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          Szanowni  
Mieszkacy ń

Gminy Godów !

         W związku z końcem  kadencji 2010-

2014   serdecznie dzikuj ę ę
Wszystkim, którzy wspierali mnie  i 

dzielili się swoimi uwagami

 i spostrzeżeniami, pomagając mi w  

wykonywaniu obowiązków  

Przewodniczącego  Rady Powiatu 

Wodzisławskiego.

     W następnej kadencji przy Waszym  

wsparciu nadal będę dbał o  potrzeby 

Mieszkańców.

Prosz o Wasze głosy.ę  

Książeczka  koloru żółtego, lista nr 26  

(ostatnia kartka), KW Wspólnota 

Samorządowa   -

miejsce  nr 1.

      Dziękuję i pozdrawiam.

                                                               

Eugeniusz Wala

Szanowni
MieSzkańcy

GMiny Godów!
W związku z końcem kadencji 2010-2014 
Serdecznie dziękuję wSzyStkiM, 
którzy wspierali mnie i dzielili się swoimi 
uwagami i spostrzeżeniami, pomagając 
mi w wykonywaniu obowiązków 
Przewodniczącego Rady Powiatu 
Wodzisławskiego.

W następnej kadencji przy Waszym 
wsparciu nadal będę dbał o potrzeby 
Mieszkańców.

ProSzę o waSze GłoSy.
Książeczka koloru żółtego, lista nr 
26 (ostatnia kartka), KW Wspólnota 
Samorządowa – miejsce nr 1.
Dziękuję i pozdrawiam.

Eugeniusz Wala



Skrbeńscy emeryci obchodzili jubileusz 30- lecia Koła PZERiI 16 paź-
dziernika na spotkaniu w miejscowym ośrodku kultury. Świętowanie 
rozpoczęto od występów artystycznych Dominiki i Mateusza Klysz-
czów – uczniów Szkoły Podstawowej w Skrbeńsku a jednocześnie Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jastrzębiu-Zdroju oraz występu 
grupy wokalnej Wiolinki działającej przy OK w Skrbeńsku pod kierun-
kiem Martyny Lipus. Przybyłych na tę uroczystość członków PZERiI 
oraz gości przywitał Henryk Klyszcz, przewodniczący Koła w Skrbeń-
sku, po czym przedstawił historię tej organizacji w sołectwie.

Z okazji 30-lecia istnienia Koło PZERiI w Skrbeńsku zostało uhono-
rowane przez Zarząd Oddziału Rejonowego w Wodzisławiu Śl. dyplo-
mem uznania za całokształt działalności. Dyplomy otrzymali również 
długoletni członkowie zarządu Koła oraz jego sympatycy: Ludmiła 
Baranek, Elżbieta Caniboł, Irena Moczała, Alina Szkatuła, Anto-
ni Bryła, Jan Kozieł, Franciszek Moczała. Dyplomy wręczył Tadeusz 
Kawalerowicz, przewodniczący ZOR PZERiI w Wodzisławiu Śl. pod-
kreślając, że chociaż Koło w Skrbeńsku jest najmniejsze liczebnie w re-
jonie wodzisławskim, nie poddaje się organizacyjnie i nie odbiega od 
innych w realizacji zadań statutowych. Wszystkim obecnym zaś złożył 
życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności, ale przede wszystkim sza-
cunku w rodzinie i życzliwości najbliższych. Podobne życzenia z do-
datkami w postaci kwiatów i drobnych upominków na ręce H. Klysz-
cza złożyli goście: Antoni Tomas – przewodniczący RG w Godowie, 
Mariusz Adamczyk – wójt oraz Lidia Skupień z małżonkiem, Franci-
szek Gajdosz z małżonką, Stanisław Fornalski z małżonką – przed-
stawiciele emeryckiej organizacji w Skrzyszowie, Łaziskach i Gołkowi-
cach,a także Tatiana Stopyra – dyr.GCKSiT w Godowie, Bogumiła Ca-
niboł – kierownik OK w Skrbeńsku, A. Szkatuła – przew. miejscowego 
KGW, F. Moczała – sołtys Skrbeńska.

Niedawno jubileusz Złotych Godów obchodzili obecni na spotka-
niu Elżbieta i Bolesław Canibołowie – długoletni członkowie PZERiI. 
Im także złożono życzenia wszystkiego,co najlepsze i doczekania ko-
lejnych jubileuszy. Ukoronowaniem wszystkich życzeń było wspólne 
zaśpiewanie „Sto lat”.

W miłej i odświętnej atmosferze przy akompaniamencie pana Hel-
muta tańczono i bawiono się do późnych godzin wieczornych.

Bogumiła Caniboł

OPTYK
 OKULISTA

GODÓW, UL. 1 MAJA 11 A – C.H. KRZYŻOK
REJESTRACJA: 883 915 890 

TAK TANIO JESZCZE NIE BYŁO!!!

BADANIE WZROKU 
POMIARY OPTOMETRYCZNE

WYKONYWANE PRZEZ SPECJALISTÓW Z GLIWIC, KATOWIC,  
JASTRZĘBIA- ZDROJU – NAJTANIEJ W REGIONIE!

OFERTA „TNIEMY CENY”
DOTYCZY OKULARÓW KOREKCYJNYCH DO DALI, 

BLIŻY ORAZ WSZYSTKICH OKULARÓW DLA DZIECI

PO CO PRZEPŁACAĆ!!! SPRAWDŹ NAS! 
Szczegóły dostępne w salonach: 

 KRZYŻANOWICE GODÓW
 UL. WYZWOLENIA UL. 1 MAJA 11 A 
 TEL: 530 440 832 TEL: 883 915 890

KROSTOSZOWICKI 
PÓŁMARATON 

W Gminie Godów, pomimo jesiennej aury, nie ustają zmagania 
sportowe. W niedzielę 26 października pogoda sprzyjała wszystkim 
miłośnikom biegania, którzy licznie stawili się na starcie III Półmarato-
nu w Krostoszowicach. 105 zawodników wyruszyło na crossową trasę, 
by przemierzyć trudny dystans 21,1 kilometrów składający się z trzech 
okrążeń po 7,04 kilometra. Trasa cechowała się licznymi podbiega-
mi, jednak nie odstraszyło to nawet najmłodszych biegaczy. Każdy 
z uczestników mógł ukończyć bieg po dowolnej liczbie okrążeń, gdyż 
nie dystans był tu najważniejszy, lecz sam udział i promocja zdrowego 
stylu życia oraz sportowej rywalizacji. 

Dodatkową zachętą i motywacją dla wszystkich biorących udział 
w półmaratonie były, przygotowane przez organizatorów, oryginal-
ne pamiątkowe medale, które wręczane były każdemu, kto ukończył 
bieg. Najlepsze wyniki uzyskali zawodnicy spoza gminy Godów.

Po zakończeniu zawodów dla biegaczy przygotowano ciepły posi-
łek oraz napoje. Zwycięzcom tradycyjnie wręczono puchary oraz na-
grody. Dodatkowo sklasyfikowano najlepszych zawodników z gminy 
Godów, a byli nimi kolejno: Paweł Mencewicz, Dominik Dostoł oraz 
Mariusz Wyszkoń. Uhonorowano również najmłodszych uczestni-
ków imprezy – dziesięcioletnią Emilię Kozielską oraz ośmioletniego 
Macieja Dębowskiego. 

Organizatorami III Półmaratonu w Krostoszowicach byli KS „Forma” 
Wodzisław Śląski i Gmina Godów. Zawody zorganizowano w ramach 
realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fi-
zycznej w Gminie Godów w roku 2014, współfinansowanego ze środ-
ków budżetu Gminy Godów. 

Michał Kozielski

U NAS WIELE SIĘ DZIEJE
Wiele zmieniło się od pierwszego dzwonka w Szkole Podstawowej 

w Godowie. Placówka zyskała nowy wygląd, wejścia, korytarze, sale 
lekcyjne (informatyczna, języka angielskiego), a to jeszcze nie koniec 
modernizacji obiektu.

Uczniowie szybko odnaleźli się w odmienionym wnętrzu szkoły, by 
pogłębiać swoją wiedzę i rozwijać swoje zainteresowania. Nie zawsze 
robią to na lekcjach. Już w tym roku szkolnym uczestniczyli w spotka-
niu z przedstawicielami policji (klasa I A i I B), straży miejskiej (klasa II 
i III), by nauczyć się i przypomnieć zasady bezpiecznego poruszania 
się po drodze, w czasie spotkania niebezpiecznego psa i innych czy-
hających zdarzeń. Przeżyli też niesamowitą lekcję przyrody z Andrze-
jem Pająkiem, miłośnikiem egzotycznych gadów i płazów,który przy-
wiózł ze sobą jaszczurki, węże i żółwie. Wielu ochotników uczestniczy-
ło w konkursie zorganizowanym przez herpetologa i odważnie doty-
kało niektórych zwierzątek.

Uczniowie klas IV-VI kształcili swe obywatelskie postawy, zwiedza-
jąc w Ośrodku Kultury w Gołkowicach wystawę poświęconą 95. rocz-
nicy wybuchu I Powstania Śląskiego. Sami również zorganizowali wy-
bory do samorządu szkolnego. Nie zabrakło również wycieczek. Klasy 
starsze pojechały do Energylandii w Zatorze, klasa II do Chaty Chlebo-
wej w Górkach Małych. Ponadto uczniowie chętnie uczestniczyli w im-
prezach i uroczystościach, które na stałe wpisały się w kalendarz go-
dowskiej placówki – Europejski Dzień Języków, pasowanie na ucznia, 
Dzień Edukacji Narodowej czy liczne zawody sportowe. Jednym sło-
wem – w szkole na górce nie można się nudzić.

Justyna Chrzan

ZAPROSZENIE
Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Godów do udzia-

łu w konkursie plastycznym pn. Szok twórczości kolędowej. Te-
matem tegorocznej edycji konkursu jest portret Mikołaja. Prace 
wraz z formularzem zgłoszeniowym można składać w Gminnej Bi-
bliotece Publicznej w Godowie oraz we wszystkich filiach biblio-
tecznych najpóźniej do 10 grudnia 2014 roku. Do udziału zapra-
szamy zarówno dzieci, jak i dorosłych. Prace oceniane będą w kil-
ku kategoriach wiekowych – szczegółowy regulamin oraz formu-
larz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej biblioteki.

Katarzyna Holesz

30-LECIE KOŁA PZERiI 
W SKRBEŃSKU

Start zawodników półmaratonu
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ZSP GODÓW

Spotkanie kl. III z przedstawicielem straży miejskiej
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Mirosław Andreczko
Kandydat do Rady Powiatu

Lista 3 nr 1

Wspólnie dla 
rozwoju

Popieram - Grzegorz Matusiak
Poseł na Sejm RP

Uczestnicy uroczystości w Skrbeńsku

Goście na jubileuszu w Skrbeńsku
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 Kulturalny grudzień
Świąteczny koncert projektu ADULT+ pod kierownictwem ar-

tystycznym Dawida Koczego otworzy tegoroczną, 11.  Bożona-
rodzeniową Wystawę Rękodzieła, która odbędzie się w dniach 
5, 6, 7 grudnia w Ośrodku Kultury w Gołkowicach. Poza tradycyj-
nymi kolędami i pastorałkami grupa zaskoczy wyjątkową oprawą 
sceniczną.

Wśród prezentowanych prac znajdą się świąteczne ozdoby wy-
konane z koronki, drewna; wyroby szydełkowane, frywolitki, biżu-
teria, czy świąteczne stroiki. Wystawa czynna będzie w godzinach:

•	w piątek od 18.00 do 20.00 – koncert kolędowy „ADULT +”;
•	w sobotę od 12.00 do 19.00 – w tym czasie o 16.00 odbędzie 

się spotkanie najmłodszych dzieci z Mikołajem poprzedzone wy-
stępem TEATRU NASZEJ WYOBRAŹNI ze specjalnym świątecz-
nym programem ( zapisy i wpłaty do 28 listopada w OK w Gołko-
wicach-szczegółowe informacje pod nr tel. 32 47 27 532);

•	w niedzielę od 10.00 do 17.00.

WAŻNE DLA WYSTAWCÓW! 
Wszystkich zainteresowanych udziałem w wystawie zaprasza-

my do zgłoszenia swojego uczestnictwa do 28 listopada w OK 
w Gołkowicach (tel. 324727532 lub okgolkowice@gckgodow.pl)

Judyta Marcol
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SZANOWNI MIESZKAŃCY 
GMINY GODÓW!

W 27 dniu października 2014 roku odbyła się 
L sesja rady Gminy GodóW. podjęto uchWały 

W następujących spraWach:

•	podatku od nieruchomości na 2015 rok;

•	Wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz określenia za-
sad poboru, terminów poboru i terminów płatności w 2015 rok;
Ustalono	wysokość	stawki	opłaty	od	posiadania	psów	w	wysokości	
40,00 zł za	każdego	psa.

§ 1. roczne staWki podatku
od nieruchomości:

1. Od	grUntów:
a. związanych	 z	 prowadzeniem	 działalności	 gospodar-
czej,	bez	względu	na	sposób	zakwalifikowania	w	ewi-
dencji	gruntów	i	budynków,	od	1	m2	powierzchni		

   0,84 zł
b. pod	jeziorami,	zajętych	na	zbiorniki	wodne	retencyjne	
lub	elektrowni	wodnych	od	1	ha	powierzchni	 4,23 zł

c. pozostałych,	 w	 tym	 zajętych	 na	 prowadzenie	 od-
płatnej	statutowej	działalności	pożytku	publicznego	
przez	organizacje	pożytku	publicznego,	od	1	m2	po-
wierzchni	 0,31 zł

2.	Od	bUdynków	lUb	ich	części:
d. mieszkalnych	 oraz	 zajętych	 wyłącznie	 na	 potrzeby	
mieszkalne,	od	1	m2	powierzchni	użytkowej	 0,71 zł

e. związanych	 z	 prowadzeniem	 działalności	 gospodar-
czej	oraz	od	części	budynków	mieszkalnych	zajętych	
na	 prowadzenie	 działalności	 gospodarczej,	 od	 1	m2	
powierzchni	użytkowej	 18,98 zł

f. zajętych	 na	 prowadzenie	 działalności	 gospodarczej	
w	zakresie	obrotu	kwalifikowanym	materiałem	siew-
nym,	od	1	m2	powierzchni	użytkowej	 9,13 zł

g. zajętych	 na	 prowadzenie	 działalności	 gospodar-
czej	w	zakresie	świadczeń	zdrowotnych,	od	1	m2	po-
wierzchni	użytkowej	 4,67 zł

h. garaży,	od	1	m2	powierzchni	użytkowej	 4,60 zł
i. pozostałych,	 w	 tym	 zajętych	 na	 prowadzenie	 od-
płatnej	statutowej	działalności	pożytku	publicznego	
przez	organizacje	pożytku	publicznego,od	1	m2	po-
wierzchni	użytkowej	 4,40 zł

3.	Od	bUdOwli	–	2%	ich	wartOści.
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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-
siadanie	psa;
w	przypadku	powstania	obowiązku	wniesienia	opłaty	(wejście	w	po-
siadanie	psa)	w	i	półroczu,	opłata	wynosi	40,00	zł,	a	w	drugim	półro-
czu	–	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 micro-
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. 

•	podatku od środków transportu na 2015 rok;
/treść uchwały można znaleźć na stronie internetowej naszej gminy 
www.godow.bip.info.pl/

•	zmiany uchwały nr XL/305/13 rady Gminy Godów z 23 grudnia 
2013 roku w sprawie budżetu Gminy Godów na 2014 rok;

•	zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Godów na lata 
2013-2017;

•	zmiany statutu Gminnej biblioteki publicznej w Godowie;
•	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 2014;
Powyższa uchwała dotyczy przekazania kwoty 1.218,17 zł na pokry-
cie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii dla uczniów 
z naszej gminy Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w punkcie kate-
chetycznym w Wodzisławiu Śl. 

•	Wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Godów w sto-
warzyszeniu Lokalna Grupa działania „morawskie Wrota” z sie-
dzibą w Gorzycach w okresie programowania 2014-2020;
Podjęcie przez Radę Gminy uchwały o wyrażeniu woli kontynuacji człon-
kostwa w Stowarzyszeniu LGD „Morawskie Wrota” stworzy gminie moż-
liwości aplikowania o fundusze pomocowe w ramach PROW na lata 
2014-2020.

•	przyjęcia aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gmi-
ny Godów;
Przedmiotowy Program Ochrony Środowiska powstał w wyniku realiza-
cji obowiązku wynikającego z ustawy z 27 kwietnia 2001 roku „Prawo 
Ochrony Środowiska”, którego zapis zobowiązuje organy wykonawcze, 
m. in. gminy, do sporządzenia programu ochrony środowiska.

•	przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 
na 2015 rok;
Zgodnie z ustawą z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwo-
ści i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii, Rada Gminy uchwa-
la corocznie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

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

UWAGA!
Przypomina	się,	że	17	listopada	2014	roku	upływa	termin	

płatności	 iV	 raty	podatku	od	nieruchomości,	 rolnego	 i	 le-
śnego	od	osób	fizycznych.

Irena Cuber
Referat Podatków i Opłat

PAŹDZIERNIK 2014
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WYBORY 2014 
– W NOWYCH OKRĘGACH 

WYBORCZYCH
16	listopada	2014	roku	odbędą	się	wybory	do	rad	gmin,	rad	powia-

tów	i	sejmików	województw	oraz	wybory	wójtów,	burmistrzów	i	pre-
zydentów	miast.	zgodnie	z	nowymi	przepisami	wyborczymi,	tj.	usta-
wą	z	5	stycznia	2011	roku	kodeks	wyborczy,	wybory	radnych	do	rad	
gmin	w	gminach	niebędących	miastami	na	prawach	powiatu	odbędą	
się	według	nowych	zasad,	czyli	w	okręgach	jednomandatowych.	Jed-
nomandatowe	okręgi	wyborcze	oznaczają,	że	w	okręgu	wyborczym	
tworzonym	dla	wyboru	 rady	w	 gminie	 niebędącej	miastem	na	 pra-
wach	powiatu	wybiera	się	1	radnego.

nowość	ta	dotyczy	także	gminy	godów.	biorąc	pod	uwagę	układ	
przestrzenny	gminy,	w	powiązaniu	z	liczbą	mieszkańców	poszczegól-
nych	ulic,	dla	zachowania	normy	przedstawicielstwa	konieczne	było	
dokonanie	podziału	ulic	na	okręgi	wyborcze.

w	wyborach	16	listopada	br.	wybierzemy	radnych	do	rady	gminy	
w	godowie	w	15	okręgach	jednomandatowych,	czyli	każdy	okręg	bę-
dzie	miał	swojego	1	reprezentanta	w	radzie.

Gminna Komisja Wyborcza w Godowie

GłosoWanie – rada Gminy
karta	dO	gŁOSOwania	kOlOrU	biaŁEgO

Głosować można tylko na jednego kandydata,	 stawia-
jąc	na	karcie	do	głosowania	znak	„x”	(dwie	linie	przecinają-
ce	się	w	obrębie	kratki)	w	kratce	z	lewej	strony	obok	nazwi-
ska	kandydata.

PRZyCZyNą NIEWAżNOŚCI GłOSU jEST:
•	 oddanie	głosu	na	więcej	niż	jednego	kandydata,
•	niepostawienie	znaku	„x”	w	żadnej	kratce.

GłosoWanie – rada poWiatu
karta	dO	gŁOSOwania	kOlOrU	ŻóŁtEgO

Głosować można tylko na jedną listę kandydatów,	sta-
wiając	na	karcie	do	głosowania	znak	„x”	(dwie	linie	przeci-
nające	się	w	obrębie	kratki)	w	kratce	z	lewej	strony	obok	na-
zwiska	jednego	z	kandydatów	z	tej	listy,	przez	co	wskazuje	
się	jego	pierwszeństwo	do	uzyskania	mandatu.

PRZyCZyNą NIEWAżNOŚCI GłOSU jEST:
•	 oddanie	głosu	na	więcej	niż	jedną	listę,	czyli	postawienie	
znaku	„x”	w	kratkach	obok	nazwisk	kandydatów	umiesz-
czonych	na	więcej	niż	jednej	liście,

•	nieoddanie	 głosu	 na	 którąkolwiek	 z	 list,	 czyli	 nieposta-
wienie	znaku	„x”	w	żadnej	kratce,

•	postawienie	znaku	„x”	w	kratce	wyłącznie	przy	nazwisku	
kandydata	z	listy,	której	rejestracja	została	unieważniona.

GłosoWanie – sejmik WojeWództWa
karta	dO	gŁOSOwania	kOlOrU	niEbiESkiEgO

Głosować można tylko na jedną listę kandydatów,	sta-
wiając	na	karcie	do	głosowania	znak	„x”	(dwie	linie	przeci-
nające	się	w	obrębie	kratki)	w	kratce	z	lewej	strony	obok	na-
zwiska	jednego	z	kandydatów	z	tej	listy,	przez	co	wskazuje	
się	jego	pierwszeństwo	do	uzyskania	mandatu.

i n F o r m a c j a
o sposobie GłosoWania oraz Warunkach WaŻności 
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PRZyCZyNą NIEWAżNOŚCI GłOSU jEST:
•	 oddanie	 głosu	 na	więcej	 niż	 jedną	 listę,	 czyli	 postawienie	
znaku	 „x”	 w	 kratkach	 obok	 nazwisk	 kandydatów	 umiesz-
czonych	na	więcej	niż	jednej	liście,

•	nieoddanie	głosu	na	którąkolwiek	z	list,	czyli	niepostawie-
nie	znaku	„x”	w	żadnej	kratce,

•	postawienie	 znaku	 „x”	 w	 kratce	wyłącznie	 przy	 nazwisku	
kandydata	z	listy,	której	rejestracja	została	unieważniona.

GłosoWanie – Wójt Gminy
karta	dO	gŁOSOwania	kOlOrU	róŻOwEgO

Głosować można tylko na jednego kandydata,	 stawia-
jąc	na	karcie	do	głosowania	znak	„x”	(dwie	linie	przecinają-
ce	się	w	obrębie	kratki)	w	kratce	z	lewej	strony	obok	nazwi-
ska	kandydata.

PRZyCZyNą NIEWAżNOŚCI GłOSU jEST:
•	 oddanie	głosu	na	więcej	niż	jednego	kandydata,
•	niepostawienie	znaku	„x”	w	żadnej	kratce.

GłosoWanie – Wójt Gminy [1 kandydat]
karta	dO	gŁOSOwania	kOlOrU	róŻOwEgO

WybORCA GłOSUjE:
•	 za	 wyborem	 kandydata,	 stawiając	 znak	 „x”	 (dwie	 linie	
przecinające	 się	 w	 obrębie	 kratki)	 w	 kratce	 oznaczonej	
słowem	„tak”	z	lewej	strony	obok	nazwiska	kandydata,

•	przeciwko	wyborowi	kandydata,	stawiając	znak	„x”	(dwie	
linie	przecinające	się	w	obrębie	kratki)	w	kratce	oznaczo-
nej	słowem	„niE”	z	lewej	strony	obok	nazwiska	kandydata.

PRZyCZyNą NIEWAżNOŚCI GłOSU jEST:
•	 postawienie	znaku	„x”	w	obu	kratkach,
•	niepostawienie	znaku	„x”	w	żadnej	kratce.

niEwaŻnE	SĄ	karty	dO	gŁOSOwania	innE	niŻ	UrzędO-
wO	UStalOnE	lUb	niEOPatrzOnE	PiEczęciĄ	ObwOdO-
wEJ	kOMiSJi	wybOrczEJ.

Gminna Komisja Wyborcza w Godowie

WARSZTATY GOSPEL

18	października	w	Ośrodku	kultury	w	Skrzyszowie	zorganizowane	
zostały	warsztaty	gospel,	które	zakończono	uroczystym	koncertem	fi-
nałowym	w	miejscowym	kościele.warsztaty	służyły	promowaniu	mu-
zyki	typu	gospel	wśród	mieszkańców	z	terenu	lgd,	połączeniu	w	pra-
cy	zespołowej	ludzi	młodych	ze	średnim	pokoleniem	i	osobami	star-
szymi,	 wzmacnianiu	 więzi	 ogólnoludzkich	 oraz	możliwości	 uaktyw-
nienia	społeczności	i	mobilizacji	do	włączania	się	w	życie	wiejskie.	za-
jęcia	warsztatowe	skupiły	się	na	nauce	utworów	muzycznych,	zarów-
no	kościelnych	jak	i	świeckich,	które	zostały	zaprezentowane	publicz-
ności	podczas	koncertu	finałowego.

w	 warsztatach	 udział	 wzięli	 członkowie	 chóru	 absolwent	 oraz	
mieszkańcy	 gmin	 z	 terenu	 lgd.	 całość	 warsztatów	 poprowadzili	
przedstawiciele	zespołu	Gospel joy	wraz	z	gościem	specjalnym	be-
verly minor	ze	Stanów	zjednoczonych,	która	jest	solistką	gospel.	

warsztaty	gospel	wraz	z	koncertem	finałowym	zrealizowane	były	
w	ramach	Programu	rozwoju	Obszarów	wiejskich	na	lata	2007-2013,	
działanie	413	wdrażanie	 lokalnych	strategii	 rozwoju	dla	małych	pro-
jektów.

Aneta Niemiec

jEstEśmy nr 10 (110)
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ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
1.	27	października	2014	roku	podpisano	umowę	na	świadczenie usłu-

gi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmi-
ny Godów	oraz w zakresie odbioru i zagospodarowania nieczy-
stości stałych z obiektów podlegających Gminie Godów z	Przed-
siębiorstwem	Spedycyjno-transportowym	„transgór”	S.a.	w	rybni-
ku	ul.	Jankowicka	9,	44-201	rybnik,	za	cenę:

•	 część	1.	–	2.505.582,72 zł brutto
•	 część	2.	–	29.106,00 zł brutto.
2.	27	października	2014	roku	podpisano	umowy	na	zimowe utrzyma-

nie dróg gminnych w sezonie 2014/2015 na terenie gminy Go-
dów:

•	 część	1.	–	Skrzyszów	-	z	Firmą	handlowo-Usługową	grzegorz	kac-
przak	ul.	dworcowa	7,	44-352	czyżowice,	za	cenę	194,40 zł brutto	
(za	1	godz.	pracy	ciągnika	z	pługiem	lub	piaskarką);

•	 część	 2.	 –	godów	 –	 z	 Eugeniuszem	wawrzycznym	ul.	wodzisław-
ska 9,	44-351	turza	śl.,	za	cenę	199,00 zł brutto	 (za	1	godz.	pracy	
ciągnika	z	pługiem	lub	piaskarką);

•	 część	3.	–	gołkowice,	Skrbeńsko	–	z	„S.c.	halFar”	grzegorz,	henryk	
halfar	Usługi	 transportowe,	 usługi	 koparko-ładowarką,	 ul.	 Piasko-
wa 9,	44-338	Jastrzębie-zdrój,	za	cenę	195,00 zł brutto	(za	1	godz.	
pracy	ciągnika	z	pługiem	lub	piaskarką);

•	 część	 4.	 –	 Podbucze,	 krostoszowice	 –	 z	 firmą	 handel	 detaliczny	
i	hurtowy	art.	Przemysłowymi	Usługi	transportowe	Jerzy	bażan	ul.	

20-LECIE PODBUCZANEK
Uroczystość	 obchodów	 20-lecia	 istnienia	 Podbuczanek,najbar-

dziej	rozpoznawalnego	zespołu	śpiewaczego	z	gminy	godów,	rozpo-
częły	się	23	października	mszą	świętą	w	kaplicy	pw.	Miłosierdzia	bo-
żego	w	Podbuczu,	którą	odprawili	ks.	rajmund Żurek	oraz	ks.	senior	
jan bracik.	następnie	członkowie	zespołu	wraz	z	zaproszonymi	gość-
mi	świętowali	jubileusz	w	Ośrodku	kultury	w	Skrzyszowie.	wśród	za-
cnych	gości	nie	zabrakło	Ludwika piechaczka	–	współzałożyciela	ze-
społu,	mariusza adamczyka	 –	wójta	oraz	przedstawicieli	 samorzą-
du,	a	także	eugeniusza Wali	–	przewodniczącego	rady	Powiatu	wo-
dzisławskiego.	byli	też	przedstawiciele	krostoszowickich	gospodynek,	
skrzyszowskich	zespołów	Familijo	i	Spoko-babki,	gołkowickiego	koła	
gospodyń	wiejskich	 i	 Szkoły	 Podstawowej	 w	 krostoszowicach.	 go-
ście	 złożyli	 zespołowi-jubilatowi	 życzenia	kolejnych	 sukcesów	na	ni-
wie	kultywowania	śląskich	tradycji	śpiewaczych	oraz	zdrowia	i	zapa-
łu	do	dalszej	działalności.	Po	części	oficjalnej	odbyło	się	biesiadowanie	
przy	muzyce	i	wspólnym	śpiewaniu.

zespół	folklorystyczny	Podbuczanki	został	założony	w	1994	r.	przez	
ludwika	 Piechaczka,ówczesnego	 wójta	 gminy	 godów.	 Jego	 człon-
kiniami	 zostały	panie	 z	podbuczańskiego	koła	gospodyń	wiejskich,	
między	 innymi	 renaldyna hudek,	 która	 udostępniła	 swoje	 miesz-
kanie	na	pierwsze	 spotkania.	 Początkowo	zespół	prowadziła	urszu-
la santarius,	będąc	jednocześnie	kierownikiem	skrzyszowskiego	ze-
społu	Familijo.

Po	 raz	pierwszy	Podbuczanki	wystąpiły	podczas	wojewódzkiego	
Przeglądu	 zespołów	 Folklorystycznych	 w	 zebrzydowicach	 w	 maju	
1995	 roku.	 Po	 tym	 występie	 do	 współpracy	 poproszono	 daniela 
szkatułę,	 który	 prowadzi	 zespół	 do	 dziś,	 przyczyniając	 się	 do	 jego	
wielu	sukcesów.

Podbuczanki	występują	 na	 imprezach	 sołeckich	 i	 gminnych	 (do-
żynki,	 spotkania	 opłatkowe,	 festyny,	 imprezy	 okolicznościowe).	 Po-
nadto	 często	 biorą	 udział	 w	 powiatowych	 i	 wojewódzkich	 przeglą-
dach	pieśni	 regionalnych.	Ostatnio	 zespół	 uczestniczył	w	krajowym	
Przeglądzie	 śpiewaków	 i	 zespołów	 ludowych	 „złoty	 talizman”,	 na	
którym	dwukrotnie	zdobył	wyróżnienie.	repertuar	Podbuczanek	jest	
bardzo	bogaty	-	od	pieśni	folklorystycznych,	regionalnych,	po	pieśni	
religijne	 wykonywane	 w	 kaplicy	 miejscowej,	 jak	 również	 w	 kaplicy	
domu	Seniora	„gwarek”	w	Skrzyszowie.

Zyta Wrona, Leon Kozielski

Piaskowa	2,	44-350	gorzyce,	za	cenę	190,00 zł brutto	 (za	1	godz.	
pracy	ciągnika	z	pługiem	lub	piaskarką);

•	 część	5.	–	Łaziska	–	z	firmą	handel	detaliczny	 i	hurtowy	art.	Prze-
mysłowymi	Usługi	transportowe	Jerzy	bażan	ul.	Piaskowa	2,	44-350	
gorzyce,	za	cenę	190,00 zł brutto	(za	1	godz.	pracy	ciągnika	z	płu-
giem	lub	piaskarką);

3.	23	października	2014	roku	podpisano	umowy	na	utwardzenia i re-
monty wybranych odcinków dróg i placów gminnych:

•	 część	nr	1	–	unieważniono	przetarg;
•	 część	nr	2	–	zagospodarowanie	działek	1197/9	i	1438/8	przy	ul.	zie-
lonej	w	Skrbeńsku	z	Przedsiębiorstwem	Usługowo-handlowym	„El-
bUd”	 krzysztof	 świętek	 ul.	wiejska	 84,	 44-350	gorzyczki,	 za	 cenę	
brutto:	62.600,32 zł;

•	 część	 nr	 3	 –	 wykonanie	 nakładki	 asfaltowej	 na	 terenie	 PSzOk-u	
w	 gołkowicach	 z	 Firmą	 „Strada”	 Maciej	 zdziebło	 ul.	 gagarina	
132 c,	44-268	Jastrzębie	–	zdrój,	za	cenę	brutto:	49.341,06 zł;

•	 część	nr	4	–	utwardzenie	 terenu	przy	ul.	1	Maja	w	godowie	z	S.c.	
halFar	grzegorz,	henryk	halfar	ul.	Piaskowa	9,	44-338	Jastrzębie-	
zdrój,	za	cenę	brutto:	50.116,74 zł;

•	 część	 nr	 5	 –	 utwardzenie	 terenu	 przy	 ul.	 Szybowej	 w	 krostoszo-
wicach	 z	 Przedsiębiorstwem	 Usługowo-handlowym	 „ElbUd”	
krzysztof	świętek	ul.	wiejska	84,	44-350	gorzyczki,	za	cenę	brutto:	
6.747,82 zł;

barbara banko
Referat Funduszy Zewnętrznych

i Zamówień Publicznych

PODZIĘKOWANIE
Serdeczne	 podziękowania	 krewnym,	 sąsiadom,	 znajomym	

oraz	wszystkim,	którzy	wzięli	udział	w	pogrzebie	śp.	władysława	
–	wilhelma	Surmy	składa	żona	klara	i	córki	z	rodzinami.

bóg	zapłać	za	wspólną	modlitwę	i	wyrazy	współczucia	w	tych	
trudnych	dla	nas	chwilach.

ZAJĘCIA BIBLIOTECZNE  
DLA NASZYCH POCIECH

w	październiku	w	gminnej	bibliotece	Publicznej	w	godowie	odby-
ły	się	zajęcia	dla	trzy-	i	czterolatków	Ważne sprawy naszych pociech,	na	
których	poruszano	niezwykle	 istotny	problem	–	posiadanie	 rodzeń-
stwa.	w	tym	dniu	książkowym	przewodnikiem	maluchów	była	sympa-
tyczna	myszka	o	imieniu	tupcio	chrupcio.	dzieci	z	uwagą	wysłuchały	
opowiadania	o	bohaterze,	który	z	niecierpliwością	oczekiwał	na	poja-
wienie	się	rodzeństwa,	snując	plany	wspólnych	zabaw.	Jednak	rzeczy-
wistość	zaskoczyła	tupcia,	bo	oto	zamiast	brata	w	domu	pojawiła	się	
malutka	 siostrzyczka.	w	dalszej	 części	 zajęć,	podczas	wspólnych	za-
baw	tematycznych,	maluchy	poznawały	się	wzajemnie.	doskonale	też	
radziły	sobie	z	sylabizowaniem	swoich	imion,	wspólnie	liczyły	kaszta-
ny	oraz	stworzyły	rodzinne	drzewo	przy	użyciu	jesiennych	liści.

rodziców,	 dziadków,	 opiekunów	 z	 terenu	 gminy	 godów	 wraz	
z	dziećmi,	które	nie	uczęszczają	do	przedszkola,	zapraszamy	do	udzia-
łu	w	cyklicznych	zajęciach	bibliotecznych	Ważne sprawy naszych po-
ciech.	Spotkania	odbywają	się	w	bibliotece,	w	drugi	poniedziałek	każ-
dego	miesiąca	 od	 godziny	 15.00	 do	 16.30.	 celem	 zajęć	 jest	 przede	
wszystkim	poznawanie	 przez	 dzieci	wartościowej	 literatury	 o	 tema-
tyce	 edukacyjnej,	 rozpoznawanie	 i	 wyrażanie	 podstawowych	 uczuć	
i	emocji	oraz	nawiązywanie	kontaktów	z	rówieśnikami	poprzez	wspól-
ną	zabawę.

najbliższe	zajęcia	pt.	„jak dobrze mieć przyjaciela”	odbędą	się	
8 grudnia.	liczba	miejsc	jest	ograniczona,	liczy	się	kolejność	zgłoszeń.

Adriana Piwońska

PAŹDZIERNIK 2014
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Pół wieku temu, bo 1 lipca 1964 roku, w strukturach Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów zostało zarejestrowane koło w Gołkowi-
cach. W okręgu katowickim otrzymało nr 18. i pod takim figuruje do dziś. 
jego pierwszym przewodniczącym został Jan Brudny (1894-1981).
tak	 rozpoczął	 swoje	 wystąpienie	 obecny	 przewodniczący	 paweł 
Grzonka,	 przedstawiając	 historię	 gołkowickiej	 organizacji	 emeryc-
kiej	na	spotkaniu	21	października,które	odbyło	się	z	podwójnej	oka-
zji	–	dnia	Seniora	i	obchodów	50-lecia	istnienia	koła.

świętowanie	jubileuszu	rozpoczęło	się	uroczystą	mszą	świętą	kon-
celebrowaną	w	intencji	wszystkich	emerytów	i	rencistów	z	gołkowic	
pod	 przewodnictwem	 ks.	 kanonika	 jana Ficka z	 udziałem	 ks.	 pro-
boszcza	stanisława michałowskiego	i	ks.	kanonika	stanisława ho-
lony.	dalszy	ciąg	świętowania	był	już	w	miejscowym	ośrodku	kultury.

kontynuując	historię	koła,	Przewodniczący	przedstawił	składy	oso-
bowe	 zarządów	 działających	 na	 przestrzeni	 półwiecza.	 Omówił	 też	
zasadnicze	 kierunki	 jego	działania,	 zwracając	 uwagę	na	 organizację	
zróżnicowanych	form	wyjazdowych	(wczasy,	wycieczki	krajoznawcze,	
biesiadne,	 o	 charakterze	 pielgrzymkowym)	 nie	 tylko	 dla	 osób	 zrze-
szonych,	 ale	 i	 dla	 innych	mieszkańców	 gołkowic	 oraz	miejscowości	
ościennych,	a	także	wypracowane	formy	spotkań	okazjonalnych.

Podkreślił	bardzo	dobrą	współpracę	z	władzami	 samorządowymi	
sołectwa	i	gminy,	jak	również	innymi	kołami	PzErii	w	gminie	godów.
kończąc	 swoje	wystąpienie,	 Przewodniczący	 zachęcił	 zainteresowa-
nych	do	zaznajomienia	się	ze	szczegółową	historią	koła	liczącą	32	stro-
ny	(sic!),	a	która	będzie	wyłożona	w	ogólnodostępnym	miejscu.	dodał	
również,	że	przez	gołkowickie	koło	w	ciągu	50	lat	przewinęło	się	487	
członków,	a	obecnie	jest	ich	179.

Skoro	 złoty	 jubileusz,	 to	 i	 życzenia	 stosowne	do	powagi	 sytuacji.	
na	ręce	Przewodniczącego	złożyli	je	wszyscy	zacni	goście,	dodając	do	
nich	przepiękne	wiązanki	kwiatów.	a	gośćmi	gołkowickich	emerytów	
byli:	antoni tomas	z	małżonką	–	przewodniczący	rady	gminy	w	go-
dowie,	mariusz adamczyk	 –	 wójt,	tadeusz kawalerowicz –	 prze-

wodniczący	zarządu	Oddziału	rejonowego	PzErii	w	wodzisławiu	śl.,	
Lidia skupień	 i	Franciszek Gajdosz	z	małżonkami	–	przewodniczą-
cy	kół	PzErii	kolejno	w	Skrzyszowie	i	Łaziskach,	henryk klyszcz	i	an-
toni bryła	–	delegaci	koła	PzErii	w	Skrbeńsku,	jan Fedorek	i	jan ku-
czaty –	delegaci	klubu	seniorów	z	czeskiej	karwiny,	eugeniusz Wala 
z	małżonką	–	przewodniczący	rady	Powiatu	wodzisławskiego,	tatia-
na stopyra –	dyrektor	gckSit	w	godowie,	judyta marcol	–	kierow-
nik	Ok	w	gołkowicach,	janusz kulig	z	małżonką	–	właściciel	bt	kulig	
travel	w	Jastrzębiu-zdroju,	irena stokowy,	Ludwik piechaczek	i	jó-
zef pękała	–	byli	wójtowie,	michalina tekieli	z	małżonkiem	–	była	dy-
rektor	gOk	w	gołkowicach,	wyżej	wymienieni	już	księża	oraz	ks.	pro-
boszcz	 senior	teofil Lenartowicz,	paweł hajnisz	 i	czesław tkocz	
z	małżonkami	 –	 członkowie	 zespołu	 borowianka,	anna burda-szo-
stek –	redaktor	nowin	wodzisławskich.

Uzupełnieniem	życzeń	były	listy	gratulacyjne,	grawertony	i	inne	upo-
minki	rzeczowe,	a	od	zarządu	Oddziału	rejonowego	PzErii	w	wodzisła-
wiu	śl.	z	okazji	50-lecia	istnienia	koło	otrzymało	dyplom	i	puchar	oko-
licznościowy,	który	Pawłowi	grzonce	wręczył	tadeusz	kawalerowicz.

wszystkie	życzenia,	o	bardzo	podobnej	treści,	skierowane	były	za-
równo	do	zarządu	jak	i	do	członków	i	można	je	ująć	w	następujących	
słowach:	

Z okazji Jubileuszu 50-lecia Koła Polskiego Związku Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów w Gołkowicach składamy Wam gratu-
lacje z wyrazami szacunku i uznania za lata współpracy, za zaan-
gażowanie i pasję wobec podejmowanych działań na rzecz lokalne-
go środowiska i życzymy wytrwałości, zapału i sił na realizację dal-
szych planów, aby podejmowany przez Was trud był źródłem oso-
bistej satysfakcji i społecznego uznania, a także wielu radosnych 
i spokojnych dni oraz pomyślności w życiu osobistym.

na	tej	pięknej	uroczystości	nie	zabrakło	też	innych	jubilatów.	dzie-
więćdziesiątą	 rocznicę	 urodzin	 świętowała	 nestorka	 koła	 Wiktoria 
kaszak,	 Szmaragdowe	 gody,	 czyli	 55-lecie	 małżeństwa,	 obchodzili	
elżbieta i jan szostkowie	oraz	melania i andrzej brzozowie,	a	zło-
te	gody	–	50-lecie	małżeństwa	–	maria i ryszard Walterowie	 oraz	
nieobecni	na	uroczystości	małgorzata i alfred surmowie.	Przewod-
niczący	złożył	jubilatom	życzenia	wielu	jeszcze	wspólnie	spędzonych	
dni	w	zdrowiu	i	wzajemnym	szacunku	oraz	wszelkich	dowodów	uzna-
nia	i	życzliwości	od	najbliższych	no	i	doczekania	kolejnych	jubileuszy.
Uwieńczeniem	 życzeń	 dla	 jubilatów	 –	 tych	 wymienionych	 z	 nazwi-
ska	i	tych	zbiorowych,	czyli	wszystkich	członków	gołkowickiego	koła		
PzErii	 i	 ich	gości	było	wspólne	zaśpiewanie	„Sto	 lat”,	ale	z	orkiestrą!	
najbardziej	wzruszona	 tą	 uroczystą	 chwilą	była	 Pani	wiktoria,	 która	
powiedziała,	że	nigdy	nie	przypuszczała,	 iż	dostąpi	 takiego	zaszczy-
tu,	aby	na	Jej	urodzinach	zagrała	orkiestra	i	to	w	całej	swej	okazałości.	

w	ten	sposób	została	ujawniona	pierwsza	niespodzianka.	rada	so-
łecka	z	gołkowic	na	czele	z	sołtysem	piotrem Wrodarczykiem	usta-
liła,	że	na	jubileuszowym	spotkaniu	z	50-minutowym	koncertem	wy-
stąpi	gminna	Orkiestra	dęta	pod	dyrekcją	ryszarda Wachtarczyka	
łącznie	ze	swoimi	wokalistami	i	tak	też	się	stało.	wykonawcy	zaprezen-

ZŁOTY JUBILEUSZ GOŁKOWICKICH EMERYTÓW

Koncert Gminnej Orkiestry Dętej Od lewej P. Wrodarczyk, P. Grzonka, E. Tomas, A. Tomas, M. Adamczyk

Uczestnicy spotkania jubileuszowego
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towali	utwory	muzyki	klasycznej	i	rozrywkowej,	więc	dla	każdego	zna-
lazło	się	coś	miłego.	był	to	koncert	wysokiej	klasy,	dla	ucha	 i	dla	du-
cha,	i	na	pewno	na	długo	pozostanie	w	pamięci	uczestników.	O	tym,	
że	wszystkim	się	podobał,	było	jego	owacyjne	przyjęcie	i	podziękowa-
nie	oklaskami	na	stojąco.

tym	sympatycznym	akcentem	muzycznym	zakończyła	się	oficjalna	
część	uroczystości,	którą	z	wielką	swadą	i	znajomością	(chociaż	ama-
torską)	 fachu	 konferansjerskiego	 poprowadził	 eugeniusz tomas	 –	
gołkowiczanin,	również	członek	PzErii.	na	początku	przywitał	wszyst-
kich,	a	na	końcu	gościom	podziękował	za	słowa	życzliwości	i	przekaza-
ne	upominki,	kapłanom	za	odprawienie	mszy	św.,	orkiestrze	za	wspa-
niały	koncert,	a	radzie	sołeckiej	i	władzom	samorządowym	gminy	za	
sponsoring	i	miłe	niespodzianki.	wszystkich	natomiast	zaprosił	na	dru-
gą	część	świętowania,	ale	już	do	sali	biesiadnej.

ta	 część	 rozpoczęła	 się	 wspólnym	 obiadem	 poprzedzonym	 toa-
stem.	tym	razem	nie	było	tańców	(w	imprezie	uczestniczyło	169	osób),	
za	to	było	wiele	wspomnień,	rozmów	z	sąsiadami	bliższymi	i	dalszymi,	
dzielenia	się	newsami	z	różnych	części	wsi	i	gminy.	była	też	i	druga	nie-
spodzianka	–	parasole	dla	członków	koła	–	również	ufundowane	przez	
gołkowicką	radę	sołecką.	Obecni	na	uroczystości	członkowie	otrzyma-
li	parasole	od	razu,	a	nieobecni	–	w	terminie	póżniejszym.

świętowanie	dnia	Seniora	 i	półwiecza	 istnienia	gołkowickie	koło	
ma	już	za	sobą.	zarząd	dziękuje	wszystkim,	którzy	pomogli	przy	jego	
organizacji.	 Szczególne	 podziękowania	 należą	 się	 tu	 pracownicom	
gckSit-u,	 a	 zwłaszcza	Ok	w	gołkowicach,	 które	 dołożyły	wszelkich	
starań,	aby	wszystkim	zapewnić	miejsce,	aby	poczęstunek	był	smacz-
ny	i	na	czas	podany,	aby	uczestnicy	byli	zadowoleni.	i	to	się	im	udało.

kolejne	spotkanie	–	z	okazji	dnia	babci	i	dnia	dziadka	–	odbędzie	
się	już	w	nowym	roku,	a	zaplanowane	zostało	na	27	stycznia.	zapra-
szamy.

A.T.

13	października	br.	z	okazji	dnia	Edukacji	narodowej	odbyła	się	uro-
czysta	sesja	rady	gminy	godów,	podczas	której	wręczono	nauczycie-
lom	nagrody	wójta,	a	także	odznaczenia	i	wyróżnienia	oraz	dyplomy	
za	uzyskanie	stopnia	awansu	zawodowego.

w	roku	szkolnym	2013/2014	trzynastu	nauczycieli	uzyskało	stopnie	
awansu	zawodowego:	pięciu	–	nauczycieli	kontraktowych,	siedmiu	–
nauczycieli	mianowanych	i	jeden	–	nauczyciela	dyplomowanego.

STOPIEń NAUCZyCIELA DyPLOMOWANEGO UZySKALI:
1.	katarzyna powieśnik	 –	 nauczyciel	 chemii	 i	 edukacji	 dla	 bezpie-
czeństwa	zespołu	Szkół	w	gołkowicach.

STOPIEń NAUCZyCIELA MIANOWANEGO UZySKALI:
1.	katarzyna Żymełka	 –	 nauczyciel	 wychowania	 przedszkolnego	
Przedszkola	Publicznego	w	Skrzyszowie,

2.	izabela Gardyan	–	nauczyciel	wychowania	przedszkolnego	zespo-
łu	Szkolno-Przedszkolnego	w	godowie,

3.	anna oślizło	–	nauczyciel	wychowania	przedszkolnego	Przedszko-
la	Publicznego	w	gołkowicach,

4.	marzena hejmej	–	nauczyciel	wychowania	przedszkolnego	Przed-
szkola	Publicznego	w	gołkowicach,

Nauczyciele z kolejnym stopniem awansu zawodowego Nagrodzeni nauczyciele
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ŚWIĘTO NAUCZYCIELI

5.	Weronika Wnuk-czerwicka	 –	nauczyciel	 języka	angielskiego	ze-
społu	Szkół	w	Skrzyszowie,

6.	damian Gabryś	 –	 nauczyciel	 wychowania	 fizycznego	 zespołu	
Szkół	w	Skrzyszowie,

7.	anna Grzenik	–	nauczyciel	religii	zespołu	Szkół	w	Skrzyszowie,
8.	dominika sikora	 –	 nauczyciel	 edukacji	 wczesnoszkolnej	 Szkoły	
Podstawowej	w	krostoszowicach

STOPIEń NAUCZyCIELA KONTRAKTOWEGO UZySKALI:
1.	Weronika hejmej	–	nauczyciel	wychowania	przedszkolnego	Przed-
szkola	Publicznego	w	gołkowicach,

2.	emilia kopiec	 –	 nauczyciel	 wychowania	 przedszkolnego	 Przed-
szkola	Publicznego	w	Skrzyszowie,

3.	magdalena kiełbasa	 –	 nauczyciel	 wychowania	 przedszkolnego	
Przedszkola	Publicznego	w	Skrzyszowie,

4.	klaudia maksik	–	nauczyciel	wychowania	przedszkolnego	Przed-
szkola	Publicznego	w	Skrzyszowie,

5.	ewelina parzych	–	nauczyciel	wychowania	przedszkolnego	zespo-
łu	Szkolno-Przedszkolnego	w	godowie.

NAUCZyCIELE, KTóRZy OTRZyMALI  
ODZNACZENIA LUb WyRóżNIENIA:

1.	barbara brzezińska	–	Medal	komisji	Edukacji	narodowej.
Jest	 nauczycielem	 dyplomowanym	 z	 28-letnim	 stażem	 o	 specjal-
ności	 muzyka	 i	 przyroda.	 Od	 roku	 2004	 pełni	 funkcję	 dyrektora,	
najpierw	Szkoły	Podstawowej	w	godowie,	 a	od	 roku	2012	zespo-
łu	Szkolno-Przedszkolnego	w	godowie.	dobry	gospodarz	 i	spraw-
ny	menedżer.	dba	o	wizerunek	szkoły,	rozwój	uczniów	i	nauczycieli.

2.	krystyna kelner –	Medal	komisji	Edukacji	narodowej.
zatrudniona	w	zespole	Szkół	w	gołkowicach.	nauczyciel	z	28-	 let-
nim	stażem,	ze	stopniem	awansu	zawodowego	nauczyciela	dyplo-
mowanego.	nauczyciel	wychowania	fizycznego,	muzyki	 i	plastyki.	
Pełni	również	funkcję	opiekuna	świetlicy	szkolnej	oraz	zespołu	mu-
zycznego.	Jest	drużynową	gromady	zuchowej	„dzieci	lasu”.
Medale	 zostały	 wręczone	 18	 października	 na	 uroczystości	 dnia	
związkowca	w	Ustroniu	przez	śląskiego	kuratora	Oświaty.

NAGRODy WójTA W ROKU SZKOLNyM 2013/2014 OTRZyMALI:
1.	ewa uherek	–	nauczyciel	zespołu	Szkolno-Przedszkolnego	w	go-
dowie,

2.	edyta bebek	–	nauczyciel	zespołu	Szkół	w	gołkowicach,
3.	agata marcinkowska	–	nauczyciel	zespołu	Szkół	w	gołkowicach,
4.	helena niemczyk	 –	 nauczyciel	 zespołu	 Szkolno-Przedszkolnego	
w	Skrbeńsku,

5.	maria papierok	 –	 dyrektor	 Przedszkola	 Publicznego	 w	 gołkowi-
cach,

6.	barbara brzezińska	 –	 dyrektor	 zespołu	 Szkolno-Przedszkolnego	
w	godowie,

7.	Waldemar paszylka	–	dyrektor	zespołu	Szkół	w	gołkowicach.

Katarzyna Kubica
Referat Oświaty, Kultury

i Polityki Społecznej
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LEKCJA HISTORII
rok	2014	 jest	 rokiem	szczególnym	w	historii	naszej	ojczyzny,	gdyż	

przypadają	w	nim	bardzo	ważne	rocznice	dla	nas,	Polaków	i	dla	nas,	ślą-
zaków	–	95.	rocznica	wybuchu	i	Powstania	śląskiego,	100.	rocznica	wy-
buchu	i	wojny	światowej	oraz	75.	rocznica	wybuchu	ii	wojny	światowej.	

w	związku	z	tymi	wydarzeniami	w	szkole	odbyła	się	uroczysta	aka-
demia,	która	miała	za	zadanie	upamiętnić	i	przypomnieć	te	ważne	daty.	
Poza	tym	uczniowie	mieli	okazję	zobaczyć	ekspozycję	poświęconą	95.	
rocznicy	wybuchu	i	Powstania	śląskiego,	która	znajdowała	się	w	Ośrodku	
kultury	w	gołkowicach.	Ogromne	wrażenie	zrobiła	na	wszystkich	możli-
wość	obejrzenia	z	bliska	eksponatów,	które	zostały	zgromadzone	z	tej	
okazji.	natomiast	uczniowie	klas	starszych	uczestniczyli	w	lekcji	historii	
w	schronie	przeciwlotniczym,	który	znajduje	się	obok	Muzeum	w	wo-
dzisławiu	śląskim.	Mieli	okazję	zobaczyć	eksponaty	z	okresu	i	i	ii	wojny	
światowej,	jak	również	mundury	z	okresu	Powstań	śląskich	oraz	czasów	
wojennej	zawieruchy,	a	także	ubiór	pomocy	medycznej	z	tamtego	okre-
su.	a	wszystko	to	dzięki	Stowarzyszeniu	„grupa	rekonstrukcji	historycz-
nej	Powstaniec	śląski”	oraz	kazimierzowi piechaczkowi,	który	w	spo-
sób	niezwykle	interesujący	przedstawił	historię	tamtych	czasów,	przybli-
żył	ważny	kawałek	naszej	historii;	czasy,	o	których	nie	można	zapomnieć.	

wszystko	 to	 na	 pewno	pozostanie	 na	 długo	w	pamięci	 uczniów,	
którzy	mogli	bliżej	dotknąć	tego,	co	jest	bardzo	ważne	–	bo	bez	prze-
szłości	nie	ma	przyszłości.	Jakże	trafne	okazuje	się	w	tym	miejscu	mot-
to	przypisywane	 francuskiemu	marszałkowi	Ferdynandowi	Fochowi,	
a	które	można	przeczytać	na	tablicy	przed	wejściem	na	Stary	cmen-
tarz	na	Pęksowym	brzyzku	w	zakopanem:	„Ojczyzna	to	ziemia	i	groby.
narody,	tracąc	pamięć,	tracą	życie”.

jolanta janetta

ZSP ŁAZISKA

ŻYJ SMACZNIE I ZDROWO 
– WARZYWNIE I OWOCOWO!

24	 października	 uczniowie	 klasy	 i	a	 SP	w	 Łaziskach	wystawili	 dla	
przedszkolaków	przedstawienie	pt.	 „bajka	o	witaminkach	zawartych	
w	owocach	i	jarzynkach”.	inspiracją	do	stworzenia	przedstawienia	sta-
ły	się	warzywno-owocowe	kukiełki	wykonane	przez	uczniów	podczas	
zajęć	plastyczno-technicznych.	do	bajkowej	krainy	witamin	wprowa-
dziła	dzieci	pani	Jesień,	która	przyniosła	ze	sobą	jesienne	dary	i	opo-
wiedziała	o	zmianach	zachodzących	w	przyrodzie.	Podczas	występów	
przedszkolaki	 miały	 możliwość	 bezpośredniego	 kontaktu	 z	 żywym 
słowem	małych	aktorów,	wzbogaciły	wiadomości	dotyczące	walorów	
odżywczych,	jakie	posiadają	warzywa	i	owoce,	jak	również	dowiedzia-
ły	się,	w	jakiej	postaci	najlepiej	je	spożywać.	Podczas	występu	nie	za-
brakło	również	piosenek,	które	pozwoliły	wszystkim	dzieciom	czynnie	
uczestniczyć	w	przedstawieniu.	głośne	brawa	i	roześmiane	dziecięce	
buzie	były	dowodem	na	to,	że	przedstawienie	się	podobało	i	że	choć	
odrobinę	zachęciło	młodszych	kolegów	i	młodsze	koleżanki	do	spoży-
wania	owoców	i	warzyw,	które	są	cennym	źródłem	witamin.

 Michalina Wija

ZSP ŁAZISKA

Przedstawienie w wykonaniu uczniów kl. I A
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WARSZTATY EDUKACYJNE
„warsztaty	edukacyjne	i	pokazy	–	dekorakcJa”	to	projekt	realizo-

wany	 przez	 gminną	 bibliotekę	 Publiczną	 w	 godowie,	 który	 skiero-
wany	 jest	do	mieszkańców	 terenu	 lgd	Morawskie	wrota.	głównym	
celem	projektu	 jest	poprawa	 jakości	 życia	 społeczności	 lokalnej	po-
przez	organizację	cyklu	działań	o	charakterze	edukacyjnym	i	warszta-
towym,	zorientowanym	na	promowanie	twórczego	i	aktywnego	spę-
dzania	czasu	wolnego.

Pierwsze	zajęcia	warsztatowe	odbyły	się	w	sierpniu,	gdzie	quilling	
–	technika	z	rodzaju	papieroplastyki	–	posłużył	do	ozdabiania	kartek	
okolicznościowych.	 kolejne	 spotkanie	 skupione	było	wokół	 techniki	
scrapbooking.	to	artystyczny,	niecodzienny	sposób	ozdabiania	zdjęć,	
ramek	oraz	innych	przedmiotów.	we	wrześniu	chętni	warsztatowicze	
malowali	na	płótnie	martwą	naturę	–	jesienne	warzywa	i	owoce.	kan-
zashi,	czyli	cuda	z	satynowej	wstążki,	 to	temat	kolejnego	twórczego	
spotkania,	na	którym	powstały	barwne	breloczki.	kartka,	 igła	 i	nitka	
wystarczyły,	 aby	 miłośniczki	 robótek	 ręcznych	 wyhaftowały	 piękne	
sowy	techniką	haftu	matematycznego,	który	pomaga	rozwijać	zdol-
ności	manualne,	myślenie	przestrzenne,	a	także	myślenie	perspekty-
wiczne.	Szóste	spotkanie	było	okazją	do	poznania	możliwości	wyko-
rzystywania	bibuł	–	od	gładkiej,	marszczonej	po	krepinę,	aby	zrobić	
różnokolorowe	kwiaty.	na	przedostatnich	zajęciach	panie	zdobiły	kil-
koma	 technikami	butelki	 i	 słoiki,	 dzięki	 czemu	powstały	piękne	wa-
zoniki.	Ostatnie	spotkanie	warsztatowe	poświęcone	było	ozdabianiu	
stołu.	Panie,	wykorzystując	proste	materiały	i	drobne	elementy	deko-
racyjne,	przyozdabiały	stoły	na	różne	okazje.	

Podczas	 warsztatów	 edukacyjnych	 uczestniczki	 poznawały	 róż-
norodne	 sposoby	 wykorzystywania	 materiałów	 plastycznych,	 uczy-
ły	się	zasad	łączenia	technik,	planowania	przestrzennego,	zasad	este-
tyki,	budowania	kompozycji	czy	łączenia	barw.	Spotkania	przyczyniły	
się	też	do	integracji	lokalnej	oraz	międzypokoleniowej.	instruktorkami	
podczas	spotkań	warsztatowcy	były	lokalne	rękodzielniczki:	monika 
breś,	michalina dziwoki,	joanna maciołek	oraz	teresa strządała.

zajęcia	warsztatowe	przeplecione	były	dwoma	pokazami	otwarty-
mi.	Pierwszy	z	nich	odbył	się	10	października	 i	dotyczył	carvingu.	ca-
rving	to	tworzenie	rzeźb	w	owocach	i	warzywach,	wydobywanie	ich	na-
turalnego	piękna	poprzez	wykorzystywanie	ich	kolorów	oraz	kształtów,	
a	także	dekorowanie	i	upiększanie	potraw.	Pokaz	przeprowadził	domi-
nik bajer	–	dwukrotny	Mistrz	Polski	Juniorów	w	carvingu.	Podczas	tego	
niecodziennego	pokazu	przybyli	mieszkańcy	nie	tylko	byli	obserwato-
rami,	ale	mogli	także	uczestniczyć	w	tworzeniu	owocowo-warzywnych	
form.	to	wyjątkowe	show	było	z	pewnością	inspiracją	do	podejmowa-
nia	samodzielnych	prób	carvingu	przez	uczestników	spotkania.	

gościem	drugiego	 spotkania	otwartego	była	hildegarda hluch-
nik,	 która	 pasjonuje	 się	 dekorowaniem	 tortów	masą	marcepanową.	
Podczas	pokazu	uczestnicy	mieli	okazję	poznać	tajniki	tworzenia	mar-
cepanowych	dekoracji	oraz	mogli	sami	spróbować	swoich	sił,	wykonu-
jąc	niewielkie	ozdoby.	imprezie	towarzyszyła	wystawa	zdjęć	ze	zbio-
rów	 prywatnych	 prowadzącej,	 przedstawiająca	 kilkadziesiąt	 rozma-
itych	 tortów,	zrobionych	na	 różne	okazje.	Spotkanie,	któremu	towa-
rzyszyła	 degustacja	 tortów	 pani	 hildegardy,	 zgromadziło	 wielu	 słu-
chaczy	–	ponad	50	osób.

wernisaż	prac	powstałych	podczas	warsztatów	oraz	podsumowanie	
projektu,	 któremu	 towarzyszyła	wystawa	 zdjęć	oraz	projekcja	 filmów	
dokumentujących	przebieg	całości	działań,	odbyła	się	w	pierwszym	ty-
godniu	listopada.	każda	z	uczestniczek	otrzymała	pamiątkowy	dyplom.

Katarzyna Holesz

Projekt	„warsztaty	edukacyjne	i	pokazy	dekorakcJa”	jest	realizowany	w	ra-
mach	działania	„wdrażanie	lokalnych	strategii	rozwoju”	dla	operacji	odpowia-
dających	warunkom	przyznania	pomocy	w	ramach	„Małych	Projektów”	obję-
tego	Programem	rozwoju	Obszarów	wiejskich	na	lata	2007-2013,	za	pośred-
nictwem	lgd	Morawskie	wrota.
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ŚRODKI UNIJNE 
W SZKOŁACH

Od	1	sierpnia	2014	roku	gmina	godów	rozpoczęła	realizację	dwóch	
projektów	 edukacyjnych.	 Jeden	 projekt	 pn.	 „Przygoda	 z	 edukacją”	
skierowany	 jest	 do	 uczniów	 szkół	 podstawowych,	 natomiast	 drugi	
projekt	„dobra	szkoła	–	lepsza	przyszłość”	–	do	uczniów	szkół	gimna-
zjalnych.	głównym	celem	projektu	„Przygoda	z	edukacją”	jest	wyrów-
nanie	szans	edukacyjnych	uczniów	gminy	wiejskiej	poprzez	podnie-
sienie	atrakcyjności	 i	 jakości	oferty	edukacyjnej	w	godowie	i	zapew-
nienie	dodatkowych	zajęć	wyrównujących	dysproporcje	edukacyjne,	
jak	również	rozwijających	umiejętności	i	kompetencje.	w	ramach	pro-
jektu	uczniom	zapewniono	szereg	warsztatów	rozwijających	kluczo-
we	kompetencje	matematyczno-przyrodnicze,	naukowo-techniczne,	
posługiwania	 się	 językiem	 ojczystym	 i	 obcym,	 ekspresji	 kulturalnej	
i	 historycznej	w	 formie	 zajęć	 przyrodniczych	 i	 społeczno-obywatel-
skich.	z	kolei	podczas	zajęć	pedagogiczno-psychologicznych	ucznio-
wie	 rozwiną	umiejętności	porozumiewania	 się,	 komunikowania	oraz	
poczucia	przynależności	do	grupy.	natomiast	w	trakcie	zajęć	dydak-
tyczno-wyrównawczych	nabędą	umiejętności,	które	przyczynią	się	do	
osiągania	przez	nich	sukcesów	szkolnych.	w	ramach	projektu	ucznio-
wie	 nie	 tylko	 będą	 nabywać	 teoretyczną	 wiedzę,	 ale	 również	 będą	
zdobywali	 umiejętności	 praktyczne	 z	 wykorzystaniem	 zakupione-
go	w	ramach	projektu	sprzętu.	co	należy	podkreślić,	wszystkie	szko-
ły	zostaną	wyposażone	w	materiały,	pomoce	i	sprzęt	multimedialny.	

unia europejska
EwUrOPEJSki	FUndUSz

SPOŁEczny

NIECODZIENNA 
LEKCJA HISTORII 
I PATRIOTYZMU

rok	 2014	 jest	 rokiem	wielu	 ważnych	 dla	 Polski	 rocznic	 historycz-
nych,	 związanych	 z	wydarzeniami,	 jakie	miały	 znaczenie	dla	 dziejów	
państwa	polskiego.	koniec	lata	i	początek	jesieni	powinien	być	dla	nas	
czasem	szczególnej	zadumy	i	refleksji.	właśnie	w	tym	okresie	w	bieżą-
cym	roku	przypadały	m.in.	70.	rocznica	wybuchu	Powstania	warszaw-
skiego,	95.	rocznica	rozpoczęcia	i	Powstania	śląskiego,	75.	rocznica	wy-
buchu	ii	wojny	światowej,	czy	wreszcie	75-lecie	istnienia	Polskiego	Pań-
stwa	Podziemnego,	którego	rocznicę	obchodziliśmy	27	września	br.

zespół	 Szkolno-Przedszkolny	w	Skrbeńsku	przyłączył	 się	 również	
do	 ogólnopolskich	 obchodów	 rocznicy	 utworzenia	 Polskiego	 Pań-
stwa	Podziemnego.	 26	września	odbył	 się	uroczysty	 apel	przed	po-
mnikiem	Powstańców	śląskich	i	ofiar	ii	wojny	światowej	w	Skrbeńsku.	
wzięła	w	nim	udział	cała	społeczność	szkolna	oraz	zaproszeni	goście:	
mariusz adamczyk	–	wójt	gminy	godów,	józef musioł –	honorowy	
Obywatel	gminy	godów	i	sędzia	Sądu	najwyższego	w	stanie	spoczyn-
ku,	eugeniusz Wala	–	przewodniczący	rady	Powiatu	wodzisławskie-
go,	katarzyna kubica	–	kierownik	referatu	Oświaty,	kultury	i	Polity-
ki	Społecznej	Ug	w	godowie,	henryk klyszcz	–	radny	gminy,	Franci-
szek moczała	–	sołtys	Skrbeńska,	Witold traczyk	–	weteran	Powsta-
nia	warszawskiego.	

Uczestnicy	obchodów	złożyli	kwiaty	i	zapalili	znicze	oraz	wysłucha-
li	apelu	przygotowanego	przez	Samorząd	Uczniowski	zSP.	Po	części	
oficjalnej	udali	się	do	szkoły,	gdzie	odbyło	się	spotkanie	z	Szanownym	
gościem	witoldem	traczykiem.	Pan	witold	opowiadał	o	swoich	wo-
jennych	losach,	walce	w	powstaniu	i	życiu	pod	niemiecką	okupacją.

dla	wszystkich	spotkanie	z	weteranem	było	niezwykłą	lekcją	histo-
rii	i	patriotyzmu,	która	z	pewnością	na	długo	pozostanie	w	naszej	pa-
mięci.	Serdecznie	dziękujemy	Panu	witoldowi	za	spotkanie	i	pozosta-
wione	pamiątki.

Mateusz Andrzejuk

ZSP SKrbeńSKo

10-LECIE MUSTANGA
11	października	w	Ośrodku	kultury	w	Skrzyszowie	odbyła	się	uroczy-

stość	z	okazji	10-lecia	istnienia	Stowarzyszenia	hodowców	i	Miłośników	
koni	„Mustang”	w	Skrzyszowie.	na	 jubileuszu,	oprócz	gości	zaproszo-
nych,	obecni	byli	prawie	wszyscy	członkowie	Stowarzyszenia.	Podczas	
uroczystości	było	co	wspominać	i	za	co	dziękować.	Funkcjonowanie	Sto-
warzyszenia	obejmuje	głównie	działania	o	charakterze	doradczym	i	ini-
cjatywnym	w	realizacji	swojego	statutu	na	rzecz	integracji	europejskiej.	
członkowie	 chętnie	współpracują	 z	 organizacjami	 z	 innych	 regionów	
w	celu	podtrzymywania	śląskiej	tradycji,	propagowania	hippiki	czy	edu-
kacji	w	zakresie	hodowli,	pielęgnacji	i	użytkowania	koni.

na	przestrzeni	dziesięcioletniej	działalności	prezesem	przez	dwie	
kadencje	był	Gerwazy mikułka,	przez	jedną	kadencję	roman tatar-
czyk,	 a	 obecnie	 funkcję	 tę	 sprawuje józef kocur.	 Od	początku	po-
wstania	 do	 dzisiaj	 mocno	 zaangażowani	 na	 rzecz	 działalności	 tego	
Stowarzyszenia	są	również	Lidia i jan marcolowie.

Po	części	oficjalnej	przyszedł	czas	na	zabawę.	nie	zabrakło	wspól-
nie	odśpiewanych	„Stu	lat”,	toastów	wzniesionych	za	dotychczasową	
i	dalszą	owocną	działalność	oraz	tańców	przy	akompaniamencie	ka-
peli.

A. Szwarc

w	projekcie	udział	weźmie	321	uczniów	klas	i-Vi.	na	ww.	zadania	gmi-
na	pozyskała	dofinansowanie	z	Europejskiego	Funduszu	Społecznego	
w	wysokości	202	079,00	złotych.	

głównym	celem	projektu	 „dobra	 szkoła	 –	 lepsza	przyszłość”	 jest	
podniesienie	atrakcyjności	i	jakości	oferty	edukacyjnej	poprzez	wdro-
żenie	programów	rozwojowych	ukierunkowanych	na	wyrównywanie	
dysproporcji	 edukacyjnych,	 rozwój	 kompetencji	 kluczowych	 i	 zdol-
ności	do	podejmowania	decyzji	zawodowych.w	ramach	projektu	156	
uczniów	skorzysta	z	doradztwa	zawodowego.	w	panelu	z	doradztwa	
zawodowego	uczniowie	będą	uczęszczać	na	spotkania	z	doradcą	za-
wodowym,	zajęcia	psychylogiczno-pedagogiczne	z	tematyką	doradz-
twa	zawodowego,	zajęcia	językowe	i	zajęcia	z	podstaw	przedsiębior-
czości.	Uczniom	zapewniono	również	zajęcia	z	kształcenia	kompeten-
cji	kluczowych	oraz	zajęcia	kompensacyjno-wyrównawcze.	w	projek-
cie	udział	weźmie	około	230	uczniów.	na	ww.	zadania	gmina	pozyska-
ła	dofinansowanie	z	Europejskiego	Funduszu	Społecznego	w	wysoko-
ści	213	673,00	złotych.	

Projekty	realizowane	będą	od	1	sierpnia	2014	roku	do	31	maja	2015	
roku	w	ramach	Priorytetu	iX,	działanie	9.1,	Poddziałanie	9.1.2	„wyrów-
nywanie	szans	edukacyjnych	uczniów	z	grup	o	utrudnionym	dostępie	
do	edukacji	oraz	zmniejszanie	różnic	w	jakości	usług	edukacyjnych”.	

Kamil Gąsior
Koordynator projektów

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

PAŹDZIERNIK 2014
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TENISIŚCI ROZPOCZĘLI SEZON
rozpoczął	się	sezon	rozgrywek	tenisa	stołowego	2014/2015.w	roz-

grywkach	 iii	 ligi	 śląskiej	 startuje	gwiazda	Seger	Skrzyszów.	drużyna	
rozegrała	już	6	meczów,	w	których	osiągnęła	następujące	wyniki:

 SoKóŁ III orZeSZe 7 : 3 GwIAZdA SeGer SKrZySZów
(Jabłoński, Juzek, Stebel po 1)

 GwIAZdA SeGer SKrZySZów 6 : 4  LeSZnIAnKA LeSZnA GórnA
(Jabłoński, Balawajder, Juzek, Stebel po 1,5)

 KTS II LędZIny 3 : 7  GwIAZdA SeGer SKrZySZów
(Jabłoński, Juzek po 2,5, Balawajder 1,5, Stebel 0,5)

 KS oGnIwo roGoźnA 3 : 7  GwIAZdA SeGer SKrZySZów
(Jabłoński, Juzek po 2,5, Balawajder 1,5, Stebel 0,5)

 GwIAZdA SeGer SKrZySZów 5 : 5  MUKS JedynKA PSZów
(Jabłoński 2, Stebel, Juzek po 1,5)

 CUKrownIK ChybIe 0 : 10  GwIAZdA SeGer SKrZySZów
(Jabłoński, Balawajder, Juzek, Stebel po 2,5)

z	osiągniętych	rezultatów	wynika,	że	skrzyszowska	drużyna	dobrze	
rozpoczęła	 tegoroczny	 sezon.	 Jest	nadzieja,	 że	 tak	będzie	do	 końca	
rozgrywek.

b.O.

STREET WORKOUT PARK
15	października	br.	na	kompleksie	sportowo-rekreacyjnym	w	kro-

stoszowicach	odbyła	się	prelekcja	na	temat	street	workout	park	oraz	
ćwiczeń,	które	można	tam	wykonywać.	

na	 otwarcie	 nowo	 powstałych	 urządzeń	 do	 ćwiczeń	 przybyli	
uczniowie	z	gimnazjum	w	Skrzyszowie	oraz	uczniowie	z	gimnazjum	
w	gorzycach.	Uczniów	przywitał	wójt	mariusz adamczyk,	natomiast	
prelekcję	 na	 temat	 nowych	 urządzeń	 wygłosił	 zbigniew marszał-
kowski.	Po	oficjalnym	otwarciu	uczniowie	szkół	sprawdzili	nowo	po-
wstałe	urządzenia.

Otwarcie	 zrealizowane	 zostało	 w	 ramach	 projektu	 „budowa	 pla-
cu	do	ćwiczeń	street	workout	park	w	krostoszowicach”	dofinansowa-
nego	w	ramach	działania	413	wdrażanie	 lokalnych	strategii	 rozwoju	
objętego	Programem	rozwoju	Obszarów	wiejskich	na	lata	2007-2013	
w	zakresie	małych	projektów.

Kamil Gąsior

Ćwiczenia na nowych urządzeniach
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NOWE SIŁOWNIE PLENEROWE
w	ostatnim	 czasie	 powstały	 nowe	 siłownie	 zewnętrzne	w	naszej	

gminie.
21	października	odbyło	się	otwarcie	siłowni	zewnętrznej	w	Skrzy-

szowie.	 w	 jej	 otwarciu	 udział	 wzięły	 dzieci	 z	 przedszkola	 „bajkowe	
wzgórze”.Podczas	otwarcia	przeprowadzona	została	prelekcja	na	te-
mat	sposobu	i	zalet	korzystania	z	urządzeń	siłowni	zewnętrznej.	każ-
de	dziecko	miało	możliwość	wypróbowania	nowo	powstałych	urzą-
dzeń	pod	okiem	wykwalifikowanego	eksperta.	 Po	 zakończonej	pre-
lekcji	i	wspólnych	ćwiczeniach	dzieci	otrzymały	pączek	i	soczek.	

Otwarcie	 zrealizowane	 zostało	 w	 ramach	 projektu	 „Sport	 pod	
chmurką	–	budowa	siłowni	zewnętrznej	w	Skrzyszowie	 jako	miejsca	
spotkań	i	aktywnego	wypoczynku	dla	mieszkańców	terenu	lgd	wraz	
z	organizacją	spotkania	na	siłowni	dla	dzieci”	dofinansowanego	w	ra-
mach	działania	 413	wdrażanie	 lokalnych	 strategii	 rozwoju	objętego	
Programem	rozwoju	Obszarów	wiejskich	na	lata	2007-2013	w	zakre-
sie	małych	projektów.

z	 kolei	 następnego	 dnia	 dokonano	 otwarcia	 kolejnej	 siłowni	 ze-
wnętrznej,	tym	razem	w	Skrbeńsku.	w	jej	otwarciu	udział	wzięli	miesz-
kańcy	 Skrbeńska,	 zarówno	 osoby	 starsze	 –	 członkowie	 koła	 eme-
rytów	 –	 jak	 i	 osoby	 w	 średnim	 wieku.	 ze	 względu	 na	 niesprzyjają-
cą	aurę	prelekcja	na	temat	sposobu	i	zalet	korzystania	z	urządzeń	si-
łowni	zewnętrznej	została	przeniesiona	do	budynku	Ośrodka	kultury	
w	Skrbeńsku.	Osoby	biorące	udział	w	spotkaniu	miały	możliwość	za-
dawania	pytań	wykwalifikowanemu	ekspertowi	dotyczących	 sposo-
bu	ćwiczenia	na	siłowni.	

w	trakcie	prelekcji	wywiązała	się	wspólna	rozmowa	na	temat	upra-
wiania	sportów	przez	osoby	starsze.	Po	zakończonej	prelekcji	i	wspól-
nych	rozmowach	uczestnicy	otrzymali	poczęstunek.	

Otwarcie	zrealizowane	zostało	w	ramach	projektu	„budowa	siłowni	
zewnętrznej	w	Skrbeńsku	jako	alternatywnego	miejsca	spotkań	i	ak-
tywnego	 wypoczynku	 dla	 mieszkańców	 terenu	 lgd”	 dofinansowa-
nego	w	ramach	działania	413	wdrażanie	 lokalnych	strategii	 rozwoju	
objętego	Programem	rozwoju	Obszarów	wiejskich	na	lata	2007-2013	
w	zakresie	małych	projektów.

Aneta Niemiec

Prekelcja podczas otwarcia siłowni w Skrbeńsku



Skrbeńscy emeryci obchodzili jubileusz 30- lecia Koła PZERiI 16 paź-
dziernika na spotkaniu w miejscowym ośrodku kultury. Świętowanie 
rozpoczęto od występów artystycznych Dominiki i Mateusza Klysz-
czów – uczniów Szkoły Podstawowej w Skrbeńsku a jednocześnie Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jastrzębiu-Zdroju oraz występu 
grupy wokalnej Wiolinki działającej przy OK w Skrbeńsku pod kierun-
kiem Martyny Lipus. Przybyłych na tę uroczystość członków PZERiI 
oraz gości przywitał Henryk Klyszcz, przewodniczący Koła w Skrbeń-
sku, po czym przedstawił historię tej organizacji w sołectwie.

Z okazji 30-lecia istnienia Koło PZERiI w Skrbeńsku zostało uhono-
rowane przez Zarząd Oddziału Rejonowego w Wodzisławiu Śl. dyplo-
mem uznania za całokształt działalności. Dyplomy otrzymali również 
długoletni członkowie zarządu Koła oraz jego sympatycy: Ludmiła 
Baranek, Elżbieta Caniboł, Irena Moczała, Alina Szkatuła, Anto-
ni Bryła, Jan Kozieł, Franciszek Moczała. Dyplomy wręczył Tadeusz 
Kawalerowicz, przewodniczący ZOR PZERiI w Wodzisławiu Śl. pod-
kreślając, że chociaż Koło w Skrbeńsku jest najmniejsze liczebnie w re-
jonie wodzisławskim, nie poddaje się organizacyjnie i nie odbiega od 
innych w realizacji zadań statutowych. Wszystkim obecnym zaś złożył 
życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności, ale przede wszystkim sza-
cunku w rodzinie i życzliwości najbliższych. Podobne życzenia z do-
datkami w postaci kwiatów i drobnych upominków na ręce H. Klysz-
cza złożyli goście: Antoni Tomas – przewodniczący RG w Godowie, 
Mariusz Adamczyk – wójt oraz Lidia Skupień z małżonkiem, Franci-
szek Gajdosz z małżonką, Stanisław Fornalski z małżonką – przed-
stawiciele emeryckiej organizacji w Skrzyszowie, Łaziskach i Gołkowi-
cach,a także Tatiana Stopyra – dyr.GCKSiT w Godowie, Bogumiła Ca-
niboł – kierownik OK w Skrbeńsku, A. Szkatuła – przew. miejscowego 
KGW, F. Moczała – sołtys Skrbeńska.

Niedawno jubileusz Złotych Godów obchodzili obecni na spotka-
niu Elżbieta i Bolesław Canibołowie – długoletni członkowie PZERiI. 
Im także złożono życzenia wszystkiego,co najlepsze i doczekania ko-
lejnych jubileuszy. Ukoronowaniem wszystkich życzeń było wspólne 
zaśpiewanie „Sto lat”.

W miłej i odświętnej atmosferze przy akompaniamencie pana Hel-
muta tańczono i bawiono się do późnych godzin wieczornych.

Bogumiła Caniboł

OPTYK
 OKULISTA

GODÓW, UL. 1 MAJA 11 A – C.H. KRZYŻOK
REJESTRACJA: 883 915 890 

TAK TANIO JESZCZE NIE BYŁO!!!

BADANIE WZROKU 
POMIARY OPTOMETRYCZNE

WYKONYWANE PRZEZ SPECJALISTÓW Z GLIWIC, KATOWIC,  
JASTRZĘBIA- ZDROJU – NAJTANIEJ W REGIONIE!

OFERTA „TNIEMY CENY”
DOTYCZY OKULARÓW KOREKCYJNYCH DO DALI, 

BLIŻY ORAZ WSZYSTKICH OKULARÓW DLA DZIECI

PO CO PRZEPŁACAĆ!!! SPRAWDŹ NAS! 
Szczegóły dostępne w salonach: 

 KRZYŻANOWICE GODÓW
 UL. WYZWOLENIA UL. 1 MAJA 11 A 
 TEL: 530 440 832 TEL: 883 915 890

KROSTOSZOWICKI 
PÓŁMARATON 

W Gminie Godów, pomimo jesiennej aury, nie ustają zmagania 
sportowe. W niedzielę 26 października pogoda sprzyjała wszystkim 
miłośnikom biegania, którzy licznie stawili się na starcie III Półmarato-
nu w Krostoszowicach. 105 zawodników wyruszyło na crossową trasę, 
by przemierzyć trudny dystans 21,1 kilometrów składający się z trzech 
okrążeń po 7,04 kilometra. Trasa cechowała się licznymi podbiega-
mi, jednak nie odstraszyło to nawet najmłodszych biegaczy. Każdy 
z uczestników mógł ukończyć bieg po dowolnej liczbie okrążeń, gdyż 
nie dystans był tu najważniejszy, lecz sam udział i promocja zdrowego 
stylu życia oraz sportowej rywalizacji. 

Dodatkową zachętą i motywacją dla wszystkich biorących udział 
w półmaratonie były, przygotowane przez organizatorów, oryginal-
ne pamiątkowe medale, które wręczane były każdemu, kto ukończył 
bieg. Najlepsze wyniki uzyskali zawodnicy spoza gminy Godów.

Po zakończeniu zawodów dla biegaczy przygotowano ciepły posi-
łek oraz napoje. Zwycięzcom tradycyjnie wręczono puchary oraz na-
grody. Dodatkowo sklasyfikowano najlepszych zawodników z gminy 
Godów, a byli nimi kolejno: Paweł Mencewicz, Dominik Dostoł oraz 
Mariusz Wyszkoń. Uhonorowano również najmłodszych uczestni-
ków imprezy – dziesięcioletnią Emilię Kozielską oraz ośmioletniego 
Macieja Dębowskiego. 

Organizatorami III Półmaratonu w Krostoszowicach byli KS „Forma” 
Wodzisław Śląski i Gmina Godów. Zawody zorganizowano w ramach 
realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fi-
zycznej w Gminie Godów w roku 2014, współfinansowanego ze środ-
ków budżetu Gminy Godów. 

Michał Kozielski

U NAS WIELE SIĘ DZIEJE
Wiele zmieniło się od pierwszego dzwonka w Szkole Podstawowej 

w Godowie. Placówka zyskała nowy wygląd, wejścia, korytarze, sale 
lekcyjne (informatyczna, języka angielskiego), a to jeszcze nie koniec 
modernizacji obiektu.

Uczniowie szybko odnaleźli się w odmienionym wnętrzu szkoły, by 
pogłębiać swoją wiedzę i rozwijać swoje zainteresowania. Nie zawsze 
robią to na lekcjach. Już w tym roku szkolnym uczestniczyli w spotka-
niu z przedstawicielami policji (klasa I A i I B), straży miejskiej (klasa II 
i III), by nauczyć się i przypomnieć zasady bezpiecznego poruszania 
się po drodze, w czasie spotkania niebezpiecznego psa i innych czy-
hających zdarzeń. Przeżyli też niesamowitą lekcję przyrody z Andrze-
jem Pająkiem, miłośnikiem egzotycznych gadów i płazów,który przy-
wiózł ze sobą jaszczurki, węże i żółwie. Wielu ochotników uczestniczy-
ło w konkursie zorganizowanym przez herpetologa i odważnie doty-
kało niektórych zwierzątek.

Uczniowie klas IV-VI kształcili swe obywatelskie postawy, zwiedza-
jąc w Ośrodku Kultury w Gołkowicach wystawę poświęconą 95. rocz-
nicy wybuchu I Powstania Śląskiego. Sami również zorganizowali wy-
bory do samorządu szkolnego. Nie zabrakło również wycieczek. Klasy 
starsze pojechały do Energylandii w Zatorze, klasa II do Chaty Chlebo-
wej w Górkach Małych. Ponadto uczniowie chętnie uczestniczyli w im-
prezach i uroczystościach, które na stałe wpisały się w kalendarz go-
dowskiej placówki – Europejski Dzień Języków, pasowanie na ucznia, 
Dzień Edukacji Narodowej czy liczne zawody sportowe. Jednym sło-
wem – w szkole na górce nie można się nudzić.

Justyna Chrzan

ZAPROSZENIE
Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Godów do udzia-

łu w konkursie plastycznym pn. Szok twórczości kolędowej. Te-
matem tegorocznej edycji konkursu jest portret Mikołaja. Prace 
wraz z formularzem zgłoszeniowym można składać w Gminnej Bi-
bliotece Publicznej w Godowie oraz we wszystkich filiach biblio-
tecznych najpóźniej do 10 grudnia 2014 roku. Do udziału zapra-
szamy zarówno dzieci, jak i dorosłych. Prace oceniane będą w kil-
ku kategoriach wiekowych – szczegółowy regulamin oraz formu-
larz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej biblioteki.

Katarzyna Holesz

30-LECIE KOŁA PZERiI 
W SKRBEŃSKU

Start zawodników półmaratonu
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Spotkanie kl. III z przedstawicielem straży miejskiej
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Mirosław Andreczko
Kandydat do Rady Powiatu

Lista 3 nr 1

Wspólnie dla 
rozwoju

Popieram - Grzegorz Matusiak
Poseł na Sejm RP

Uczestnicy uroczystości w Skrbeńsku

Goście na jubileuszu w Skrbeńsku
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 Kulturalny grudzień
Świąteczny koncert projektu ADULT+ pod kierownictwem ar-

tystycznym Dawida Koczego otworzy tegoroczną, 11.  Bożona-
rodzeniową Wystawę Rękodzieła, która odbędzie się w dniach 
5, 6, 7 grudnia w Ośrodku Kultury w Gołkowicach. Poza tradycyj-
nymi kolędami i pastorałkami grupa zaskoczy wyjątkową oprawą 
sceniczną.

Wśród prezentowanych prac znajdą się świąteczne ozdoby wy-
konane z koronki, drewna; wyroby szydełkowane, frywolitki, biżu-
teria, czy świąteczne stroiki. Wystawa czynna będzie w godzinach:

•	w piątek od 18.00 do 20.00 – koncert kolędowy „ADULT +”;
•	w sobotę od 12.00 do 19.00 – w tym czasie o 16.00 odbędzie 

się spotkanie najmłodszych dzieci z Mikołajem poprzedzone wy-
stępem TEATRU NASZEJ WYOBRAŹNI ze specjalnym świątecz-
nym programem ( zapisy i wpłaty do 28 listopada w OK w Gołko-
wicach-szczegółowe informacje pod nr tel. 32 47 27 532);

•	w niedzielę od 10.00 do 17.00.

WAŻNE DLA WYSTAWCÓW! 
Wszystkich zainteresowanych udziałem w wystawie zaprasza-

my do zgłoszenia swojego uczestnictwa do 28 listopada w OK 
w Gołkowicach (tel. 324727532 lub okgolkowice@gckgodow.pl)

Judyta Marcol
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w numerze:
30-lecie koła pzeril w skrbeńsku
u nas wiele się dzieje
wybory 2014 – w nowych 
okręgach wyborczych
20-lecie podbuczanek
święto nauczycieli
lekcja historii
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krostoszowicki półmaraton
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Złoty jubIlEusZ 
gołKowIcKIch EMERytówwARsZtAty EDuKAcyjNE

więcej na str. 6więcej na str. 8

NowE sIłowNIE PlENERowE
więcej na str. 10

          Szanowni  
Mieszkacy ń

Gminy Godów !

         W związku z końcem  kadencji 2010-

2014   serdecznie dzikuj ę ę
Wszystkim, którzy wspierali mnie  i 

dzielili się swoimi uwagami

 i spostrzeżeniami, pomagając mi w  

wykonywaniu obowiązków  

Przewodniczącego  Rady Powiatu 

Wodzisławskiego.

     W następnej kadencji przy Waszym  

wsparciu nadal będę dbał o  potrzeby 

Mieszkańców.

Prosz o Wasze głosy.ę  

Książeczka  koloru żółtego, lista nr 26  

(ostatnia kartka), KW Wspólnota 

Samorządowa   -

miejsce  nr 1.

      Dziękuję i pozdrawiam.

                                                               

Eugeniusz Wala

Szanowni
MieSzkańcy

GMiny Godów!
W związku z końcem kadencji 2010-2014 
Serdecznie dziękuję wSzyStkiM, 
którzy wspierali mnie i dzielili się swoimi 
uwagami i spostrzeżeniami, pomagając 
mi w wykonywaniu obowiązków 
Przewodniczącego Rady Powiatu 
Wodzisławskiego.

W następnej kadencji przy Waszym 
wsparciu nadal będę dbał o potrzeby 
Mieszkańców.

ProSzę o waSze GłoSy.
Książeczka koloru żółtego, lista nr 
26 (ostatnia kartka), KW Wspólnota 
Samorządowa – miejsce nr 1.
Dziękuję i pozdrawiam.

Eugeniusz Wala


