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20 stycznia w świąteczno-karnawałowej atmosferze miało miejsce 
doniosłe wydarzenie: Święto Przyjaciela Szkoły.

Dyrektor, nauczyciele i społeczność uczniowska krostoszowic-
kiej placówki uhonorowali zaproszonych gości i podziękowali im za 
współpracę, pomoc, ofiarne serce. Wśród przyjaciół szkoły znaleźli się 
m.in. wójt gminy oraz przedstawiciele referatów i księgowości, Związ-

Przyjaciele krostoszowickiej szkoły

ŚWIĘTO PRZYJACIELA SZKOŁY

ku Nauczycielstwa Polskiego i Nauczycielskiej Solidarności, zespoły 
Podbuczanek i Gospodynek, przedstawiciele organizacji sportowych, 
kulturalnych, policji, OSP, ośrodków pomocy społecznej, świetlicy pro-
filaktyczno-wychowawczej, stowarzyszeń Mustang i Forma, bibliotek. 
Uhonorowano również trud i pomoc wielu rodziców uczniów.

Dyrektor Marzena Sitko serdecznie podziękowała obecnym za za-
angażowanie w sprawy szkoły,wręczając wszystkim Przyjaciołom SP 
Krostoszowice dyplomy i skromne upominki. Goście obejrzeli pro-
gram artystyczny w wykonaniu przedszkolaków i uczniów; wisienką 
na torcie był zaś pokaz taneczny w wykonaniu tancerzy ze Szkoły Tań-
ca Cubana w Mszanie.

Na koniec święta wszyscy Przyjaciele SP Krostoszowice stanęli do 
wspólnego zdjęcia i po poczęstunku udali się w świetnych humorach 
do domów.

Celina Grieger-Brodowska

SP KROSTOSZOWICE
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MALI DUŻYM, DUZI MAŁYM
23 stycznia w Ośrodku Kultury w Skrzyszowie odbyło się rodzinne 

spotkanie „Mali dużym, duzi małym”, które było prezentacją uczniow-
skich talentów połączoną ze sprzedażą cegiełek, z których dochód zo-
stanie przeznaczony na zakup sprzętu sportowego. Uczniowie skrzy-
szowskiego Zespołu Szkół mogli się pochwalić przed zgromadzoną 
publicznością różnorakimi talentami artystycznymi.

Piosenki zaśpiewali: Iza Palik, Weronika Godyń, Marta Sobik, Ju-
lia Klapuch, Dominika Kwaśnica, Zosia Klapuch, Samuel Jung, Ma-
rzena Grabiec, Julia Moczała, Wiktoria Kiełkowska i Emilia Kla-
puch, na instrumentach zagrali: Konrad Kurasz, Zosia Klapuch, Oli-
wia Toman, Marek Skatuła, Emilia Klapuch, Natan i Samuel Dwo-
rok, wiersze zarecytowali: Bartosz Pękała, Marzena Grabiec i Kevin 
Rugor, zatańczyli: Daria Toman i Mateusz Bohm, Wiktoria Smołka 
i Małgosia Tatarczyk oraz dzieci z klasy IIB SP: Patrycja Przybyła, Oli-
wia Żbikowska, Jessica Gulak, Emilia Najda, Angelika Ostrowska, 
Julia Drastig, Paulina Murawska i Mateusz Czaja, a bajkę w gwa-
rze śląskiej „Princezna na ziorku grochu” przedstawili: Patryk Marcisz, 
Magda Surowiecka, Wiktoria Mielimąka, Angelika Klapuch, San-
dra Paszek, Jakub Łokaj, Jagoda Kaczmarczyk i Mateusz Szkatuła.

Imprezę przygotowaną przez nauczycielki: Mirelę Zgrzędek, Pa-
trycję Gąsior i Marylę Marcol poprowadzili Martyna Węgrzyk i Da-
wid Oślizło, a obsługą sprzętu nagłaśniającego zajęli się Adrian Krzy-
stała i Mateusz Piechaczek.

Maryla Marcol

Gimnazjaliści w bajce po śląsku
I LOvE muSIC...

więcej na str. 2

JAKA TO KOLĘDA
więcej na str. 7

GODOWSKIE JASEłKA
więcej na str. 6

SYMBOLE ŚDM 
W SKRZYSZOWIE

12 stycznia skrzyszowska szkoła gościła symbole Światowych Dni 
Młodzieży, którymi są Krzyż Roku Świętego zwany Krzyżem Młodych 
i ikona Matki Bożej Salus Populi Romani (Ocalenie Ludu Rzymskiego).
Symbole te peregrynują kolejno po polskich diecezjach od 13 kwiet-
nia 2014 roku, kiedy to w Niedzielę Palmową na placu św. Piotra w Rzy-
mie w obecności papieża Franciszka młodzi Brazylijczycy przekazali je 
młodym Polakom. Uczniowie bardzo uroczyście przyjęli je w Skrzyszo-
wie, wspólnie modląc się i radośnie śpiewając chwalebne pieśni. Wy-
darzenie to było bardzo wzruszające i z pewnością na długo pozosta-
nie w pamięci wszystkich uczestników, a może niejeden z nich wybie-
rze się w lipcu przyszłego roku do Krakowa, gdzie będą odbywały się 
kolejne Światowe Dni Młodzieży.

Maryla Marcol

Skrzyszowscy gimnazjaliści przy symbolach ŚDM
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O miłości było dużo. Wymarzonej, wytęsknionej i uskrzydlającej. 
Śpiewano dla ukochanych, rodziców, najbliższych i przyjaciół. Było 
romantycznie, wesoło, a momentami także nostalgicznie i wzrusza-
jąco. A to wszystko przy okazji koncertu kończącego próby zespo-
łu wokalnego z gołkowickiego ośrodka kultury. Grupa prowadzona 
przez Katarzynę Danek wystąpiła w składzie: Alina Kuczak, Paulina 
Kaźmierczak, Karolina i Patrycja Kurkowskie, Izabela Palik, Emi-
lia Szczypka, Paulina Tkocz i Jessica Wawrzyczny. Dziewczyny wy-
stąpiły w utworach solowych i duetach, a oprawa świetlna potęgo-
wała wrażenia. W dwóch utworach solistkom towarzyszyła tańcząca 
Klaudia Czapka, a w przygotowaniu artystycznym pomagał Patryk 
Strojewski. Widzowie mieli także możliwość usłyszenia autorskiego 
utworu Kasi, napisanego wtedy, kiedy sama była w wieku uczestni-
czek zespołu (14-19 lat). Całość koncertu, prowadzonego przez Danu-
tę Szczypkę i Pawła Sobika, odbywającego się w klubowej atmos-
ferze, zakończył taneczno-wokalny występ wszystkich uczestniczek.

Judyta Marcol

Gminna Rada Sportu, kończąc sezon zmagań sportowych dzieci 
i młodzieży szkolnej w 2014 roku, jeszcze w grudniu w Zespole Szkół 
w Gołkowicach zorganizowała Gminny Turniej Tenisa Stołowego. 

Refleksem i sprawnością, godną najlepszych zawodników, popisa-
li się gimnazjaliści ze Skrzyszowa i Gołkowic rozgrywający swoje me-
cze w drugim dniu zawodów. Każde z gimnazjów mogło być repre-
zentowane maksymalnie przez 10 dziewcząt i 10 chłopców. Zmaga-
nia sportowe trwały przeszło 3 godziny i przyniosły zwycięstwo dru-
żynie ze Skrzyszowa. 

W rozgrywkach indywidualnych spośród dziewcząt najlepsza oka-
zała się Martyna Warło, która w finałowym meczu pokonała Justy-
nę Brzozę. Obie zawodniczki reprezentowały Gimnazjum w Gołkowi-
cach. Na trzecim stopniu podium stanęła Wiktoria Wija z Gimnazjum 
w Skrzyszowie. 

Finałowe mecze gimnazjalistów, w kategorii chłopców, zdomino-
wali uczniowie ze Skrzyszowa, którzy wywalczyli wszystkie miejsca na 
podium: Dawid Oślizło – 1., Hubert Wolny – 2. oraz Damian Marszo-
lik – 3. miejsce.

Organizatorzy przygotowali dla wszystkich uczestników poczęstunek, 
a na zwycięzców czekały pamiątkowe puchary oraz nagrody rzeczowe.

W dniach 19 i 20 stycznia w szkole w Skrbeńsku został zorganizowa-
ny Gminny Turniej Szachowy dla szkół podstawowych oraz gimnazjów 
przygotowany przez Malwinę Wolny. W pierwszym dniu rywalizowa-
li reprezentanci wszystkich szkół podstawowych naszej gminy. Najlep-
szymi szachistami okazali się:

W KATEGORII DZIEWCZąT:
1. Wiktoria Hawel SP Skrzyszów,
2. Paulina Karasek SP Gołkowice,
3. Martyna Marcol SP Łaziska,
4. Justyna Bebek SP Skrbeńsko;

W KATEGORII CHŁOPCóW:
1. Marcin Szrubarczyk SP Krostoszowice, 
2. Maciej Kopiec SP Skrzyszów,
3. Robert Wawrzykowski SP Skrzyszów,
4. Mariusz Scheithauer SP Krostoszowice.

Drugiego dnia rywalizowali szachiści z gimnazjów w Skrzyszowie 
i Gołkowicach. Lepsi okazali się gimnazjaliści z Gołkowic, a oto wyniki:

W KATEGORII DZIEWCZąT:
1. Aleksandra Surowiec Gm Skrzyszów,
2. Marta Kłosek  Gm Gołkowice,
3. Zofia Mencewicz Gm Gołkowice, 
4. Zuzanna Bystroń Gm Gołkowice;

W KATEGORII CHŁOPCóW:
1. Aleksander Herman Gm Gołkowice, 
2. Marek Tytko  Gm Skrzyszów,
3. Krzysztof Olszar Gm Gołkowice,
4. Dawid Białek  Gm Skrzyszów.

Malwina Wolny

Podopieczne Kasi Danek

Przy jednym stole Niepokonani i ... skonani 

Szachiści z gimnazjów 

Reprezentanci szkół podstawowych 
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Emilka Szczypka i Klaudia Czapka
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ZS GOŁKOWICE

ZSP SKRbEńSKO

NESTORZY NASZEJ GMINY

ANNA CICHY Z GOŁKOWIC
Jubilatka urodziła się 10 stycznia 1920 roku w Gołkowicach jako naj-

starsze z trojga dzieci Karoliny i Feliksa Borków. Dwaj młodsi bracia – 
Józef i Feliks – zginęli w czasie II wojny światowej. Ojciec pracował na 
kopalni Emma (Marcel), a matka zajmowała się prowadzeniem domu. 
Po ukończeniu szkoły podstawowej Pani Anna pomagała rodzicom 
w pracy na gospodarce. W roku 1946 wyszła za mąż za Teodora Ciche-
go, który pracował na kolei. Wspólnie wychowali troje dzieci. Obecnie 
Jubilatka mieszka z córką Jadwigą. Synowie Krystian i Alfons, mimo że 
mieszkają z dala od domu rodzinnego, często razem ze swoimi rodzi-
nami przyjeżdżają do Mamy i Babci, która bardzo cieszy się z każdych 
odwiedzin. Pani Anna ma pięcioro wnuków, doczekała się też czworga 
prawnuków. Jej receptą na długowieczność jest dobry humor, opty-
mistyczne nastawienie do otaczającego Ją świata i czerpanie radości 
z każdej chwili życia.

GERTRUDA WOŹNIAK ZE SKRZYSZOWA
Pani Gertruda urodziła się 06 stycznia 1925 roku, a więc niedaw-

no obchodziła 90-lecie urodzin. Pomimo problemów ze zdrowiem Ju-
bilatka jest osobą bardzo pogodną, z pokorą przyjmującą cierpienia 
związane z chorobą. Pozostaje pod troskliwą opieką rodziny, co doda-
je Jej sił na każdy kolejny dzień.

Z życzeniami zdrowia i wielu jeszcze lat życia, słodkim upominkiem 
oraz bukietem kwiatów Jubilatki odwiedzili przedstawiciele władz sa-
morządowych Gminy Godów. Dla zacnych Seniorek przybycie gości 
było miłym zaskoczeniem, a spotkania były doskonałą okazją do wy-
słuchania wspomnień i opowieści z ubiegłego stulecia.

GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGOI LOVE MUSIC, CZYLI ŚPIEWAJĄCE ROZPOCZĘCIE FERII W GOŁKOWICACH

GMINNY TURNIEJ SZACHOWY

Wyniki Gminnego Turnieju Tenisa Stołowego w Gołkowicach

GIMNAZJUM – DZIEWCZęTA: 
1. Martyna Warło – Gm Gołkowice,
2. Justyna Brzoza – Gm Gołkowice,
3. Wiktoria Wija – Gm Skrzyszów.

drużynoWo: 
1. Gimnazjum w Gołkowicach,
2. Gimnazjum w Skrzyszowie.

GIMNAZJUM – CHŁOPCY: 
1. Dawid Oślizło - Gm Skrzyszów,
2. Hubert Wolny – Gm Skrzyszów,
3. Damian Marszolik – Gm Skrzyszów.

drużynoWo:
1. Gimnazjum w Skrzyszowie,
2. Gimnazjum w Gołkowicach.

 KlASYfIKACJA OGólNA: 
1. Gimnazjum w Skrzyszowie,
2. Gimnazjum w Gołkowicach.

robert Głowa
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ORSZAK TRZECH KRÓLI
6 stycznia mieszkańcy Godowa, poczty sztandarowe, proboszcz 

parafii ks. Krzysztof Wrodarczyk wraz ze służbą liturgiczną, młodzież 
oraz członkinie KGW w strojach ludowych już po raz drugi wspólnie 
obchodzili uroczystość Objawienia Pańskiego, idąc wspólnie w orsza-
ku Trzech Króli. Tak jak w poprzednim roku, kolorowy orszak udał się 
do kościoła na uroczystą mszę świętą.

Iwona długi

Uczestnicy orszaku Trzech Króli
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SZANOWNI MIESZKAŃCY 
GMINY GODÓW!

W 26 dniu stycznia 2015 roku odbyła się  
iii sesja rady Gminy GodóW 

Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Rady Gminy nastąpi-
ło wręczenie przez Panią Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej 
zaświadczenia o wyborze w 16 dniu listopada 2014 roku na radnego 
Rady Gminy Godów Pana Krzysztofa Kiermaszka z Gołkowic, po czym 
Pan krzysztof kiermaszek złożył uroczyste ślubowanie i tym sa-
mym objął mandat radnego rady Gminy Godów.

Podjęto uchWały W nastęPujących sPraWach:

•	Planów pracy stałych komisji rady Gminy na 2015 rok;
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz statutem gminy prze-
wodniczący każdej komisji zobowiązany jest opracować plan pracy ko-
misji na dany rok kalendarzowy i przedłożyć go radzie gminy do zatwier-
dzenia.

•	udzielenia w 2015 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzi-
sławskiemu na realizację powiatowych przewozów pasażer-
skich o charakterze użyteczności publicznej; 
Gmina Godów udzieli pomocy finansowej w roku 2015 Powiatowi Wo-
dzisławskiemu w kwocie 187 638,00 zł na realizację transportu publicz-
nego zbiorowego na terenie naszej gminy.

•	udzielenia w 2015 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzi-
sławskiemu na realizację zadań z zakresu administrowania dro-
gami;
Przedmiotowa pomoc dotyczy kwoty 400.000,00 zł na budowę dróg 
i chodników przy drogach powiatowych na terenie naszej gminy.

•	udzielenia w 2015 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzi-
sławskiemu na realizację zadania z zakresu nadzoru budowla-
nego;
Gmina Godów udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskie-
mu w kwocie 7.000 zł na realizację zadań z zakresu postępowań prowa-
dzonych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na tere-
nie naszej gminy.

•	zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódz-
kiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w katowicach na realizację zadania „ograniczenie niskiej emi-
sji na terenie Gminy Godów w 2015 roku”– iii etap;
Pożyczka, która będzie zaciągnięta w kwocie 321.000,00 zł z WFOŚiGW 
w Katowicach, jest udzielana na preferencyjnym oprocentowaniu i może 
być częściowo umorzona. Będzie wypłacona w dwóch transzach: pierw-
sza – w 2015 roku w kwocie 200.000,00 zł i druga transza – w 2016 roku 
w kwocie 121 000,00 zł. Podobnie jak w latach poprzednich, będzie moż-
na uzyskać dofinansowanie do czynności określonych w stosownym regu-
laminie a mających na celu ograniczenie niskiej emisji w Gminie Godów.

•	Przyjęcia planu dofinansowania w roku 2015 form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświa-
towych,dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym;
Co roku organ prowadzący ustala maksymalną kwotę dofinansowania 
opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształce-
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nia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane na podsta-
wie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. 

•	zmiany uchwały nr ii/7/2014 rady Gminy Godów z 22 grudnia 
2014 roku w sprawie budżetu Gminy Godów na 2015 rok;

•	zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów;
•	Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w skrzyszowie;

W sprawie będącej przedmiotem niniejszej uchwały Jastrzębska Spółka 
Węglowa zwróciła się z wnioskiem do Wójta Gminy Godów o rozważe-
nie możliwości zamiany działek położonych na terenie byłego „zwało-
wiska” w Skrzyszowie. Celem zamiany jest utworzenie z rozproszonych 
działek stanowiących własności Gminy Godów i Jastrzębskiej Spółki Wę-
glowej obszarów stanowiących funkcjonalną całość, dając tym samym 
możliwości lepszego ich wykorzystania.

•	upamiętnienia ofiar tragedii Górnośląskiej;
Tą uchwałą Rada Gminy Godów składa hołd tysiącom niewinnych i bez-
bronnych mieszkańców Górnego Śląska, którzy 70 lat temu stali się ofia-
rami masowych zbrodni Armii Czerwonej i komunistycznego aparatu 
bezpieczeństwa: zamordowanym, deportowanym do ZSRR, osadzonych 
w więzieniach i obozach. Sejmik Województwa Śląskiego postanowił, że 
ostatnia niedziela stycznia każdego roku będzie obchodzona jako Dzień 
Pamięci o Tragedii Górnośląskiej 1945 roku. 

•	zmiany uchwały w sprawie powołania komisji rady Gminy Go-
dów, ustalenia składów osobowych oraz przedmiotu ich działa-
nia;
Radny Krzysztof Kiermaszek objął mandat radnego, w związku z czym 
należało uzupełnić składy komisji stałych o Jego osobę.

•	Pozostawienia skargi bez rozpoznania.

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

O ODPADACH RAZ JESZCZE
Z 1 dniem stycznia 2015 roku obowiązki wywozu odpadów w gmi-

nie Godów przejęła nowa firma wywozowa – Transgór S.A. z Rybni-
ka. W związku z powyższym prosimy o wyrozumiałość w przypadkach 
występowania drobnych niedociągnięć w wykonywanych usługach. 
Urząd Gminy Godów przypomina jednocześnie o następujących obo-
wiązkach właścicieli posesji, których stosowanie usprawni obsługę na-
szej gminy:

•	 terminowym wystawianiu odpadów zmieszanych w kubłach zgod-
nie z harmonogramem do godz. 6.00 w dniu wywozu odpadów 
w danym rejonie;

•	kubły z odpadami zmieszanymi mają być wystawiane w miejscach 
łatwo dostępnych, tuż przy skrajni drogi, tak aby nie utrudniały ru-
chu pieszych;

•	 zabrania się wsypywania do pojemników gorącego popiołu 
w dniu zbiórki, ponieważ istnieje wówczas niebezpieczeństwo za-
palenia się pozostałych odpadów w śmieciarce;

•	odpady zmieszane należy oddawać w pojemnikach do tego prze-
znaczonych, tj. znormalizowanych pojemnikach na odpady o poj. 
110 l, 120 l, 240 l, 1100 l. Nie należy oddawać odpadów w wiader-
kach czy też innych pojemnikach plastikowych; 

•	 jednostkowe przypadki zwiększonych ilości odpadów nagroma-
dzonych na posesji można oddać w worku plastikowym, jednakże 
winny to być jedynie sytuacje awaryjne.

Firma Transgór S.A. uruchomiła również dla mieszkańców Gminy 
Godów tel. kontaktowy o nr 032 47 40 752, gdzie można bezpośred-
nio u wykonawcy zgłaszać ewentualne reklamacje dotyczące prowa-
dzonych usług komunalnych.

Tadeusz Spień
Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska

i Gospodarki Komunalnej
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Jako wieloletni działacz społeczny 
na rzecz ziemi wodzisławskiej, a tak-
że radny Sejmiku Śląskiego III kaden-
cji, zdawałem sobie doskonale sprawę 
z wyzwania, jakie niesie ze sobą spra-
wowanie funkcji radnego tego sejmi-
ku. Dzięki poparciu społecznemu wy-
rażonemu w wyborach 16 listopada 
2014 roku dostąpiłem zaszczytu re-
prezentowania naszego okręgu obej-
mującego miasta Jastrzębie-Zdrój, 
Rybnik, Żory oraz powiaty: wodzi-
sławski, rybnicki, raciborski i mikołowski w Sejmiku Śląskim V kadencji. 

Spełniając wyborczą obietnicę, deklaruję swoją gotowość do bieżą-
cego, rzetelnego informowania mieszkańców mojego okręgu o bieżą-
cych pracach Sejmiku, co niniejszym czynię. 1 grudnia 2014 roku odby-
ła się pierwsza sesja Sejmiku Śląskiego, podczas której został wybrany 
Zarząd Województwa Śląskiego w składzie: Wojciech saługa – mar-
szałek województwa, stanisław dąbrowa – wicemarszałek, aleksan-
dra skowronek – wicemarszałek, kazimierz karolczak – członek za-
rządu, Gabriela Lenartowicz – członek zarządu.

Kolejnym krokiem, umożliwiającym sprawne działanie Sejmiku Wo-
jewództwa, było powołanie komisji, które odbyło się 08.12.2014 r. Zo-
stałem powołany na funkcję przewodniczącego Komisji Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, ponadto jestem członkiem Komisji Rewizyjnej 
oraz Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej.

W dniu 18.12.2014 r. Komisarz Unii Europejskiej ds. Polityki Regio-
nalnej – corina cretu – złożyła podpis pod dokumentem „Regional-
ny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”. 
Oznacza to, że po wielomiesięcznych pracach nad dokumentem za-
twierdzony został przez Komisję Europejską ostateczny kształt pro-
gramu regionalnego dla województwa śląskiego. Tym samym ruszy-
ły prace nad przyjęciem harmonogramu konkursów. Harmonogram 
zakłada, że uda się to wykonać do końca pierwszego kwartału 2015 r. 

Jednym z najbardziej palących problemów w ostatnich tygodniach 
jest sytuacja w sektorze węglowym. W dniu 16.01.2015 r. radni woje-
wódzcy przyjęli uchwałę w sprawie oświadczenia dotyczącego planu 
naprawczego Kompanii Węglowej S.A. Radni sprzeciwili się pomijaniu 
opinii władz województwa w procesie podejmowania decyzji strate-
gicznych dotyczących funkcjonowania regionu. W opinii radnych wo-
jewódzkich węgiel kamienny musi pozostać strategicznym surowcem 
energetycznym, a Polska powinna być niezależna energetycznie.

NIEODPŁATNE 
PORADY PRAWNE

Pragniemy poinformować o możliwości uzyskania nieodpłatnie 
porady prawnej w Urzędzie Gminy Godów.
Od stycznia bieżącego roku prawnicy Urzędu Gminy świadczą 
nieodpłatnie ustne porady prawne dla osób zamieszkałych na te-
renie gminy Godów, które zgłoszą taką potrzebę.

skorzystajcie z Wiedzy naszych PraWnikóW 
i omóWcie i omóWcie z nimi sWoje ProbLemy!

Zgłoszenie potrzeby uzyskania porady prawnej można dokonać:
– osobiście w Urzędzie Gminy – pok. nr 11 (sekretariat) i 15
– telefonicznie – nr tel. 32 47 65 065 wew. 22 i 24
– e-mailowo – adres e-mail: porady.prawne@godow.pl

Pracownik urzędu potwierdzi wnioskodawcy termin i godzinę 
spotkania z naszym prawnikiem.

Brygida Dobisz
Sekretarz Gminy Godów

PLAN GOSPODARKI 
NISKOEMISYJNEJ

Gmina Godów otrzymała dofinansowanie z Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu 
pod nazwą „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gmi-
ny Godów”, w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013, w ramach Dzia-
łania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – pla-
ny gospodarki niskoemisyjnej Programu Operacyjnego Infrastruktu-
ra i Środowisko 2007-2013. Planowany całkowity koszt realizacji pro-
jektu wynosi 58 820,00 zł. Kwota udzielonego dofinansowania wynosi 
49 997,00 zł i stanowi 85% kosztów kwalifikowanych.

Zgodnie z założeniami plan gospodarki niskoemisyjnej powinien 
m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie kli-
matyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:

 – redukcji emisji gazów cieplarnianych,
 – zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
 – redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane po-
przez podniesienie efektywności energetycznej,
 – a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których od-
notowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stę-
żeń w powietrzu i realizowane są programy (naprawcze) ochrony 
powietrza (POP) oraz plany działań krótkoterminowych (PDK). Plan 
gospodarki niskoemisyjnej to strategiczny dokument, który – po 
jego opracowaniu i przyjęciu uchwałą Rady Gminy – będzie zwięk-
szał możliwość pozyskania dofinansowania inwestycji i miękkich 
działań w latach 2014-2020, m.in. ze środków Unii Europejskiej.

W ramach opracowywanego planu stworzona zostanie baza da-
nych zawierająca wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje 
pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz inwentaryza-
cję gazów cieplarnianych, ponadto przeprowadzone zostaną szkole-
nia dotyczące wdrażania i monitorowania planu oraz działania promu-
jące tworzenie planu. Opracowane zostaną również elementy założeń 
do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz oraz prze-
prowadzona zostanie strategiczna ocena oddziaływania na środowi-
sko (gdy będzie wymagana).

Kamil Gąsior
Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Fun-
duszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

unia euroPejska
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

unia euroPejska
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

Podczas IV sesji Sejmiku Śląskiego 19.01.2015 r. przyjęto Wieloletnią 
Prognozę Finansową Województwa Śląskiego oraz budżet Wojewódz-
twa Śląskiego na 2015 rok. Na sesji tej zostałem wybrany również de-
legatem do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczpo-
spolitej Polskiej. 

Pierwsze dwa miesiące funkcjonowania Sejmiku Śląskiego V kaden-
cji były okresem zarówno organizowania jego wewnętrznego funk-
cjonowania, jak również podejmowania pierwszych trudnych decyzji 
związanych ze sprawami, które zostały wspomniane powyżej.

Raz jeszcze dziękuję za udzielone poparcie i zapewniam o dołożeniu 
wszelkich starań, by reprezentować nasz region zgodnie z Państwa ocze-
kiwaniami. Jednocześnie zachęcam do dialogu – jestem do Państwa 
dyspozycji pod adresem mailowym: kontakt@bronislawkarasek.pl

Bronisław Karasek
radny Sejmiku Województwa Śląskiego 

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY GODÓW!
jESTEśmY nr 1 (113)
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PROJEKT 
BEZPIECZNA GRANICA
Gmina Godów wspólnie z Gminą Petrovice u Karvine realizuje 

w terminie 01.03.2014 – 28.02.2015 projekt pn. Bezpieczna Granica do-
finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 
2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska.

Głównym celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa i polep-
szenie dostępności do szybkiej i bezinteresownej pomocy w przypad-
ku zagrożenia życia obywateli, majątku, zwierząt i środowiska natural-
nego na terenie przygranicznym. Do uzupełnienia celów osi prioryte-
towej dojdzie zwiększenie jakości środowiska naturalnego i atrakcyj-
ności miejscowości dla jego obywateli, zagranicznych i miejscowych 
inwestorów i turystów. Projekt obejmuje (po stronie polskiej) zakup 
specjalnego samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego z na-
pędem 4x4 dla OSP w Łaziskach, tablicy pamiątkowej na budynek re-
mizy strażackiej oraz zakup materiałów do oznaczenia samochodu po-
żarniczego.

Całkowite wydatki na realizację projektu to 194.444,00 euro, a dofi-
nansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Kamil Gąsior
Referat Funduszy Zewnętrznych

i Zamówień Publicznych

ROWEREM PO MARZENIA
Biblioteka w Godowie zaprasza na spotkanie z angeliką Gra-

biec – mieszkanką Skrzyszowa, której pasją jest kolarstwo. Pasjo-
natka należała do klubu LKK Czernica, a aktualnie zrzeszona jest 
w teamie CK Kolik Hobby Bohumin (Cz). Podczas spotkania, któ-
re odbędzie się 26 lutego o godzinie 18.00 w siedzibie bibliote-
ki w Godowie, kolarka opowie m.in. o swojej najdłuższej, 250-ki-
lometrowej, trasie oraz o wyścigach krajowych i międzynarodo-
wych, w których brała udział.

Katarzyna Holesz

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI 
CZWORONOGÓW

W ostatnim czasie do Urzędu Gminy w Godowie kierowanych jest 
wiele interwencji odnośnie do błąkających się psów w miejscach pu-
blicznych. W większości przypadków są to zwierzęta, które nie zostały 
upilnowane przez swoich właścicieli. Pozostawione bez opieki mogą 
stanowić poważne zagrożenie dla dzieci i młodzieży uczęszczających 
do pobliskich szkół. Wyłapanie takiego czworonoga to koszt ponad 
1400 zł. Dlatego bardzo ważne jest to, aby ich właściciele odpowied-
nio zabezpieczali swoje posesje, tak aby uniemożliwić pieskom samo-
wolne oddalenie się. Przypominamy, że to właściciel ponosi odpowie-
dzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez wolno biegające 
psy.

UG w dalszym ciągu prowadzi akcję darmowego elektronicznego 
znakowania psów, co w przypadku wyłapania takiego czworonoga 
pozwoli na szybkie znalezienie jego właściciela i zapobiegnięcie ko-
nieczności skierowania psa do schroniska. 

Anna Brzemia
Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska

i Gospodarki Komunalnej

KOLĘDOWANIE ORKIESTRY 

Kolędy to utwory bardzo stare, liczą sobie 200 a nawet 300 lat, 
a mimo to nie są zabytkami słuchanymi od czasu do czasu w salach 
koncertowych. Są wciąż żywe, chętnie je śpiewamy jak najnowsze 
przeboje. Moda na nie nigdy nie przeminie. Niektóre przypomina-
ją uroczyste hymny, inne – wzruszające kołysanki albo wesołe przy-
śpiewki. Tajemnica ich popularności to jeszcze jeden sekret tej wspa-
niałej cichej Nocy.

Urokowi kolęd nie oparła się też Gminna Orkiestra Dęta z Gołkowic 
pod dyrekcją ryszarda Wachtarczyka. Swoje kolędowanie rozpo-
częła w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia 2014 roku w koście-
le pw. św. Anioła Stróża w Gorzycach. Wystąpiła wspólnie z zespołami 
Gorzyczanie, Wokalsi i Kameleon oraz marianem chrobokiem – so-
listą Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Koncert został powtórzony w nie-
dzielę, 28 grudnia ub. r., w kościele pw. Ducha Świętego w Osinach. 

Tradycyjnie już, w trzecią niedzielę stycznia, orkiestra wystąpiła 
w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gołkowicach. Wraz 
z orkiestrą kolędy śpiewali: danuta szczypka, emilia szczypka, ur-
szula Wachtarczyk, bogdan kłosek oraz zespoły Gorzyczanie i Ka-
meleon działające przy Wiejskim Domu Kultury w Gorzycach. Kościół 
był wypełniony po brzegi miłośnikami kolęd, wśród których nie zabra-
kło ewangelików z ich proboszczem, ks. danielem Ferkiem. W ten 
sposób orkiestra rozpoczęła obchody Tygodnia Jedności Chrześcijan. 
Swoją obecnością, jak zawsze, koncert zaszczycili: stanisław dąbro-
wa – wicemarszałek Województwa Śląskiego, stanisław Gmitruk – 
dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Często-
chowie a jednocześnie wiceprzewodniczący Sejmiku Śląskiego, an-
drzej Pilot – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, tomasz Żabiński – dyrektor Agencji Rynku Rol-
nego, a także władze Powiatu Wodzisławskiego, Gminy Godów i gmin 
ościennych, sołtysi sołectw z okolicznych gmin. Po koncercie w sali 
ośrodka kultury odbyło się spotkanie społeczeństwa z władzami woje-
wództwa, powiatu i gmin.

Kulminacją kolędowania był koncert na Jasnej Górze w Częstocho-
wie.

25 stycznia orkiestra stanowiła oprawę liturgii Mszy św., a następ-
nie dała półtoragodzinny koncert przyjęty przez pełną bazylikę słu-
chaczy owacją na stojąco. Wraz z orkiestrą kolędy śpiewali: Urszula 
Wachtarczyk, Marian Chrobok, mariusz makosz oraz zespoły działa-
jące przy WDK w Gorzycach – Gorzyczanie i Kameleon.

Dziękujemy Panu Stanisławowi Gmitrukowi za utorowanie nam 
drogi z Gołkowic na Jasną Górę oraz Wójtom Godowa i Gorzyc za za-
pewnienie transportu.

Relacje z koncertów w Gołkowicach i Częstochowie dostępne są, 
dzięki janowi sporyszowi, na stronie www.skrbensko.waw.pl.

Kiedy jest okres kolędowy, to trzeba iść po kolędzie. Tak kolędowa-
ła Gminna Orkiestra Dęta z Gołkowic pod dyrekcją Ryszarda Wachtar-
czyka.

Eugeniusz Tomas

Koncert kolęd w Gołkowicach

STYCZEŃ 2015
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Ośrodek Kultury w Godowie, dzięki wspaniałym przedszkolakom 
z Godowa, zamienił się w betlejemską szopkę. Przedszkolaki przedsta-
wiły dla swoich rodziców, babć i dziadków jasełka. Wprowadziły one 
wszystkich w nastrój świąteczny i zadumę nad tym, co w życiu naj-
ważniejsze. Dzieci bardzo autentycznie odegrały wydarzenia, które ro-
zegrały się ponad 2000 lat temu i przekazały widzom to, co było naj-
istotniejsze tamtej nocy – przyjście Maleńkiej Miłości do każdego czło-
wieka. Czy może być coś bardziej wzruszającego od skromnej Maryi 
z Józefem, maleńkich pastuszków przynoszących swe dary do szopki? 
Aniołków – dzieci z serduszkami na dłoni i królów, którzy mimo zaled-
wie kilku lat nie tracą nic ze swojego majestatu?

Mali aktorzy, we wspaniałych strojach przygotowanych przez ro-
dziny, zaprezentowali się doskonale. Przedstawienie było wyjątkowe: 
obejrzeli je rodzice, dziadkowie i babcie. Naprawdę warto było. Kra-
snoludki, Smerfy i Żabki wraz z wychowawczyniami oraz rodzicami 
bardzo zaangażowały się w przygotowanie jasełek, za co trzeba im 
wszystkim bardzo serdecznie podziękować. 

A. Szwarc
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Jesełka w wykonaniu przedszkolaków

Występem dzieci z przedszkola rozpoczęło się spotkanie emery-
tów,członków gołkowickiego koła PZERiI, zorganizowane 27 stycznia 
w miejscowym ośrodku kultury z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. Mali 
aktorzy zaprezentowali swoim babciom i dziadkom, a w wielu przy-
padkach prababciom i pradziadkom, montaż słowno-muzyczny, na 
który złożyły się okolicznościowe wierszyki, wesołe piosenki, skoczne 
układy taneczne wykonane z lekkością, wielką gracją i pewnością sie-
bie, a wszystko to pod jednym wspólnym tytułem: Babciu, dziadku, 
kochamy Was, nie tylko w Nowy Rok. Widać było, że dzieciom nieob-
ce jest występowanie na scenie przed szerszą publicznością, a umie-
jętności rytmiczno-ruchowe i głosowe małych artystów mówiły same 
za siebie. Na uwagę zasługiwały jeszcze przepiękne stroje wykona-
ne przez rodziców, w których przedszkolaki prezentowały się niczym 
postacie z bajek. Całość przygotowały nauczycielki marzena hejmej 
i anna oślizło a od strony muzycznej – Weronika brzoza. Nagrodą za 
występ były rzęsiste brawa widzów i słodkie co nieco.

Paweł Grzonka, przewodniczący gołkowickiego koła PZERiI, 
w imieniu obecnych i własnym podziękował przedszkolakom za prze-
miłe wprowadzenie do obchodów święta babć i dziadków. Podzięko-
wał też nauczycielkom za wspaniałe przygotowanie dzieci, a dyrektor 
przedszkola marii Papierok – za propozycję i umożliwienie występu 
swoich podopiecznych dla emerytów.

Korzystając z okazji, Przewodniczący złożył jeszcze wszystkim ży-
czenia noworoczne i okazjonalne: dużo zdrowia, cieszenia się każdą 
chwilą dnia, emeryckiego spokoju i wiele radości z codziennych kon-
taktów z wnukami, a także realizacji zamierzonych celów i rozwijania 
swoich pasji. Do życzeń dołączył się antoni tomas, przewodniczący 
Rady Gminy Godów.

Po życzeniach nadszedł czas na uhonorowanie jubilatów. Tym ra-
zem były to dwie seniorki obchodzące rocznicę urodzin: adelajda 
tekieli – 85. i helena surma – 80. oraz renata i eugeniusz kostko-
wie, którzy świętowali 50-lecie małżeństwa. Wszyscy jubilaci otrzyma-
li bukiety kwiatów z małymi upominkami i stosownymi życzeniami od 
zarządu koła, a od wszystkich – wspólne zaśpiewanie „Sto lat” przy 
akompaniamencie niezawodnej Borowianki.

Po tym miłym akcencie Przewodniczący poinformował uczestni-
ków uroczystości, że gołkowickie koło powiększyło się o trzech człon-
ków. Do organizacji PZERiI wstąpiły: krystyna majzner z Gołkowic 
oraz maria kornaś i irena morcinek z Zebrzydowic. Wręczając no-
wym członkiniom legitymacje, Przewodniczący życzył im zadowole-
nia z przynależności związkowej i zachęcał do korzystania z wszelkich 
form działalności, jakie koło oferuje. Dodał też, że emerycka organiza-

WIADOmOść 
z OsTATNIEj chWIlI!

termin wycieczki Perły zamojszczyzny został zmieniony. 
odbędzie się ona w dniach 30.06.-03.07. br. W terminie wcze-
śniej ustalonym nie byłoby możliwości zwiedzenia obiektów 
w Łańcucie, co związane jest z planowanymi na ten czas obchoda-
mi Jubileuszu Jana Potockiego w dwusetną rocznicę jego śmierci. 
Za zmianę terminu przepraszamy.

A.T.

BABCIU, DZIADKU, KOCHAMY WAS!

GODOWSKIE JASEŁKA

cja w Gołkowicach liczy obecnie 171 członków, w tym 111 kobiet i 60 
mężczyzn.

Organizowane formy turystyczno-wypoczynkowe zaplanowa-
ne przez koło na rok 2015 przedstawiły ich organizatorki aniela bła-
toń i aurelia tomas. I tak: zarówno na wycieczkę pn. Perły Północy 
w okresie 25.05.-31.05. (Ryga, Tallin, Wilno, Helsinki), jak i na wczasy do 
Czarnogóry (18.09.-30.09.) są jeszcze wolne miejsca. Wolne miejsca są 
także na wycieczkę krajową pn. Perły Zamojszczyzny w dniach 23.06.-
26.06. (Sandomierz, Baranów Sandomierski, Kazimierz Dolny, Nałę-
czów, Lublin, Kozłówka, Zamość, Leżajsk, Łańcut), natomiast na wcza-
sy w Jarosławcu (25.08.-06.09) jest komplet. W tym roku zaplanowa-
no także wyjazd na pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej i Wado-
wic w lipcu, a w sierpniu tradycyjnie już, po raz ósmy, do Węgierskiej 
Górki połączony z pobytem w Browarze Żywiec i zwiedzeniem mu-
zeum tego browaru.

Przewodniczący podziękował obu Paniom za informacje odnośnie 
do form wyjazdowych i dodał,że kolejne spotkanie, z okazji Dnia Mat-
ki i Dnia Ojca, planuje się na 9 dzień czerwca, na które już teraz wszyst-
kich zaprosił.

Życząc uczestnikom udanego spotkania, Przewodniczący zakoń-
czył jego część oficjalną i zaprosił na poczęstunek i do wspólnej za-
bawy.

Organizatorzy dziękują pracownikom Ośrodka Kultury w Gołkowi-
cach za przygotowanie imprezy od strony technicznej i kulinarnej oraz 
miłą obsługę, a Dyrektor GCKSiT w Godowie za udostępnienie po-
mieszczeń. Dziękują również Borowiance – tym razem w 3-osobowym 
składzie – za oprawę muzyczną spotkania.

A.T.
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Gabinet Fizjoterapii
OśrOdek ZdrOwia ŁaZiska

W celu uniknięcia kolejki możliwość wcześniejszego ustalenia termi-
nu lub też umówienia się na zabieg w dni inne niż przewidywane.

Gabinet czynny w poniedziałki i środy

od 15:40 do 17:00
Zapisy: 694 300 019

INSTRUKTAŻ ĆWICZEŃ,
MASAŻ LECZNICZY,

ĆWICZENIA THERABAND, 
FIZJOTERAPIA POURAZOWA, 

KINESIOTAPING,
LAMPA SOLLUX,

WIZYTY DOMOWE, 
REHABILITACJA Z OC SPRAWCY.

BEZBŁĘDNY GIMNAZJALISTA
Od września 2014 do stycznia 2015 roku uczniowie wszystkich klas 

gimnazjum brali udział w kolejnych etapach Szkolnego Konkursu Or-
tograficznego „Bezbłędny Gimnazjalista”. Do półfinału zakwalifikowa-
ło się 16 uczniów, a do finału – 7.

1. miejsce i tytuł Bezbłędnego Gimnazjalisty zdobyła alicja rupińska 
z klasy 1B.

2. miejsce zajęli: martyna Węgrzyk z kl. 3B, damian marszolik z 2A 
i Piotr stokowy z 1B,

3. miejsce – Laura syrek z kl. 2B,
4. miejsce – bartosz kowalski z kl. 1B,
5. miejsce – marcin rybica z kl. 1B.

Laureaci, którzy finałowe dyktando napisali bezbłędnie, czyli Alicja, 
Martyna i Damian 21 stycznia reprezentowali skrzyszowską placów-
kę w Powiatowym Konkursie Ortograficznym w Wodzisławiu Śląskim. 
Najlepiej z ortografią i interpunkcją poradził sobie Damian Marszolik, 
który zajął 3. miejsce w powiecie. Gratulujemy!

Maryla Marcol

JAKA TO KOLĘDA?
Po dwóch latach nieobecności „na antenę” skrzyszowskiej szkoły 

wrócił turniej „Jaka to kolęda?”. W konkursie, który odbył się 9 stycznia, 
wzięły udział drużyny z Godowa, Gołkowic i Skrbeńska. Wraz z druży-
ną z Zespołu Szkół w Skrzyszowie nie tyle rywalizowały o najlepsze 
miejsce, ale przede wszystkim wykazały się ponadprzeciętną znajo-
mością polskich kolęd i pastorałek. I tak na poziomie szkół podstawo-
wych miejsce I zajęła drużyna gospodarzy, w skład której wchodziły: 
marta sobik, julia klapuch i marzena Grabiec. II miejsce zajęły dru-
żyny z Godowa i Skrbeńska, a III miejsce zajęli uczniowie z Gołkowic.

Na poziomie gimnazjalnym, z dwóch rywalizujących drużyn z Goł-
kowic i Skrzyszowa, zwycięzcami zostali uczniowie z Gołkowic. Gratu-
lujemy wszystkim uczestnikom!

Celem konkursu, zgodnie z założeniem aurelii szkatuły, jego po-
mysłodawczyni, było to, aby móc spotkać się w atmosferze świątecz-
nej i wspólnie celebrować tradycję kolędowania bez względu na zaję-
te miejsca. Rundy poprzeplatane były śpiewem i grą kolęd w wykona-
niu uczniów, a zebrana publiczność mogła usłyszeć bogactwo melo-
dii i treści zawartych w polskich kolędach, nawet tych mniej znanych 
lub zapomnianych. 

Konkurs przygotowały nauczycielki Zespołu Szkół w Skrzyszowie: 
anna Grzenik, Patrycja Gąsior oraz justyna reclik.

Anna Grzenik

SUKCES 
GODOWSKIEJ SZKOŁY

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Godowie w styczniu br. uzyskał cer-
tyfikat „Wiarygodnej Szkoły Podstawowej ”, przyznawany placówkom 
za udział w ogólnopolskim Programie Wiarygodna Szkoła Podstawo-
wa, którego organizatorem jest Wiarygodna Firma Sp. z o.o. z siedzi-
bą we Wrocławiu. Godowska szkoła poszła w ślad za Zespołem Szkol-
no-Przedszkolnym w Skrbeńsku, który ten tytuł uzyskał w zeszłym 
roku. Certyfikat jest potwierdzeniem profesjonalizmu, właściwego po-
ziomu nauczania i spełnienia zasad bezpieczeństwa w szkole. Jednak 
decydującym kryterium do jego uzyskania było osiągnięcie wysokich 
wyników ze sprawdzianu po VI klasie. Szóstoklasiści z Godowa wraz 
ze swoimi nauczycielami w kwietniu 2014 roku zajęli czwarte miej-
sce (na 40 szkół) w powiecie wodzisławskim, co jest nie tylko powo-
dem do dumy, ale i potwierdzeniem dobrej pracy kadry pedagogicz-
nej, świetnej współpracy z rodzicami i doskonałych warunków w szko-
le. Taki certyfikat nie tylko cieszy, ale także zobowiązuje: do utrzymy-
wania solidnego wizerunku placówki, właściwego poziomu edukacyj-
nego i wychowawczego, potwierdzania właściwych standardów funk-
cjonowania szkoły.

Barbara Brzezińska

ZS SKRZYSZÓW

Certyfikat dla szkoły w Godowie

ZSP GODÓW

ADESTE FIDELES 
2015 ZA NAMI

 Organizatorzy IX Adeste Fideles pozdrawiają wszystkich bardzo ko-
lędowo. Szczególnie tych, którzy odwiedzą kościół w Godowie w przy-
szłym roku, przyjeżdżając na 10. już Festiwal Kolęd. Wszyscy wiemy, 
że warto na nim być. W tym roku uroczystość festiwalową zaszczycili 
swoją obecnością na Mszy św. ks prof. zdzisław madej – tenor z Wro-
cławia i pianista, prof. Grzegorz biegas – prorektor Akademii Muzycz-
nej w Katowicach. 

Wieczorem zainteresowani słuchali marka szołtyska, autora wie-
lu książek związanych ze Śląskiem oraz równie znakomitego zespołu 
Chwila Nieuwagi. Konkurs, w którym wystąpiło ponad 30 uczestników 
(ponad 300 osób), poziomem sięgał muzycznych wyżyn. Świadczy to 
bardzo dobrze przede wszystkim o zainteresowaniu kolędą. Kolęda, 
od strony muzycznej, to trudna forma i wymaga dobrego przygoto-
wania. Kolędowanie przez osiem godzin non-stop jest nie tylko moż-
liwe i potrzebne, ale – co najważniejsze – nie nudzi, a przyciąga wie-
lu. Przecież kolędują nie tylko goście festiwalu, ale swoim społecznym 
zaangażowaniem także osoby pracujące przy jego organizacji i spraw-
nym przebiegu, słuchacze i sympatycy.

Za to, że jesteśmy razem już dziewięć lat, należą się wszystkim bar-
dzo serdeczne podziękowania.

Jolanta Kulej

STYCZEŃ 2015
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znaczenie WyrazóW
Poziomo:
a-1 dowódca małego statku; a-10 rzecz stara, niemodna; b-6 ter-
min brydżowy; c-1 łazik, włóczykij; c-10 Marian i Bartosz; d-6 po-
pularne nawisko w Skrzyszowie; e-1 najczęściej używany w solance 
lub kwaśnej zalewie; e-9 barbadoska artystka; F-5 należy do Małe-
go Trójmiasta Kaszubskiego; G-1 poeta węgierski; G-9 protoplaści 
Tatarczyków; h-5 lanie, cięgi; i-1 był nim Stanisław Żółkiewski; i-10 
płyta na fundamencie pod bazą kolumny; j-6 krewniaczka dyni; 
k-1 pazury ptaków drapieżnych; k-10 jelonek …; L-6 niewielka łódź 
turystyczna lub sportowa;

Pionowo:
1-e bankructwo, plajta; 2-a kłótnia; 2-i … z afrykańskiego buszu; 
3-e mąż Rzepichy; 4-a słabość Achillesa; 4-i szczenięta, kocięta po-
chodzą z jednego; 5-e jeden z interwałów; 6-a skaliste wybrzeże 
morskie; 6-h zabytkowy przedmiot sztuki dawnej; 7-d źródło rzeki 
Wołchow; 8-a wczesna pora dnia; 8-h znane wino węgierskie; 9-d 
muza z kitarą; 10-a nachylone powierzchnie wzniesień; 10-i miej-
ski, krajobrazowy, narodowy; 11-e np.Gołębiewski; 12-a zatoka 
Morza Czerwonego; 12-i dekoracyjny krzew z barwnymi owoca-
mi; 13-e tyran i despota rzymski; 14-a myśliwy beocki; 14-i atrybut 
kelnera; 15-e rzeka we Włoszech;

hasło:
j-9, h-5, c-1, k-4, F-15, i-8, a-8, h-1, c-8, F-6, k-14, a-2, G-15, F-7, 
a-3, k-1, F-3, c-4, b-7, L-7, d-6, b-10, G-3, a-6, h-13, a-8, a-15, j-12, 
d-14, k-2, F-6, F-7, b-6, i-2, i-4, j-7.

Wśród Czytelników, którzy do 20 lutego br. nadeślą prawidło-
wo rozszyfrowane hasło krzyżówki, rozlosowane zostaną nagrody 
książkowe.

Za prawidłowo odgadnięte hasło z nr. 8 (108) nagrody wyloso-
wali: małgorzata Górecka z Krostoszowic, barbara herman i zyg-
munt Firla z Gołkowic. Gratulujemy!

Hasło brzmiało: Od myszonka do cesarza wszyscy żyją z gospo-
darza. Nagrody należy odebrać w OK w Gołkowicach w godzinach 
jego pracy. 
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MŁODZIEŻ 
SENIOROM

W ramach współpracy szkoły Podstawowej w krostoszowi-
cach z domem seniora Gwarek w skrzyszowie w miłej atmosferze 
dzieci i seniorzy spotykają się już cyklicznie.

W grudniu 2014 roku Dom Seniora odwiedziły przedszkolaki, zaś 
w styczniu br. uczniowie szkoły. Najpierw pojechały tam klasy IV-VI 
z występem jasełkowym, sprawiając wiele radości pensjonariuszom 
w świątecznej jeszcze atmosferze.

Jeszcze więcej uśmiechu i wzruszeń dostarczyły seniorom klasy 
młodsze, które udały się tam z programem artystycznym z okazji Dnia 
Babci i Dnia Dziadka.

Odwiedziny uczniów krostoszowickiej szkoły w Domu Seniora od-
bywają się zawsze w swobodnej i przyjaznej atmosferze. Zarówno 
dzieci, jak i seniorzy ciepło myślą o kolejnym spotkaniu.

Celina Grieger-Brodowska

KSIĄŻKA 
ELEKTRONICZNA? 

DLACZEGO NIE!
Biblioteka w Godowie, rozszerzając swoją ofertę skierowaną do 

czytelników, proponuje dostęp do prawie 1900 publikacji w interneto-
wej czytelni IBUK LIBRA (książki elektroniczne). Zapraszamy do wszyst-
kich naszych placówek bibliotecznych po odbiór kodów PIN, potrzeb-
nych do rejestracji i bezpłatnego korzystania z platformy (pod adre-
sem www.libra.ibuk.pl). Nową usługę polecamy szczególnie studen-
tom, ponieważ serwis zawiera obszerną bazę publikacji specjalistycz-
nych, zwłaszcza z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych. Na plat-
formie dostępna jest również literatura piękna i faktu. Pobrane w bi-
bliotekach kody będą ważne do 4 sierpnia 2015 roku, a po tym termi-
nie ich aktywność wygasa.

Katarzyna Holesz

WERNIsAŻ WYsTAWY
Zapraszamy do gołkowickiego ośrodka kultury na wernisaż wy-

stawy „Jak najbardziej twórczo na swoim podwórku”.Zakończy 
on cykl warsztatów i plenerów fotograficznych z udziałem osób 
twórczych z gminy Godów.

20 LuteGo, Godzina 18:00
WstęP WoLny!

Wernisaż realizowany jest w ramach Projektu „ Jak najbardziej 
twórczo na swoim podwórku” dofinansowanego ze środków Pro-
gramu „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wol-
ności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Pol-
sce” oraz Ośrodka Działaj Lokalnie w Rybniku. 

Judyta Marcol
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O miłości było dużo. Wymarzonej, wytęsknionej i uskrzydlającej. 
Śpiewano dla ukochanych, rodziców, najbliższych i przyjaciół. Było 
romantycznie, wesoło, a momentami także nostalgicznie i wzrusza-
jąco. A to wszystko przy okazji koncertu kończącego próby zespo-
łu wokalnego z gołkowickiego ośrodka kultury. Grupa prowadzona 
przez Katarzynę Danek wystąpiła w składzie: Alina Kuczak, Paulina 
Kaźmierczak, Karolina i Patrycja Kurkowskie, Izabela Palik, Emi-
lia Szczypka, Paulina Tkocz i Jessica Wawrzyczny. Dziewczyny wy-
stąpiły w utworach solowych i duetach, a oprawa świetlna potęgo-
wała wrażenia. W dwóch utworach solistkom towarzyszyła tańcząca 
Klaudia Czapka, a w przygotowaniu artystycznym pomagał Patryk 
Strojewski. Widzowie mieli także możliwość usłyszenia autorskiego 
utworu Kasi, napisanego wtedy, kiedy sama była w wieku uczestni-
czek zespołu (14-19 lat). Całość koncertu, prowadzonego przez Danu-
tę Szczypkę i Pawła Sobika, odbywającego się w klubowej atmos-
ferze, zakończył taneczno-wokalny występ wszystkich uczestniczek.

Judyta Marcol

Gminna Rada Sportu, kończąc sezon zmagań sportowych dzieci 
i młodzieży szkolnej w 2014 roku, jeszcze w grudniu w Zespole Szkół 
w Gołkowicach zorganizowała Gminny Turniej Tenisa Stołowego. 

Refleksem i sprawnością, godną najlepszych zawodników, popisa-
li się gimnazjaliści ze Skrzyszowa i Gołkowic rozgrywający swoje me-
cze w drugim dniu zawodów. Każde z gimnazjów mogło być repre-
zentowane maksymalnie przez 10 dziewcząt i 10 chłopców. Zmaga-
nia sportowe trwały przeszło 3 godziny i przyniosły zwycięstwo dru-
żynie ze Skrzyszowa. 

W rozgrywkach indywidualnych spośród dziewcząt najlepsza oka-
zała się Martyna Warło, która w finałowym meczu pokonała Justy-
nę Brzozę. Obie zawodniczki reprezentowały Gimnazjum w Gołkowi-
cach. Na trzecim stopniu podium stanęła Wiktoria Wija z Gimnazjum 
w Skrzyszowie. 

Finałowe mecze gimnazjalistów, w kategorii chłopców, zdomino-
wali uczniowie ze Skrzyszowa, którzy wywalczyli wszystkie miejsca na 
podium: Dawid Oślizło – 1., Hubert Wolny – 2. oraz Damian Marszo-
lik – 3. miejsce.

Organizatorzy przygotowali dla wszystkich uczestników poczęstunek, 
a na zwycięzców czekały pamiątkowe puchary oraz nagrody rzeczowe.

W dniach 19 i 20 stycznia w szkole w Skrbeńsku został zorganizowa-
ny Gminny Turniej Szachowy dla szkół podstawowych oraz gimnazjów 
przygotowany przez Malwinę Wolny. W pierwszym dniu rywalizowa-
li reprezentanci wszystkich szkół podstawowych naszej gminy. Najlep-
szymi szachistami okazali się:

W KATEGORII DZIEWCZąT:
1. Wiktoria Hawel SP Skrzyszów,
2. Paulina Karasek SP Gołkowice,
3. Martyna Marcol SP Łaziska,
4. Justyna Bebek SP Skrbeńsko;

W KATEGORII CHŁOPCóW:
1. Marcin Szrubarczyk SP Krostoszowice, 
2. Maciej Kopiec SP Skrzyszów,
3. Robert Wawrzykowski SP Skrzyszów,
4. Mariusz Scheithauer SP Krostoszowice.

Drugiego dnia rywalizowali szachiści z gimnazjów w Skrzyszowie 
i Gołkowicach. Lepsi okazali się gimnazjaliści z Gołkowic, a oto wyniki:

W KATEGORII DZIEWCZąT:
1. Aleksandra Surowiec Gm Skrzyszów,
2. Marta Kłosek  Gm Gołkowice,
3. Zofia Mencewicz Gm Gołkowice, 
4. Zuzanna Bystroń Gm Gołkowice;

W KATEGORII CHŁOPCóW:
1. Aleksander Herman Gm Gołkowice, 
2. Marek Tytko  Gm Skrzyszów,
3. Krzysztof Olszar Gm Gołkowice,
4. Dawid Białek  Gm Skrzyszów.

Malwina Wolny

Podopieczne Kasi Danek

Przy jednym stole Niepokonani i ... skonani 

Szachiści z gimnazjów 

Reprezentanci szkół podstawowych 
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Emilka Szczypka i Klaudia Czapka
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ZS GOŁKOWICE

ZSP SKRbEńSKO

NESTORZY NASZEJ GMINY

ANNA CICHY Z GOŁKOWIC
Jubilatka urodziła się 10 stycznia 1920 roku w Gołkowicach jako naj-

starsze z trojga dzieci Karoliny i Feliksa Borków. Dwaj młodsi bracia – 
Józef i Feliks – zginęli w czasie II wojny światowej. Ojciec pracował na 
kopalni Emma (Marcel), a matka zajmowała się prowadzeniem domu. 
Po ukończeniu szkoły podstawowej Pani Anna pomagała rodzicom 
w pracy na gospodarce. W roku 1946 wyszła za mąż za Teodora Ciche-
go, który pracował na kolei. Wspólnie wychowali troje dzieci. Obecnie 
Jubilatka mieszka z córką Jadwigą. Synowie Krystian i Alfons, mimo że 
mieszkają z dala od domu rodzinnego, często razem ze swoimi rodzi-
nami przyjeżdżają do Mamy i Babci, która bardzo cieszy się z każdych 
odwiedzin. Pani Anna ma pięcioro wnuków, doczekała się też czworga 
prawnuków. Jej receptą na długowieczność jest dobry humor, opty-
mistyczne nastawienie do otaczającego Ją świata i czerpanie radości 
z każdej chwili życia.

GERTRUDA WOŹNIAK ZE SKRZYSZOWA
Pani Gertruda urodziła się 06 stycznia 1925 roku, a więc niedaw-

no obchodziła 90-lecie urodzin. Pomimo problemów ze zdrowiem Ju-
bilatka jest osobą bardzo pogodną, z pokorą przyjmującą cierpienia 
związane z chorobą. Pozostaje pod troskliwą opieką rodziny, co doda-
je Jej sił na każdy kolejny dzień.

Z życzeniami zdrowia i wielu jeszcze lat życia, słodkim upominkiem 
oraz bukietem kwiatów Jubilatki odwiedzili przedstawiciele władz sa-
morządowych Gminy Godów. Dla zacnych Seniorek przybycie gości 
było miłym zaskoczeniem, a spotkania były doskonałą okazją do wy-
słuchania wspomnień i opowieści z ubiegłego stulecia.

GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGOI LOVE MUSIC, CZYLI ŚPIEWAJĄCE ROZPOCZĘCIE FERII W GOŁKOWICACH

GMINNY TURNIEJ SZACHOWY

Wyniki Gminnego Turnieju Tenisa Stołowego w Gołkowicach

GIMNAZJUM – DZIEWCZęTA: 
1. Martyna Warło – Gm Gołkowice,
2. Justyna Brzoza – Gm Gołkowice,
3. Wiktoria Wija – Gm Skrzyszów.

drużynoWo: 
1. Gimnazjum w Gołkowicach,
2. Gimnazjum w Skrzyszowie.

GIMNAZJUM – CHŁOPCY: 
1. Dawid Oślizło - Gm Skrzyszów,
2. Hubert Wolny – Gm Skrzyszów,
3. Damian Marszolik – Gm Skrzyszów.

drużynoWo:
1. Gimnazjum w Skrzyszowie,
2. Gimnazjum w Gołkowicach.

 KlASYfIKACJA OGólNA: 
1. Gimnazjum w Skrzyszowie,
2. Gimnazjum w Gołkowicach.

robert Głowa
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ORSZAK TRZECH KRÓLI
6 stycznia mieszkańcy Godowa, poczty sztandarowe, proboszcz 

parafii ks. Krzysztof Wrodarczyk wraz ze służbą liturgiczną, młodzież 
oraz członkinie KGW w strojach ludowych już po raz drugi wspólnie 
obchodzili uroczystość Objawienia Pańskiego, idąc wspólnie w orsza-
ku Trzech Króli. Tak jak w poprzednim roku, kolorowy orszak udał się 
do kościoła na uroczystą mszę świętą.

Iwona długi

Uczestnicy orszaku Trzech Króli
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KOLĘDOWANIE
ORKIESTRY

w numerze:
ORSZAK TRZECH KRÓLI
O ODPADACH RAZ JESZCZE
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
PROJEKT BEZPIECZNA GRANICA
BABCIU, DZIADKU, KOCHAMY WAS!
SUKCES GODOWSKIEJ SZKOŁY
ADESTE FIDELES 2015 ZA NAMI
KSIĄŻKA ELEKTRONICZNA? DLACZEGO NIE!
ŚWIĘTO PRZYJACIELA SZKOŁY
MALI DUŻYM, DUZI MAŁYM

więcej na str. 5

20 stycznia w świąteczno-karnawałowej atmosferze miało miejsce 
doniosłe wydarzenie: Święto Przyjaciela Szkoły.

Dyrektor, nauczyciele i społeczność uczniowska krostoszowic-
kiej placówki uhonorowali zaproszonych gości i podziękowali im za 
współpracę, pomoc, ofiarne serce. Wśród przyjaciół szkoły znaleźli się 
m.in. wójt gminy oraz przedstawiciele referatów i księgowości, Związ-

Przyjaciele krostoszowickiej szkoły

ŚWIĘTO PRZYJACIELA SZKOŁY

ku Nauczycielstwa Polskiego i Nauczycielskiej Solidarności, zespoły 
Podbuczanek i Gospodynek, przedstawiciele organizacji sportowych, 
kulturalnych, policji, OSP, ośrodków pomocy społecznej, świetlicy pro-
filaktyczno-wychowawczej, stowarzyszeń Mustang i Forma, bibliotek. 
Uhonorowano również trud i pomoc wielu rodziców uczniów.

Dyrektor Marzena Sitko serdecznie podziękowała obecnym za za-
angażowanie w sprawy szkoły,wręczając wszystkim Przyjaciołom SP 
Krostoszowice dyplomy i skromne upominki. Goście obejrzeli pro-
gram artystyczny w wykonaniu przedszkolaków i uczniów; wisienką 
na torcie był zaś pokaz taneczny w wykonaniu tancerzy ze Szkoły Tań-
ca Cubana w Mszanie.

Na koniec święta wszyscy Przyjaciele SP Krostoszowice stanęli do 
wspólnego zdjęcia i po poczęstunku udali się w świetnych humorach 
do domów.

Celina Grieger-Brodowska

SP KROSTOSZOWICE
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MALI DUŻYM, DUZI MAŁYM
23 stycznia w Ośrodku Kultury w Skrzyszowie odbyło się rodzinne 

spotkanie „Mali dużym, duzi małym”, które było prezentacją uczniow-
skich talentów połączoną ze sprzedażą cegiełek, z których dochód zo-
stanie przeznaczony na zakup sprzętu sportowego. Uczniowie skrzy-
szowskiego Zespołu Szkół mogli się pochwalić przed zgromadzoną 
publicznością różnorakimi talentami artystycznymi.

Piosenki zaśpiewali: Iza Palik, Weronika Godyń, Marta Sobik, Ju-
lia Klapuch, Dominika Kwaśnica, Zosia Klapuch, Samuel Jung, Ma-
rzena Grabiec, Julia Moczała, Wiktoria Kiełkowska i Emilia Kla-
puch, na instrumentach zagrali: Konrad Kurasz, Zosia Klapuch, Oli-
wia Toman, Marek Skatuła, Emilia Klapuch, Natan i Samuel Dwo-
rok, wiersze zarecytowali: Bartosz Pękała, Marzena Grabiec i Kevin 
Rugor, zatańczyli: Daria Toman i Mateusz Bohm, Wiktoria Smołka 
i Małgosia Tatarczyk oraz dzieci z klasy IIB SP: Patrycja Przybyła, Oli-
wia Żbikowska, Jessica Gulak, Emilia Najda, Angelika Ostrowska, 
Julia Drastig, Paulina Murawska i Mateusz Czaja, a bajkę w gwa-
rze śląskiej „Princezna na ziorku grochu” przedstawili: Patryk Marcisz, 
Magda Surowiecka, Wiktoria Mielimąka, Angelika Klapuch, San-
dra Paszek, Jakub Łokaj, Jagoda Kaczmarczyk i Mateusz Szkatuła.

Imprezę przygotowaną przez nauczycielki: Mirelę Zgrzędek, Pa-
trycję Gąsior i Marylę Marcol poprowadzili Martyna Węgrzyk i Da-
wid Oślizło, a obsługą sprzętu nagłaśniającego zajęli się Adrian Krzy-
stała i Mateusz Piechaczek.

Maryla Marcol

Gimnazjaliści w bajce po śląsku
I LOvE muSIC...

więcej na str. 2

JAKA TO KOLĘDA
więcej na str. 7

GODOWSKIE JASEłKA
więcej na str. 6

SYMBOLE ŚDM 
W SKRZYSZOWIE

12 stycznia skrzyszowska szkoła gościła symbole Światowych Dni 
Młodzieży, którymi są Krzyż Roku Świętego zwany Krzyżem Młodych 
i ikona Matki Bożej Salus Populi Romani (Ocalenie Ludu Rzymskiego).
Symbole te peregrynują kolejno po polskich diecezjach od 13 kwiet-
nia 2014 roku, kiedy to w Niedzielę Palmową na placu św. Piotra w Rzy-
mie w obecności papieża Franciszka młodzi Brazylijczycy przekazali je 
młodym Polakom. Uczniowie bardzo uroczyście przyjęli je w Skrzyszo-
wie, wspólnie modląc się i radośnie śpiewając chwalebne pieśni. Wy-
darzenie to było bardzo wzruszające i z pewnością na długo pozosta-
nie w pamięci wszystkich uczestników, a może niejeden z nich wybie-
rze się w lipcu przyszłego roku do Krakowa, gdzie będą odbywały się 
kolejne Światowe Dni Młodzieży.

Maryla Marcol

Skrzyszowscy gimnazjaliści przy symbolach ŚDM
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