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JESTEŚMY PO RAZ ZETNY!

ZMIANY DOTYCZĄCE OPŁAT ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI

PÓŁ WIEKU DZIAŁALNOŚCI 

NIEZWYKŁY GOŚĆ W GODOWIE

INTERNETOWA TV GODÓW

SUKCES SKRZYSZOWSKICH
SKATERÓW

PORANKI Z KSIĄŻKĄ

PRZEGLĄD ZESPOŁÓW 
FOLKLORYSTYCZNYCH

Pokój na ziemi ludziom,
Na niebie cisza gwiazd.

Grają anieli,
Świat się chlebem dzieli,

Każdy z nas 
Ma dziś świąteczny czas.

NIECH ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA
DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW

NASZEJ GMINY I ICH GOŚCI
BEDĄ PEŁNE SPOKOJU, ZADOWOLENIA I RADOŚCI,

A ROK 2014 OBFITUJE W SPEŁNIONE MARZENIA,
ZREALIZOWANE PLANY I SZCZĘŚLIWE CHWILE.

RADA I WÓJT GMINY GODÓW

Zespół Familijo był organizatorem tego-
rocznego spotkania opłatkowego z laureata-
mi konkursu „Po naszymu, czyli po śląsku”, 
zwanymi inaczej Czelodką Ślązaków. Rozpo-
częło się ono od mszy świętej koncelebrowa-
nej w skrzyszowskim kościele, którą odpra-
wiło 5 księży pod przewodnictwem ks. arcy-
biskupa seniora Damiana Zimonia. Księdza 
Arcybiskupa przywitały Ślązaczki Roku ze 
Skrzyszowa – Hildegarda Szkatuła i Hanna 
Kołek. Zarówno Familijo jak i Czelodka Śląza-
ków aktywnie uczestniczyły we mszy – w li-
turgii słowa psalmy zaśpiewały członkinie Fa-
milii, one też przyniosły dary ołtarza, a mo-
dlitwę wiernych poprowadzili członkowie 
obu zespołów. Bardzo dużo uczestników było 
w śląskich strojach ludowych, co podkreśla-
ło niezwykłość tego wydarzenia. W czasie 
mszy grał i śpiewał zespół Janusza Macosz-
ka z Istebnej – Ślązaka Roku 2010. Zaśpiewa-
ła również Ślązaczka Roku 2001 – Betina Zi-
mończyk.

Ks. Arcybiskup podziękował wszystkim 
za udział we mszy świetej. Szczególne sło-
wa uznania skierował pod adresem wice-
marszałek Senatu RP Marii Pańczyk – Po-
zdziej, pomysłodawczyni konkursu, dzięku-
jąc jej za krzewienie śląskości, podtrzymywa-
nie tradycji i kultury Ślązaków. Na zakończe-
nie ks. proboszcz Witold Tatarczyk podzię-
kował ks. Arcybiskupowi seniorowi i pozosta-
łym celebransom za uroczyste sprawowanie 
mszy św., zespołowi J. Macoszka za jej uświet-
nienie, a Familii – za przygotowanie całej uro-
czystości.

Druga część tego spotkania odbyła się 
w Gościńcu Wodzisławskim.Przybyłych tam 
gości powitały skrzyszowskie członkinie Cze-
lodki Ślązaków H. Szkatuła i H. Kołek. A goście 
byli znamienici: senator M. Pańczyk-Poz-
dziej, marszałek województwa śląskiego Mi-
rosław Sekuła, ks. arcybiskup senior D. Zi-
moń, Honorowy Obywatel Gminy Godów 
ks. infułat Paweł Pyrchała, proboszcz para-
fii skrzyszowskiej ks. W. Tatarczyk, przewod-
niczący RG Antoni Tomas, wójt Mariusz 

SPOTKANIE OPŁATKOWE

Adamczyk, jego zastępca Tomasz Kaspe-
ruk, przewodniczący RPW Eugeniusz Wala, 
wójt Krzyżanowic Grzegorz Utracki, starosta 
czeskich Piotrowic Marian Lebiedzik, byli 
wójtowie Irena Stokowy i Ludwik Piecha-
czek, gospodarze Gościńca Wodzisławskie-
go Danuta i Lucjan Wnukowie, a także pre-
zes Radia Katowice Henryk Grzonka, prezes 
Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju 
Ryszard Leszczyński. Bardzo serdecznie 
powitano również właściciela firmy RDUCH 
Elektroakustyka Jana Rducha, dzięki które-
mu wszystkie imprezy organizowane przez 
Familijo mają odpowiednią aparaturę nagła-
śniającą.

Specjalne powitanie zostało skierowane 
pod adresem Czelodki Ślązaków, której licz-
ba stale się powiększa. Co roku przybywa ich 
czworo, a dotyczczas konkursów było 23. Tak 
więc jest to już spora grupa ludzi.

W czasie spotkania głos zabrali: M. Pań-
czyk-Pozdziej, abp senior D. Zimoń, M. Adam-
czyk, M. Sekuła, H. Grzonka. Złożyli oni ży-
czenia świąteczne i noworoczne wszystkim 

obecnym, a Familii pogratulowali wspaniałej 
organizacji spotkania i zapewnienia podnio-
słej, a jednocześnie rodzinnej atmosfery.

W świąteczny nastrój uroczystości wpro-
wadził uczestników Zespół Kameralny ze 
Skrzyszowa, którym kieruje Danuta Szczyp-
ka. Wystąpiła też Familijo, a po niej laureaci 
konkursu „Po naszymu, czyli po śląsku”. Praw-
dziwą furorę zrobił 5-letni Mikołaj Dziedzic 
– Ślązak Roku 2012 w kategorii Dziecięco-
Młodzieżowej, którego gawęda została przy-
jęta burzą oklasków. Po nim swoje monolo-
gi zaprezentowali jeszcze tegoroczni laure-
aci: Ewelina Sokół-Galwas z Wodzisławia 
Śl.-Wilchw, Robert Garcarzyk z Mikołowa, 
Agnieszka Drobna z Zabełkowa oraz 15-let-
nia Aleksandra Swoboda z Chełmu Śl. Wszy-
scy wystepujący otrzymali zasłużone brawa.

A później były już tylko wspólne rozmowy, 
wspomnienia, nawiązywanie nowych znajo-
mości – oczywiście przy świetnym jedzeniu 
i wybornym kołaczu, który został podarowa-
ny przez Marię i Jana Klapuchów, za co na-
leżą im się serdeczne podziękowania. Wiele 
smakołyków upiekły i ugotowały członkinie 
Familii, a nad całością czuwała niezawodna 
Urszula Santarius.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek spo-
sób przyczynili się do tego, aby ta niezwy-
kle barwna impreza się udała, organizato-
rzy składają serdeczne podziękowania. Była 
to fantastyczna promocja Skrzyszowa i całej 
Gminy Godów.

B.O.



DWADZIEŚCIA LAT MINĘŁO...

30 listopada br.zespół Familijo świętował 20-lecie swojej działalno-
ści. Obchody rozpoczął od uroczystej mszy św. odprawionej w miej-
scowym kościele przez o. Józefa Tatarczyka w intencji wszystkich 
członków zespołu i ich rodzin oraz za zmarłych. Celebrans bardzo 
ciepło mówił o osiągnięciach tej grupy folklorystycznej, podkreśla-
jąc jej wkład w kultywowanie tradycji i kultury śląskiej nie tylko w so-
łectwie i gminie, ale także w województwie, a nawet kraju. W czasie 
mszy wystąpił Zespół Śląskiej Pieśni Ludowej „Silesia” z gminy Łubnia-
ny w Opolskiem, który zaśpiewał m.in. utwór „Ave Maria” w zupełnie 
innej aranżacji, niż dotychczas znane.

Druga część obchodów odbyła się w Ośrodku Kultury w Skrzyszo-
wie,przy którym Familijo działa. Wszystkich uczestników tej pięknej 
uroczystości powitali Urszula Santarius – kierownik zespołu i Ber-
nard Oślizło – jego członek. Swoją obecnością zaszczycili ją również 
goście, a wśród nich: Antoni Tomas – przewodniczący RG Godów, 
Mariusz Adamczyk – wójt, Zygmunt Skupień – radny, Eugeniusz 
Wala – przewodniczący Rady Powiatu Wodzisławskiego, Henryk Ho-
lesz – sołtys Skrzyszowa, Tatiana Stopyra – dyrektor GCKSiT w Godo-
wie, Paweł Sobik – kierownik OK w Skrzyszowie, Adriana Cudnow-
ska – dyrektor Zespołu Szkół i Mariola Moczała – dyrektor Przedszko-
la Publicznego w Skrzyszowie, Irena Stokowy (współzałożycielka ze-
społu) i Ludwik Piechaczek – byli wójtowie, Lidia Skupień – prze-
wodnicząca miejscowego koła PZERiI, Leon Dobrowolski – prezes 
skrzyszowskiej OSP oraz laureatki konkursu „Po naszymu,czyli po ślą-
sku”: Monika Organiściok, Marta Twardzik i Betina Zimończyk.

W życzeniach składanych zespołowi wszyscy podkreślali jego rolę 
w propagowaniu śląskości i obyczajów naszej ziemi, a także to, że 
Familijo stała się ambasadorem Skrzyszowa i Gminy Godów na całym 
Śląsku, w Warszawie i za granicą. Były też życzenia zdrowia, wszelkiej 
pomyślności i dalszego tak efektywnego działania dla dobra lokalnej 
społeczności.

Część biesiadną rozpoczął zespół-solenizant, przedstawiając za-
bawne scenki z zajęć lekcyjnych opartych na wspomnieniach wystę-
pujących pod wspólnym tytułem „Familijo wraca do szkoły”.

W roli rechtorki gościnnie wystąpiła Mariola Moczała, a w roli schul-
inspektora doskonale sprawdził się Alojzy Oślizło. Całość wymyśli-
ła i wyreżyserowała Urszula Santarius. Występ bardzo spodobał się 
publiczności, która gromkimi brawami nagrodziła familijnych akto-
rów. Po nich wystąpił ZŚPL Silesia, zwany zespołem rodzinnym, gdyż 
w jego skład wchodzą 2 siostry i brat i tylko akordeonista Artur Szy-
maniec nie należy do rodziny. Warto tu podkreślić, że siostry Gabriela 
Dworakowska i Barbara Wysocka są laureatkami telewizyjnej „Szan-

Zespoły Familijo i Silesia oraz o. J. Tatarczyk

Familijo w szkole

Zespół Rychwałdzianie

sy na sukces”, a ponadto Pani Gabrysia jest również laureatką konkursu 
„Po naszymu, czyli po śląsku”. Laureatem tego konkursu jest również 
ich brat Krystian Czech – instrumentalista, solista, założyciel i kierow-
nik zespołu. Silesia jest rówieśnicą Familii – 20-lecie swojego istnienia 
obchodziła 17 listopada br.

Jeszcze jeden zespół, który uświetnił tę uroczystość, to zaprzyjaź-
niony z Familiją zespół Rychwałdzianie z Czech, goszczący nie po raz 
pierwszy w Skrzyszowie. On również wystąpił z programem artystycz-
nym i został bardzo mile przyjęty.

Ostatnim zespołem, który w tym dniu zagościł na scenie skrzy-
szowskiego OK, był Zespół Biesiadny Gerwazego Mikułki. Ten naj-
dłużej zabawiał uczestników, bo do późnych godzin wieczornych. A że 
to były andrzejki, zabawa była urozmaicona.

Cała uroczystość przebiegła w bardzo miłej, rzeczywiście familijnej 
atmosferze.

I jeszcze podziękowania. Familijo składa je wszystkim, którzy w ja-
kikolwiek sposób przyczynili się do organizacji i przebiegu obchodów 
jej porcelanowej rocznicy. Jednak na szczególne podziękowania zasłu-
żyli: Tatiana Stopyra i pracownicy GCKSiT – za przygotowanie lokalu 
i świetnego jedzenia, Maria i Jan Klapuchowie – za wyborny kołacz 
i coś jeszcze, Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju – za pomoc finan-
sową,goście-za życzenia i kwiaty.

Dla takich chwil warto poświęcić swój czas i dalej śpiewać.

W imieniu zespołu Familijo
Bernard Oślizło

ZAPROSZENIE
Zespół Kalina z Łazisk zaprasza wszystkich, którym bliska i miła 

sercu jest dobra muzyka, na koncert kolędowy zespołu

zwanego też Polskimi Gregorianami – jedynego w Polsce, który 
śpiewa pieśni w stylu gregoriańskim. Koncert odbędzie się 05 stycz-
nia 2014 r. o godzinie 17:00 w kościele parafialnym w Łaziskach.

Warto nadmienić, że w VI edycji programu MUST BE THE MUSIC 
w telewizji POLSAT zespół doszedł do półfinału.

Organizatorzy

jESTEŚMy PO rAZ SETNy!
To już 100. numer naszego czasopisma samorządowego „Jeste-

śmy”. Jego redagowanie i wydawanie rozpoczęliśmy ponad 18 lat temu. 
W ciągu tego okresu zmieniały się nie tylko składy Rady Gminy Godów 
(RG jest jednostką nadrzędną nad gazetą) i składy redakcji, ale także re-
daktorzy techniczni, wydawcy, no i – oczywiście – zmieniała się szata 
graficzna, co dla Was, Czytelników, jest najbardziej zauważalne. Dla nas 
jednak, twórców czasopisma, najbardziej istotny jest fakt, że z roku na 
rok zwiększa się zainteresowanie Mieszkańców gminy Godów i nie tylko 
naszym „Jesteśmy”. To nas bardzo cieszy, ale jednocześnie obliguje do 
jeszcze większej uwagi, rzetelności i wiarygodności w przedstawianiu 

materiału informacyjnego. A co się nie zmieniło? Na pewno tematyka 
przedstawiająca nie tylko sprawy dotyczące naszej gminy jako jednostki 
administracji państwowej i środowiska lokalnego oraz ważne wydarze-
nia z gmin ościennych i całego kraju, a także drukarnia, w której gazeta 
od pierwszego wydania otrzymuje ostateczny szlif. 

Korzystając z okazji, naszym Czytelnikom i Sympatykom dziękuje-
my za wszelkie przejawy życzliwości i wyrozumiałości, a Autorom tek-
stów – za współpracę. Wszystkim natomiast życzymy radosnych i po-
godnych Świąt Bożego Narodzenia, a w nowym, 2014 roku – wiele 
zdrowia, spokoju i pozytywnego patrzenia na świat.

Zespół Redakcyjny
i Współtwórcy „Jesteśmy”

Nr 1/95 WRZESIEŃ
Pierwszy nr naszej gazetki samorządowej jeszcze pod inną nazwą

Nr 4(33) SIERPIEŃ-PAŹDZIERNIK 2001 Nr 3(28) LIPIEC-WRZESIEŃ 2000 

Nr 4(24) SIERPIEŃ-WRZESIEŃ 1999 

Nr 3(19) MAJ-CZERWIEC-LIPIEC 1998 

WYBRANE OKŁADKI
Prezentujemy Państwu zestawienie wybranych okładek spo-

śród wydanej już setki. Na początku tytuł gazetki brzmiał Wczo-
raj-Dziś-Jutro jednak już od numeru drugiego został zmieniony 
na funkcjonujący do dziś Jesteśmy. Możemy porównać zmieniają-
cą się szatę graficzną. Zmieniał się nagłówek, rozmieszczenie jak 
i zawartość pierwszych stron. Od 2004 r. mamy kolorową okładkę. 
Wiosną 2012 r. odświeżyliśmy stronę graficzną całej gazetki i w tej 
formie ją aktualnie wydajemy.

Warto też przypomnieć, że 1. numer był bezpłatny, 2. koszto-
wał 0,70 zł, a za numery 3–8 zapłaciliśmy 0,50 zł. Od numeru 9. aż 
do dzisiaj wszystkie są bezpłatne. Za to składamy podziękowania 
poprzednim i obecnym Władzom Samorządowym.
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Nr 3(91) MAJ-CZERWIEC 2012
Tak prezentuje się aktualna szata graficzna czasopismaNr 1(89) STYCZEŃ-LUTY 2012 Nr 2(84) MARZEC-KWIECIEŃ 2011 

Nr 2(79) MARZEC-KWIECIEŃ 2010 Nr 3(68) MAJ-CZERWIEC 2008 

Nr 4(54) LIPIEC-WRZESIEŃ 2005 

Nr 2(47) MARZEC-KWIECIEŃ 2004 

Nr 5(50) PAŹDZIERNIK-LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2004 



Bardziej pasującej daty na rozpoczęcie Bożonarodzeniowej Wysta-
wy Rękodzieła nie można było wybrać: 6 grudnia, tzw. mikołajki, czy-
li idealny pretekst na zrobienie prezentu dla siebie i dla najbliższych. 

Wieczorową porą w Ośrodku Kultury w Gołkowicach otwarto wy-
stawę rękodzieła . Na początek wystąpiły dzieci z zespołu taneczne-
go ISKIERKI prowadzonego przez Renatę Jakubowską. Po nich zapre-
zentował się TEATR NASZEJ WYOBRAŹNI i grupa maluszków z zespołu 
ANAWA.Oba występy przygotowała Dominika Brzoza-Piprek. Grupa 
ponad 50 dzieci wprowadziła wszystkich w bardzo świąteczną atmos-
ferę, której istne apogeum znajdowało się w sali wystawowej, gdzie 
ponad 20 wystawców zaprezentowało swoje prace: od małych bom-
bek i gwiazdek poczynając, przez anioły różnej wielkości wykonane 
ciekawymi technikami, na dużych choinkach kończąc. Każdy, kto szu-
kał indywidualnego i co najważniejsze – ręcznie wykonanego prezen-
tu – na pewno go znalazł.

Wszystkim prezentującym swoje wyroby i odwiedzającym dzięku-
jemy za udział i obejrzenie wystawy i już teraz zapraszamy na najbliż-
szą,czyli Wielkanocną Wystawę Rękodzieła w roku 2014.

Judyta Marcol

KROK ZA KROKIEM, NAJPIĘKNIEJSZE 
W CAŁYM ROKU, IDĄ ŚWIĘTA, IDĄ ŚWIĘTA...
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SZANOWNI MIESZKAńCY 
gMINY gODóW!

25 listoPaDa 2013 Roku oDByła się XXiX sesJa  
RaDy Gminy GoDów. PoDJęto uchwały  

w nastęPuJących sPRawach:

•	Podatku od nieruchomości na 2014 rok.

§ 1.
Roczne stawki podatku od nieRuchoMości:

1. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez 
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków, od 1 m2 powierzchni – 0,81 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elek-
trowni wodnych od 1 ha powierzchni – 4,19 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statuto-
wej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego od 1 m2 powierzchni – 0,30 zł

2. Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie na potrzeby mieszkalne, 
od 1m2 powierzchni użytkowej – 0,70 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej – 7,98 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, od 1m2 powierzch-
ni użytkowej – 9,04 zł
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
świadczeń zdrowotnych, od 1m2 powierzchni użytkowej – 4,63 zł
e) garaży, od 1m2 powierzchni użytkowej – 4,56 zł
f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statuto-
wej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej – 4,36 zł

3. Od budowli – 2% ich wartości.

§ 2. 
zwalnia się z podatku od nieRuchoMości gRunty, budynki 

lub ich części oRaz budowle lub ich części wykoRzystywane 
wyłącznie na:

1) potrzeby działalności kulturalnej, kultury fizycznej i sportu, z wy-
jątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospo-
darczej;

2) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, z wyjątkiem wyko-
rzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej;

3) potrzeby ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem wykorzystywa-
nych do prowadzenia działalności gospodarczej;

4) zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty nieklasyfikowane 
oznaczone symbolem TR (tereny różne), TI (inne tereny komunika-
cyjne) i DR (droga), z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadze-
nia działalności gospodarczej.

•	wprowadzenia opłaty od po siadania psów oraz określenia za-
sad poboru, terminów poboru i terminów płatności w 2014 r.
Ustalono wysokość stawki opłaty od posiadania psów w wysokości 
40,00 zł za każdego psa.
Opłata jest płatna bez wezwania w dwóch ratach po 20,00 zł w termi-
nie do 15 marca i 15 września, lub w terminie 14 dni od wejścia w po-
siadania psa. W przypadku powstania obowiązku wniesienia opła-
ty (wejście w posiadanie psa), w I półroczu opłata wynosi 40,00 zł, 
a w drugim półroczu opłata wynosi 20,00 zł.
zwolnienie od opłaty za posiadanie psów na okres 5 lat będą miały oso-
by, które zaadoptowały w 2014 r. psy z ogłoszenia na stronie interneto-
wej www.godow.pl oraz psy trwale oznakowane elektronicznie mikro-
chipem, w wysokości 50% należnej opłaty od posiadania psa.
podobnie jak w latach poprzednich, zgodnie z art.18a ustawy o po-
datkach będą obowiązywały zwolnienia od opłaty za posiadanie psa, 
w tym między innymi dla podatników podatku rolnego. 

•	określenia wysokości poboru oraz wyznaczenia inkasentów 
opłaty targowej na 2014 rok.
1. Ustalono dzienną stawkę opłaty targowej na terenie gminy Godów 

w wysokości 30,00 zł.
2. Opłata targowa jest płatna w dniu sprzedaży.
3. Na inkasentów wyznaczeni zostali: 

w sołectwie Godów – Danuta Borek,
w sołectwie Gołkowice – Bronisława wrodarczyk,
w sołectwie Krostoszowice – lidia marcol,
w sołectwie Łaziska – Zdzisław widenka,
w sołectwie Podbucze – Zyta wrona,
w sołectwie Skrbeńsko – Franciszek moczała,
w sołectwie Skrzyszów – leon Dobrowolski.

•	Podatku od środków transportu na 2014 r.
Treść uchwały można znaleźć na stronie internetowej naszej gminy 
www.godow.bip.info.

•	wzoru formularza informacji i deklaracji o wysokości podatku 
od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym.

•	udzielenia dotacji miastu wodzisław Śl. na pokrycie kosztów za-
trudnienia związanego z nauczaniem religii kościoła ewangelic-
ko – augsburskiego w punkcie katechetycznym w wodzisławiu 
Śl. w roku 2013.
powyższa uchwała dotyczy przekazania kwoty 1.532,80 zł na pokrycie 
kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii kościoła ewan-
gelicko – augsburskiego uczniów z naszej gminy w punkcie katechetycz-
nym w wodzisławiu śl. 

•	terminu, częstotliwości i trybu opłat za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi. 
w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach (tj. dz. u. z 11 kwietnia 2012 r. poz. 391) przyjęty został we wrze-
śniu 2012 r. uchwałą nr XXiii/166/12 termin, częstotliwość i tryb uiszcza-
nia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi 
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. przyjęte w przedmiotowej 
uchwale zmiany zasady uiszczania opłat za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi dotyczą pobierania opłat z częstotliwością też kwar-
talną, przy czym opłaty będą wnoszone na konto bankowe gminy go-
dów w ostatnim miesiącu danego kwartału.

•	Zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nierucho-
mości zamieszkałych położonych na trenie gminy Godów. 
zgodnie z orzecznictwem Regionalnej izby obrachunkowej oraz opi-
nią generalnego inspektora ochrony danych osobowych w sprawie 
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danych zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi należało dokonać zmiany deklaracji, wy-
kluczając pozycje sprzeczne z przepisami o ochronie danych osobo-
wych.

•	wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi.
Rada gminy w drodze uchwały jest zobowiązana do wyboru metod na-
liczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. powyż-
sza metoda została już określona uchwałą z 25.06.2012 roku jako opła-
ta od mieszkańca. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi od 01 stycznia 2014 roku w gminie godów będzie wynosić 13,00 
zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, na-
tomiast jeżeli odpady komunalne będą zbierane selektywnie, stawka 
opłaty będzie wynosić 50% powyższej stawki, tj. 6,50 zł miesięcznie od 
każdej osoby. 

•	określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na 
wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznacze-
nia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego do-
chodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim 
zmian i ich zatwierdzania.

•	Przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Godów z or-
ganizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie na rok 2014.

1. 21 października 2013r. podpisano umowę na remont drogi gminnej 
– odgałęzienie ul. Mszańskiej w Skrzyszowie z Firmą STRADA Maciej 
Zdziebło z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Gagarina 132C, za 
cenę 91.107,72 zł brutto.

2. 21 października 2013r. podpisano umowę na remont drogi gmin-
nej – odgałęzienie ul. 1 Maja w Gołkowicach z Firmą STRADA Maciej 
Zdziebło z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Gagarina 132C, za 
cenę 77.375,46 zł brutto.

3. 30 października 2013r. podpisano umowę na zimowe utrzymanie 
dróg gminnych w sezonie 2013/2014 na terenie gminy Godów w so-
łectwie Godów z Eugeniuszem Wawrzycznym ul. Wodzisławska 9, 
44-351 Turza Śl., za cenę 19.600 zł brutto. 

4. 30 października 2013 r. podpisano umowę na zimowe utrzyma-
nie dróg gminnych w sezonie 2013/2014 na terenie gminy Godów 
w sołectwie Gołkowice z Rafałem Machnikiem ul. Dworcowa 100, 
44-352 Czyżowice, za cenę 37.520,00 zł brutto.

5. 30 października 2013r. podpisano umowę na zimowe utrzymanie 
dróg gminnych w sezonie 2013/2014 na terenie gminy Godów w so-
łectwie Skrzyszów z Firmą Handlowo-Usługową Grzegorz Kacprzak 
ul. Dworcowa 7, 44-352 Czyżowice , za cenę 43.595,28 zł brutto.

6. 30 października 2013 r. podpisano umowę na zimowe utrzymanie 
dróg gminnych w sezonie 2013/2014 na terenie gminy Godów w so-
łectwie Łaziska z Rafałem Machnikiem ul. Dworcowa 100, 44-352 
Czyżowice,za cenę 17.510,00 zł brutto. 

7. 30 października 2013 r. podpisano umowę na zimowe utrzymanie 
dróg gminnych w sezonie 2013/2014 na terenie gminy Godów w so-
łectwie Krostoszowice z RAFT Sp. z o.o. w Turzy Śl. przy ul. Kościusz-
ki 64, za cenę 28.706,40 zł brutto. 

8. 30 października 2013 r. podpisano umowę na zimowe utrzymanie 
dróg gminnych w sezonie 2013/2014 na terenie gminy Godów w so-
łectwie Podbucze z RAFT Sp. z o.o. w Turzy Śl. przy ul. Kościuszki 64, 
za cenę 4.568,40 zł brutto. 

9. 05 listopada 2013 r. podpisano umowę na zimowe utrzymanie dróg 
gminnych w sezonie 2013/2014 na terenie gminy Godów w sołec-
twie Skrbeńsko z Eugeniuszem Wawrzycznym ul. Wodzisławska 9, 
44-351 Turza Śl., za cenę 11.690 zł brutto. 

10. 05 listopada 2013 r. podpisano umowę na utwardzenia na terenie 
gminy Godów – część nr 1– z Przedsiębiorstwem Usługowo - Han-

ZAMóWIENIA PUBLICZNE

jESTEśmy nr 6 (100)

dlowym ELBUD Świętek Krzysztof z siedzibą w Gorzyczkach przy ul. 
Wiejskiej 84, za cenę 18.302,35 zł brutto.

11. 05 listopada 2013 r. podpisano umowę na utwardzenia na terenie 
gminy Godów – część nr 2 – z Przedsiębiorstwem Usługowo - Han-
dlowym ELBUD Świętek Krzysztof z siedzibą w Gorzyczkach przy ul. 
Wiejskiej 84, za cenę 20.664,15 zł brutto.

12. 05 listopada 2013 r. podpisano umowę na utwardzenia na terenie 
gminy Godów – część nr 3 – z Przedsiębiorstwem Usługowo - Han-
dlowym ELBUD Świętek Krzysztof z siedzibą w Gorzyczkach przy ul. 
Wiejskiej 84, za cenę 33.354,32 zł brutto.

13. 05 listopada 2013 r. podpisano umowę na utwardzenia na terenie 
gminy Godów – część nr 4 – z Przedsiębiorstwem Usługowo – Han-
dlowym ELBUD Świętek Krzysztof z siedzibą w Gorzyczkach przy ul. 
Wiejskiej 84, za cenę 9.078,79 zł brutto.

14. 12 listopada 2013 r. podpisano umowę na przebudowę odgałę-
zienia ul. 1 Maja w Godowie etap 1. – zabudowa kanalizacji desz-
czowej- z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „GAMAR” Sp. 
z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Rybnickiej 1B, za cenę 
89.876,52 zł brutto.

15. 19 listopada 2013 r. podpisano umowę na remont drogi gminnej - 
odgałęzienie ul. Powstańców Śl. w Łaziskach dz. nr 2394/493-z S.C. 
HALFAR Grzegorz, Henryk Halfar z siedzibą w Jastrzębiu - Zdroju 
przy ul. Piaskowej 9, za cenę 107.260,58 zł brutto.

16. 20 listopada 2013 r. podpisano umowę na remont drogi gminnej 
– odgałęzienie ul. Powstańców Śl. w Łaziskach dz. nr 1988/471 – 
z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Arkadiusz Kuhn z siedzibą 
w Krzyżanowicach przy ul. Tworkowskiej, za cenę 65.174,16 zł brut-
to.

17. 04 grudnia 2013r. podpisano umowę na przebudowę budynku so-
łeckiego w Podbuczu z Konsorcjum Firm: Brzoza Grzegorz Usługi 
Malarsko-Tapeciarskie, Remontowo-Budowlane ul. Borowicka 18, 
44-341 Gołkowice, PHU Andrzej Duda Technika Grzewcza i Sani-
tarna ul. Borowicka 46A, 44-341 Gołkowice, PHU ELTRAX Kozieł To-
masz ul. 1 Maja 205A, 44-340 Godów, za cenę 466.952,59 zł brutto.

barbara banko
Referat Funduszy zewnętrznych

i zamówień publicznych

•	uchylenia uchwał w sprawie zaciągnięcia pożyczki długotermi-
nowej ze środków wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowi-
ska i Gospodarki wodnej w katowicach na realizację zadania pn. 
„Przebudowa budynku sołeckiego w Podbuczu”.
na powyższe zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie w ra-
mach programu Rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013. dofi-
nansowanie obejmowałoby ten sam zakres robót. w związku z powyż-
szym postanowiono zrezygnować z dofinansowania z wojewódzkiego 
Funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w katowicach na 
rzecz dofinansowania z programu Rozwoju obszarów wiejskich.

•	udzielenia w 2013 roku pomocy finansowej miastu Jastrzębie 
-Zdrój na realizację zadań z zakresu edukacji publicznej /dwie 
uchwały/.

•	wyrażenia zgody na objęcie nieruchomości granicami katowic-
kiej specjalnej strefy ekonomicznej. 

•	Zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów na lata 
2013 – 2017.

•	Zmiany budżetu Gminy Godów na 2013 rok.

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

antoni tomas
przewodniczący Rady gminy godów
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Urząd Gminy w Godowie zawiadamia, iż Rada Gminy 28 listopada 
2013r. podjęła uchwałę nr XXXIX/297/2013 w sprawie: wyboru meto-
dy ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i tym sa-
mym dokonała obniżenia stawki opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi. 

W związku z powyższym od 1 stycznia 2014 r. stawka opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy, wynosić będzie w przypadku:

•	gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny 6,50 zł 
miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nierucho-
mość;

•	gdy odpady zbierane i odbierane są w sposób zmieszany 13,00 zł 
miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nierucho-
mość.

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 6 m ust. 2 ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. 
U. z 2013 r. poz. 1399) zmiana stawki opłaty wiąże się z obowiązkiem 
składania przez mieszkańców korekty deklaracji. Czynności tej nale-
ży dokonać w terminie do 14 stycznia 2014 r. Nowe formularze de-
klaracji zostaną przesłane do mieszkańców do 20 grudnia 2013 r. Do-
stępne są również w budynku Urzędu Gminy oraz na stronie interne-
towej www.godow.pl.

Od 2014 roku zmianie ulegną terminy uiszczania opłat za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi. Ustalono, iż opłatę uiszcza się 
bez wezwania:

1. do 15 marca za I kwartał danego roku;
2. do 15 czerwca za II kwartał danego roku;
3. do 15 września za III kwartał danego roku;
4. do 15 grudnia za IV kwartał danego roku.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wyso-
kości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wy-
sokości uiszcza się w terminie 10 dni od dnia, w którym złożono dekla-
rację o zmianie.

Od 2014 roku zmianie ulega numer rachunku bankowego, na któ-
ry należy uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalny-

mi. Dla każdego zobowiązanego do uiszczania opłaty zostanie utwo-
rzony indywidualny numer rachunku bankowego. Po złożeniu de-
klaracji zobowiązany otrzyma osobiście lub listownie informację o in-
dywidualnym numerze rachunku z określoną wysokością poszczegól-
nych rat (w oparciu o złożoną deklarację) oraz terminy ich płatności 
w 2014 r. W przypadku nieodebrania zawiadomienia, swój indywidu-
alny numer rachunku będzie można również uzyskać w Referacie Po-
datków i Opłat (pok. 7). 

inDywiDualne numeRy Rachunków Bankowych
 Dla PoDatników PoDatków i oPłat lokalnych 
Referat Podatków i Opłat informuje, że od 2014 roku wprowadza się 

indywidualne numery rachunków bankowych, na które należy wpła-
cać podatki i opłaty lokalne oraz opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi. 

Indywidualne numery rachunków bankowych zostaną utworzone dla:

•	podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób 
fizycznych i prawnych;

•	podatników podatku od środków transportowych;
•	 zobowiązanych w opłacie od posiadania psów;
•	 zobowiązanych w opłacie za gospodarowanie odpadami komunal-

nymi.

Osoby fizyczne, będące płatnikami podatku od nieruchomości, rol-
nego i leśnego, otrzymają informacje o indywidualnym numerze ra-
chunku bankowego w decyzji podatkowej na rok 2014. Pozostali po-
datnicy, tj. osoby prawne będące podatnikami podatku od nierucho-
mości, rolnego i leśnego oraz podatnicy podatku od środków trans-
portowych, otrzymają informację o indywidualnym numerze rachun-
ku bankowego pocztą. Zobowiązani w opłacie od posiadania psów 
otrzymają informacje o indywidualnym rachunku bankowym podczas 
dostarczania decyzji podatkowej bądź listownie.

daria Jackowska
Referat podatków i opłat 

ZMIANY DOTYCZĄCE OPŁATY 
ZA gOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
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NESTORZY NASZEJ gMINY

GeRtRuDa staBla Z GoDowa

Jubilatka urodziła się 15 listopada 1923r. w Gołkowicach jako 8. 
dziecko Moniki i Franciszka Hojków. Od najmłodszych lat pracowała. 
Najpierw służyła jako pomoc w domu babci, w czasie wojny pracowa-
ła w Czechach. Po wojnie pracowała na roli. Kiedy wyszła za mąż za 
Bolesława Stablę, przeprowadziła się do niego, do Godowa. Urodzi-
ła dwie córki, które razem z mężem wychowała. W 1989 roku została 
wdową. Doczekała się czterech wnuczek, jednego wnuka, dwóch pra-
wnuczek i dwóch prawnuków. Do dzisiaj mieszka w Godowie razem 
z córką, wnuczką i ich rodzinami.

LUDZIE Z TEJ ZIEMI
„Ludzie tej ziemi” – tak brzmi tytuł książki poświęconej kapłanom 

spoczywającym na cmentarzach w dekanacie gorzyckim. Autorem 
książki jest ks. henryk olszar urodzony w Gorzycach, dr teologii, wy-
kładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Kato-
wicach. 

Książka przybliża nam sylwetki 40 księży, przedstawiając życiorysy 
kapłanów wraz z ich duszpasterską drogą. 6 listopada br. w Ośrodku 
Kultury w Skrzyszowie odbyła się promocja ww.książki, na którą licznie 
przybyli zainteresowani jej wydaniem. Prelekcję przeprowadził osobi-
ście Autor.W drugiej części spotkania przybliżono sylwetkę pochodzą-
cego z Łazisk ks. Bernarda Wodeckiego.

Publikację można nabyć w Ośrodku Kultury w Gołkowicach.
Zdjęcia ze spotkania w Skrzyszowie wykonał stanisław sitek, za co 

organizatorzy są mu bardzo wdzięczni.
tatiana stopyra

Promocja książki ks.dr.H.Olszara
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16 listopada br. skrzyszowskie koło PZERiI obchodziło 50-lecie ist-
nienia. Obchody tego pięknego jubileuszu rozpoczęły się mszą świę-
tą w miejscowym kościele w intencji wszystkich członków koła i ich ro-
dzin oraz za zmarłych. Mszę celebrował o. Józef tatarczyk. Zwracając 
się do uczestników powiedział, że szczęście mają ci ludzie starszego 
pokolenia, którzy mogą jeszcze podzielić się troskami i radościami ży-
cia codziennego z innymi, spotkać się i porozmawiać o różnych spra-
wach, cieszyć się i wspólnie spędzać okazjonalne uroczystości. Taką 
możliwość zapewnia im emerycka organizacja i za to należy jej się po-
dziękowanie.

Dalsza część uroczystości odbyła się w lokalu M&L. Wszystkich przy-
byłych na jubileusz powitała lidia skupień – obecna przewodniczą-
ca skrzyszowskiego koła, po czym przedstawiła sprawozdanie z dzia-
łalności organizacji. Poprzedziło je uczczenie chwilą ciszy wszystkich 
zmarłych członków skrzyszowskiego koła.

Koło zostało założone pół wieku temu, a jego pierwszym przewod-
niczącym w 9-osobowym zarządzie był emil Bonarek. W kolejnych 
latach funkcję tę pełnili: Gertruda Brawańska, wiesław Dzierżęga, 
marian Pluta, maria Pietrzak oraz najdłużej, bo prawie 15 lat – an-
toni wajdeman.

W okresie tego półwiecza różne funkcje pełnili nastepujący człon-
kowie: leszek Prochasek, leopold owczarczyk, Rita i tadeusz ma-
ciejewscy, Ryszard Grodoń, ludwina Bonarek, Genowefa Fol-
warczny, Jerzy Pluta, antoni matuła, eugenia wala, Zygmunt mo-
czała, marcel szkatuła, edyta i Ryszard sitkowie, maria Grobel-
ny, irena stokowy, helena Granieczny, aniela oślizło i Józef Grze-
goszczyk. Aktualnie skład zarządu przedstawia się następująco: Lidia 
Skupień, Aniela Oślizło, Irena Stokowy, Edyta Sitek, Helena Granieczny, 
Grażyna Rduch i Jan Jeleń.

W pierwszych latach działalność koła opierała się głównie na za-
opatrywaniu członków w ziemniaki i organizowaniu wycieczek jedno-
dniowych, a później na rozdzielaniu różnego rodzaju bonów i darów 
z zagranicy. Dopiero na początku lat 90., kiedy funkcję przewodniczą-
cego objął A. Wajdeman, zakres działalności koła znacznie się posze-
rzył i zaczął obejmować organizowanie spotkań okazjonalnych, róż-

nych form wypoczynku, urozmaiconych form wycieczkowych, a tak-
że honorowanie jubilatów, odwiedzanie chorych i starszych wiekiem 
członków związku. Koło nawiązało współpracę z biurami turystyczny-
mi i sąsiednimi kołami w gminie. Te formy pracy kontynuowane są do 
chwili obecnej, co jest akceptowane i doceniane przez ogół członków.
Kończąc swoje wystąpienie, Przewodnicząca podziękowała wszystkim 
za przybycie. Szczególne słowa podziękowania skierowała pod adre-
sem władz związkowych Oddziału Rejonowego PZERiI w Wodzisławiu 
Śl., władz samorządowych Gminy Godów, Rady Sołeckiej Skrzyszowa, 
przewodniczących kół z gminy, dziękując im za współpracę i wszelką 
pomoc. Słowa wdzięczności skierowała też pod adresem sponsorów: 
Danuty i lucjana wnuków, marii i Jana klapuchów, marioli i lucja-
na musiołów, którzy chętnie udzielają pomocy kołu przy organizowa-
niu różnych imprez.

Za 50 lat prężnej działalności koło otrzymało puchar i dyplom ufun-
dowane przez Oddział Rejonowy PZERiI w Wodzisławiu Śl., które wrę-
czyli tadeusz kawalerowicz – przewodniczący i Janina smyczek – 
skarbnik tego oddziału. Dyplomy otrzymali też zasłużeni członkowie 
koła.

Podziękowania całemu zarządowi za ofiarną pracę i poświęcenie 
własnego czasu na rzecz innych oraz życzenia dalszej, tak efektywnej 
jak dotychczas, działalności, wiele zdrowia, siły i optymizmu na kolej-
ne lata, z dołączeniem kwiatów i upominków, na ręce Przewodniczącej 
złożyli goście: antoni tomas – przew. Rady Gminy, mariusz adam-
czyk – wójt, henryk holesz – sołtys, ludwik Piechaczek – były wójt, 
Franciszek Gajdosz – przew. koła PZERiI w Łaziskach, henryk klyszcz 
– przew. koła w Skrbeńsku, aurelia tomas – przedst. koła w Gołkowi-
cach, helena Grzegoszczyk – przew. KGW w Skrzyszowie, małgorza-
ta tolarz – dyrygent chóru Absolwent, leon Dobrowolski – prezes 
OSP w Skrzyszowie.

Pani Lidia podziękowała za życzenia, upominki i wyrazy uznania 
i zaprosiła wszystkich do wspólnego świętowania złotego jubileuszu.
Był więc poczęstunek i była zabawa, którą – jak zawsze – świetnie po-
prowadził Zespół Biesiadny Gerwazego mikułki.

a.t.

Zarząd skrzyszowskiego koła PZERiI z gośćmiSkładanie gratulacji z okazji Jubileuszu

ROWEREM PO EUROPIE
Biblioteka w Godowie to miejsce, gdzie lokalni pasjonaci dzielą się 

swoimi zainteresowaniami, które często są ich sposobem na spędza-
nie wolnego czasu. Do nich należy też leszek micał, który na spo-
tkaniu 20 listopada opowiadał o swoich rowerowych podróżach, a ze 
szczególnym sentymentem o 23-dniowej pielgrzymce do Santiago de 
Compostela. Pasjonat nie tylko kocha rowerowe długie wyprawy, ale 
zbiera także podkładki pod kufle z różnych stron świata. Część jego ko-
lekcji można było zobaczyć na spotkaniu, w którym uczestniczyła re-
kordowa liczba słuchaczy – bo ponad 50 osób. 

Wszystkich, którzy chcieliby zaprezentować się w naszej bibliotece, 
zapraszamy do kontaktu.

katarzyna holesz Spotkanie z L. Micałem

PóŁ WIEKU DZIAŁALNOŚCI
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maria lubowicka z Warszawy - dyplomowana charakteryzatorka, 
wizażystka, kreatorka wizerunku, posiadająca wieloletnie doświadcze-
nie w promowaniu profilaktyki, zdrowia i zachowania urody na dłu-
gie lata,ale przede wszystkim szkoleniowiec – gościła niedawno na na-
szym terenie, aby przeszkolić chętne do nowych wyzwań mieszkanki 
gminy i nie tylko.

Pani Maria swoją zawodową drogę rozpoczęła od przygody z tele-
wizją i pracy w Teatrze Studio w Warszawie, a od 1997r. – jako właści-
cielka firmy „Wizaż” – doradza osobom fizycznym i firmom w kreowa-
niu ich wizerunku. Prowadzi szkolenia zarówno dla osób bezrobot-
nych, jak również dla znanych na rynku instytucji i firm (o czym można 
przeczytać na stronie www. wizaz-marialubowicka.pl).

Kurs wizażu i stylizacji odbył się w okresie 4-7 listopada br. w Godo-
wie, w budynku agencji PZU. Było to szkolenie szerokozakresowe, obej-
mujące m.in. analizę kolorystyczną, modelowanie twarzy, makijaż na róż-
ne okazje (dzienny, coctajlowy, wieczorowy, ślubny), stylizację sylwetki 
ubiorem i dodatkami oraz autoprezentację uczestniczek. Profesjonalizm 
i długoletnia praktyka prowadzącej zrobiły swoje: na twarzach modelek 
i szkolących się pań mieszały się radość, podziw i wzruszenie. Wszystkie 
uczestniczki były zachwycone swoim nowym wizerunkiem i jakością ko-
smetyków. W sumie przez cały kurs przewinęło się około 50 kobiet z Go-
dowa,Gołkowic, Skrzyszowa, Bielska-Białej i Krakowa. 

Maria Lubowicka takie szkolenia prowadzi bardzo perfekcyjnie 
i z ogromnym zaangażowaniem (wiem, bo sama kiedyś w takim brałam 
udział). Uzyskana wiedza dała uczestniczkom kompetentne i profesjo-
nalne przygotowanie do zawodu wizażystki poparte certyfikatem, a tak-
że – co jest bardzo istotne dla kobiet mieszkających na wsi – możliwość 

28 listopada Szkoła Podstawowa w Krostoszowicach była miejscem 
niezwykłego spotkania. Ponad 100 osób przyszło, aby spotkać się 
z pochodzącym z Krostoszowic ks. dr. wiesławem hudkiem. Spotka-
nie poprowadziła dr Maria Kopsztejn, a odbyło się ono w ramach Aka-
demii Morawskich Wrót, z inicjatywy Daniela Jakubczyka. W organi-
zację spotkania, oprócz krostoszowickiej szkoły, włączyły się także in-
stytucje kultury z naszej gminy.

Ks. Wiesław promował swoją nową książkę ,,Szukajcie Bożej melo-
dii!”. Uczestnicy spotkania poznali także pozostałe publikacje autor-
stwa ks. Wiesława. 

Dla księdza Wiesława był to powrót do matecznika, rodzinnych 
stron, miejsca, gdzie przed laty dorastał i dojrzewał do kapłaństwa.

tatiana stopyra

Prezentacja swojego dorobku literackiego 

BIBLIOTEKA PO(ZA) KSIĄżKAMI

Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie zajęła III miejsce w Konkur-
sie „Gminne Koalicje (Partnerstwa) na rzecz Rozwoju Bibliotek 2013” or-
ganizowanym przez Bibliotekę Śląską w Katowicach. Konkurs skierowa-
ny był do wszystkich bibliotek uczestniczących w Programie Rozwoju 
Bibliotek oraz tych, które nie były uczestnikami Programu, ale znajdo-
wały się w grupie docelowej PRB (biblioteki gminne, miejsko-gminne 
oraz z miast do 20 tys. mieszkańców), które stworzyły lokalne partner-
stwo o dowolnym charakterze. Celem tego konkursu było promowa-
nie wydarzeń kulturalno – społecznych, zrealizowanych przez bibliote-
ki wspólnie z partnerami lokalnymi, dzielenie się doświadczeniami z bu-
dowania partnerstw i prezentowania „dobrych praktyk” w tym zakresie 
oraz integracja bibliotek publicznych ze środowiskiem lokalnym. Do kon-
kursu można było zgłaszać projekty i przedsięwzięcia, które zawierały in-
nowacyjne działania, mogące być inspiracją dla innych bibliotek publicz-
nych, a zrealizowane we współpracy z lokalnymi partnerami. 

Nasz projekt nazwaliśmy „Biblioteka po(za) książkami”, ponieważ 
chcieliśmy zaprezentować wszystkie nasze działania podejmowane 
wspólnie z koalicjantami, które realizujemy poza wypożyczaniem ksią-
żek. Za pomocą prezentacji multimedialnej przedstawiliśmy bibliotecz-
ny festyn „Majówką witamy portal”, bo właśnie wtedy, w jednym miejscu 
i w jednym czasie, udało nam się zebrać wielu partnerów – przyjaciół bi-
blioteki, którzy uczestniczą w spotkaniach, warsztatach czy wieczorkach 
i bezinteresownie włączają się w ich organizację, wspierając naszą dzia-
łalność. Bez nich ten festyn by się z pewnością nie udał. Nie byłoby też 
nagrody rzeczowej o wartości 2,5 tys. zł, którą otrzymaliśmy 22 listopada 

Odbieranie nagrody w Bibliotece Śląskiej za III miejsce

ZAMIENIĘ SIĘ W PROCH (...) 
WRACAJĄC DO DOMU

NIEZWYKŁY gOŚĆ W gODOWIE

przekwalifikowania się i stworzenia samodzielnego warsztatu pracy. 
Kolejny raz widziałam łzy i ogromne wzruszenie na twarzach 

uczestniczek po zakończeniu szkolenia. Wiadomo nie od dziś, że Pani 
Maria nie tylko uczy, dzieląc się swoimi doświadczeniami, ale przede 
wszystkim zmienia życie kobiet, pomagając im wydobyć ukryte pięk-
no, poczucie własnej wartości i akceptacji, a podejście do pracy trak-
tuje jako misję.

Organizatorzy kursu mają nadzieję, że zainteresowane panie sko-
rzystają z fachowej wiedzy wyszkolonych wizażystek, aby w codzien-
nej prozie życia mogły wyglądać ładniej i czuć się lepiej same ze sobą.

W imieniu wszystkich kursantek, modelek i swoim własnym bardzo 
dziękuję Pani Marii za przyjęcie zaproszenia i efektywny pobyt w na-
szej gminie.

apolonia witek

Kursantki z dyplomami. Druga z prawej – M. Lubowicka

br. z rąk zastęcy Dyrektora ds. Bibliotek Samorządowych Województwa 
Śląskiego marii Gutowskiej w Bibliotece Śląskiej podczas IV Konferencji 
Regionalnej Programu Rozwoju Bibliotek. Dziękujemy zatem wszystkim, 
którzy pomagają nam i w jakikolwiek sposób wspierają podejmowane 
przez bibliotekę inicjatywy. Konkursową prezentację można zobaczyć na 
naszej stronie internetowej www.biblioteka.godow.pl.

bożena holesz
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WERNISAż WYSTAWY 
fOTOgRAfICZNEJ

Nieformalna Grupa Fotografów to grupa, która jak sama o sobie 
mówi – kocha fotografię. Jej członkowie pokazują to, czego inni nie 
widzą lub nie dostrzegają. Poprzez swoje zdjęcia dzielą się emocja-
mi i ulotnymi chwilami. Członkowie grupy spotykają się w bibliotece 
w Godowie, by wymienić się swoimi doświadczeniami, fotografować 
w studio lub wyruszać na wspólne plenery. 27 listopada odbył się wer-
nisaż wystawy zdjęć autorstwa Franka Brzozy, ani sitek, Rafała sit-
ka, oliwii stec, Damiana szewczyka i Rafała wężowicza. 

katarzyna holesz

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 godzi-
nach 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

gCKSiT W gODOWIE 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 godz.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 godz.17:30 – 19:00,
•	fitness – wtorki godz. 18:30, czwartki godz. 18:30 
•	 zespół Melodia – środy godz. 17:00

Szczegóły i informacje na temat wszystkich zajęć dostępne są na 
stronie internetowej 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
INTERNETOWA 

TV gODóW
Biblioteka Publiczna w Godowie w tym roku już po raz czwar-

ty została beneficjentem Regionalnego Konkursu Grantowego Rów-
nać Szanse Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, który jest admi-
nistrowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Misją programu 
jest wyrównywanie szans na start w dorosłe życie młodzieży z małych 
miejscowości.

Głównym celem naszego projektu jest rozbudzenie w młodzieży 
chęci do odkrywania walorów swojego środowiska, a także umożli-
wienie im wykorzystania własnych pomysłów i umiejętności kreatyw-
nie. Przez prowadzone zajęcia animacyjne, naukę kręcenia i monto-
wania krótkich filmów i innych multimediów, młodzież dodatkowo na-
uczy się współpracy z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Członkowie 
grupy projektowej tworzyć będą spoty internetowe, pokazujące gmi-
nę Godów oczami młodego człowieka. Powstałe materiały będą za-
mieszczać na serwisie YouTube, tworząc internetową telewizję TV Go-
dów. 

Projekt będzie realizowany od stycznia do czerwca 2014 roku i skie-
rowany jest do młodzieży w wieku 13-19 lat, uczącej się w gimna-
zjach lub szkołach ponadgimnazjalnych. Zapraszamy chętnych, którzy 
chcieliby wcielić się w rolę prezenterów telewizyjnych, dziennikarzy, 
operatorów kamer, redaktorów, montażystów czy pracowników dzia-
łu reklamy. 

Pierwsze spotkanie w ramach projektu TV Godów zaplanowane 
jest na drugą połowę stycznia. Projekt przewiduje 12 uczestników, dla-
tego już teraz prosimy o zgłoszenia chętnych do uczestnictwa. Szcze-
gółowe informacje w BP w Godowie oraz pod nr. tel. 32 47 27 070. 

katarzyna holesz

WAżNE SPRAWY 
NASZYCH POCIECH

Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie serdecznie zaprasza ro-
dziców z dziećmi w wieku od 3 do 4 lat na zajęcia z książką.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, które nie uczęszczają do przed-
szkola. Maluchy, dzięki zabawom z książką, będą miały możliwość roz-
wijania swojej wyobraźni, wrażliwości oraz ekspresji, a dorośli zapo-
znają się z ciekawymi formami zabawy. Kontakt dziecka z literaturą ma 
ogromny wpływ na kształtowanie odporności emocjonalnej, przeła-
mywanie nieśmiałości oraz współdziałanie w grupie.

Udział w zajęciach prowadzonych przez bibliotekarkę jest bezpłat-
ny. Spotkania będą odbywać się raz w miesiącu. 

Zgłoszenia pod nr. tel. 32 472 70 70 oraz w GBP. Liczba miejsc ogra-
niczona.

adriana piwońska
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TENISIŚCI STOŁOWI 
ROZPOCZĘLI SEZON

Tenisiści stołowi II-ligowej Gwiazdy Skrzyszów rozpoczęli kolej-
ny etap rywalizacji. Na nowy sezon 2013/2014 zespół został poważnie 
wzmocniony. Drużynę zasilił Filip Jabłoński z JKTS Jastrzębie. Począ-
tek rozgrywek był jednak niezbyt udany. Skrzyszowska Gwiazda gra-
ła z całą czołówką tej grupy, często wzmocnioną przez zawodników 
z wyższych klas. Celem drużyny jest pierwsza ósemka. Dotychczas 
uzyskała ona nastepujące wyniki:

1. Gwiazda SkrzySzów 4:6  Jedynka PSzów
(Stebel 2, Jabłoński 1,5, Balawajder 0,5)

2. Sokół ii orzeSze 6:4  Gwiazda SkrzySzów
(Jabłoński, Balawajder po 1,5, Oślizło, Stebel po 0,5)

3. Gwiazda SkrzySzów 8:2  naPrzód ii Borucin
(Jabłoński, Balawajder po 2,5, Oślizło, Stebel po 1,5)

4. TS kuźnia ryBnik 7:3  Gwiazda SkrzySzów
(Jabłoński 2, Oślizło 1)

5. Gwiazda SkrzySzów 3:7  MeTal węGierSka Górka
(Jabłoński, Balawajder, Oślizło po 1)

6. anderS Jedność ii Żywiec 3:7  Gwiazda SkrzySzów
(Oślizło,Jabłoński po 2,5, Stebel 1,5, Balawajder 0,5)

7. Gwiazda SkrzySzów 8:2  Jedność roGoźna – Żory
(Balawajder, Jabłoński po 2,5, Oślizło, Stebel po 1,5)

8. ukS BeSTwinka 6:4 Gwiazda SkrzySzów
(Balawajder 2,5, Jabłoński 1,5)

9. Gwiazda SkrzySzów 8:2  orzeł ii kozy
(Oślizło, Jabłoński po 2,5, Stebel, Balawajder po 1,5)

10. naPrzód iii Borucin 8:2  Gwiazda SkrzySzów
(Jabłoński 1,5, Balawajder 0,5)

b.o.

SUKCES SKRZYSZOWSKICH 
SKATERóW

Skrzyszowscy skaterzy odnieśli spory sukces w rozgrywkach Pu-
charu Polski 2013. W fazie eliminacyjnej Okręgu Śląsk Południe zajęli 4. 
miejsce. Jeszcze lepiej poszło naszej drużynie w półfinale. Na 60 star-
tujących drużyn zajęli 5.miejsce, awansując do finałowej szesnastki.

W finałowej rozgrywce zajęli ostatnie, 8. miejsce, gromadząc 
w ośmiu seriach 24.755 pkt. Puchar Polski zdobyła drużyna SK Barbara 
Chorzów, uzyskując 25.845 pkt. Turniej odbył się w Goczałkowicach-
Zdroju.

Drużynę skrzyszowskiego ośrodka kultury reprezentowali: Bro-
nisław mucha, eugeniusz wojaczek, leonard kłosek i stanisław 
Durczok. Gratulujemy!

b.o.

Skrzyszowska drużyna skaterów

ZnacZenie wyRaZów
Poziomo:
a-7 koń, który mówił; c-6 „Czerwony Kapturek”, ”O wilku i siedmiu 
koźlątkach”; e-5 posiadacz cudownej harfy; F-5 śpiewane przy cho-
ince; G-4 był nim Pirx; h-4 ..,co; h-7 podstawowy rodzaj pamię-
ci cyfrowej; i-4 używka; i-9 mała Agnieszka; J-3 skrót od złotego;
J-8 śpiewane w operze; k-2 podkład, podłoże; k-8 zespołowa, ha-
zardowa; l-2 najsłynniejsze meksykańskie; l-9 cenna staroć, zaby-
tek; ł-5 miejsce kręcenia „Komisarza Aleksa”; ł-10 ptak z rodziny so-
kołów; m-1 można się nią udławić; m-5 „... do młodości”; m-9 duch 
bojowy wojska; n-7 symbol chem. magnezu; o-7 wyróżnik rejestra-
cyjny dla Rybnika.
Pionowo:
1-ł Uniwersytet Opolski; 2-k Telekomunikacja Polska; 3-J pałał nią 
Herod; 4-G złożony Dzieciątku; 4-l opłacane na granicy; 5-e port 
na wyspie Honsiu; 6-i stamtąd przyszli Trzej Królowie; 6-c znak 
przykluczowy; 7-l John, prezydent USA; 7-e nie fauna; 7-a obcho-
dzi imieniny 24 grudnia; 8-c Boże Narodzenie; 8-J symbol chem.
srebra; 8-n grosz; 9-e przyimek; 9-h jeden z darów Mędrców;
10-e birtugan; 10-i kładzione pod obrus; 11-h przeczenie; 11-l sa-
neczkowy, wyścigowy; 12-k na wigilijnym stole; 13-l Katolicki Uni-
wersytet Lubelski; 14-Ł przyimek.
hasło:
N-8, F-9, L-12, E-10, I-5, H-5, J-9, Ł-14, A-7, K-6, L-6, Ł-10, K-9, Ł-6, F-7, 
G-5, O-7, J-3, H-4, C-9, L-5, D-6, M-2, D-8, I-9, J-11, K-6, I-11, O-8, I-12, 
Ł-7, Ł-1, G-10, N-7, L-12, O-7, J-10, F-8, C-6, L-3, B-7, G-5, F-6, J-6, L-4, 
E-5, M-6, Ł-11, H-11, C-7, I-10, L-2, F-8, A-8, A-7, M-9, G-6, D-6, L-5, E-8.

Wśród Czytelników, którzy do 10 stycznia 2014 r. nadeślą prawi-
dłowo rozszyfrowane hasło krzyżówki, rozlosowane zostaną na-
grody książkowe. Za prawidłowo odgadnięte hasło z nr. 4(98) na-
grody wylosowały: monika wysłucha z Godowa, wioleta cybul-
ska z Gołkowic i wiania salamon z Krostoszowic. Gratulujemy! Ha-
sło brzmiało: zbytek na świętego Michała żołędzi wiele śniegu w boże 
narodzenie napędzi.

Nagrody należy odebrać w OK w Gołkowicach w godzinach jego 
pracy.
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zS Gołkowice             WARSZTATY CHEMICZNE
4 listopada uczniowie Gimnazjum w Gołkowicach już drugi raz 

z rzędu uczestniczyli w chemicznych warsztatach laboratoryjnych zor-
ganizowanych przez doktorantów Katedry Chemii Nieorganicznej, 
Analitycznej i Elektrochemii Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Dzięki tym zajęciom gimnazjaliści mieli okazję sprawdzenia naby-
tych w szkole umiejętności laboratoryjnych, uczyli się, jak zapisać ob-
serwacje i wnioski. Poza wiedzą zdobyli nowe doświadczenia i przeko-
nali się, że chemia to nauka eksperymentu i wcale nie musi być nudna. 
W ciągu paru godzin młodzież przeprowadziła kilka wybranych reakcji 
chemicznych. Badanie pH produktów występujących w życiu codzien-
nym człowieka oraz zmiany barwy wskaźników w roztworach o róż-
nym pH, mimo że proste, okazało się bardzo efektowne. Przeprowa-
dziła także eksperymenty związane z otrzymywaniem i własnościami 
wapna gaszonego. Szczególną atrakcją okazało się otrzymanie siarko-
wodoru. Uczniowie przeprowadzili również doświadczenia związane 
z własnościami wybranych związków organicznych, wykrywali biał-
ko i skrobię w produktach spożywczych. Na koniec poznali organiza-
cję wydziału, jak również zwiedzili nowoczesne laboratoria membra-
nowych technik rozdziału służących do oczyszczania wód i ścieków 
(m.in. kopalnianych), a także chromatografii jonowej, ICP-MS i ICP-OES 
– technik analizy instrumentalnej, pozwalających na oznaczanie za-
wartości prawie wszystkich pierwiastków w próbkach. 

Młodzież wykazała się dużą aktywnością na zajęciach. Może w przy-
szłości uczniowie będą kontynuować naukę w tym kierunku.

henryka Mitko

Przedszkole Publiczne w Skrbeńsku zorganizowało dla swych pod-
opiecznych oraz ich rodziców konkurs plastyczny pt. MOJA ULUBIONA 
POSTAĆ BAJKOWA. Prace można było składać do 6 listopada. Technika 
ich wykonania była dowolna. 8 listopada prace oceniło jury, które skła-
dało się z 3 nauczycieli SP w Skrbeńsku. Ogłoszenie wyników oraz roz-
danie pamiątkowych dyplomów i nagród odbyło się 12 listopada. Naj-
pierw wystawa prac została zorganizowana w przedszkolu, teraz moż-
na je zobaczyć w Ośrodku Kultury w Skrbeńsku.

Oto wyniki konkursu: 

1. miejsce: Dominika klyszcz, amelia kubica, norbert 
szczepaniak;

2. miejsce: Rafał łojek, Julia Gustyn, maja matuszny;
3. miejsce: kinga musioł, Piotr ciepły, kamila Gadowska,

sonia Grochowska, maja Grochowska, aleksandra macura, 
tobiasz mendrela, Jakub Brzoza, Jakub Rymanowicz, 
Justyna Papierok, Filip chomicz, Zuzanna Brzoza.

anna prochasek

MOJA ULUBIONA POSTAĆ BAJKOWA

Wyznaczanie pH wybranych produktów spożywczych

Moja ulubiona postać bajkowa-wystawa prac konkursowych

zSP SkrBeŃSko

         PORANKI Z KSIĄżKĄ

W czasach kultury, w której dominuje obraz, duże grono dorosłych, 
jak również dzieci, nie czuje potrzeby kontaktu z książką. Czytanie jest 
dla dzieci i młodzieży czynnością nieciekawą, która przegrywa z nie-
wymagającymi wysiłku telewizją i komputerem. Te jednak, wykorzy-
stywane w nadmiarze i bez ograniczeń, są szkodliwe, bo wywołują 
u dzieci lęki, niepokoje, znieczulają na przemoc i agresję.

Świetlica i biblioteka Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie opraco-
wały i wdrażają w bieżącym roku szkolnym program „Poranki z książ-
ką – proza i poezja dziecięca”. Celem podejmowanych działań jest roz-
budzenie zapału do książek już w okresie dzieciństwa, a tym samym 
ukazanie dzieciom alternatywy na atrakcyjne spędzanie czasu wolne-
go. Środkiem realizacji programu jest stworzenie przez świetlicę i bi-
bliotekę odpowiedniego klimatu, zadbanie o to, aby dzieci kojarzyły 
czytanie z radością. Adresatami programu są dzieci z klas I-III uczęsz-
czające na zajęcia świetlicowe od września 2013 r. do czerwca 2014 r. 

Podczas zajęć stosowane są różne metody stymulujące zaintere-
sowanie książką, od głośnego czytania, przez opowiadanie oparte 
o treść książki, wystawy książek i plac plastycznych, komponowanie 
swobodnych tekstów czy tworzenie albumów i książeczek tematycz-
nych. Dominującą formą aktywności podczas zajęć jest zabawa (od-
twórcza, ruchowa, manipulacyjna, słuchowa, tematyczna i gry dydak-
tyczne). W każdym miesiącu uczniowie poznają jedną z książek lub jej 
dłuższe fragmenty. Tematyce danej książki jest poświęconych również 
kilka zajęć świetlicowych. W zależności od potrzeb uczniów, pomy-
słów powstających w toku pracy i możliwości czasowych na zajęciach, 
stosowane są różne ww. metody i formy pracy z książką. Dotąd odby-
ły się trzy poranki, podczas których uczniowie poznali bohaterów na-
stępujących książek: „Smyk, uprowadzony szczeniak” Holly Webb, „Le-
genda o Lechu, Czechu i Rusie” i „Gromadka Misia Uszatka” Czesława 
Janczarskiego.

g. durczok, i. brudny

Na zajęciach świetlicowych

zS SkrzySzów



LISTOPAD / GRUDZIEŃ 2013

W ostatnim czasie klasy IIa i IIb ze Szkoły Podstawowej w Godo-
wie wzięły udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Śniada-
niowa Klasa”. Program ten ma na celu uświadomienie dzieciom, o co 
tak naprawdę chodzi w racjonalnym odżywianiu. Dobre przyzwycza-

ŚNIADANIOWA KLASA

Propozycja zdrowego śniadania

zSP Godów

DYKTANDO 2013
Tradycyjnie, jak co roku, Biblioteka Publiczna w Łaziskach przy 

współpracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym zorganizowała kon-
kurs ortograficzny pn. Dyktando 2013. Konkurs skierowany był do 
uczniów z klas IV-VI. Chętnych nie brakowało. Do pierwszego etapu 
przystąpiło 30 osób. Do finału zakwalifikowało się po 3 najlepszych 
uczestników z każdej klasy. To oni rywalizowali o tytuł mistrza orto-
grafii w swojej kategorii wiekowej. Zwyciężczynie: kinga adamczyk, 
oliwia salamon i emilia Przygoda otrzymały pamiątkowe dyplomy 
i nagrody książkowe. 

ewa Jeleń

WARSZTATY SUTASZU
W listopadzie w filii bibliotecznej w Krostoszowicach rozpoczę-

ły się warsztaty tworzenia biżuterii z sutaszu. Pomysłodawczynią jest 
sabina wolny z Krostoszowic, osoba niezwykle energiczna, obdarzo-
na wieloma talentami i przede wszystkim chętna do działania. Dzię-
ki artystycznej duszy odkryła między innymi sutasz, czyli rodzaj haftu 
ręcznego wykorzystywanego do tworzenia biżuterii. Wykonuje orygi-
nalne kolczyki, wisiorki, bransoletki, którymi obdarowuje znajomych 
i rodzinę. Ostatnio postanowiła zarazić swoją pasją inne kobiety, które 
chcą wyjść z domu, a przy okazji twórczo się rozwijać.

Na pierwszych i drugich zajęciach trzynaście pań z Krostoszowic 
i okolic, pod okiem Sabiny, uczyło się wykonywać bransoletki. Szyb-
ko okazało się, że sztuka sutaszu wymaga cierpliwości oraz niezwykłej 
dokładności. Na kolejnym spotkaniu, w ciągu dwóch godzin żmudnej 
pracy przy użyciu igły, nitki i sznurka oraz koralików, powstały zalążki 
kolczyków o przeróżnej kolorystyce. 

Spotkania odbywają się co dwa tygodnie, w środy w godz. 17:30–
–19:30 w Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Krostoszowicach. 
Wielkie podziękowania należą się adrianie spandel za udostępnienie 
pomieszczeń świetlicy na potrzeby zajęć. Na warsztatach panuje bar-
dzo życzliwa atmosfera. A dzięki dużym pokładom cierpliwości i bez-
interesowności prowadzącej, powstają oryginalne ozdoby. Za sprawą 
Sabiny Wolny wiele uczestniczek odkryło w sobie nową pasję. Dla wie-
lu kobiet sutasz stał się sposobem na kreatywne spędzanie wolnego 
czasu.

adriana piwońskaZmagania z ortograficznymi pułapkami

Zwyciężczynie Dyktanda 2013 Efekty pracy z igłą, nitką, sznurkiem sutaszowym i koralikami

jenia żywieniowe wprowa-
dzone w dzieciństwie w na-
turalny sposób przenoszone 
są w dorosłość, dlatego tak 
ważna jest edukacja w tym 
zakresie. W ramach progra-
mu dzieci pod kierunkiem 
wychowawczyń katarzyny 
hudek i wiesławy ostrzo-
łek uczestniczyły w zaję-
ciach promujących zdrowe 
odżywianie, poznały znacze-
nie piramidy żywieniowej. Wykorzystały zdobytą wiedzę w praktyce. 
Wykonały plakaty promujące zdrowe odżywianie, tworzyły wiersze 
i rymowanki na ten temat. Wspólnie przygotowały zdrowe śniadanie, 
które było jednocześnie pracą konkursową w konkursie towarzyszą-
cym programowi. Zajęcia w ramach programu były dla dzieci nie tylko 
źródłem wiedzy, ale także świetną zabawą.

wiesława ostrzołek

Piramida zdrowego żywienia
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SPOTKANIE INTEgRACYJNE
Niedawno obchodzone święto ludzi III wieku – Ogólnopolski Dzień 

Seniora (20.11.) oraz muzyków i chórzystów, którym patronuje św. Ce-
cylia (22.11), były dobrą okazją do zorganizowania spotkania integra-
cyjnego. Takie właśnie odbyło się 28 listopada w Skrbeńsku. Do śpie-
waków i seniorów dołączyły jeszcze członkinie skrbeńskiego KGW.

Spotkanie poprzedziła msza św. odprawiona w miejscowym ko-
ściele przez ks. proboszcza mieczysława kubistę w intencji wszyst-
kich żywych i zmarłych człnków ww.organizacji. Dalsza część odby-
ła się w OK. Uczestników przywitał henryk klyszcz – przewodniczą-
cy koła PZERiI, życząc wszystkim przyjemnego biesiadowania i miłe-
go spędzenia wieczoru. Gośćmi tego spotkania byli: antoni tomas 
– przewodniczący Rady Gminy, mariusz adamczyk – wójt, aurelia 
tomas – sekretarz Zarządu Oddziału Rejonowego PZERiI w Wodzisła-
wiu Śl., przedstawiciele rady sołeckiej i miejscowego klubu sportowe-
go oraz ks. Proboszcz. Goście złożyli okazjonalne życzenia wszystkim 
uczestnikom, podkreślając pomysłowość zorganizowania spotkania 
3 w 1, czyli integracyjnego w całym tego słowa znaczeniu.

Z programem artystycznym wystąpili uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Skrbeńsku, przedstawiając repertuar poważny – utwory zwią-
zane ze Świętem Niepodległości oraz lekki, na wesoło. W tym ostat-
nim, prócz piosenek i wierszy, znalazło się przedstawienie o Królewnie 
Śnieżce zaprezentowane w gwarze śląskiej. Zostało ono z aplauzem 
przyjęte przez publiczność i nagrodzone wielkimi brawami. Program 
występów opracowała i czuwała nad jego przebiegiem helena niem-
czyk, nauczycielka tutejszej szkoły.

Wspólne biesiadowanie urozmaicał zespół Melodia, którego kie-
rownikiem już od lat jest Jan kozieł.

I tak przy wspólnym poczęstunku, śpiewie i miłych rozmowach 
przy stole odbywała się integracja skrbeńskich organizacji i ich człon-
ków.

a.t.

Uczestnicy spotkania integracyjnego

Królewna Śnieżka w wykonaniu uczniów miejscowej szkoły

PRZEgLĄD 
ZESPOŁóW 

fOLKLORYSTYCZNYCH 
W 21 dniu listopada br. w Ośrodku Kultury w Gołkowicach odbył się 

Przegląd Zespołów Folklorystycznych działających na terenie Lokalnej 
Grupy Działania „Morawskie Wrota”.

Do przeglądu zgłosiło się 7 zespołów: 

1. Podbuczanki z Podbucza;
2. Gorzyczanie z Gorzyc;
3. kalina z Łazisk;
4. Familijo ze Skrzyszowa;
5. Ballada z Godowa;
6. melodia ze Skrbeńska;
7. Gospodynki z Krostoszowic.

Po burzliwych obradach komisja konkursowa dokonała wyboru 
najlepszych zespołów:

1. Gorzyczanie
2. Podbuczanki
3. Familijo

Zwycięzcy otrzymali nagrody pieniężne ufundowane przez Wójta 
Gminy Godów.

Pięciu najlepszym zespołom wręczono pamiątkowe statuetki, na-
tomiast wszystkie otrzymały dyplomy. Na zakończenie imprezy go-
ścinnie wystąpił chór Echo z Gołkowic. 

Przegląd został zrealizowany w ramach projektu „Zakup strojów 
ludowych kultywowaniem tradycji i kultury Gminy Godów” dofinan-
sowanego w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii roz-
woju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 w zakresie małych projektów. 

beata wala
Referat Funduszy zewnętrznych

i zamówień publicznych

Zdobywcy 1. miejsca – zespół Gorzyczanie



DWADZIEŚCIA LAT MINĘŁO...

30 listopada br.zespół Familijo świętował 20-lecie swojej działalno-
ści. Obchody rozpoczął od uroczystej mszy św. odprawionej w miej-
scowym kościele przez o. Józefa Tatarczyka w intencji wszystkich 
członków zespołu i ich rodzin oraz za zmarłych. Celebrans bardzo 
ciepło mówił o osiągnięciach tej grupy folklorystycznej, podkreśla-
jąc jej wkład w kultywowanie tradycji i kultury śląskiej nie tylko w so-
łectwie i gminie, ale także w województwie, a nawet kraju. W czasie 
mszy wystąpił Zespół Śląskiej Pieśni Ludowej „Silesia” z gminy Łubnia-
ny w Opolskiem, który zaśpiewał m.in. utwór „Ave Maria” w zupełnie 
innej aranżacji, niż dotychczas znane.

Druga część obchodów odbyła się w Ośrodku Kultury w Skrzyszo-
wie,przy którym Familijo działa. Wszystkich uczestników tej pięknej 
uroczystości powitali Urszula Santarius – kierownik zespołu i Ber-
nard Oślizło – jego członek. Swoją obecnością zaszczycili ją również 
goście, a wśród nich: Antoni Tomas – przewodniczący RG Godów, 
Mariusz Adamczyk – wójt, Zygmunt Skupień – radny, Eugeniusz 
Wala – przewodniczący Rady Powiatu Wodzisławskiego, Henryk Ho-
lesz – sołtys Skrzyszowa, Tatiana Stopyra – dyrektor GCKSiT w Godo-
wie, Paweł Sobik – kierownik OK w Skrzyszowie, Adriana Cudnow-
ska – dyrektor Zespołu Szkół i Mariola Moczała – dyrektor Przedszko-
la Publicznego w Skrzyszowie, Irena Stokowy (współzałożycielka ze-
społu) i Ludwik Piechaczek – byli wójtowie, Lidia Skupień – prze-
wodnicząca miejscowego koła PZERiI, Leon Dobrowolski – prezes 
skrzyszowskiej OSP oraz laureatki konkursu „Po naszymu,czyli po ślą-
sku”: Monika Organiściok, Marta Twardzik i Betina Zimończyk.

W życzeniach składanych zespołowi wszyscy podkreślali jego rolę 
w propagowaniu śląskości i obyczajów naszej ziemi, a także to, że 
Familijo stała się ambasadorem Skrzyszowa i Gminy Godów na całym 
Śląsku, w Warszawie i za granicą. Były też życzenia zdrowia, wszelkiej 
pomyślności i dalszego tak efektywnego działania dla dobra lokalnej 
społeczności.

Część biesiadną rozpoczął zespół-solenizant, przedstawiając za-
bawne scenki z zajęć lekcyjnych opartych na wspomnieniach wystę-
pujących pod wspólnym tytułem „Familijo wraca do szkoły”.

W roli rechtorki gościnnie wystąpiła Mariola Moczała, a w roli schul-
inspektora doskonale sprawdził się Alojzy Oślizło. Całość wymyśli-
ła i wyreżyserowała Urszula Santarius. Występ bardzo spodobał się 
publiczności, która gromkimi brawami nagrodziła familijnych akto-
rów. Po nich wystąpił ZŚPL Silesia, zwany zespołem rodzinnym, gdyż 
w jego skład wchodzą 2 siostry i brat i tylko akordeonista Artur Szy-
maniec nie należy do rodziny. Warto tu podkreślić, że siostry Gabriela 
Dworakowska i Barbara Wysocka są laureatkami telewizyjnej „Szan-

Zespoły Familijo i Silesia oraz o. J. Tatarczyk

Familijo w szkole

Zespół Rychwałdzianie

sy na sukces”, a ponadto Pani Gabrysia jest również laureatką konkursu 
„Po naszymu, czyli po śląsku”. Laureatem tego konkursu jest również 
ich brat Krystian Czech – instrumentalista, solista, założyciel i kierow-
nik zespołu. Silesia jest rówieśnicą Familii – 20-lecie swojego istnienia 
obchodziła 17 listopada br.

Jeszcze jeden zespół, który uświetnił tę uroczystość, to zaprzyjaź-
niony z Familiją zespół Rychwałdzianie z Czech, goszczący nie po raz 
pierwszy w Skrzyszowie. On również wystąpił z programem artystycz-
nym i został bardzo mile przyjęty.

Ostatnim zespołem, który w tym dniu zagościł na scenie skrzy-
szowskiego OK, był Zespół Biesiadny Gerwazego Mikułki. Ten naj-
dłużej zabawiał uczestników, bo do późnych godzin wieczornych. A że 
to były andrzejki, zabawa była urozmaicona.

Cała uroczystość przebiegła w bardzo miłej, rzeczywiście familijnej 
atmosferze.

I jeszcze podziękowania. Familijo składa je wszystkim, którzy w ja-
kikolwiek sposób przyczynili się do organizacji i przebiegu obchodów 
jej porcelanowej rocznicy. Jednak na szczególne podziękowania zasłu-
żyli: Tatiana Stopyra i pracownicy GCKSiT – za przygotowanie lokalu 
i świetnego jedzenia, Maria i Jan Klapuchowie – za wyborny kołacz 
i coś jeszcze, Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju – za pomoc finan-
sową,goście-za życzenia i kwiaty.

Dla takich chwil warto poświęcić swój czas i dalej śpiewać.

W imieniu zespołu Familijo
Bernard Oślizło

ZAPROSZENIE
Zespół Kalina z Łazisk zaprasza wszystkich, którym bliska i miła 

sercu jest dobra muzyka, na koncert kolędowy zespołu

zwanego też Polskimi Gregorianami – jedynego w Polsce, który 
śpiewa pieśni w stylu gregoriańskim. Koncert odbędzie się 05 stycz-
nia 2014 r. o godzinie 17:00 w kościele parafialnym w Łaziskach.

Warto nadmienić, że w VI edycji programu MUST BE THE MUSIC 
w telewizji POLSAT zespół doszedł do półfinału.

Organizatorzy

jESTEŚMy PO rAZ SETNy!
To już 100. numer naszego czasopisma samorządowego „Jeste-

śmy”. Jego redagowanie i wydawanie rozpoczęliśmy ponad 18 lat temu. 
W ciągu tego okresu zmieniały się nie tylko składy Rady Gminy Godów 
(RG jest jednostką nadrzędną nad gazetą) i składy redakcji, ale także re-
daktorzy techniczni, wydawcy, no i – oczywiście – zmieniała się szata 
graficzna, co dla Was, Czytelników, jest najbardziej zauważalne. Dla nas 
jednak, twórców czasopisma, najbardziej istotny jest fakt, że z roku na 
rok zwiększa się zainteresowanie Mieszkańców gminy Godów i nie tylko 
naszym „Jesteśmy”. To nas bardzo cieszy, ale jednocześnie obliguje do 
jeszcze większej uwagi, rzetelności i wiarygodności w przedstawianiu 

materiału informacyjnego. A co się nie zmieniło? Na pewno tematyka 
przedstawiająca nie tylko sprawy dotyczące naszej gminy jako jednostki 
administracji państwowej i środowiska lokalnego oraz ważne wydarze-
nia z gmin ościennych i całego kraju, a także drukarnia, w której gazeta 
od pierwszego wydania otrzymuje ostateczny szlif. 

Korzystając z okazji, naszym Czytelnikom i Sympatykom dziękuje-
my za wszelkie przejawy życzliwości i wyrozumiałości, a Autorom tek-
stów – za współpracę. Wszystkim natomiast życzymy radosnych i po-
godnych Świąt Bożego Narodzenia, a w nowym, 2014 roku – wiele 
zdrowia, spokoju i pozytywnego patrzenia na świat.

Zespół Redakcyjny
i Współtwórcy „Jesteśmy”

Nr 1/95 WRZESIEŃ
Pierwszy nr naszej gazetki samorządowej jeszcze pod inną nazwą

Nr 4(33) SIERPIEŃ-PAŹDZIERNIK 2001 Nr 3(28) LIPIEC-WRZESIEŃ 2000 

Nr 4(24) SIERPIEŃ-WRZESIEŃ 1999 

Nr 3(19) MAJ-CZERWIEC-LIPIEC 1998 

WYBRANE OKŁADKI
Prezentujemy Państwu zestawienie wybranych okładek spo-

śród wydanej już setki. Na początku tytuł gazetki brzmiał Wczo-
raj-Dziś-Jutro jednak już od numeru drugiego został zmieniony 
na funkcjonujący do dziś Jesteśmy. Możemy porównać zmieniają-
cą się szatę graficzną. Zmieniał się nagłówek, rozmieszczenie jak 
i zawartość pierwszych stron. Od 2004 r. mamy kolorową okładkę. 
Wiosną 2012 r. odświeżyliśmy stronę graficzną całej gazetki i w tej 
formie ją aktualnie wydajemy.

Warto też przypomnieć, że 1. numer był bezpłatny, 2. koszto-
wał 0,70 zł, a za numery 3–8 zapłaciliśmy 0,50 zł. Od numeru 9. aż 
do dzisiaj wszystkie są bezpłatne. Za to składamy podziękowania 
poprzednim i obecnym Władzom Samorządowym.
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JESTEŚMY PO RAZ ZETNY!

ZMIANY DOTYCZĄCE OPŁAT ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI

PÓŁ WIEKU DZIAŁALNOŚCI 

NIEZWYKŁY GOŚĆ W GODOWIE

INTERNETOWA TV GODÓW

SUKCES SKRZYSZOWSKICH
SKATERÓW

PORANKI Z KSIĄŻKĄ

PRZEGLĄD ZESPOŁÓW 
FOLKLORYSTYCZNYCH

Pokój na ziemi ludziom,
Na niebie cisza gwiazd.

Grają anieli,
Świat się chlebem dzieli,

Każdy z nas 
Ma dziś świąteczny czas.

NIECH ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA
DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW

NASZEJ GMINY I ICH GOŚCI
BEDĄ PEŁNE SPOKOJU, ZADOWOLENIA I RADOŚCI,

A ROK 2014 OBFITUJE W SPEŁNIONE MARZENIA,
ZREALIZOWANE PLANY I SZCZĘŚLIWE CHWILE.

RADA I WÓJT GMINY GODÓW

Zespół Familijo był organizatorem tego-
rocznego spotkania opłatkowego z laureata-
mi konkursu „Po naszymu, czyli po śląsku”, 
zwanymi inaczej Czelodką Ślązaków. Rozpo-
częło się ono od mszy świętej koncelebrowa-
nej w skrzyszowskim kościele, którą odpra-
wiło 5 księży pod przewodnictwem ks. arcy-
biskupa seniora Damiana Zimonia. Księdza 
Arcybiskupa przywitały Ślązaczki Roku ze 
Skrzyszowa – Hildegarda Szkatuła i Hanna 
Kołek. Zarówno Familijo jak i Czelodka Śląza-
ków aktywnie uczestniczyły we mszy – w li-
turgii słowa psalmy zaśpiewały członkinie Fa-
milii, one też przyniosły dary ołtarza, a mo-
dlitwę wiernych poprowadzili członkowie 
obu zespołów. Bardzo dużo uczestników było 
w śląskich strojach ludowych, co podkreśla-
ło niezwykłość tego wydarzenia. W czasie 
mszy grał i śpiewał zespół Janusza Macosz-
ka z Istebnej – Ślązaka Roku 2010. Zaśpiewa-
ła również Ślązaczka Roku 2001 – Betina Zi-
mończyk.

Ks. Arcybiskup podziękował wszystkim 
za udział we mszy świetej. Szczególne sło-
wa uznania skierował pod adresem wice-
marszałek Senatu RP Marii Pańczyk – Po-
zdziej, pomysłodawczyni konkursu, dzięku-
jąc jej za krzewienie śląskości, podtrzymywa-
nie tradycji i kultury Ślązaków. Na zakończe-
nie ks. proboszcz Witold Tatarczyk podzię-
kował ks. Arcybiskupowi seniorowi i pozosta-
łym celebransom za uroczyste sprawowanie 
mszy św., zespołowi J. Macoszka za jej uświet-
nienie, a Familii – za przygotowanie całej uro-
czystości.

Druga część tego spotkania odbyła się 
w Gościńcu Wodzisławskim.Przybyłych tam 
gości powitały skrzyszowskie członkinie Cze-
lodki Ślązaków H. Szkatuła i H. Kołek. A goście 
byli znamienici: senator M. Pańczyk-Poz-
dziej, marszałek województwa śląskiego Mi-
rosław Sekuła, ks. arcybiskup senior D. Zi-
moń, Honorowy Obywatel Gminy Godów 
ks. infułat Paweł Pyrchała, proboszcz para-
fii skrzyszowskiej ks. W. Tatarczyk, przewod-
niczący RG Antoni Tomas, wójt Mariusz 

SPOTKANIE OPŁATKOWE

Adamczyk, jego zastępca Tomasz Kaspe-
ruk, przewodniczący RPW Eugeniusz Wala, 
wójt Krzyżanowic Grzegorz Utracki, starosta 
czeskich Piotrowic Marian Lebiedzik, byli 
wójtowie Irena Stokowy i Ludwik Piecha-
czek, gospodarze Gościńca Wodzisławskie-
go Danuta i Lucjan Wnukowie, a także pre-
zes Radia Katowice Henryk Grzonka, prezes 
Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju 
Ryszard Leszczyński. Bardzo serdecznie 
powitano również właściciela firmy RDUCH 
Elektroakustyka Jana Rducha, dzięki które-
mu wszystkie imprezy organizowane przez 
Familijo mają odpowiednią aparaturę nagła-
śniającą.

Specjalne powitanie zostało skierowane 
pod adresem Czelodki Ślązaków, której licz-
ba stale się powiększa. Co roku przybywa ich 
czworo, a dotyczczas konkursów było 23. Tak 
więc jest to już spora grupa ludzi.

W czasie spotkania głos zabrali: M. Pań-
czyk-Pozdziej, abp senior D. Zimoń, M. Adam-
czyk, M. Sekuła, H. Grzonka. Złożyli oni ży-
czenia świąteczne i noworoczne wszystkim 

obecnym, a Familii pogratulowali wspaniałej 
organizacji spotkania i zapewnienia podnio-
słej, a jednocześnie rodzinnej atmosfery.

W świąteczny nastrój uroczystości wpro-
wadził uczestników Zespół Kameralny ze 
Skrzyszowa, którym kieruje Danuta Szczyp-
ka. Wystąpiła też Familijo, a po niej laureaci 
konkursu „Po naszymu, czyli po śląsku”. Praw-
dziwą furorę zrobił 5-letni Mikołaj Dziedzic 
– Ślązak Roku 2012 w kategorii Dziecięco-
Młodzieżowej, którego gawęda została przy-
jęta burzą oklasków. Po nim swoje monolo-
gi zaprezentowali jeszcze tegoroczni laure-
aci: Ewelina Sokół-Galwas z Wodzisławia 
Śl.-Wilchw, Robert Garcarzyk z Mikołowa, 
Agnieszka Drobna z Zabełkowa oraz 15-let-
nia Aleksandra Swoboda z Chełmu Śl. Wszy-
scy wystepujący otrzymali zasłużone brawa.

A później były już tylko wspólne rozmowy, 
wspomnienia, nawiązywanie nowych znajo-
mości – oczywiście przy świetnym jedzeniu 
i wybornym kołaczu, który został podarowa-
ny przez Marię i Jana Klapuchów, za co na-
leżą im się serdeczne podziękowania. Wiele 
smakołyków upiekły i ugotowały członkinie 
Familii, a nad całością czuwała niezawodna 
Urszula Santarius.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek spo-
sób przyczynili się do tego, aby ta niezwy-
kle barwna impreza się udała, organizato-
rzy składają serdeczne podziękowania. Była 
to fantastyczna promocja Skrzyszowa i całej 
Gminy Godów.

B.O.


