasie i piwie jeszcze raz przeżywali swój start 
oraz wspominali dawne akcje ratownicze, ćwiczenia i zawody. Zapew-
niali, że za rok średnia wieku i kondycja, nad którą lepiej popracują, po-
zwoli im osiągnąć jeszcze lepsze wyniki.

Jan Surma 

FAMILIJo MA 20 LAT
Utworzony w listopadzie 1993 r. zespół Familijo obchodzi w tym 

roku dwudziestolecie swojej działalności. Zespół powstał na bazie ist-
niejącego w latach osiemdziesiętych ub.wieku zespołu Gosposie i na 
początku przyjął taką samą nazwę.Od końca roku 1994 do listopada 
1995r. nazywał się Jedność (na cześć istniejącego przed wojną i krót-
ko po wojnie chóru Jedność), a w listopadzie 1995 r. został przemiano-
wany na Familijo. Ta nazwa została dobrze przyjęta i istnieje do dziś.

Działalność zespołu jest różnorodna: propaguje on pieśni i folklor 
ziemi śląskiej, tworzy także widowiska, które pokazują obyczaje i ob-
rzędy – zarówno te, jakie były dawniej i te, które istnieją do dziś w na-
szym regionie. Kierownikiem zespołu jest urszula santarius, która 
jest jego siłą napędową, kształtuje jego oblicze i charakter.

W ciągu 20 lat działalności Familijo wystawiła 17 widowisk, orga-
nizowała Spotkania z folklorym, współpracowała z wieloma zespo-
łami, (np. Jorgusie, Baba z Chłopym), występowała na Wegrzech, 
w Czechach, na Słowacji i na Litwie. Nagrywała audycje i występowa-
ła w radiu i telewizji. Zespół był wielokrotnie nagradzany i wyróżnia-
ny w przeglądach Wici w Chorzowie, Złoty Kłos w Zebrzydowicach czy 
Brennej. Za swą działalność w kierunku integracji rodzin został wyróż-
niony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nagrał 2 pły-
ty: Piosenki śląskie (2004), Kolędy i pastorałki po śląsku (2006) oraz tele-
dysk z piosenkami powstańczymi nagrany w przedszkolu w Skrzyszo-
wie (2011).

Familijo ściśle współpracuje z Czelodką Ślazaków, z którą wielokrot-
nie występowała na terenie całego Śląska.Jest też współorganizato-
rem odbywającego się od kilku lat w Skrzyszowie festynu ziemniacza-
nego, a także mszy św. dożynkowej w miejscowym kościele.

Główne uroczystości związane z obchodami 20. rocznicy zespo-
łu odbędą się 30 listopada w Ośrodku Kultury w Skrzyszowie, zaś 
14  grudnia br. Familijo będzie organizatorem spotkania opłatkowe-
go z Czelodką Ślązaków i wieloma zaproszonymi gośćmi z pierwszych 
stron gazet.

Tak w dużym skrócie przedstawia się działalność zespołu Familijo 
w okresie 20 lat istnienia.

B.O.

godowSCY PIELgRZYMI
Pielgrzymowanie zawsze zajmowało ważne miejsce w życiu chrze-

ścijan, jak i w życiu wyznawców innych religii. Przez wieki chrześcija-
nin wyrusza w drogę, by sławić wiarę w miejscach, które przedstawia-
ją ważne chwile z historii Kościoła. 

Właśnie w takie dwie szczególne wyprawy wyruszyli w tym roku 
mieszkańcy gminy Godów. Pierwszą z nich była pielgrzymka do Au-
strii. Jej uczestnicy zwiedzili Wiedeń, w którym historię i sztukę spo-
tyka się na każdym kroku, poznali proces tworzenia likierów i soków 
w Muzeum Sznapsa, podziwiali Schönbrunn - letnią rezydencję cesar-
ską. Największe wrażenie na pielgrzymujących zrobiło jednak niewąt-
pliwie jedno z najsłynniejszych ośrodków kultu maryjnego, położone 
w Alpach Wschodnich w Europie Środkowej – Mariazzel. Ostatnim eta-
pem pielgrzymki był wyjazd na górę Kahlenberg, skąd rozpościera się 
cudowna panorama Wiednia. Tam też w kościele św. Józefa pątnicy 
uczestniczyli we mszy św.

Druga ze wspomnianych pielgrzymek odbyła się 25 września. Jak 
co roku, pielgrzymi udali się na Jasną Górę, a następnie do Górki Prze-
prośnej, gdzie znajduje się Sanktuarium Ojca Pio. Świątynię na Górce 
Przeprośnej otacza pięknie wkomponowana w krajobraz droga krzy-
żowa o długości 1 km.

Organizatorami obu pielgrzymek było KGW z Godowa.

Aniela Banot
Iwona Długi
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Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota” informuje, że już 
w listopadzie rusza nabór wniosków w ramach Małych Projektów. 
Dokumenty oraz szczegółowe informacje o zasadach przygoto-
wania oraz składania wniosków znajdują się w siedzibach oraz na 
stronach:

1. Stowarzyszenia LGD „Morawskie Wrota”,
www.morawskie-wrota.pl

2. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
www.prow.slaskie.pl

3. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
www.arimr.gov.pl

Organizatorzy

5 LAT KoŁA TURYSTYKI 
ROwEROwEJ

12 października br. w Ośrodku Kultury w Gołkowicach odbyło się 
uroczyste zakończenie sezonu rowerowego 2013 połączone z obcho-
dami 5-lecia Koła Turystyki Rowerowej działającego przy GCKSiT w na-
szej gminie.W spotkaniu uczestniczyli członkowie koła, władze gminy 
oraz zaproszeni goście, którzy wspierają działalność KTR. Prezes sta-
nisław Grym przedstawił sprawozdanie z 5-letniej społecznej dzia-
łalności koła oraz podziękował sponsorom za bezcenne wsparcie fi-
nansowe i materialne.Podziękowania miłośnikom turystyki rowero-
wej oraz życzenia dalszych sukcesów w pracy społecznej złożyli anto-
ni Tomas – przewodniczący Rady Gminy, mariusz adamczyk – wójt 
oraz Tatiana stopyra – dyrektor GCKSiT-u. Miłym akcentem tej uro-
czystości było wręczenie pamiątkowych statuetek władzom gminy 
i gościom.Co roku zarząd koła przyznaje statuetkę Rowerzysta Roku. 
Za rok 2013 otrzymali ją maria i antoni lepiarczykowie z Godowa. 

Jak zwykle na takich uroczystościach, nie obyło się bez wspólnej za-
bawy przy muzyce biesiadnej, którą poprowadził DJ eugeniusz bus.

Koło Turystyki Rowerowej oraz GCKSiT gorąco i serdecznie za-
praszają wszystkich mieszkańców naszej gminy do wzięcia udziału 
w przyszłorocznych wycieczkach rowerowych i imprezach plenero-
wych.

cHcESZ POZNAĆ PIęKNO SWOJEGO KRAJU I REGIONU 
ORAZ SIłę SWOJEGO cIAłA -

WSTąP DO NASZEGO KOłA TURySTyKI ROWEROWEJ

Stanisław Grym

Świętujący 5-lecie KTR

POwiaTOwE ZawODY 
SPoRTowo – PoŻARnICZE

W sobotę, 21 września, na stadionie w Rydułtowach zostały roze-
grane powiatowe zawody sportowo – pożarnicze jednostek ochot-
niczych straży pożarnych z terenu powiatu wodzisławskiego. W za-
wodach w kategoriach mężczyzn, kobiet i młodzieży wystartowa-
ło łącznie 26 drużyn. Naszą gminę reprezentowały drużyny pożar-
nicze mężczyzn z OSP w Skrzyszowie oraz Godowie, drużyna kobiet 
z OSP w Skrzyszowie i Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (dziewczę-
ta) z OSP w Łaziskach. Organizatorem zawodów była Komenda Po-
wiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Zarząd Oddziału Powiatowe-
go Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Starostwo Powia-
towe w Wodzisławiu Śląskim. Drużyny, zgodnie z regulaminem, ry-
walizowały w dwóch konkurencjach: sztafecie oraz ćwiczeniu bojo-
wym, natomiast drużyny młodzieżowe startowały w oparciu o regu-
lamin CTiF.

W klasyfikacji końcowej drużyny reprezentujące naszą gminę osią-
gnęły spory sukces, znajdując się we wszystkich kategoriach na po-
dium. W kategorii kobiet I miejsce zajęła drużyna ze Skrzyszowa, w ka-
tegorii mężczyzn III miejsce zajęła drużyna z Godowa. Na szczególne 
słowa uznania zasługuje zajęcie II miejsca przez Młodzieżową Drużynę 
Pożarniczą dziewcząt z OSP w Łaziskach. Była to ich pierwsza tak po-
ważna impreza od chwili rozpoczęcia działalności, a ponadto – jako je-

odKRęCAJĄC – PoMAgASZ
czyli Wszyscy zbierajmy nakręTki dla WOjTusia

Ogłoszona tego roku akcja zbierania plastikowych nakrętek dla ma-
łego Wojtusia z Gołkowic przyniosła odzew wśród mieszkańców oraz 
instytucji z terenu naszej gminy. Dotychczas w punkcie głównym w Bi-
bliotece Publicznej w Godowie udało się zgromadzić 1560 kg nakrę-
tek, za które na subkonto chłopczyka wpłynęło 1248 zł. Wojtuś od uro-
dzenia wymaga leczenia i ciągłej rehabilitacji neurorozwojowej.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i zachęcamy do dalsze-
go zbierania nakrętek wspólnie z rodzicami Wojtusia, Gminą Godów, 
Gminną Biblioteką Publiczną w Godowie oraz Przedszkolem Publicz-
nym „Bajkowe Wzgórze” w Skrzyszowie. Nakrętki można oddawać 
w wyznaczonych punkach na terenie gminy Godów, m. in. w biblio-
tekach publicznych, ośrodkach kultury, ośrodkach zdrowia, szkołach, 
przedszkolach, w kościele w Skrzyszowie, aptekach U Tomka w Godo-
wie i  Skrzyszowie, sklepie Brago w  Godowie, Centrum Handlowym 
Krzyżok w Godowie, sklepie Lewiatan w Skrzyszowie, Kafejce u Dziwo-
kich w Godowie,na boiskach sportowych.

Organizatorzy akcji

RaJD ROwEROwY 
nA PogRAnICZU

Blisko 180 osób wzięło udział w zorganizowanym 07 września br. 
przez Gminę Godów „Rajdzie Rowerowym na Pograniczu”.

Trasa rajdu rozpoczynała się na boisku KS-27 w Gołkowicach i wio-
dła przez malownicze tereny gminy Godów i gminy Petrovice u Karvi-
ne. Meta znajdowała się przy Ośrodku Kultury w Skrzyszowie, gdzie 
odbyło się losowanie upominków. Dodatkowo każdy z rowerzystów 
otrzymał poczęstunek oraz pamiątkową czapeczkę.

„Rajd Rowerowy na Pograniczu” został zorganizowany w ramach 
projektu „Kultura i sport nas zbliża II” dofinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego – Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Re-
publika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013 i budżetu państwa 
za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński.

Beata Wala
Referat Funduszy Zewnętrznych 

i Zamówień Publicznych
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Co roku nauczyciele zdobywają kolejne stopnie awansu zawodo-
wego. W roku szkolnym 2012/2013 14 nauczycieli uzyskało następu-
jące stopnie awansu zawodowego: 8 – nauczyciela kontraktowego, 5 
– nauczyciela mianowanego i 1 – nauczyciela dyplomowanego.

sTOpień nauczyciela dyplOmOWaneGO uzyskała:
1. jolanta uherek – dyrektor ZSP w Skrbeńsku.

sTOpień nauczyciela mianOWaneGO uzyskali:
1. anna bierońska – nauczyciel języka polskiego ZS w Gołkowicach,
2. krzysztof szewczyk – nauczyciel matematyki ZS w Gołkowicach,
3. justyna Wrodarczyk – naucz. edukacji wczesnoszkolnej i języka 

angielskiego ZS w Gołkowicach,
4. anna kozielska-Garus – pedagog szkolny SP w Krostoszowicach,
5. dominika Grzesiek – nauczyciel wychowania przedszkolnego 

SP w Krostoszowicach. 

sTOpień nauczyciela kOnTrakTOWeGO uzyskali:
1. sabina studniczek – nauczyciel języka angielskiego ZSP w Łazi-

skach,
2. małgorzata kowol – nauczyciel wychowania przedszkolnego 

PP w Gołkowicach,
3. Weronika holesz – nauczyciel wychowania przedszkolnego 

PP w Gołkowicach,
4. agnieszka stabla – nauczyciel wychowania przedszkolnego 

PP w Gołkowicach,
5. anna Ślesicka – nauczyciel wychowania przedszkolnego 

PP w Skrzyszowie,
6. justyna huda – nauczyciel wychowania fizycznego ZS w Gołkowi-

cach,
7. anna mazur – nauczyciel wychowania przedszkolnego ZSP w Go-

dowie,
8. lucyna szymańska – nauczyciel języka angielskiego ZSP w Godowie.

W roku szkolnym 2012/2013 pracę w zawodzie zakończyły 2 osoby.

TERESA HOMA-lANGRZyK
Po ukończeniu liceum pedagogicznego w 1970r. podjęła swoją 

pierwszą pracę zawodową na stanowisku bibliotekarza w Dokształca-
jącej Szkole Zawodowej w rodzinnym mieście – Oleśnicy Śl.

Po roku przeniosła się do pracy w jednej z tamtejszych szkół pod-
stawowych, a po kolejnych dwóch - do pracy w Zbiorczej Szkole Gmin-
nej w Dobroszycach, gdzie pracowała do roku 1978. W tym czasie 
ukończyła studium nauczycielskie na wydziale wychowania fizyczne-
go, a następnie wyższe studia magisterskie na Akademii Wychowania 
Fizycznego we Wrocławiu.W latach 1978 – 1983 pracowała w Wodzi-
sławskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego jako spe-
cjalistka ds. sportu, turystyki i rekreacji. Potem przez 5 lat pracowa-
ła na stanowisku nauczyciela w jednej z rybnickich szkół podstawo-
wych, a od 1.09.1989 r. na stanowisku nauczyciela wychowania fizycz-
nego w Szkole Podstawowej w Skrzyszowie. Od roku 1999, wraz z wej-
ściem w życie reformy oświaty, stała się nauczycielem Gimnazjum 
w Skrzyszowie, gdzie przez rok pełniła funkcję etatowego, a przez kil-
ka następnych lat -społecznego zastępcy dyrektora szkoły. Od 2008 r. 
była nauczycielem Zespołu Szkół w Skrzyszowie, a z 31 dniem sierp-

nAUCZYCIELE w nASZYM ŚRodowISKU

dynej drużynie w swojej kategorii, a startowało 5 drużyn - udało im się 
ukończyć start bez dodatkowych punktów karnych.

Drużyna dziewcząt z OSP ze Skrzyszowa będzie reprezentowała 
powiat wodzisławski na zawodach sportowo – pożarniczych szczebla 
wojewódzkiego.

Na zakończenie zawodów drużyny, które zajęły czołowe lokaty, zo-
stały nagrodzone pamiątkowymi pucharami oraz dyplomami. 

Jan Surma

nia 2013r.po 43 latach pracy przeszła na zasłużoną emeryturę . Przez 
wiele lat społecznie działała na rzecz Szkolnego Związku Sportowe-
go w celu upowszechniania aktywności fizycznej dzieci i młodzieży 
szkolnej gminy Godów. Wspólnie z nauczycielami wychowania fizycz-
nego z terenu gminy opracowywała roczne kalendarze imprez sporto-
wych. Współpracowała z Radą Gminną Klubów Sportowych w Godo-
wie i Urzędem Gminy Godów przy organizacji imprez dla dzieci i mło-
dzieży. Organizowała turnieje szachowe dla uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjów na szczeblu powiatu i rejonu.Na szczególne uzna-
nie zasługuje jej postawa etyczno- zawodowa i osiągnięcia w pracy 
dydaktycznej i wychowawczo- opiekuńczej. Pani Teresa zawsze cie-
szyła się dużym szacunkiem, uznaniem i autorytetem wśród kolejnych 
pokoleń uczniów, ich rodziców i współpracowników.

ZBIGNIEW WOJAcZEK
1.09.1978 r.podjął pracę w gołkowickiej szkole podstawowej, gdzie 

pracował do roku 1986. W latach 1986–89 był kierownikiem Ośrodka 
Kształcenia Zawodowego w Wodzisławiu Śl. Od września 1989 r. praco-
wał w Szkole Podstawowej w Krostoszowicach jako nauczyciel historii. 

W roku 1994 został dyrektorem placówki, aktywnie włączając się 
w budowę sali gimnastycznej, w nadanie szkole imienia, w obchody 
100 – i 110 – lecia jej powstania. Na tę okoliczność opracował mono-
grafię szkoły. W czasie pełnienia funkcji dyrektora wyróżniał się du-
żym zaangażowaniem na rzecz polityki oświatowej państwa. Aktyw-
nie uczestniczył w edukacyjnych projektach unijnych („Mój Europass 
kluczem do sukcesu”, „Uczę sięi rozwijam”) i programach ministerial-
nych organizowanych przez Gminę.Inicjował i aprobował współpra-
cę ze Świetlicą Profilaktyczno – Wychowawczą w Krostoszowicach,filią 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie, parafią w Krostoszowicach 
oraz zespołem śpiewaczym Gospodynki. Współpracował też z Radą 
Sołecką Krostoszowic i lokalnym klubem sportowym Inter Krostoszo-
wice.Sześciokrotnie był nagradzany Nagrodą Wójta Gminy Godów. 
W roku 2007 został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.

Wykaz nauczycieli, kTórzy W ub. rOku szkOlnym 
OTrzymali Odznaczenia lub Wyróżnienia

ZBIGNIEW WOJAcZEK – MEDAl KOMISJI EDUKAcJI NARODOWEJ
Przez 19 lat pełnił funkcję dyrektora SP w Krostoszowicach. W cza-

sie jego kadencji placówce nadano imię patrona oraz ufundowano 
sztandar.Był koordynatorem działających w placówce ww.edukacyj-
nych projektów unijnych. Mając na uwadze zdrowie i rozwój fizyczny 
dzieci, podjął współpracę z Agencją Rynku Rolnego, a szkoła realizuje 
programy „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole”. W szkole pod Jego kie-
runkiem wdrażane były różne ciekawe inicjatywy, np. międzynarodo-
wy program promocji zdrowia psychicznego w edukacji przedszkolnej 
i wczesnoszkolnej pn. „Przyjaciele Zippiego”. Pod Jego przewodnic-
twem szkoła organizowała również szereg konkursów szkolnych i mię-
dzyszkolnych, np. konkursy muzyczne, konkursy plastyczne dla kl. 
IV-VI, konkursy profilaktyczne.Dyrektor podejmował działania integru-
jące szkołę ze środowiskiem lokalnym, np. Dzień Babci i Dzień Dziadka, 
zabawy karnawałowe i festyny rodzinne. 

Dla uczniów chcących poszerzyć swoje zainteresowania Dyrektor 
stworzył warunki do działalności różnych organizacji i funkcjonowania 
zajęć pozalekcyjnych. W ramach programu „Arion” wygłosił w Hisz-
panii referat w języku francuskim na temat reformy oświaty w Polsce. 
Nienagannie przeprowadził generalny remont i termomodernizację 
budynku szkoły na kwotę miliona zł. Zawsze promował szkołę w śro-
dowisku. Publikował artykuły w gazetach lokalnych “Dziennik Zachod-
ni” czy “Nowiny Wodzisławskie”. Dbał o bieżące prowadzenie strony 
internetowej szkoły. 

JADWIGA ROGOŚ – ZłOTy MEDAl ZA DłUGOlETNIą SłUżBę 
Pani Jadwiga jest nauczycielem języka polskiego z 35-letnim sta-

żem pracy. W okresie całego zatrudnienia wzorowo i sumiennie wy-
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Tradycją stało się, że z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom 
przyznawane są Nagrody Wójta. Otrzymali je nauczyciele wybitni, któ-
rzy w ostatnim roku szkolnym szczególnie na nie zaslużyli. Pośród tego-
rocznych nagrodzonych są nauczyciele, którzy opracowali i wdrażali au-
torskie programy edukacyjne, rozwijali uzdolnienia uczniów, przygoto-
wując ich, wielokrotnie z sukcesami, do udziału w konkursach tematycz-
nych, rozwijali talenty artystyczne uczniów. Mogą poszczycić się laure-
atami konkursów przedmiotowych. Nagrodzeni zostali także nauczycie-
le uczący swoich uczniów wrażliwości, otwartości, poszanowania inno-
ści oraz ci, którzy swój czas poświęcają uczniom z trudnościami w na-
uce lub potrzebującym szeroko rozumianej pomocy i wsparcia. Doce-
nieni zostali również nauczyciele, którzy prowadząc swoich uczniów do 
sukcesów dydaktycznych, potrafią sukces ucznia przekuć na wsparcie 
finansowe dla placówki. Dyrektorzy zaś uhonorowani zostali za wkład 
i zaangażowanie, dbałość o jakość pracy szkoły oraz pozyskiwanie środ-
ków pozabudżetowych. Doceniono ich zaangażowanie oraz osobisty 
wkład w tworzenie codzienności uczniów, nauczycieli, pracowników 
szkoły oraz władz samorządowych.

naGrOdy WójTa Gminy GOdóW W rOku szkOlnym 
2012/2013 OTrzymali:

1. justyna chrzan – nauczycielka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Godowie,

2. krzysztof kłosek – nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Łaziskach,

3. krystyna kelner – nauczycielka Zespołu Szkół w Gołkowicach,
4. joanna Grzonka – nauczycielka Zespołu Szkół w Gołkowicach,
5. irena molenda-popek – nauczycielka Zespołu Szkół w Skrzyszowie, 
6. jadwiga rogoś – nauczycielka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Skrbeńsku,
7. mariola moczała – dyrektor Przedszkola Publicznego w Skrzyszowie,
8. adriana cudnowska – dyrektor Zespołu Szkół w Skrzyszowie.

Katarzyna Kubica
Referat Oświaty,Kultury i Polityki Społecznej

jEStEśmy nr 5 (99)

wiązywała się z obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Jej wy-
chowankowie w życiu dorosłym odnoszą wiele sukcesów, spełniają się 
zawodowo i czynnie uczestniczą w życiu społecznym. Nauczycielka 
systematycznie rozwija swoje umiejętności i zdobywa wiedzę zawo-
dową poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawo-
dowego. Poziom wiedzy i umiejętności, jaki przekazuje uczniom, jest 
bardzo wysoki, co od 2002 r. dokładnie odzwierciedlają wyniki uzyski-
wane przez nich na sprawdzianie po klasie szóstej. W ub. roku szkol-
nym przygotowana przez nią uczennica otrzymała tytuł finalistki Wo-
jewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego z Elemen-
tami Historii. Od roku 2011 nauczycielka pełni funkcję członka szkol-
nej komisji egzaminacyjnej w sąsiedniej szkole podstawowej. Każde-
go roku prowadzi z uczniami potrzebującymi pomocy w nauce zajęcia 
wyrównawcze. Jest nauczycielem docenianym przez rodziców i lubia-
nym przez uczniów. Wielokrotnie była wybierana na opiekuna Szkol-
nego Samorządu Uczniowskiego. Jest opiekunem koła teatralnego, 
aktywnie działa w przygotowywaniu szkolnych akademii i uroczysto-
ści. W 2004 r. zaplanowała i przygotowała obchody 100 - lecia szko-
ły. Była organizatorem Gminnego Konkursu Recytatorskiego, każdego 
roku przygotowuje uczniów do Gminnego Przeglądu Gwary Śląskiej 
,,Pogodomy po naszymu”. Aktywnie działa w akcjach charytatywnych 
Góra Grosza i Pomoc dla powodzian, zbiórce żywności ,,Dzieci Śląska 
- Dzieciom Lwowa”, działa na rzecz ochrony środowiska ( zbiórka ba-
terii, Sprzątanie Świata, segregowanie odpadów). Nauczycielka, dzięki 
dobremu kontaktowi z rodzicami i uczniami, cieszy się dużym szacun-
kiem w środowisku lokalnym. 

KATARZyNA SKRZySZOWSKA 
– SREBRNy MEDAl ZA DłUGOlETNIą SłUżBę

Pani Katarzyna jest nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przy-
rody z 27 - letnim stażem pracy, posiada stopień nauczyciela dyplomo-
wanego. Od 2002 r. pełni funkcję społecznego wicedyrektora. Czte-
rokrotnie została wyróżniona nagrodą dyrektora za sukcesy wycho-
wawczo – dydaktyczne oraz Nagrodą Wójta Gminy Godów w roku 
2011. Systematycznie rozwija swój warsztat zawodowy poprzez udział 
w szkoleniach, warsztatach i konferencjach metodycznych. Od wielu 
lat prowadzi nieodpłatnie zajęcia wyrównawcze dla uczniów swojej 
klasy. Przygotowała uczniów do wielu konkursów, np. Mistrz Ortogra-
fii, Powiatowy Konkurs Przyrodniczy, Gminny Konkurs ,,Bezpiecznie na 
drodze”. W 2010 r. zorganizowała na terenie szkoły Gminny Konkurs 
Przyrodniczy. Pełniła następujące funkcje: opiekuna Szkolnego Samo-
rządu Uczniowskigo, Klubu Młodego Przyrodnika, Przewodniczącego 
Zespołu Egzaminacyjnego na sprawdzianie po VI klasie, redaktora fol-
deru wydanego z okazji 100-lecia szkoły. Przygotowała i przeprowa-
dziła konferencje szkoleniowe dla nauczycieli pn.,,Praca z dzieckiem 
wykazującym specyficzne trudności w uczeniu się”, ,, Pomoc psycho-
logiczno-pedagogiczna w świetle nowych przepisów”. Opracowała 
i wdrożyła program autorski pt.,,Program wspierający uczniów w na-
uce czytania i pisania” oraz ,,Program indywidualnych zajęć korekcyj-
no - kompensacyjnych dla ucznia klasy V”. Od 2003 r. posiada upraw-
nienia do prowadzenia specjalistycznych zajęć z terapii pedagogicz-
nej, które prowadzi z uczniami skrbeńskiej szkoły.

MIRElA PROcHASEK,KRySTyNA KElNER I IWONA BRUDNy  
– ZłOTA ODZNAKA ZNP 

Otrzymały najwyższe odznaczenie Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego.

Wszystkie Koleżanki od wielu lat pracują na rzecz pracowników 
oświaty naszej gminy, prowadząc dokumentację związkową. Pracu-
ją w komisjach socjalnych w swoich placówkach, opiniując dokumen-
ty regulujące pracę placówek oświatowych, pomagając pracownikom 
w rozwiązywaniu problemów pracowniczych, monitorując sytuację 
emerytowanych pracowników oświaty, aktywnie uczestnicząc w ak-
cjach na rzecz pracowników organizowanych przez ZNP. Są dyspozy-
cyjne i swój wolny czas poświęcają pracy na rzecz innych. Cieszą się 
zaufaniem pracowników oświaty naszej gminy. Odznaczenia zostały 
wręczone na uroczystości z okazji Dnia Związkowca przez prezesa Za-
rządu Głównego ZNP Sławomira Broniarza.

               GiMnaZJUM iM. POR. PiLOTa 
FRAnCISZKA SURMY w goŁKowICACH 

„SZKoŁĄ odKRYwCów TALEnTów”

W roku szkolnym 2012/2013 Gimnazjum im. por. pil. F. Surmy uzy-
skało tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”. Tytuł „Szkoła Odkrywców 
Talentów”, przyznawany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, stanowi 
wyróżnienie dla szkół, które podejmują systemowe działania na rzecz 
uczniów zdolnych, przyczyniając się do odkrywania oraz wspierania 
pasji, zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży. Placówka, której 
przyznano powyższy tytuł, zostaje umieszczona na ogólnopolskiej 
mapie szkół, na stronie www.ore.edu.pl/odkrywamytalenty. Gimna-
zjum w Gołkowicach otrzymało stosowny certyfikat, a także pamiąt-
kową tablicę.

Tylko 6 szkół w powiecie wodzisławskim może pochwalić się tym 
tytułem. W gołkowickim gimnazjum nie od dziś uczniowie mogą roz-
wijać swoje zdolności. Promujemy młodzież utalentowaną w wielu 
dziedzinach: nauce, sporcie, sztuce. W ankiecie, przedstawiającej dzia-
łalność szkoły, należało opisać jedynie trzy obszary aktywności, dlate-
go zdecydowaliśmy się pokazać wybrane działania związane z pracą 
naukową oraz artystyczną.

Henryka Mitko

ZS gołkowice
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nowA PRACownIA
W 5 dniu września odbyło się oficjalne otwarcie nowej pracowni 

do zajęć technicznych, z której będą korzystać uczniowie szkoły pod-
stawowej oraz gimnazjum. Pracownia jest wyposażona w 8 stanowisk 
z imadłami i innymi niezbędnymi narzędziami, takimi jak: młotki, pil-
niki, piły, klucze, wiertarka oraz wkrętarka. W wyposażeniu pracowni 
znajdują się również zestawy do montażu elektryczno-elektroniczne-
go. Młodzież będzie miała także możliwość wykonywania zadań z za-
kresu włókiennictwa. 

Na uroczystość otwarcia zaproszeni zostali goście: przewodniczą-
cy Rady Gminy antoni Tomas, wójt mariusz adamczyk, wicewójt 
Tomasz kasperuk, kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Polityki Spo-
łecznej katarzyna kubica, sołtys piotr Wrodarczyk, przewodniczą-
ce Rad Rodziców – izabela marek i Wioleta chrobok. 

Uczniowie, pracując przy poszczególnych stanowiskach, zaprezen-
towali sposoby wykorzystania zasobów pracowni.

Sala przeznaczona do lekcji techniki powstała dzięki dofinansowa-
niu otrzymanemu od Rady Rodziców oraz Rady Sołeckiej Gołkowic. 
Mamy nadzieję, że uczniowie wykorzystają nabyte praktyczne umie-
jętności w życiu codziennym, a być może tego rodzaju zajęcia pomo-
gą im w wyborze przyszłego zawodu. 

Janusz Kozieł

wRZESIEŃ 
I PAŹdZIERnIK w ŁAZISKIM 

PRZEDSZKOLU

Jak co roku, dzieci z przedszkola włączyły się w akcję sprzątanie 
Świata. W piękne, słoneczne przedpołudnie przedszkolaki wyruszy-
ły ulicami Łazisk w celu „oczyszczenia” terenu. Choć trudno w to uwie-
rzyć, w ciągu dwugodzinnego sprzątania zebrano kilka worków śmie-
ci! Przedszkolaki poprzez takie akcje nabywają dobre nawyki dbania 
o swoje najbliższe środowisko, rozumieją potrzebę segregacji odpa-
dów. Pamiętajmy, że Ziemia jest naszym wspólnym domem i powinni-
śmy o nią dbać wszyscy!

Także we wrześniu obchodzony był dzień marchewki. Głównym 
celem akcji było promowanie spożywania warzyw, sałatek i soków wa-
rzywnych. Dzieci, ubrane w pomarańczowe stroje, brały udział w zaba-
wach muzycznych, plastycznych z marchewką jako główną bohater-
ką dnia. Nie obyło się bez samodzielnego wykonania soku z marchwi 
oraz jego degustacji, a także chrupania surowej marchewki. Dodat-
kową atrakcją było pyszne ciasto marchewkowe przygotowane przez 
mamusię jednego przedszkolaka. To był bardzo smakowity, marchew-
kowy dzień!

W październiku z kolei odbyło się pasowanie na przedszkolaka 
oraz wspólne ze szkołą obchody dnia edukacji narodowej. Dzie-
ci ubrane były w stroje odzwierciedlające nazwę grup: SŁONECZKA, 
ŻABKI I BIEDRONKI. 

Dorota Jędrusik

ZSP łAZiSkA

Słoneczka z nauczycielkami I.Kubicą i M.Janulek

Biedronki z nauczycielkami D.Jędrusik i A.Rajwą

Żabki z nauczycielkami M.Wiją i M.Tomalą

wIEŚCI 
ZE SZKoŁY nA góRCE

Sporo wydarzyło się we wrześniu i w październiku w godowskiej 
szkole podstawowej. Już na początku września odwiedził ją andrzej 
pająk, terrarysta i herpetolog, który tym razem opowiedział uczniom 
o życiu i zwyczajach pająków. Przywiózł ze sobą okazy zwierząt, któ-
re przyprawiały niektórych o dreszcze, zwłaszcza dziewczynkom jeżył 
się włos na głowie.

Uczniowie klas starszych przygotowali obchody Dnia Języków Ob-
cych i Dnia Edukacji, a najmłodsi pochwalili się swoimi umiejętnościa-
mi podczas pasowania na ucznia. Ponadto uczniowie spotkali się z my-
śliwymi z Koła Łowieckiego „Bażant” z Krzyżanowic, z filharmonikami 
Rybnickiego Centrum Kultury, policjantami.

Wzięli też udział w 43. Rajdzie po Ziemi Gołężyców. Najpierw 
uczestniczyli w podchodach, potem w konkursach sportowych i wie-
dzowych, zajmując czołowe miejsca (m. krzyżok – II miejsce w kon-
kursie wiedzy o gminie Godów, W. zygmunt – III miejsce w konkursie 
wiedzy o gminie Godów).

Ostatniego dnia września uczennica Oliwia rupińska wzięła
udział w uroczystej gali, która odbyła się w Urzędzie Marszałkow-
skim w Katowicach, podczas której odebrała nagrody za wyróżnienie 
w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Moja wieś w Europie”. Po-
nadto uczniowie godowskiej szkoły wzięli udział i zwyciężali w wielu 
zawodach sportowych, które odbyły się w tym okresie, m.in. w Gmin-
nym Turnieju Kolarskim o Puchar Wójta Gminy Godów I miejsce zajął 
dariusz czaja, a tytuł najlepszego strzelca Gminnego Turnieju Piłki 
Nożnej o Puchar Wójta Gminy Godów wywalczył mateusz piguła.

Justyna chrzan

ZSP goDÓw

Oliwia Rupińska w Urzędzie Marszałkowskim
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Uczniowie zespołu w pierwszym dniu nauki nowego roku szkolne-
go zostali zaskoczeni widokiem nowego „starego” boiska. A jest na-
prawdę imponujące i robi ogromne wrażenie na wszystkich , którzy 
mieli okazję je zobaczyć i w pełni z niego korzystać. Dotychczaso-
we boisko zostało w pełni zmodernizowane , zgodnie z najnowszymi 
technologiami. Posiada poliuretanową powierzchnię , na której moż-
na grać w piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę , w piłkę ręczną oraz te-
nisa ziemnego. Obiekt poza tym posiada również trybunę oraz miej-
sce do wykonywania skoku w dal, co mocno uatrakcyjnia lekcje wy-
chowania fizycznego, a poza tym jest o wiele bezpieczniej. 

ZMODERniZOwanE BOiSKO SZKOLnE

PaSOwaniE 
U „KRASnoLUdKów” 

I w „bAJKowEJ KRAInIE”
Te baśniowe nazwy to nie tytuły opowiadań czy wierszy dla dzieci, 

ale nazwy oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkole . Do 
tej pory krostoszowickie przedszkolaki mogły uczęszczać tylko do jed-
nego oddziału przedszkolnego o nazwie „Bajkowa Kraina”. Z nowym 
rokiem szkolnym 2013/2014 uruchomiony został drugi oddział przed-
szkolny – „Krasnoludki”. Oddział ten został uruchomiony w odpowie-
dzi na głosy i potrzeby rodziców i społeczności lokalnej, a jego utwo-
rzenie było możliwe dzięki realizacji projektu „Ja też chcę być przed-
szkolakiem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Prio-
rytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie”, Działanie 
9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jako-
ści usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, poddzia-
łanie 9.1.1 „zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnie-
nia edukacji przedszkolnej”. Do oddziału „Krasnoludki” uczęszcza-
ją dzieci w wieku 3-4 lat, zaś do oddziału „Bajkowa Kraina” uczęszczają 
starszaki – czyli dzieci 5 i 6 letnie.

4 października dla krostoszowickich przedszkolaków był dniem 
wielkiego święta, ponieważ po raz pierwszy zaprezentowali się przed 
swoimi najbliższymi jako prawdziwi samodzielni przedszkolacy. Mali 
aktorzy zaprosili wszystkich zgromadzonych do krasnosludkowego 
lasu, gdzie zdali egzamin na przedszkolaka. Finałem ich popisów była 
koronacja na krasnoludkowym tronie. Siedząc na nim, krasnoludki wy-
słuchały przygotowanych na tę okazję sympatycznych rymowanek na 
swój temat. Oklaskiwani przez rodziców i gości, dumnie przystąpili do 
ceremonii pasowania i przyjęli z rąk pani dyrektor marzeny sitko no-
minację na prawdziwego przedszkolaka. Radości nie było końca, gdyż 
oprócz dyplomu każdy pasowany maluch i starszak otrzymał jeszcze 
słodki upominek ufundowany przez Radę Rodziców. 

Za zaangażowanie i pomoc wszystkim, dzięki którym uroczystość 
miała tak wspaniałą oprawę – zwłaszcza Szanownym Rodzicom - ser-
decznie dziękujemy.

Dominika Sikora

W krasnoludkowym lesie

SP kRoSToSZowice

ZUCHowY 
RaJD KaSZTanOwY 

W sobotę, 5 października, 13 zuchów z 1. Gromady Zuchowej 
„Mieszkańcy Lasu” ze Skrzyszowa wzięło udział w corocznym Rajdzie 
Kasztanowym organizowanym przez Namiestnictwo Zuchowe „Leśni 
Tropiciele” Hufca Ziemi Wodzisławskiej. W tym roku wszyscy spotka-
li się w Radlinie.

Był wspólny apel, zabawa, kiełbaski z ogniska i możliwość zdoby-
cia kolejnej sprawności, a na koniec zawiązanie kręgu i wspólna iskier-
ka. Wszystkie gromady zuchowe otrzymały pamiątkowe dyplomy za 
ukończenie rajdu .

Aneta Witek

Zuchy z 1. GZ Mieszkańcy Lasu

ZS SkRZySZÓw

Rok szkolny 2013/2014 został ogłoszony przez MEN „Rokiem szko-
ły w ruchu”, więc inwestycja daje ogromne możliwości dla wszystkich, 
którzy chcą i lubią poruszać się na świeżym powietrzu. Ponadto wspa-
niale wpisuje się w nowy rok szkolny.

Niestety, pogoda we wrześniu nie do końca pozwoliła uroczyście 
otworzyć nowy „stary” obiekt szkolny, ale zrobiono to w Dniu Edu-
kacji Narodowej. Cała społeczność szkolna zebrała się o 9:00 na bo-
isku szkolnym i nastąpiło oficjalne otwarcie wspaniałego boiska. Każ-
dy uczeń oraz nauczyciel mógł wykonać strzał do bramki, którą bronił 
szkolny bramkarz – bartek kłosok – uczeń klasy VI. Honorowy strzał 
wykonała również dyrektor Gabriela kłosek.

W tym momencie można powiedzieć, że boisko szkolne zostało na-
prawdę otwarte.

Społeczność łaziskiego zespołu dziękuje władzom Gminy Godów 
za tę inwestycję. Jest to kolejny obiekt, z którego możemy być dumni. 
Jest on dostępny nie tylko dla uczniów, ale również dla innych miesz-
kańców Łazisk.

Pamiętajmy jednak, aby korzystać z niego w taki sposób, aby słu-
żył nam jak najdłużej

Jolanta Janetta

Uroczyste otwarcie boiska szkolnego

fo
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OŚrOdek kulTury W GOdOWie:

•	 pracownia zajęć twórczych – środy i czwartki godz. 18:00
•	 aerobik – wtorki i czwartki godz. 18:30
•	 zespół Ballada – środy 
•	 warsztaty śpiewu – wtorki
•	 nauka gry na gitarze

Możliwość skorzystania ze stołu do tenisa stołowego 
w godzinach otwarcia ośrodka.

OŚrOdek kulTury W skrzyszOWie:

•	 warsztaty ceramiczne – poniedziałki i środy
godz. 16:30 i 18:00

•	 nauka gry na gitarze, keyboardzie – wtorki i środy
•	 grupa taneczna – wtorki – grupa młodsza godz. 15:45,

grupa starsza – godz. 16:45 
•	 zespół wokalny dla pań – środy godz. 18:00
•	 chór Absolwent – wtorki godz. 18:00
•	 zespół Familijo – wtorki godz. 17:00
•	 skat sportowy – czwartki godz. 16:00
•	 zumba fitness – środy godz. 19:30

gMInnE CEnTRUM KULTURY, SPoRTU I TURYSTYKI 
ZAPRASZA nA ZAJęCIA w oŚRodKACH KULTURY

OŚrOdek kulTury W GOłkOWicach:

•	 warsztaty plastyczne dla dzieci – poniedziałki godz. 17:00
•	 Chór Echo – poniedziałki godz. 18:00
•	 Teatr Naszej Wyobraźni – poniedziałki godz. 18:15 
•	 Nauka gry na gitarze – czwartki
•	 Iskierki – dziecięcy zespół taneczny – piątki godz. 16:30
•	 skat – piątki 15:30 

Pracownia komputerowa: poniedziałek, wtorek, środa,
czwartek, piątek – w godzinach otwarcia ośrodka.

OŚrOdek kulTury W skrbeńsku

•	 warsztaty taneczne – poniedziałki godz. 17:20
•	 warsztaty plastyczne dla dzieci – wtorki,

grupa młodsza godz. 16:00–17:30, grupa starsza 17:30–19:00
•	 fitness – wtorki 18:30, czwartki godz. 18:30 
•	 zespół Melodia – środy godz. 17:00

Szczegóły i informacje na temat wszystkich zajęć na stronie inter-
netowej www.gckgodow.pl lub pod nr telefonów: 

OK Godów – 32 47 65 630 OK Skrzyszów – 32 47 26 417
OK Gołkowice – 32 47 27 532 OK Skrbeńsko – 32 47 27 050

A.Szwarc

w „BaJKOwYM  
wZgóRZU” wESELEJ I gwARnIEJ

W poniedziałkowy poranek, 2 września, mury skrzyszowskiego 
przedszkola wypełniły się gwarem i śmiechem dzieci, które po waka-
cjach powróciły do nowych obowiązków. Do grona przedszkolaków 
dołączył kolejny, 6. oddział, a w nim 25-osobowa grupa Biedroneczek 
– dzieci 3- i 4- letnich. Oddział powstał z funduszy unijnych i jest reali-
zowany w ramach projektu „Przyjazne przedszkole.”

Każdy kolejny dzień był pełen wrażeń i nowych wyzwań. Uroczy-
ście obchodzony był Dzień Chłopaka i Dzień Marchewki, powitano je-
sień, a podczas codziennych spacerów, zabaw i zajęć dzieci poznawa-
ły jej dary z sadu, ogrodu i lasu. Tajniki magii odkrył przed nimi iluzjoni-
sta, zaś w świat sztuki zabrały je przedstawienia teatralne, które odby-
ły się na miejscu, w przedszkolu. Niewątpliwie ważnym wydarzeniem 
dla wszystkich grup było pasowanie na przedszkolaka, gdzie w uro-
kliwej scenerii bajkowego zamku, za dotknięciem magicznego ołów-
ka, dzieci wkraczały do grona prawdziwych przedszkolaków. Nie da 
się ukryć, że jedną z największych atrakcji stanowi dla nich nowy plac 
zabaw, który z hojności sponsorów, rodziców, Urzędu Gminy, a także 
ze środków zgromadzonych w ramach akcji 1% dla przedszkola, cie-
szy oczy swym wyglądem i daje radość bawiącym się na nim dzieciom. 

Mamy pewność, że jest to miejsce bezpieczne i przystosowane do 
dzieci w wieku przedszkolnym.

K. żymełka 
K. Krakowczyk

PP SkRZySZÓw

Biedroneczki-sala z Projektu Unijnego Przyjazne przedszkole

ŚwIęTowAnIE 
87. URODZin KUBUSia 

PUCHATKA 

Z okazji 87. urodzin Kubusia Puchatka Biblioteka Publiczna w Skrzy-
szowie zorganizowała dla uczniów klas II szkoły podstawowej imprezę 
czytelniczą. Drugoklasiści wykonali dla misia laurki i prezenty oraz zło-
żyli jubilatowi życzenia. Przysłuchiwali się też przygodom „misia o ma-
łym rozumku”, które czytała bibliotekarka anna polnik.

Dzieci doskonale bawiły się podczas spotkania, a poprzez konkur-
sy, zabawy i współdziałanie w grupie aktywnie uczestniczyły w zaję-
ciach. Urodzinowy program, pełen atrakcji, podobał się zaproszonym 
gościom, jak i samemu Kubusiowi.

Aneta Witek

Kubuś Puchatek z przyjaciółmi – uczniami klas II
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ZaPROSZEniE na iMPREZY
Imprezy sportowe organizowane przy współudziale UG w Godowie. 

KROSTOSZOWICE: 08 grudnia br. – bieg
GOŁKOWICE: 11-12 grudnia br. – tenis stołowy

Serdecznie zapraszamy wszystkich na spotkania i koncerty orga-
nizowane przez GCKSiT.

OŚRODEK KULTURY W GOŁKOWICACH:
6, 7, 8 grudnia br. – Bożonarodzeniowa Wystawa Rękodzieła
21 grudnia – koncert Juliusza Mere

OŚRODEK KULTURY W SKRZYSZOWIE:
7 grudnia – Gwarki

Szczegółowe informacje o zbliżających się imprezach dostępne 
są w ośrodkach kultury.

A. Szwarc

BiBLiOTEKa ZaPRaSZa
9–31 grudnia br.

Wystawa rękodzieła mieszkanek Godowa Małgorzaty, 
Mireli i Teresy Kozieł,

3–16 stycznia 2014 r.
Wystawa autorstwa Dawida Kotei pt.
„Pisarz na tropach przygód Tomka”.

B. Holesz

SPoTKAnIA LUdZI Z PASJĄ
Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie wznowiła Spotkania ludzi 

z pasją, których celem jest zaprezentowanie szerszemu odbiorcy lokal-
nych pasjonatów z różnych dziedzin.

We wrześniu o swoim zamiłowaniu do gór i początkach wypraw 
wysokogórskich opowiadał łukasz siwarski z Krostoszowic, który 
jest zdobywcą Dachu Europy – Mont Blanc i Großglocknera, najwyż-
szego szczytu Austrii. Spotkaniu towarzyszył pokaz multimedialny 
oraz wystawa zdjęć wykonanych przez pasjonata.

W październiku odbyło się spotkanie autorskie z mieszkanką Goł-
kowic elżbietą zarembą – pisarką, współautorką kilkunastu almana-
chów poetyckich,wśród których są m.in. „Dialog z Panem Bogiem”, 
„Polskie kolędowanie”, „Kareta pełna marzeń”, „Na progu wiosny”. Pre-
zentowane na spotkaniu wiersze pochodziły z tomiku autorskiego pt. 
„Zwierzenia”. 

B. Holesz 

PTaKi naSZEGO REGiOnU 
To wystawa fotograficzna, zawierająca ponad 70 przepięknych 

zdjęć, którą w październiku można było oglądać w bibliotece w Go-
dowie. Autorami fotografii są miłośnicy przyrody: adam Fichna, nor-
bert siegmund i adam kot, którego gościliśmy 18 października na 
wernisażu. Spotkanie z autorem zdjęć stało się okazją do poznania ży-
cia i zwyczajów znanych i mniej znanych ptaków zamieszkujących na-
sze najbliższe okolice. Opowiadanie o nietypowych zachowaniach 
myszołowów, muchołówek, dzięciołów, czapli czy łozówek zacieka-
wiło licznie zebranych mieszkańców gminy, a techniczne aspekty wy-
konywania zdjęć przyrodniczych szczególnie zainteresowały człon-
ków Nieformalnej Grupy Fotograficznej, która działa przy GBP. Wysta-
wa cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony naszych użytkow-
ników, którzy podziwiali zarówno piękno ptaków, jak i jakość wykona-
nych zdjęć. 

Katarzyna Holesz

wAKACJE – wIELKI FInAŁ
1 września w Skrzyszowie, na kręgu przy placu zabaw,na zakoń-

czenie wakacji odbył się festyn dla dzieci.Uczestników imprezy ba-
wili animatorzy z Crazy Club z Raciborza,a wielką atrakcją były duże 
mydlane bańki. Odbywały się również plenerowe warsztaty cera-
miczne, były zjeżdżalnie, malowanie twarzy, wystawa prac ceramicz-
nych, a na zakończenie – plenerowy spektakl „Wilk i Zając na waka-
cjach” w wykonaniu aktorów teatru ArtRe z Krakowa. Na imprezie wy-
stąpił również młody instrumentalista – marek skatuła, prezentując 
swoje umiejętności gry na saksofonie. Festyn był zakończeniem pro-
jektu „Wakacje z pomysłem – żyj twórczo i zdrowo”, w ramach któ-
rego w czasie wakacji odbywały się warsztaty ceramiczne, tanecz-
ne i plastyczne. Projekt został dofinansowany ze środków „Działaj Lo-
kalnie VIII” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowane-
go przez Akademię Filantropii w Polsce oraz ośrodka Działaj Lokalnie  
w Rybniku. 

Paweł Sobik

FESTYn ZIEMnIACZAnY
7 września w Skrzyszowie na placu przy ośrodku kultury odbył się 

długo wyczekiwany festyn ziemniaczany. Gwiazdą wieczoru był zna-
ny zespół KWAŚNICA BAVARIAN SHOW. Zaraz po nim do późnych go-
dzin wieczornych przygrywał do tańca zespół DAYANA. Konferansje-
rem imprezy był bogusław musiolik, prowadząc konkursy, opowia-
dając dowcipy. Ziemniaczane specjały serwował zespół FAMILIJO.

Paweł Sobik

Casting – zajęcia wokalne 

waRSZTaTY wOKaLnE 
w goŁKowICACH

„Muzyka ziemska jest odbiciem muzyki sfer” – Pitagoras

Nie lada odwagą musieli wykazać się uczestnicy castingu, który od-
był się 4 października w gołkowickim ośrodku kultury. Śpiewali nie tyl-
ko przed jury (katarzyna danek, danuta szczypka, judyta marcol), 
ale przede wszystkim przed zgromadzoną w sali kinowej publicznością.

Casting wyłonił najlepszych z najlepszych, którzy zostali zakwalifiko-
wani do udziału w rozpoczynających się warsztatach wokalnych. Warsz-
taty poprowadzi Katarzyna Danek -uczestniczka programu „Bitwa na 
głosy”, wokal zespołu KURCBEND. Uczestnicy będą szkolić się w zakresie 
dykcji, emisji głosu, interpretacji tekstu. Już teraz zapraszamy wszystkich 
na koncert kończący realizację warsztatów w marcu przyszłego roku.

Wniosek projektowy „Rozśpiewane LGD czyli „Muzyka łączy Mo-
rawskie Wrota, czyli warsztaty wokalne dla mieszkańców Morawskich 
Wrót” został wybrany przez Lokalną Grupę Działania Morawskie Wro-
ta z siedzibą w Gorzycach i jest realizowany w ramach działania 413 – 
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

Judyta Marcol
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SUKCESY nASZYCH 
ŚPIEwAKów

14 września w Pawłowicach Śl.odbył się III Ogólnopolski Przegląd 
Śpiewaków i Kapel Ludowych. Zespoły walczyły o główną nagrodę – Zło-
ty Talizman. Z terenu naszej gminy w przeglądzie udział wzięły 2 zespo-
ły: kalina z Łazisk oraz podbuczanki z Podbucza. W kategorii zespoły 
śpiewacze z towarzyszeniem instrumentu lub kapeli ludowej wyróżnienie 
otrzymał zespół prowadzony przez daniela szkatułę – Podbuczanki. 

Gratulujemy wyróżnionym.
A. Szwarc

bIERY 2013
12 września w Bierach odbył się tradycyjny przegląd zespołów śpie-

waczych i chórów gminy Godów. Spotkanie, jak co roku, rozpoczęło 
się mszą św. w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bierach. 
Mszy przewodniczył proboszcz z Gołkowic, ks. stanisław michałow-
ski. Uroczystości kościelne oprawiły śpiewem zespół Kalina i chór Ab-
solwent. Po mszy uczestnicy udali się na teren ośrodka harcerskiego, 
gdzie odbyła się część biesiadna, podczas której zespoły i chóry ode-
brały z rąk Wójta Gminy Godów podziękowania i nagrody za całorocz-
na współpracę.

Wspólne śpiewanie stworzyło wyjątkowo ciepły, serdeczny i przyja-
cielski nastrój, a biesiada trwała do późnych godzin popołudniowych.

A. Szwarc

HUbERTUS 2013
Stowarzyszenie Hodowców i Miłośników Koni „Mustang” ze Skrzy-

szowa zorganizowało tradycyjną pogoń za lisem, czyli „Hubertusa”. 
Jest to święto myśliwych, leśników i jeźdźców, organizowane na za-
kończenie sezonu. Nazwa pochodzi od świętego Huberta (patrona 
myśliwych i jeźdźców), którego wspomnienie liturgiczne w Kościele 
katolickim obchodzone jest 3 listopada. Wśród jeźdźców (Hubertus 
konny) urządzana jest gonitwa, podczas której konno ściga się tzw. 
lisa, jeźdźca z ogonem przypiętym do lewego ramienia. Ten, kto go ze-
rwie, wygrywa, ma prawo wykonać rundę honorową wokół miejsca 
pogoni i za rok sam ucieka jako lis. Obchody święta mają zapewnić do-
bre wyniki w nadchodzącym sezonie. 

W słoneczne sobotnie popołudnie, 12 października, na Polanie 
pod dębami w Godowie, stawiło się około 20 jeźdźców. Oprócz jeźdź-
ców na polanę przybyły również zaprzęgi bryczek. Przybyli też zacni 
goście, a wśród nich poseł krzysztof Gadowski, gospodarze gminy 
– przewodniczący Rady Gminy antoni Tomas, wójt mariusz adam-
czyk i jego zastępca Tomasz kasperuk, a także przewodniczący Rady 
Powiatu Wodzisławskiego eugeniusz Wala oraz liczne grono miło-
śników koni. Jak na takie spotkanie przystało, obecni byli też sygnali-
ści myśliwscy. To właśnie kwintet sygnalistów sygnałem „Zbiórka” roz-
począł imprezę, a otwarcia dokonali wójt Mariusz Adamczyk i prezes 
SHiMK Mustang józef kocur. Na wstępie jeźdźcy pod wodzą Maste-
ra, którym był robert radecki, udali się na rekonesans rozpoznawczy 
po terenie. Po powrocie i odegraniu sygnału „Na łowy” rozpoczęła się 
prawdziwa gonitwa. Jako lis uciekała agnieszka potysz. Okazała się 
bardzo sprawnym jeźdźcem, gdyż długo trwała pogoń przez wszyst-
kich uczestników gonitwy, zanim zerwano jej lisią kitę. Zwycięzcą, czy-
li nowym lisem, został mieczysław stachurski. To właśnie on popro-
wadził rundę honorową na polanie. W tym czasie odbył się też kon-
kurs dla dzieci „Najlepszy tropiciel”. Wzięło w nim udział ośmioro dzie-
ci, a polegał na zbieraniu wstążek rozwieszonych w lesie. Tę konkuren-
cję wygrała dżesika brachman. Sygnaliści odegrali stosowne sygnały. 
Zacni goście wręczyli puchary, pamiątkowe dyplomy i okolicznościo-
we przywieszki oraz rozpalili ognisko. 

PIERwSZY KRĄŻEK wodZISŁAwSKo-
SKRZYSZowSKIEgo ZESPoŁU 

THE THInnERS
Po 6-letniej przerwie zespół powrócił na scenę z początkiem 

roku 2010,a to za sprawą Grzegorza Gawendy – założyciela ze-
społu,gitarzysty,wokalisty i twórcy większości utworów oraz pio-
tra Włodarczyka – wokalisty i basisty.

Pierwszy koncert po przerwie odbył się w czerwcu 2010r. w Ja-
strzębskim Domu Zdrojowym na przeglądzie zespołów „Jastrzęb-
ska Konfrontacja Brzmień”, gdzie zwyciężył, zajmując 1. miejsce. 
2011 rok to kolejne sukcesy – ponad 50 koncertów. Thinners po-
jawiają się w całym kraju (m.in. Przystanek Woodstock) i za grani-
cą (Fren Music Festival w miejscowości Frenštat pod Radhoštem), 
często koncertując z Farben Lehre, KSU, Sedesem, Leniwcem czy 
Zielonymi Żabkami, a także z Dodą. Do tej pory utwory zespo-
łu można było usłyszeć na składankach: „Wykopmy rasizm ze sta-
dionów” (2002), „Fren Music” (jedyna polska grupa na płycie 2011) 
i „Confront racism and facism: Support the Scene”(2012).

Do 2012 roku na perkusji grał stanisław zagrodnik, którego 
zastąpił Wiesław Goryl – założyciel i pierwszy perkusista grupy 
Bunkier.

Lata 2012 i 2013 to nadal pasmo koncertów. Razem ze skrzyp-
cami i trąbką zespół koncertował w Polsce i Czechach. W maju br. 
głosami publiczności zajął 2. miejsce w finale cyklu Koncertów 
Akustycznych „CKA bez prądu”. Często towarzyszą mu muzycy 
dodatkowi: magdalena hałas – skrzypce, piotr bosowski – trąb-
ka, sonia Trybuś – wiolonczela.

25 października ukazał się pierwszy album zespołu zatytuło-
wany „Mamo, powiedz mi”, który wyszedł nakładem Zima Re-
cords. Płyta zawiera 14 utworów i jest utrzymana w klimacie punk 
z elementami reggae i ska, teksty natomiast opisują otaczający 
świat, potępiając kłamstwo, zawiść, wyzysk i nienawiść do drugie-
go człowieka. Gościnnie na płycie zaśpiewała agnieszka szpar-
gała – wokalistka zespołu Leniwiec oraz Wojciech Gawenda 
– 9-letni syn założyciela zespołu, który kilkakrotnie pojawił się na 
scenie zarówno z grupą The Thinners, jak i Leniwiec.

25 października, w dniu premiery płyty, zespół wystąpił 
w Gliwickim Klubie Rock`A razem z Farben Lehre, Raggafayą oraz 
Inekafe. 29 listopada br. w Wodzisławskiej Szufladzie odbędzie się 
koncert urodzinowy zespołu, gdzie oprócz The Thinners zagrają 
zespoły zaprzyjaźnione z grupą oraz pojawią się goście specjalnie 
zaproszeni na tę okazję.

Grzegorz Gawenda

Zespół The Thinners

Organizatorzy zadbali o zaplecze gastronomiczne. I tak, już przy 
ognisku, przy muzyce, rozpoczęła się druga część Hubertusa. Jedząc 
myśliwskie przysmaki, popijając nalewką i wspomniając miniony se-
zon, uczestnicy długo bawilli się na polanie. I ja tam byłem, amazonki 
i konie podziwiałem, nalewki degustowałem, a obiektywem ogląda-
ła – Tatiana stopyra. 

Eugeniusz Tomas



sport18

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 niezamówionych redakcja nie zwraca.
Zastrzega się prawo skracania i opracowywania nadesłanych materiałów.

jEStEśmy nr 5 (99)

wYŚCIg KoLARSKI MŁodZIEŻY 
SZKOLnEJ GMinY GODÓw

10 października br. o godzinie 10:30 rozpoczął się wyścig kolarski 
młodzieży szkolnej gminy Godów zorganizowany przez Gminną Radę 
Sportu w Godowie. Tym razem trasa wyścigu przebiegała ulicami 
Skrbeńska: Zieloną – Poprzeczną - Zimne Doły – Zieloną.W tej impre-
zie sportowej wzięło udział 57 zawodników reprezentujących wszyst-
kie szkoły podstawowe oraz 58 zawodników z obu gimnazjów.

W poszczególnych kategoriach wiekowych najlepsi młodzi kolarze 
zajęli następujące lokaty:
miejsce nr startowy imię i nazwisko szkoła

szkOła pOdsTaWOWa – dzieWczyny – klasa V
I 79 Wiktoria RECLIK Skrbeńsko
II 70 Paulina STABLA Gołkowice
III 44 Martyna MASNY Gołkowice

 szkOła pOdsTaWOWa – dzieWczyny – klasa Vi
I 63 Wiktoria JAGIEŁO Godów
II 131 Emilia WALA Łaziska
III 148 Kinga ADAMCZYK Łaziska

szkOła pOdsTaWOWa – chłOpcy – klasa V
I 190 Patryk MAREK Skrbeńsko
II 35 Łukasz SIKORA Gołkowice
III 179 Mateusz KLYSZCZ Skrbeńsko

szkOła pOdsTaWOWa – chłOpcy – klasa Vi
I 60 Dariusz CZAJA Godów
II 108 Kacper RDUCH Krostoszowice
III 113 Radosław DOBISZ Skrzyszów

Gimnazjum – dzieWczyny – klasa i
I 23 Natalia PASZEK Gołkowice
II 119 Zuzanna BYSTROŃ Gołkowice
III 68 Julia PARMA Gołkowice

Gimnazjum – dzieWczyny – klasa ii
I 138 Marzena MARCOL Gołkowice
II 191 Marta PALOWSKA Gołkowice
III 37 Natalia OŚLIZŁO Gołkowice
 

Gimnazjum – dzieWczyny – klasa iii
I 53 Oliwia KULIG Gołkowice
II 60 Dominika KONOPEK Gołkowice
III 62 Justyna MATUŁA Skrzyszów

Gimnazjum – chłOpcy – klasa i
I 156 Karol KRASKI Skrzyszów
II 114 Sławomir DORDA Gołkowice
III 168 Rafał RUŚNIOK Skrzyszów

Gimnazjum – chłOpcy – klasa ii
I 163 Krystian FIRLA Gołkowice
II 29 Andrzej CHROBOK Gołkowice
III 45 Karol GRABIEC Gołkowice

Gimnazjum – chłOpcy – klasa iii
I 96 Patryk WALICA Gołkowice
II 62 Mateusz DURCZOK Gołkowice
III 68 Olaf CZYŻ Gołkowice

Podczas całego wyścigu porządku pilnowali funkcjonariusze po-
licji, straży miejskiej oraz strażacy OSP z Gołkowic. Nad bezpieczeń-
stwem zawodników czuwała pomoc medyczna.

Dla wszystkich uczestników przygotowano poczęstunek. Zwycięz-
cy otrzymali puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

K.Skrzyszowska

TURniEJ OLDBOJÓw
14 września w Krostoszowicach odbył się turniej oldbojów.Jego 

wyniki były następujące:
 I MIEJSCE Polonia Łaziska,
 II MIEJSCE LKS Skrbeńsko,
 III MIEJSCE Inter Krostoszowice,
 IV MIEJSCE Gwiazda Skrzyszów i Olza Godów.
Najlepszym piłkarzem turnieju został arkadiusz kowalski (Inter 

Krostoszowice), zaś najlepszym bramkarzem wybrany został łucjan 
Wojtek (Polonia Łaziska).

A. Szwarc

TURniEJ TEniSa ZiEMnEGO 
W dniach 21–22 września na kortach tenisowych La Mirage w Skrzy-

szowie rozegrano Turniej Tenisa Ziemnego o 10. Puchar Wójta Gminy 
Godów.

Turniej rozegrany został w dwóch kategoriach: kategorii open oraz 
kobiet i chłopców do lat 16.

W kategorii open zwyciężył Grzegorz krueger, pokonując w fina-
le bartka sitkę wynikiem 6/2, 6/4. W kategorii kobiet i chłopców do 
lat 16 zwyciężył Wojciech Świeboda, pokonując jarosława herma-
na 6/0, 6/0.

Puchary i dyplomy finalistom z obu kategorii wręczył antoni Tomas 
– przewodniczący Rady Gminy Godów. Wymieniony turniej zorganizo-
wany był w ramach projektu „Kultura i sport nas zbliża II” dofinansowa-
nego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego – Programu Operacyjnego Współpracy Trans-
granicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013” i bu-
dżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński.

Beata Wala
Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych

SPOTKania Z PaSJaMi
Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie włączyła się w projekt eduka-

cyjno-animacyjny dla seniorów Spotkania z pasjami. Projekt ten realizowa-
ny jest przez Fundację Orange w ramach grantu Ministerstwa Pracy i Po-
lityki Społecznej i ma sprawić, aby seniorzy wyszli z domów, spotkali się 
ze sobą w miejscu publicznym i nawiązali nowe kontakty. Niezwykle waż-
nym elementem jest rozbudzanie w nich chęci do dzielenia się swoją wie-
dzą, pasją z innymi oraz do kreatywnego spędzania czasu wolnego.

W okresie od września do listopada projekt zakłada przeprowadze-
nie na żywo w bibliotekach 12 spotkań online w formie wideokonfe-
rencji, podczas których o swoich zainteresowaniach opowiadają ak-
tywni seniorzy. O tym, kto będzie bohaterem kolejnego spotkania, 
decyduje Fundacja Orange, podając nazwiska gości jedynie z tygo-
dniowym wyprzedzeniem. Dotychczas odbyły się spotkania z rodzeń-
stwem kucharzy – Agnieszką i Marcinem Kręglickimi, aktorkami – Kry-
styną Jandą i Teresą Lipowską, Latającymi Babciami i Dziadkiem, naj-
starszą didżejką - DJ Wiką, pasjonatką tańca z Uniwersytetu Taneczne-
go Trzeciego Wieku – Mariolą Zimnicką, pasjonatem żeglarstwa – Ro-
manem Zamyślewskim. 

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do biblioteki w Godowie 
na kolejne spotkania w listopadzie w każdy czwartek – początek o go-
dzinie 11:00. 

B. Holesz



W dniach 23-25 września br. odbyła się 5. 
wizyta studyjna programu Comenius reali-
zowanego przez Gimnazjum w Gołkowicach. 
Pięcioro uczniów tej szkoły: Małgorzata Bła-
siak, Oliwia Cuber, Paulina Retelewska, 
Paulina Zientek oraz Jakub Breś pod opie-
ką nauczycieli (koordynatora projektu – Da-
wida Krzystały oraz Izabeli Płatek i Krzysz-
tofa Szewczyka) miało okazję pojechać na 
Łotwę do miejscowości Smiltene, gdzie odby-
ło się spotkanie z przedstawicielami pozosta-
łych szkół partnerskich: z Włoch, Grecji, Buł-
garii, Hiszpanii i Niemiec. 

Podczas tej wizyty gimnazjaliści nie tyl-
ko ponownie spotkali się z zaprzyjaźnionymi 
uczestnikami projektu, ale także mieli moż-
liwość poznania nowych osób zaangażowa-
nych w ten projekt. Uczniowie ,poza bezcen-
nymi przyjaźniami, rozwijali także umiejętno-
ści komunikacyjne w języku angielskim. Pod-
czas warsztatów projektowych młodzież pre-
zentowała przygotowane przez siebie prace 
(np. filmy) poświęcone głównemu temato-

Z WIZYTĄ na łoTWIe
PRoJEKt CoMENIuS – „uCZENIE SIę PRZEZ CałE żyCIE”

„KlIMat, KultuRa I NatuRa – odPoWIEdZIalNość Za NaSZą EuRoPEJSKą PRZySZłość”

JUBILeUSZe MałŻeŃSKIe
Jest wiele uroczystości godnych świętowa-

nia, ale na szczególną uwagę zasługuje rocz-
nica ślubu, gdyż jest to uroczystość wzrusza-
jąca. Ożywają wspomnienia, wracają chwile 
i obrazy mieniące się swoistym blaskiem. Tak 
było również 24 września, kiedy to w Gmin-
nym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Go-
dowie przewodniczący Rady Gminy Antoni 
Tomas, wójt Mariusz Adamczyk oraz kierow-
nik USC Agnieszka Siwarska mieli zaszczyt 
i przyjemność podejmować pary, które w 2013 
roku obchodziły jubileusz 50, 60, 65 i 70 lat 
wspólnego życia w małżeństwie. 

Wójt złożył na ręce Jubilatów gratulacje: 
„Nie sztuką jest pokochać, ale sztuką jest wy-

DroDZY JUBILacI!
Miłość, szacunek, poświęcenie, liczne 

kompromisy. Chwile dobre i złe. Wspólny 
dom, rodzina, dzieci i wnuki. Tylko nieliczni 
mogą pochwalić się tak długim stażem mał-
żeńskim, dlatego też prosimy raz jeszcze przy-
jąć od nas, przedstawicieli władz samorządo-
wych gminy Godów, najserdeczniejsze gratu-
lacje i życzenia wielu dalszych lat w zdrowiu, 
wzajemnej miłości i szacunku najbliższych 
Wam osób, by przeżyte wspólnie lata niosły 
ze sobą tylko dobre wspomnienia, a nadcho-
dzące - pozwalały spełniać marzenia i przeży-
wać kolejne jubileusze.

Wasze długoletnie pożycie małżeńskie 
dowodzi, że mimo upływu czasu, ciągłych 
zmian zachodzących w otaczającym nas 
świecie, sukcesów i porażek, jakie spotykają 
nas w życiu, rodzina jest najważniejszą przy-
stanią i ostoją, do której zawsze powinniśmy 
powracać.

Serdecznie dziękujemy!

Agnieszka Siwarska
Urząd Stanu Cywilnego

2 października br. o godz. 9:00 na obiekcie 
sportowym ORLIK Krostoszowice został roze-
grany miniturniej piłki nożnej, którego orga-
nizatorem była Gminna Rada Sportu w Go-
dowie. W imprezie udział wzięły drużyny ze 
szkół podstawowych w Gołkowicach, Godo-
wie, Skrzyszowie i Łaziskach oraz obu gimna-
zjów.

WyNIKI W KatEGoRII
SZKoła PodStaWoWa:

I – Gołkowice
II – Godów
III – Skrzyszów
IV – Łaziska

MInITUrnIeJ PIłKI noŻneJ

Ponad 200 uczestników stawiło się 28 
września na mecie 43. Rajdu po Ziemi Gołęży-
ców, która w tym roku znajdowała się na tere-
nie rekreacyjnym przy boisku LKS OLZA Go-
dów. W tej jednej z najstarszych imprez tury-
stycznych w powiecie brały udział zarówno 
grupy piesze jak i rowerowe, bez ograniczeń 
wiekowych. Naszą gminę reprezentowała 
Szkoła Podstawowa w Krostoszowicach oraz 
Szkoła Podstawowa w Godowie. Uczestnicy 
mieli do przebycia trasę z Wodzisławia Śl.do 
Godowa, z możliwością dołączenia w dogod-
nym dla nich miejscu. Na mecie w Godowie, 
oprócz poczęstunku, czekały specjalnie przy-
gotowane konkurencje i turnieje zespołowe. 
Oprócz medali i pucharów zwycięzcy otrzy-
mali upominki wykonane przez uczestnicz-
ki warsztatów z kreatywnej grupy ,,Art-Pom-
pownia” działającej przy GCKSiT w Godowie. 
Słoneczna pogoda sprzyjała dobrej zabawie 
wszystkich uczestników. Organizatorem raj-
du był wodzisławski oddział PTTK, zaś współ-
organizatorami - Gmina Godów, Szkoła Pod-

raJD GołĘŻYcÓW

Wizyta w ratuszu u burmistrza Smiltenetworzenie dywanu Comeniusa

Młodzież z opiekunami z ukończonym dywanem 
Comeniusa

Na trasie rajdu

Przed metą

trwać w miłości na dobre i na złe. Te wspól-
ne lata to symbol wierności i miłości rodzin-
nej, to skarbnica czynów małych i wielkich, 
to dowód wzajemnego zrozumienia i isto-
ty związku małżeńskiego, to wzór i piękny 
przykład dla młodych ludzi, którzy decydują 
się zawrzeć związek małżeński i założyć ro-
dzinę. Dziękuję Wam za to i wyrażam swój 
podziw i uznanie oraz życzę jak najlepsze-
go zdrowia, pogody ducha na wiele następ-
nych lat”. 

Małżonkowie obchodzący Złote Gody 
uhonorowani zostali „Medalami za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie”, przyznanymi 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

Bronisława Komorowskiego. Aktu dekoracji 
medalami dokonał Wójt Gminy Godów.Pa-
rom świętującym Diamentowe [60 lat mał-
żeństwa], Żelazne [65] i Kamienne Gody [70], 
dla których Prezydent nie przewidział meda-
li, wręczono pamiątkowe listy gratulacyjne.

Uroczystość przebiegła w podnio-
słej i serdecznej atmosferze. Były gratula-
cje, kwiaty, pamiątkowe dyplomy, życze-
nia i chwile miłych wspomnień. Przy lampce 
szampana wzniesiono toast za pomyślność 
i kolejne lata we dwoje. Dla szanownych Ju-
bilatów wspólnie odśpiewano „Sto lat”. Uro-
czystość uświetnił występ zespołu muzycz-
nego WALFAD.

stawowa w Godowie oraz Gminne Centrum 
Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie.

Tatiana Stopyra

ZłotE Gody
śWIętoWalI PańStWo:

Małgorzata i Emil Andreczko-
wie z Gołkowic,

Jadwiga i Ginter Białeccy
z Gołkowic,

Helena i Walenty Czyżewscy
z Gołkowic,

Alojzja i Eryk Folwarczni
z Krostoszowic,

Teodozja i Konrad Galwasowie
ze Skrbeńska,

Renata i Henryk Hojkowie
ze Skrbeńska,

Maria i Paweł Jordanowie
z Łazisk,

Inga i Aleksander Kościeniowie
ze Skrzyszowa,

Olga i Lucjan Kowalscy
z Krostoszowic,

Walentyna i Jan Ledwoniowie
ze Skrzyszowa,

Róża i Antoni Mendrelowie
z Gołkowic,

Janina i Kazimierz Miśkiewi-
czowie z Gołkowic,

Renata i Edward Moczałowie
z Godowa,

Stefania i Franciszek Mrozko-
wie z Krostoszowic,

Łucja i Henryk Nikielowie
z Godowa,

Eugenia i Jan Nowakowscy
ze Skrbeńska,

Helena i Bernard Olejokowie
z Godowa,

Róża i Stanisław Olszarowie
z Krostoszowic,

Alicja i Ignacy Piechaczkowie
ze Skrzyszowa,

Anna i Jan Psotowie
ze Skrzyszowa,

Jadwiga i Stanisław Sówkowie
ze Skrbeńska,

Maria i Henryk Szkatułowie
z Łazisk,

Helena i Bronisław Szuścikowie
z Gołkowic,

Marianna i Józef Wacławcowie
z Godowa,

Anna i Franciszek Wawrzyczni
z Gołkowic,

Krystyna i Czesław Witkowie
z Godowa,

Maria i Stanisław Wodeccy
z Łazisk.

dIaMENtoWE Gody 
śWIętoWalI PańStWo:

Adelajda i Paweł Bieniowie
z Gołkowic,

Ruta i Karol Jarzynowie
z Gołkowic,

Maria i Henryk Olszewscy
z Godowa,

Aniela i Jan Pióreccy
 ze Skrzyszowa,

Marianna i Zygmunt Wodeccy
z Podbucza.

żElaZNE Gody
śWIętoWalI PańStWo:

Marta i Emil Chmielowie
z Gołkowic,

Prakseda i Edward Studen-
towie

z Godowa.

KaMIENNE Gody
śWIętoWalI PańStWo:

Klara i Władysław Surmowie 
z Godowa.
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Młodzi piłkarze z gimnazjum

Piłkarze ze szkół podstawowych

Tytuł najlepszego strzelca otrzymał Mate-
usz Piguła z SP w Godowie.

WyNIKI W KatEGoRII
GIMNaZJuM:

I – Gołkowice
II – Skrzyszów

Tytuł najlepszego strzelca wywalczył 
Przemysław Glenc z Gimnazjum w Gołkowi-
cach.

Zwycięzcy otrzymali puchary, dyplomy 
oraz nagrody rzeczowe.

K. Skrzyszowska

wi projektu, tj. klimatowi, kulturze i naturze. 
Ciekawym punktem tej podróży była wizyta 
w zakładzie tkackim. Uczniowie przynieśli ze 
sobą materiały nawiązujące kolorystyką do 
flagi swojego kraju, a następnie - z pomocą 
pracowników zakładu - utkali z owych mate-
riałów dywan projektu Comenius. Było to cie-
kawe doświadczenie oraz wspaniały pomysł 
na integrację młodzieży. 

Poza zwiedzaniem Smiltene, dzięki wizy-
cie w Turaidzie, młodzież odbyła bardzo cie-
kawą lekcję historii. Została także zaproszo-
na do tamtejszego Domu Ludowego, aby 
uczestniczyć w koncercie muzyki instrumen-
talnej oraz pokazie tańca ludowego charak-
terystycznego dla Łotwy. Co więcej, wszyscy 
goście zaangażowani w realizację projektu 
Comenius, mogli nauczyć się podstawowych 
kroków tanecznych łotewskich tańców ludo-
wych. 

Ta wizyta niewątpliwie pozostanie 
w uczestnikach w postaci niezwykłych wspo-
mnień. Ludzie, których spotkali oraz miejsca, 

które zobaczyli, dostarczyły wszystkim po-
wodów do przemyśleń na temat otaczające-
go świata.

W najbliższych planach jest wizyta w Hisz-
panii, która odbędzie się w połowie lutego 
2014 r. 

Dawid Krzystała
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FILM PROMOCYJNY GMINY GODÓW

KONKURS NA WYKONANIE 
MASKOTKI GMINY GODÓW 

ŚRODKI UNIJNE W PRZEDSZKOLACH

NIEOBCY JĘZYK OBCY

GODOWSCY PIELGRZYMI

FAMILIJO MA 20 LAT

NAUCZYCIELE W NASZYM
ŚRODOWISKU

NOWA PRACOWNIA

ZMODERNIZOWANE BOISKO SZKOLNE

WARSZTATY WOKALNE 
W GOŁKOWICACH

Dzień Seniora to święto,które na stałe weszło już w harmonogram 
uroczystości okazjonalnych, obchodzonych przez ludzi trzeciego wie-
ku w całej Polsce. W tym roku członkowie gołkowickiego koła PZERiI 
obchodzili je 21 października. Uczestniczyły w nim 123 osoby, a wśród 
nich włodarze gminy i sołectwa: przewodniczący RG Antoni Tomas 
z małżonką, wójt Mariusz Adamczyk, sołtys Piotr Wrodarczyk z mał-
żonką, księża parafii – proboszcz Stanisław Michałowski i senior Teo-
fil Lenartowicz, Judyta Marcol – gospodarz obiektu oraz 5-osobowa 
delegacja koła seniorów z Karwiny z Janem Fedorkiem, nowym prze-
wodniczącym tego koła, na czele. 

Spotkanie, jak zawsze, odbyło się w miejscowym ośrodku kultury 
i składało się z dwóch części: oficjalnej i biesiadnej. Pierwszą rozpo-
czął i poprowadził do końca Paweł Grzonka, przewodniczący zarzą-
du koła. Po powitaniu przybyłych na seniorskie święto osób i złoże-
niu im życzeń podsumował działalność koła za rok 2013 i podzięko-
wał wszystkim, którzy w kończącym się roku skorzystali z zapropono-
wanych ofert wyjazdowych i spotkań okazjonalnych, a władzom lokal-
nym – za przychylność i dotację finansową Rady Sołeckiej Gołkowic na 
zorganizowanie tegorocznego Dnia Seniora. Podkreślił, że współpra-
ca koła z naszymi władzami zawsze układała się dobrze. Poinformował 
też zebranych, że w tym roku gołkowickie koło powiększyło się o 13 
nowych członków. Ostatnim jest Jan Brzoza ze Skrbeńska, któremu 
właśnie na tym spotkaniu Przewodniczący wręczył legitymację człon-
kowską i życzył wiele radości i zadowolenia z przynależności do orga-
nizacji emeryckiej.

Od ostatniego spotkania w czerwcu do 21 października szere-
gi związku na zawsze opuścił śp. Alojzy Wrana. Obecni minutą ciszy 
uczcili Jego pamięć.

Nie ma spotkania w Gołkowicach,na którym nie honorowano by ju-
bilatów. Tak było i teraz.

Piękny jubileusz, bo 55-lecie kapłaństwa, obchodził w tym roku 
ks.  proboszcz senior Teofil Lenartowicz. Z tej okazji Przewodniczący 
RG, Wójt i Prowadzący złożyli zacnemu Jubilatowi w imieniu obecnych 
i własnym życzenia zdrowia, błogosławieństwa Bożego i opieki Mat-
ki Bożej na każdy dzień oraz życzliwości parafian, dalszego optymi-
zmu, którym zawsze emanował i wielu jeszcze radosnych chwil w ży-
ciu. Zebrani na stojąco oklaskami przypieczętowali życzenia i zaśpie-
wali „Sto lat”. Wzruszony Jubilat podziękował im za okazany szacunek 
i dar serca i obiecał, że będzie o nich pamiętał w modlitwie. Kolejni ju-
bilaci to Helena i Walenty Czyżewscy oraz Renata i Edward Mocza-
łowie świętujący Złote Gody. Im również złożono życzenia: zdrowia, 
wszelkiej pomyślności, szacunku w rodzinie i poważania wśród zna-
jomych i przyjaciół, a także obchodów kolejnych jubileuszy małżeń-
skich. Były też kwiaty, drobne upominki i wspólne z Borowianką za-
śpiewanie „Sto lat”.

Rok 2013 to rok niezwykły w działalności koła, bo obfitujący w róż-
nego rodzaju jubileusze. W sumie było ich 14, a obchodzących je – 19. 
Najstarsi członkowie koła i zarządu nie pamiętają takiego urodzaju jubi-
leuszy w jednym roku, a organizacja w Gołkowicach istnieje już 49 lat! 
Świadczy to o wydłużaniu się życia Polaków, a co za tym idzie – o więk-
szych możliwościach obchodzenia jubileuszy urodzinowych i małżeń-
skich. Miejmy nadzieję, że takich urodzajnych lat będzie więcej.

Prowadzący poinformował też zebranych, że w sierpniu dwukrot-
nie delegacje emerytów reprezentowały gołkowickie koło na zawo-
dach sportowych organizowanych w Karwinie.

Przewodniczył im Eugeniusz Tomas, który na spotkaniu szczegóło-
wo zdał relację z tych zawodów. Podkreślił, że nasi reprezentanci spisali 
się na medal, zajmując 1. miejsca i zdobywając puchar oraz nagrody rze-
czowe. Wszystkie nagrody pokazał zebranym i złożył na ręce Prowadzą-
cego. P. Grzonka podziękował delegacjom za godne reprezentowanie 
koła i przekazał kolejne informacje. W roku 2014 planuje się następują-
ce formy wyjazdowe: wczasy do Mrzeżyna nad Bałtyk oraz do Chorwa-
cji, wycieczkę do Kotliny Kłodzkiej, pielgrzymkę do Krakowa-Łagiewnik 
i jednodniową wycieczkę z metą w Węgierskiej Górce.

Po części oficjalnej Prowadzący zaprosił uczestników imprezy do 
wspólnego świętowania Dnia Seniora. Rozpoczęła się więc część bie-

więcej na str. 10

ROK JUBILEUSZY

siadna, w której prym wiodła niezawodna Borowianka, a pozostali za-
jęli się tym, co komu odpowiadało: tańcem, rozmową, słuchaniem mu-
zyki.

Organizatorzy spotkania dziękują pracownikom OK w Gołkowicach 
za przygotowanie smacznych dań i miłą i szybką obsługę, co przy ta-
kiej ilości biesiadników nie było łatwe. Następne spotkanie – z okazji 
Dnia Babci i Dnia Dziadka – planuje się na 28 stycznia 2014 r.

A.T.

Jubilaci Złotych Godów R.E.Moczałowie i H.W.Czyżewscy

Ks. Senior z Przew. koła, Wójtem i Przew. Rady Gminy

JUBILEUSZE
MAŁŻEŃSKIE

więcej na str. 2

ŚWIĘTOWANIE
HUBERTUSA

więcej na str. 17

na Pograniczu
Rajd Rowerowy


