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POdzIĘKOWANIE SOŁTYSOM
więcej na str. 3

SYzYf u STóP górY
więcej na str. 5

POdSuMOWANIE PrOjEKTu 
BEzPIECzNA grANICA

więcej na str. 7

KWIECIEŃ z KALINĄ
więcej na str. 2

WKRÓTCE U NAS

20 maja – Przegląd Zespołów Tanecznych 
(ZS Gołkowice)

23 maja – Turniej Skata dla Dorosłych (OK Goł-
kowice)

23 maja – festyn majowy (boisko LKS Olza Go-
dów)

27 maja – wycieczka do Ołomuńca w Cze-
chach (OK Godów)

28 maja – Bieg po zdrowie z Gminą Godów 
(Orlik Krostoszowice)

30 maja – Festyn Rodzinny na Kręgu (OK Skrzy-
szów)

6, 7 czerwca – zawody konne KJ Tynka (Skrzy-
szów – Szotkowice)

6 czerwca – III Rodzinny Rajd Rowerowy (Koło 
Turystyki Rowerowej)

maj:
8-15.05. – Tydzień Bibliotek pod hasłem „Wy-

bieram bibliotekę”;
14.05. godz. 9.30 – spotkanie autorskie 

z Ewą Nowak;
21.05. godz. 18.00 – Spotkania ludzi z pasją 

– Jan Szczeponek: Drzewa i krzewy w ogro-
dzie.

czerwiec:
ogólnopolska akcja: Cała Polska czyta dzie-
ciom;
8.06. godz. 15.00 – zajęcia dla dzieci pt. Waż-

ne sprawy naszych pociech;
17.06. godz. 18.00 – Spotkania ludzi z pasją – 

Urszula Wiśnios: W krainie pierogów.
Szczegółowe informacje i zgłoszenia pod nr. 
tel. 32 47 27 070

16 maja – zakończenie rajdu rowe-
rowego organizowanego przez Lokal-
ną Grupę Działania „Morawskie Wro-
ta” (wiata przy boisku LKS Olza Godów 
w Godowie).
Szczegóły na stronie internetowej:
www.morawskie-wrota.pl

27 maja GCKSiT w Godowie organizuje 
wycieczkę do Ołomuńca (Czechy).
Koszt wycieczki: 50 zł za osobę;
w cenie: transport, ubezpieczenie, 
a w programie m.in. zwiedzanie stylo-
wej, barokowej starówki.

Zapraszamy miłośników chodzenia z kij-
kami oraz biegania na cykl spotkań spor-
towych „Bieg po zdrowie z Gminą Go-
dów”, które odbywać się będą raz w mie-
siącu, w każdy ostatni czwartek miesiąca 
o godzinie 18.00.

28.05 – Podbucze – zakończenie 
w świetlicy,

25.06 – Godów – zakończenie 
w OK w Godowie,

30.07 – Gołkowice – zakończenie na 
boisku KS 27 Gołkowice,

27.08 – Skrzyszów – zakończenie 
w OK w Skrzyszowie,

24.09 – Łaziska – zakończenie w remizie 
strażackiej,

29.10 – Skrbeńsko – zakończenie 
w OK w Skrbeńsku

11.11 – Krostoszowice – zakończenie 
projektu na Orliku.

6 czerwca br. Koło Turystyki Rowerowej 
oraz GCKSiT zapraszają wszystkich na 
iii rOdzinny rajd rOwerOwy.
Trasa Rajdu przebiegać będzie malowni-
czymi zakątkami gminy Godów i liczyć 
będzie ok. 25 km.
Start: Skrbeńsko OK godz. 10:00, zbiórka 
i rejestracja 9:30,
meta: Gołkowice, boisko KS 27 ok. g. 14:00;
Zapisy do 1 czerwca w Ośrodku Kultu-
ry w Gołkowicach: nr tel. 32 4727532 lub 
u Stanisława Gryma – tel. 536 956 566



ŻONKILE 2015
19 kwietnia br. obchodziliśmy 72. rocznicę Powstania w Getcie War-

szawskim, które było pierwszym miejskim powstaniem w okupowa-
nej Polsce. Tego dnia w całym kraju wolontariusze rozdawali papierowe 
żonkile, które są symbolem tej heroicznej walki. Związane są one rów-
nież z postacią marka edelmana, ostatniego przywódcy Żydowskiej 
Organizacji Bojowej, która walczyła w getcie. W każdą rocznicę powsta-
nia składał on bowiem pod pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie 
bukiet żółtych żonkili. Symbolizują one pamięć, szacunek i nadzieję. 
Kwitną w tym samym czasie, gdy obchodzona jest rocznica powstania.

Samorządy szkolne Szkoły Podstawowej w Gołkowicach oraz 
Skrbeńsku również przyłączyły się do akcji ŻONKILE 2015. W ponie-
działek, 20 kwietnia, w obu szkołach rozdawane były papierowe żon-

Pod taką nazwą realizowany był unijny projekt kooperacji jedno-
stek straży pożarnych OSP Łaziska i SDH Petrovice-Zavada w ramach 
współdziałania partnerskich gmin przygranicznych Godów i Petrovi-
ce u Karvine, współfinansowany z Programu Operacyjnego Współpra-
cy Transgranicznej RČ – RP 2007-2013. Spotkanie podsumowujące i za-
mykające projekt odbyło się 17 kwietnia w remizie strażackiej w Łazi-
skach. Prowadził je zbigniew Klimek, prezes tamtejszej OSP. Uczestni-
czyli w nim strażacy wymienionych jednostek, przedstawiciele struk-
tur straży pożarnej, władz samorządowych Godowa i Petrowic u Karvi-
ne oraz zaproszeni goście: Krzysztof Gadowski – poseł na Sejm RP, dh 
jerzy Szkatuła – wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego a za-
razem prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, dh jan Sur-
ma – wiceprezes Zarządu OP ZOSP RP a równocześnie prezes Zarzą-
du Oddziału Gminnego ZOSP RP w Godowie, dh zbigniew radecki 
– komendant gminny ZOSP RP w Godowie, mł. brygadier rafał adam-
czyk – zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wodzisławiu Śl., st. 
bryg. edward deberny – komendant miejski PSP w Jastrzębiu-Zdroju, 
st. bryg. Krzysztof ziaja – komendant miejski PSP w Rybniku, przed-
stawiciele jednostek OSP powiatu wodzisławskiego, eugeniusz wala 
– przew. RPW z radnym powiatowym romanem marcolem, przedsta-
wiciele jednostek samorządowych gmin ościennych, antoni Tomas – 
przew. RG w Godowie z radnymi, jan Szczeponek, Grzegorz wach 
i Brunon Pyrchała – byli radni oraz mariusz adamczyk – wójt i jego 
zastępca Tomasz Kasperuk. Stronę czeską reprezentowali m.in.: mi-
lan mencner – starosta SDH Petrovice-Zavada, Pavel Haas – zastęp-
ca komendanta SDH, hasiči SDH, marian Lebiedzik – starosta gminy 
Petrovice u Karvine, a także przedstawiciele jednostek terytorialnych 
okręgu karwińskiego.

Charakterystykę przebiegu realizacji projektu przedstawili jego ko-
ordynatorzy Z. Radecki i P. Haas. Projekt „Bezpieczna Granica”pow-
stał z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa i usprawnieniu dostępno-
ści do szybkiej i bezinteresownej pomocy w przypadku zagrożenia ży-
cia mieszkańców, zwierząt i środowiska naturalnego w terenie przy-
granicznym. Podstawą jego realizacji było wspólne szkolenie 86 osób 
w czeskiej miejscowości Jánské Koupele, w centralnej szkole dla człon-
ków brygad ochotniczych straży pożarnych gmin. Ważnym elemen-
tem szkolenia było również lepsze opanowanie języka partnera i to nie 
tylko odnośnie do dorosłych, ale także do młodzieży.

Wójt M. Adamczyk i starosta M. Lebiedzik podziękowali obu dru-
hom nie tylko za prezentację projektu, ale przede wszystkim za ich 
bezinteresowność działania, wielki wkład w realizację tego przedsię-
wzięcia i doprowadzenie do jego efektywnego zakończenia. Docenia-
jąc zaangażowanie P. Haasa we współpracę między przygranicznymi 
jednostkami strażackimi, Zarząd Główny ZOSP RP uhonorował go Brą-
zowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Medal został wręczony 
odznaczonemu na spotkaniu.

Jednak najbardziej widomym efektem zrealizowanego projektu są 
zakupione wozy bojowe dla obu drużyn strażackich: dla SDH Petro-
vice-Zavada jest to Scania CAS, a dla OSP Łaziska – Mercedes Atego.

BEZPIECZNA GRANICAPOLAK W EUROPIE

30 marca br. w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 im. 14. Pułku Po-
wstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim odbył się XIV finał między-
narodowej edycji konkursu „Polak w Europie”. Tegoroczny konkurs od-
bywał się pod hasłem przewodnim „Powróćmy w zaczarowany filmów 
świat”. Patronat nad konkursem objęli: jan Olbrycht – europoseł, Ta-
deusz Skatuła – starosta Powiatu Wodzisławskiego, Katedra Między-
narodowych Studiów Polskich UŚ w Katowicach oraz mariusz adam-
czyk – wójt Gminy Godów. 

Uczestnicy wykonali piosenki z filmów w różnych językach – an-
gielskim, niemieckim i francuskim, które wcześniej trzeba było nagrać 
i opatrzyć komentarzem uzasadniającym wybór. maja czyż, która re-
prezentowała Gimnazjum w Gołkowicach, zaśpiewała piosenkę pt. „At 
last” z filmu „Cadillac Records” i została laureatką XIV edycji konkursu 
w kategorii język angielski. Maja otrzymała też nagrodę główną: tygo-
dniową wycieczkę do Brukseli. W tym konkursie uczestniczyła również 
weronika Godyń – uczennica kl. II A Gimnazjum w Skrzyszowie. We-
ronika wykonała piosenkę „I see fire” z filmu „Hobbit” i zajęła III miej-
sce, a w nagrodę otrzymała tablet. Należy podkreślić, że w konkursie 
wzięli udział uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Gre-
cji, Mołdawii, Finlandii, Rosji, Ukrainy, Czech i Polski, stąd sukces na-
szych gimnazjalistek jest naprawdę godny uwagi.

Konkurs „Polak w Europie” cieszy się ogromną popularnością, ma 
swych wiernych uczestników, a każda edycja odnosi się do innego ha-
sła. Czekamy na kolejną odsłonę, a Mai i Weronice gratulujemy sukce-
su i pięknego głosu!

Izabela Płatek, Patrycja Gąsior

W. Godyń z opiekunem P. Gąsior 

Uczniowie z SP w Gołkowicach biorący udział w akcji Uczniowie z SP w Skrbeńsku biorący udział w akcji

WARSZTATY TWÓRCZE
Biblioteczne Warsztaty Twórcze dekorAKCJA to zajęcia dla doro-

słych oraz młodzieży od 14. roku życia, które mają na celu edukację 
plastyczną, zapoznanie z nowatorskimi technikami plastycznymi oraz 
promowanie twórczego i aktywnego spędzania czasu wolnego, a tak-
że integrację środowiska lokalnego. Każde spotkanie poświęcone jest 
innej technice, a w programie m.in.: scrapbooking, haft matematycz-
ny, druciarstwo artystyczne, decoupage, filcowanie na sucho, wiklina 
papierowa, quilling, Friendly Plastic. Spotkania warsztatowe odbywa-
ją się dwa razy w miesiącu w godz. 17.00-20.00 (dokładne terminy usta-
lane są na bieżąco), a prowadzi je monika Breś.

Miłośników rękodzieła zachęcamy do udziału w zajęciach. Ze 
względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenia telefoniczne (32 47 
27 070) lub osobiste w GBP w Godowie. Zapraszamy!

Katarzyna Holesz
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kile i odbyły się audycje radiowe dotyczące obchodzonej rocznicy. Ce-
lem akcji było przywrócenie pamięci o Powstaniu w Getcie Warszaw-
skim. Chcemy, aby pamięć o tym zrywie była jednym z elementów 
kształtujących tożsamość mieszkańców całej Polski. Pamiętajmy o bo-
haterach z 1943 roku, którzy stanęli do walki o ludzką godność i są jed-
nocześnie częścią naszej wspólnej historii.

Udział w akcji społeczno-edukacyjnej ŻONKILE 2015 był możliwy 
dzięki współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz dzię-
ki wsparciu udzielonemu z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, 
Liechtenstein i Norwegię.

Mateusz Andrzejuk

Symboliczne klucze do wymienionych samochodów gaśniczo-ratow-
niczych też zostały wręczone na tym spotkaniu. W imieniu OSP Łaziska 
klucz odebrał dh edward Szołucha.

Na temat projektu i wynikających z niego korzyści dla mieszkańców 
obu gmin wypowiedział się przew. RG Antoni Tomas. Zwrócił uwagę 
na fakt, że na realizację tego zadania w budżecie Gminy Godów już 
wcześniej zostały zabezpieczone środki w wys. 806 000 zł, za co na-
leżą się podziękowania radnym poprzedniej kadencji, że podjęli taką 
uchwałę.

Problem bezpiecznego pogranicza poruszył też poseł Krzysztof 
Gadowski. Podkreślił, że we współpracy transgranicznej najważniejsze 
są wspólne szkolenia, wspólny front działań i wzajemna pomoc. Po-
gratulował też władzom samorządowym i strażakom obu gmin rzetel-
nego podejścia do projektu i jego zgodnej z oczekiwaniami realizacji.

Oba samochody pożarnicze były w Łaziskach, można było więc je 
obejrzeć i porównać ich możliwości w czasie akcji.

A.T.

Prezentacja projektu Bezpieczna Granica
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Goście uczestniczący w podsumowaniu projektu
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SUKCES 
GIMNAZJALISTÓW

W kwietniu, tuż po świętach, do szkoły dotarło potwierdzenie infor-
macji, że uczniowie skrzyszowskiego gimnazjum odnieśli duży sukces 
w konkursie na najpiękniejsze jajko wielkanocne. Organizatorem kon-
kursu o zasięgu wojewódzkim było Muzeum „Górnośląski Park Etno-
graficzny w Chorzowie”, a skierowany był on do uczniów szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych. Spośród wielu prac z całego województwa 
śląskiego w kategorii: jajko zdobione techniką tradycyjną I miejsce za-
jął Kamil mędrala, uczeń kl. III A. W kategorii: jajko zdobione techniką 
dowolną również I miejsce zajął Karol Godula z kl. III A, a II miejsce za-
jął marek Tytko z kl. II B. Gratulujemy!

Ruta Walica

ZS SKRZYSZÓW

Od lewej: K. Mędrala, K. Godula, M. Tytko
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KWIECIEŃ Z „KALINĄ”
Wiosna 2015 dla łaziskiej Kaliny zaczęła się pracowicie i z sukcesa-

mi. Zespół wziął udział w konkursie pn. „Najpiękniejsza Śląska Palma 
Wielkanocna”, zorganizowanym przez Biuro Poselskie Krzysztofa Ga-
dowskiego, w czasie Jarmarku Wielkanocnego w Jastrzębiu-Zdroju. 
Palma, wykonana przez członków Kaliny, zajęła 3. miejsce.

W poświąteczny wtorek, 7 kwietnia, w Gołkowicach odbyło się spo-
tkanie z kandydatem na prezydenta RP, adamem jarubasem z PSL-u, 
i mieszkańcami powiatu wodzisławskiego. Spotkanie rozpoczęło się 
występem Kaliny.

15 kwietnia zespół pojechał na VII Otwarty Przegląd Zespołów 
Folklorystycznych, Kapel Podwórkowych i Ludowych Regionu Śląskie-
go do Świętochłowic i zajął tam 3. miejsce. Warto dodać, że w konkur-
sie uczestniczyło ok. 170 osób, a ponadto danuta Gajdosz otrzymała 
wyróżnienie jako Osobowość Przeglądu. Tak więc Kalina ma powody 
do radości i to podwójnie.

A. Szwarc
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SZANOWNI MIESZKAŃCY 
GMINY GODÓW!

W 27 dniu kWietnia 2015 roku odbyła się 
Vi sesja rady Gminy GodóW. Podjęto uchWały 

W nastęPujących sPraWach:
•	studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego Gminy Godów; 
W związku z zamiarem lokalizacji przedszkola dla sołectw Gołkowice 
i Skrbeńsko w rejonie ul. Piotrowickiej w Gołkowicach, Rada Gminy podję-
ła uchwałę w celu przyjęcia Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Godów, wprowadzającą dodatkowe 
tereny usługowe pod budowę przedszkola publicznego w Gołkowicach. 

•	Zmiany do uchwały nr XXXiX/294/13 rady Gminy Godów z dnia 
25 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości, poboru 
oraz wyznaczenia inkasentów opłaty targowej;
Na inkasentów wyznaczono: 

 –  danutę borek – sołectwo Godów,
 –  bronisławę Wrodarczyk – sołectwo Gołkowice,
 –  Lidię marcol – sołectwo Krostoszowice,
 –  stanisława katrynioka – sołectwo Łaziska,
 –  Zytę Wronę – sołectwo Podbucze, 
 –  Franciszka moczałę – sołectwo Skrbeńsko,
 –  Leona dobrowolskiego – sołectwo Skrzyszów.

•	Poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku 
leśnego, opłaty od posiadania psów i wyznaczenia inkasentów 
oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso;
Na inkasentów wyznaczono: 

 –  małgorzatę olejok – sołectwo Godów,
 –  bronisławę Wrodarczyk – sołectwo Gołkowice,
 –  erwina szkatułę – sołectwo Krostoszowice, 
 –  stanisława katrynioka – sołectwo Łaziska, 
 –  Zytę Wronę – sołectwo Podbucze, 
 –  Franciszka moczałę – sołectwo Skrbeńsko,
 –  bronisławę marcol – sołectwo Skrzyszów.

•	Zmiany uchwały nr ii/7/2014 rady Gminy Godów z dnia 22 grud-
nia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Godów na 2015 rok;

•	Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów;
•	nabycia nieruchomości niezabudowanych w łaziskach;

Przedmiotowe cztery niezabudowane działki będą zakupione od osób 
prywatnych w celu przeznaczenia ich pod plac szkoleniowy dla człon-
ków OSP z Gminy Godów.

•	Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódz-
kiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ka-
towicach na realizację zadania: demontaż, transport i unieszko-
dliwianie azbestu na terenie gminy Godów w 2015 roku;
Pożyczka, zaciągnięta w kwocie 9.416,00 zł z WFOŚiGW w Katowicach, 
która może być częściowo umorzona, jest udzielana na preferencyjnym 
oprocentowaniu. 

•	Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej biblioteki 
Publicznej w Godowie za 2014 rok;

•	Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego centrum 
kultury, sportu i turystyki w Godowie za 2014 rok;
Zgodnie z ustawą o rachunkowości roczne sprawozdania finansowe, 
między innymi instytucji kultury, podlegają zatwierdzeniu przez organ 
stanowiący.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
20 kwietnia 2015 roku podpisano umowę na budowę kompleksu 

sportowo-rekreacyjnego w Skrbeńsku – część I, budowę siłowni ze-
wnętrznej w Łaziskach – część II z PPHU ERGOBUD Wojciech Ruchała 
z Nędzy ul. Borowice 15A, 47-440 Nędza, za cenę brutto:

I część – 661.740,00 zł z terminem realizacji do 29.05.2015 r.
II część – 71.340,00 zł z terminem realizacji do 29.05.2015 r.

Barbara Banko
Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych
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•	określenia zasad przyznawania dotacji celowych dla osób fizycz-
nych ze środków budżetu gminy na dofinansowanie kosztów in-
westycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
W związku z tą uchwałą mieszkańcy nie mają obowiązku zawierania 
umów na odbiór odpadów stałych, co było wymagane we wniosku 
o przyznanie powyższej dotacji.

•	Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Godów 
w roku 2015;
Rada Gminy podjęła przedmiotową uchwałę 30 marca 2015 roku, jed-
nak zachodzi konieczność zmiany załącznika nr 1, w którym wskazuje 
się adres gospodarstwa rolnego, gdzie będą przetrzymywane zwierzę-
ta gospodarskie. W gminie Godów jest to gospodarstwo rolne pod adre-
sem: Gołkowice, ul. Graniczna 23. 

•	Wyznaczenia przedstawiciela Gminy Godów w Zgromadzeniu mię-
dzygminnym Związku Wodociągów i kanalizacji w Wodzisławiu Śl.
Zachodzi konieczność wyznaczenia przedstawiciela do reprezentowa-
nia Gminy Godów w Międzygminnym Związku Wodociągów i Kanali-
zacji w Wodzisławiu Śl. i jest zasadne, aby Gminę Godów reprezentował 
wójt Pan Mariusz Adamczyk.

•	udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu szpitalowi specjali-
stycznemu nr 2 w jastrzębiu-Zdroju;
Pismem z dnia 12.02.2015 r. Pani Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Spe-
cjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju zwróciła się do Gminy Godów 
z prośbą o sfinansowanie zakupu 2 sztuk pomp infuzyjnych oraz kardio-
monitora dla potrzeb oddziałów szpitala. W związku z powyższym Rada 
Gminy ww. uchwałą nr V/38/2015 w 30 dniu marca 2015 roku udzieliła 
dotacji w kwocie 15.000,00 zł, jednak kolejnym pismem z dnia 10.04.2015 
r. Pani Dyrektor zwróciła się o możliwość przeznaczenia otrzymanej do-
tacji na zakup wielofunkcyjnego aparatu do badań urodynamicznych 
dla potrzeb oddziału urologii. W związku z powyższym ww. uchwała zo-
stała podjęta w zmienionej treści.

•	udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu szpitalowi chorób 
Płuc im. alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śl.;
Pismem z dnia 18.03.2015 r. Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Chorób 
Płuc im. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śl. zwrócił się do Gminy Go-
dów z prośbą o pomoc finansową na zakup aparatury i sprzętu medycz-
nego. W związku z powyższym Rada Gminy ww. uchwałą udzieliła dota-
cji w kwocie 5.000,00 zł.

W trakcie sesji Rada i Wójt Gminy podziękowali Sołtysom, wrę-
czając im pamiątkowe grawertony, za rzetelne wykonywanie swoich 
obowiązków w poprzedniej kadencji przypadającej na lata 2011-2015 
i podkreślając ich zapał i oddanie na rzecz wspólnoty sołeckiej. Szcze-
gólne podziękowania otrzymali sołtysi, którzy już zakończyli swo-
ją pracę: Pan henryk holesz – sołtys Skrzyszowa i Pan erwin szka-
tuła – sołtys Krostoszowic /oni nie kandydowali na kolejną kaden-
cję/ oraz Pan Zdzisław Widenka – sołtys Łazisk. Wszyscy trzej Pano-
wie byli wieloletnimi sołtysami, zaangażowanymi w sprawy środowi-
ska lokalnego. 

Szczegółowe treści uchwał oraz protokół sesji można znaleźć na stro-
nie internetowej naszej gminy www.godow.bip.info.pl

Antoni Tomas
przewodniczący Rady Gminy Godów
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LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU
Szanowni Mieszkańcy! 
Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”, w której od 2008 

roku gmina Godów jest lokalnym partnerem na rzecz aktywizowania 
mieszkańców i stymulowania rozwoju lokalnego przy wykorzystaniu 
wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (oś wsparcia LE-
ADER), przygotowuje się do nowego okresu programowania i finanso-
wania na lata 2015-2020.

W związku z realizacją prac nad Lokalną Strategią Rozwoju pro-
wadzone są badania ankietowe, których celem jest zgromadzenie in-
formacji o sytuacji, potrzebach i oczekiwaniach różnych podmiotów 
związanych z obszarem LGD. Dlatego prosimy Państwa o podziele-
nie się posiadaną wiedzą i wypełnienie dołączonej ankiety. Ankieta 
jest również dostępna na stronie internetowej Urzędu Gminy Godów- 
www.godow.pl lub w Biurze Obsługi Klienta (ul. 1 Maja 53, Godów).

ankiety należy zwrócić do 30.05.2015 r. do jednej z poniższych 
instytucji:

 – szkoły i przedszkola gmin (Gorzyce, Godów, Lubomia, mar-
klowice lub mszana),

 – urząd Gminy (Gorzyce, Godów, Lubomia, marklowice lub 
mszana)

 – biuro LGd morawskie Wrota, 
 – również na adres mailowy: kontakt@godow.pl lub  

biuro@morawskie-wrota.pl
Aneta Niemiec

Inspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych

WYBORY SOŁECKIE
W związku z końcem kadencji sołtysów w Gminie Godów w kwiet-

niu 2015 roku odbyły się zebrania wiejskie w poszczególnych sołec-
twach. Podczas obrad mieszkańcy dokonali wyboru sołtysów i rad so-
łeckich na lata 2015-2019. 

sołectWo GodóW

Rada i sołtys zostali wybrani podczas zebra-
nia wiejskiego 9 kwietnia.

W głosowaniu udział wzięło 32 upraw-
nionych do głosowania mieszkańców Godo-
wa. Sołtysem został henryk olejok. W skład 
Rady Sołeckiej Godowa weszli: Henryk Olejok, 
aniela banot, henryk czarnota, Walter Fir-
la, alojzy rauer, andrzej Wuwer.

Wybory Rady Sołeckiej Godowa i sołtysa 
są zwoływane na podstawie uchwały Nr XVI/133/08 Rady Gminy Go-
dów z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołec-
twa Godów oraz rozdziału VI statutu.

sołectWo GołkoWice

Rada i sołtys zostali wybrani podczas zebra-
nia wiejskiego 10 kwietnia.

W głosowaniu udział wzięło 45 uprawnio-
nych do głosowania mieszkańców Gołkowic. 
Sołtysem został Piotr Wrodarczyk. W skład 
Rady Sołeckiej Gołkowic weszli: Piotr Wrodar-
czyk, Leszek brzoza, Grzegorz brzoza, eu-
geniusz tomas, krystyna majzner, irena 
Popek, czesław surma.

Wybory Rady Sołeckiej Gołkowic i sołtysa są zwoływane na podsta-
wie uchwały Nr XVI/134/08 Rady Gminy Godów z dnia 27 marca 2008 
roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gołkowice oraz rozdzia-
łu VI statutu.

sołectWo krostosZoWice

Rada i sołtys zostali wybrani podczas zebra-
nia wiejskiego 16 kwietnia.

W głosowaniu udział wzięło 37 uprawnio-
nych do głosowania mieszkańców Krosto-
szowic. Sołtysem został Wiesław krzyżok. 
W skład Rady Sołeckiej Krostoszowic weszli: 
Wiesław Krzyżok, Zbigniew Gąsior, artur 
marcisz, kamil Gąsior, danuta sauer.

Wybory Rady Sołeckiej Krostoszowic i soł-
tysa są zwoływane na podstawie uchwały Nr XVI/135/08 Rady Gminy 
Godów z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu So-
łectwa Krostoszowice oraz rozdziału VI statutu.

sołectWo łaZiska

Rada i sołtys zostali wybrani podczas zebra-
nia wiejskiego 14 kwietnia.

W głosowaniu udział wzięło 117 uprawnio-
nych do głosowania mieszkańców Łazisk. Soł-
tysem został stanisław katryniok. W skład 
Rady Sołeckiej Łazisk weszli: Stanisław Katry-
niok, jacek adamczyk, danuta Gajdosz, 
edward szołucha, łucjan mężyk, Grzegorz 
Wach.

Wybory Rady Sołeckiej Łazisk i sołtysa są zwoływane na podsta-
wie uchwały Nr XVI/136/08 Rady Gminy Godów z dnia 27 marca 2008 
roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łaziska oraz rozdziału VI 
statutu.

sołectWo PodbucZe

Rada i sołtys zostali wybrani podczas zebrania wiejskiego 8 kwietnia.
W głosowaniu udział wzięło 8 uprawnionych do głosowania miesz-

kańców Podbucza. Sołtysem została Zyta 
Wrona. W skład Rady Sołeckiej Podbucza we-
szli: Zyta Wrona, henryk odrozek, anita Po-
lnik-klajn.

Wybory Rady Sołeckiej Podbucza i sołty-
sa są zwoływane na podstawie uchwały Nr 
XVI/137/08 Rady Gminy Godów z dnia 27 mar-
ca 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu 
Sołectwa Podbucze oraz rozdziału VI statutu.

sołectWo skrbeŃsko

Rada i sołtys zostali wybrani podczas zebra-
nia wiejskiego 17 kwietnia.

W głosowaniu udział wzięło 23 uprawnio-
nych do głosowania mieszkańców Skrbeńska. 
Sołtysem został Franciszek moczała. W skład 
Rady Sołeckiej Skrbeńska weszli: Franciszek Mo-
czała, bolesław caniboł, ireneusz caniboł, 
Zygfryd Prochasek, Grzegorz szczepaniak.

Wybory Rady Sołeckiej Skrbeńska i sołtysa 
są zwoływane na podstawie uchwały Nr XVI/138/08 Rady Gminy Go-
dów z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołec-
twa Skrbeńsko oraz rozdziału VI statutu.

sołectWo skrZysZóW

Rada i sołtys zostali wybrani podczas zebra-
nia wiejskiego 13 kwietnia.

W głosowaniu udział wzięło 114 uprawnio-
nych do głosowania mieszkańców Skrzyszo-
wa. Sołtysem został roman marcol. W skład 
Rady Sołeckiej Skrzyszowa weszli: Roman 
Marcol, tadeusz Penkała, roman dróżdż, 
henryka rduch, Leon dobrowolski, jan Za-
grodzki, henryk bienia.

Wybory Rady Sołeckiej Skrzyszowa i soł-
tysa są zwoływane na podstawie uchwały Nr XVI/139/08 Rady Gminy 
Godów z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu So-
łectwa Skrzyszów oraz rozdział VI statutu.

Gabriela Pietroszek
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REGULAMIN KONKURSU „GMINA 
GODÓW – GMINĄ KWIATÓW I ZIELENI”

1. Organizatorem konkursu jest Samorząd Gminy.
2. Celem konkursu jest poprawa estetyki naszej gminy.
3. W konkursie biorą udział zagrody przydomowe (bez ubiegłorocz-

nych laureatów konkursu), których właściciele zgłoszą swój udział 
w termie do 31 maja każdego roku u sołtysa lub bezpośrednio 
w Urzędzie Gminy Godów – Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Komunalnej.

4. Przegląd oraz ocena odbędzie się w czerwcu br. 
5. Oceny dokonywać będzie 3-osobowa komisja konkursowa w składzie:

 – przedstawiciel Komisji Mienia Komunalnego, Ochrony Środowi-
ska i Bezpieczeństwa Publicznego,

 – przedstawiciel wyróżnionych ogrodów w roku poprzednim,
 – przedstawiciel Urzędu Gminy Godów.

6. W czasie trwania konkursu zostaną wyróżnione trzy najładniejsze 
ogrody i zagrody przydomowe z sołectw naszej gminy.

7. Nagrody za wyróżnione ogrody to:
700 zł – za 1. miejsce,
500 zł – za 2. miejsce,
300 zł – za 3. miejsce.
Pozostali uczestnicy otrzymają dyplom za udział w konkursie oraz 
upominek.

8. Wyżej wymienione kwoty otrzymają właściciele nagrodzonych po-
sesji po okazaniu rachunków za zakupione rośliny lub urządzenia 
związane z ogrodem (piły, kosiarki, sekatory, wykaszarki itp.) zgod-
nie z nazwą i intencją konkursu.

9. Nagrody zostaną wręczone na gminnych dożynkach. 
kryteria oceny

Komisja konkursowa w trakcie wizytacji zagród przy dokonywaniu 
oceny kierować się będzie następującymi kryteriami:

1. Ogólne wrażenie wyglądu obejścia;
2. Różnorodność gatunków drzew i krzewów;
3. Różnorodność kwiatów ogrodowych i balkonowych;
4. Ekologia i zagospodarowanie odpadów w gospodarstwie.

ocena
1. Wielkość i różnorodność nasadzeń:

 a) rośliny kwitnące jedno- i wieloletnie 0-10 pkt,
 b) drzewa i krzewy ozdobne 0-10 pkt,
 c) unikatowość i niepowtarzalność 0-10 pkt.

2. Architektura i pomysłowość 0-10 pkt.
3. Uciążliwość i pracochłonność w utrzymaniu 0-20 pkt.
4. Infrastruktura sprzyjająca środowisku 0-10 pkt.

(oczka wodne, altanki, domki, karmniki dla ptaków itp.)
5. Działania na rzecz ochrony środowiska 0-10 pkt.

– udokumentowane (kubeł na śmieci, właściwa gospodarka ściekami, 
czystość i porządek w obejściu, kompostowanie odpadów roślinnych) 

6. Ogólne wrażenia Komisji 0-20 pkt.

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy składać do końca 
maja br. u sołtysa lub w urzędzie Gminy Godów. 

Zapraszamy i prosimy o liczny udział w konkursie. 
Anna Brzemia

Z OSTATNIEJ CHWILI...
Pierwszy mały sukces ma na swoim koncie zespół taneczny RYTMIX 

z Ośrodka Kultury w Skrzyszowie. Zespół działa od września ubiegłe-
go roku i już zdobył wyróżnienie na Festiwalu Mała Poleczka w Radli-
nie. Serdecznie gratulujemy! 

30 maja br. zapraszamy na majówkę w Skrzyszowie na plac przy 
ośrodku kultury. W programie: występy ucznów z Zespołu Szkół 
w Skrzyszowie, bogata oferta atrakcji dla dzieci: zabawy, turnieje, kon-
kursy, dmuchańce, a także mała gastronomia, napoje. Festyn zakoń-
czy się zabawą taneczną.

Paweł Sobik

SYZYF U STÓP GÓRY
Ani starożytni Grecy, ani Albert Camus nie maczali palców w pol-

skiej edukacji (ci pierwsi raczej w oliwie z oliwek), ale uniwersalnym 
prawdom starych mistrzów i dzisiaj zdarza się wychynąć z jakiejś kla-
sy niepozornego, południowego w swym położeniu, aczkolwiek nie 
w klimacie, gimnazjum:

Tu widać ciało napięte, aby dźwignąć ogromny kamień i pchnąć go 
w górę po stoku, setki już razy przebytym; widać ściągniętą twarz, poli-
czek przy kamieniu, pomocne ramię, o które wspiera się oblepiona gliną 
masa, stopę odnajdującą równowagę, palce sprawdzające pozycję głazu 
i dwie pełne ziemi niezawodne ludzkie dłonie.*

Taki oto egzystencjalny obrazek specjalisty od bólu istnienia jawi 
mi się, kiedy myślę o konkursach przedmiotowych. Nie zamierzam sar-
kać na stopień trudności rzeczonej rywalizacji, ciężką pracę, jaką nale-
ży w związku z tym wykonać (a o tym, jak wysoki jest poziom kurato-
ryjnego konkursu, niech zaświadczą statystyki, ponieważ wśród laure-
atów konkursu z języka niemieckiego znalazły się 34 osoby ze Śląska, 
w tym 13 z terenu działania Kuratorium Oświaty w Katowicach – Dele-
gatury w Rybniku; z geografii 40 uczniów ze Śląska, w tym 7 z Delega-
tury w Rybniku, wreszcie z języka polskiego 80 gimnazjalistów ze Ślą-
ska, w tym 18 z Delegatury w Rybniku) – choć to niewątpliwie rewers 
uczestnictwa w naukowych derbach. A awers? Jest i awers. Awers nie 
do pogardzenia. Czworo wspaniałych z Gimnazjum w Gołkowicach, 
którzy 16 kwietnia tego roku, podczas Gali Laureatów Wojewódzkich 
Konkursów Przedmiotowych odbywającej się na Wydziale Prawa i Ad-
ministracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, odebrali listy gratu-
lacyjne:

 – martyna nikiel (kl. 3 D) – laureatka z geografii,
 – max tatarczyk (kl. 3 A) – laureat z języka niemieckiego,
 – natalia Wieczorek (kl. 2 A) – laureatka z języka polskiego,
 – rafał kłosek (kl.3 A) – laureat z języka polskiego, finalista z bio-

logii i fizyki.
Laureaci pojechali do Katowic pod opieką nauczycielki joanny bo-

narek. 
Przynależność do grona laureatów stanowi – oczywiście poza wy-

miernymi korzyściami, takimi jak zwolnienie z tego zakresu egzami-
nu gimnazjalnego, z którego uczeń uzyskał tytuł laureata, czy moż-
liwość kontynuowania nauki w dowolnej szkole ponadgimnazjalnej 
w województwie śląskim – powód do dumy. A chwila tryumfu, nawet 
jeśli będzie już odległym wspomnieniem, jest w życiu niezbędna do 
podejmowania trudu: Ale gdy znów zobaczył świat i zakosztował sma-
ku wody i słońca, ciepłych kamieni i morza, nie chciał powrócić do cieni 
piekielnych.*

Wydaje mi się, że największa wartość wynikająca z uczestnictwa 
w konkursie przedmiotowym tkwi właśnie w podejmowaniu wy-
siłku mimo bardzo niepewnej szansy na sukces. Wielu znakomitym 
uczniom nie udaje się sięgnąć po laury. Trudno dociekać dlaczego. 
Może to kwestia opanowania albo łut szczęścia? Porażki, bez wzglę-
du na niewątpliwą gorycz, są jednak najbardziej budujące, trzeba tyl-
ko nauczyć się wpisywać straty w rubrykę zysków – taki przewrót w ży-
ciowej kięgowości niezwykle się opłaca.

Szczyt nie jest bowiem końcem, jest zapowiedzią ponownej dro-
gi, zatem Zostawiam Syzyfa u stóp góry (…). Kamień toczy się znowu.*

Agata Marcinkowska
*Albert Camus „Mit Syzyfa“

MOJA INDONEZJA
22 kwietnia w czytelni Biblioteki w Godowie odbyło się kolejne 

spotkanie w ramach cyklu Spotkania ludzi z pasją. O swoim kilkutygo-
dniowym wolontariacie w Indonezji opowiedział 23-letni mieszkaniec 
Gołkowic – rafał karasek. Spotkaniu towarzyszyła prezentacja multi-
medialna oraz wystawa pamiątek przywiezionych z podróży. 

Katarzyna Holesz
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SUKCES SKRZYSZOWSKICH 
TENISISTÓW

Drużyna tenisa stołowego Gwiazdy Seger Skrzyszów odniosła spo-
ry sukces,zajmując 3. miejsce w rozgrywkach III ligi tenisa stołowego 
w sezonie 2014/2015. Jest to najwyższe miejsce zespołu w ciągu ostat-
nich 10 lat występów Skrzyszowa w III lidze. Niewiele brakowało, aby 
było jeszcze wyższe, ale drużyna musiała wygrać w Pszowie. Jednak 
tylko zremisowała, co wystarczyło na zajęcie miejsca trzeciego. Był to 
ostatni mecz w rozgrywkach tego sezonu:

 MUKS JedynKa PSzów 5:5  Gwiazda SeGer SKrzySzów 
(Jabłoński, Balawajder, Juzek po 1,5, Stebel 0,5)

Zwycięzcą grupy 2. III ligi śląskiej został TS Kuźnia Rybnik przed ze-
społem Naprzód II Borucin, a 3. miejsce zajęła wspomniana już druży-
na ze Skrzyszowa z taką samą liczbą punktów co Borucin, jednak z gor-
szym stosunkiem małych punktów.

Punkty dla skrzyszowskiej drużyny zdobyli:
1. Filip jabłoński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,
2. sebastian juzek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,
3. bogusław balawajder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,5,
4. Grzegorz stebel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.

B.O.

GRAND PRIX SKATERÓW 
W SEZONIE 2014/2015

Od wielu już lat dwa kluby skaterskie: WOK Gołkowice i WOK Skrzy-
szów organizują swoje Grand Prix, które trwają od października do 
kwietnia na spotkaniach raz w tygodniu. Do końcowej klasyfikacji zali-
cza się 20 najlepszych turniejów dla każdego zawodnika.

Najlepsze wyniki skaterów: 

Grand PriX GołkoWic
1. Waldemar Wojtczyk 1 Maja Wodzisław 46036 pkt
2. ireneusz Grobelny WOK Gołkowice 45985 pkt
3. henryk Pawera WOK Gołkowice 44185 pkt
4. Władysław chrobok WOK Gołkowice 40937 pkt
5. Paweł Grobelny WOK Gołkowice 38729 pkt
6. krzysztof taczała WOK Gołkowice 38223 pkt
7. Lesław uryga WOK Gołkowice 36531 pkt
8. jarosław Grobelny WOK Gołkowice 33155 pkt

W całym cyklu uczestniczyło 16 zawodników. Nagrody wręczał 
Henryk Pawera, prezes gołkowickich skaterów.

Grand PriX skrZysZoWa
1. alfred orawski Jubilat Jastrzębie-Zdrój 45656 pkt
2. stanisław durczok WOK Skrzyszów 45535 pkt
3. monika Gajda Forteca Świerklany 43663 pkt
4. bolesław Gajda Forteca Świerklany 43197 pkt
5. edward dutkiewicz Jubilat Jastrzębie-Zdrój 42639 pkt
6. bronisław mucha WOK Skrzyszów 41455 pkt
7. Lesław uryga WOK Gołkowice 39644 pkt
8. Witold tatarczyk WOK Skrzyszów 39586 pkt
9. Waldemar Wojtczyk 1 Maja Wodzisław 39425 pkt
10. bronisław Polnik WOK Skrzyszów 39412 pkt

W cyklu startowym wzięło udział 28 zawodników. Nagrody, dyplo-
my i puchary wręczał prezes skrzyszowskich skaterów, Stanisław Dur-
czok.

B.O.

GMINNY HALOWY TURNIEJ PIŁKI 
NOŻNEJ CHŁOPCÓW

10 kwietnia br. w Zespole Szkół w Gołkowicach odbył się Gminny 
Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców. Organizatorem imprezy była 
Gminna Rada Sportu w Godowie.

Drużyny konkurowały w dwóch grupach:
 – grupa a: SP Łaziska, SP Godów,SP Skrzyszów,
 – grupa b: SP Gołkowice, SP Skrbeńsko, SP Krostoszowice

FAZA GRuPOWA:

Łaziska 0:18 Godów, Gołkowice 1:6 Skrbeńsko, Łaziska 0:14 Skrzy-
szów, Gołkowice 5: 0 Krostoszowice, Godów 1:2 Skrzyszów, Skrbeńsko 
1:1 Krostoszowice;

MeCZ O 5. MIeJSCe:
 ŁaziSKa 1:2 KroStoSzowice

PóŁFINAŁy:
 SKrzySzów 4:2 GoŁKowice
 SKrbeńSKo 1:4 Godów;

MeCZ O 3. MIeJSCe:
 GoŁKowice 2:2 SKrbeńSKo (rzuty karne 1:0)

FINAŁ:
 SKrzySzów 4:0 Godów

KlASyFIKACJA DRużyNOWA:
1. Skrzyszów, 4. Skrbeńsko,
2. Godów, 5. Krostoszowice,
3. Gołkowice, 6. Łaziska;

GIMNAZJA:
 SKrzySzów 2:1 GoŁKowice

Król strzelców szkół podstawowych: bartosz Lubszczyk – SP Skrzy-
szów; król strzelców gimnazjów: sebastian czyż – Gm Skrzyszów.

A. Szwarc

GMINNY HALOWY TURNIEJ PIŁKI 
NOŻNEJ DZIEWCZĄT

09 kwietnia br. w Zespole Szkół w Skrzyszowie zorganizowany zo-
stał Gminny Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt. Organizatorem imprezy 
była Gminna Rada Sportu w Godowie.Drużyny rywalizowały w dwóch 
grupach:

 – grupa a: SP Łaziska,SP Skrbeńsko, SP Skrzyszów,
 – grupa b: SP Godów,SP Krostoszowice, SP Gołkowice.

W grupie A bezkonkurencyjne okazały się dziewczyny z Łazisk, tuż 
za nimi uplasowała się drużyna ze Skrbeńska, natomiast w grupie B 
pierwsze miejsce zajęła drużyna z Godowa, a drugie – z Gołkowic. 
W półfinałach Skrbeńsko pokonało Godów, a Łaziska pewnie pokona-
ły Gołkowice. W meczu o 5. miejsce Skrzyszów pokonał Krostoszowice, 
natomiast w meczu o 3. miejsce lepsze okazały się dziewczyny z Godo-
wa. W finale prowadzenie wynikiem 2:0 objęła drużyna ze Skrbeńska. 
Za sprawą aleksandry szołuchy (SP Łaziska) na minutę przed koń-
cem na tablicy wyników widniało 2:2, ale w ostatnich sekundach zwy-
cięską bramkę zdobyły dziewczyny ze Skrbeńska. Najlepszą strzelczy-
nią została Aleksandra Szołucha, która zdobyła 16 bramek!

W meczu gimnazjów pomiędzy drużyną gości z Gołkowic a gospo-
darzami ze Skrzyszowa i po regulaminowym czasie na tablicy widniał 
wynik remisowy 1:1 . Zgodnie z regulaminem, o wygranej zadecydo-
wały rzuty karne, w których minimalnie lepsze okazały się uczennice 
z Gołkowic (1:0).

A. Szwarc
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ŻONKILE 2015
19 kwietnia br. obchodziliśmy 72. rocznicę Powstania w Getcie War-

szawskim, które było pierwszym miejskim powstaniem w okupowa-
nej Polsce. Tego dnia w całym kraju wolontariusze rozdawali papierowe 
żonkile, które są symbolem tej heroicznej walki. Związane są one rów-
nież z postacią marka edelmana, ostatniego przywódcy Żydowskiej 
Organizacji Bojowej, która walczyła w getcie. W każdą rocznicę powsta-
nia składał on bowiem pod pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie 
bukiet żółtych żonkili. Symbolizują one pamięć, szacunek i nadzieję. 
Kwitną w tym samym czasie, gdy obchodzona jest rocznica powstania.

Samorządy szkolne Szkoły Podstawowej w Gołkowicach oraz 
Skrbeńsku również przyłączyły się do akcji ŻONKILE 2015. W ponie-
działek, 20 kwietnia, w obu szkołach rozdawane były papierowe żon-

Pod taką nazwą realizowany był unijny projekt kooperacji jedno-
stek straży pożarnych OSP Łaziska i SDH Petrovice-Zavada w ramach 
współdziałania partnerskich gmin przygranicznych Godów i Petrovi-
ce u Karvine, współfinansowany z Programu Operacyjnego Współpra-
cy Transgranicznej RČ – RP 2007-2013. Spotkanie podsumowujące i za-
mykające projekt odbyło się 17 kwietnia w remizie strażackiej w Łazi-
skach. Prowadził je zbigniew Klimek, prezes tamtejszej OSP. Uczestni-
czyli w nim strażacy wymienionych jednostek, przedstawiciele struk-
tur straży pożarnej, władz samorządowych Godowa i Petrowic u Karvi-
ne oraz zaproszeni goście: Krzysztof Gadowski – poseł na Sejm RP, dh 
jerzy Szkatuła – wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego a za-
razem prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, dh jan Sur-
ma – wiceprezes Zarządu OP ZOSP RP a równocześnie prezes Zarzą-
du Oddziału Gminnego ZOSP RP w Godowie, dh zbigniew radecki 
– komendant gminny ZOSP RP w Godowie, mł. brygadier rafał adam-
czyk – zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wodzisławiu Śl., st. 
bryg. edward deberny – komendant miejski PSP w Jastrzębiu-Zdroju, 
st. bryg. Krzysztof ziaja – komendant miejski PSP w Rybniku, przed-
stawiciele jednostek OSP powiatu wodzisławskiego, eugeniusz wala 
– przew. RPW z radnym powiatowym romanem marcolem, przedsta-
wiciele jednostek samorządowych gmin ościennych, antoni Tomas – 
przew. RG w Godowie z radnymi, jan Szczeponek, Grzegorz wach 
i Brunon Pyrchała – byli radni oraz mariusz adamczyk – wójt i jego 
zastępca Tomasz Kasperuk. Stronę czeską reprezentowali m.in.: mi-
lan mencner – starosta SDH Petrovice-Zavada, Pavel Haas – zastęp-
ca komendanta SDH, hasiči SDH, marian Lebiedzik – starosta gminy 
Petrovice u Karvine, a także przedstawiciele jednostek terytorialnych 
okręgu karwińskiego.

Charakterystykę przebiegu realizacji projektu przedstawili jego ko-
ordynatorzy Z. Radecki i P. Haas. Projekt „Bezpieczna Granica”pow-
stał z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa i usprawnieniu dostępno-
ści do szybkiej i bezinteresownej pomocy w przypadku zagrożenia ży-
cia mieszkańców, zwierząt i środowiska naturalnego w terenie przy-
granicznym. Podstawą jego realizacji było wspólne szkolenie 86 osób 
w czeskiej miejscowości Jánské Koupele, w centralnej szkole dla człon-
ków brygad ochotniczych straży pożarnych gmin. Ważnym elemen-
tem szkolenia było również lepsze opanowanie języka partnera i to nie 
tylko odnośnie do dorosłych, ale także do młodzieży.

Wójt M. Adamczyk i starosta M. Lebiedzik podziękowali obu dru-
hom nie tylko za prezentację projektu, ale przede wszystkim za ich 
bezinteresowność działania, wielki wkład w realizację tego przedsię-
wzięcia i doprowadzenie do jego efektywnego zakończenia. Docenia-
jąc zaangażowanie P. Haasa we współpracę między przygranicznymi 
jednostkami strażackimi, Zarząd Główny ZOSP RP uhonorował go Brą-
zowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Medal został wręczony 
odznaczonemu na spotkaniu.

Jednak najbardziej widomym efektem zrealizowanego projektu są 
zakupione wozy bojowe dla obu drużyn strażackich: dla SDH Petro-
vice-Zavada jest to Scania CAS, a dla OSP Łaziska – Mercedes Atego.

BEZPIECZNA GRANICAPOLAK W EUROPIE

30 marca br. w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 im. 14. Pułku Po-
wstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim odbył się XIV finał między-
narodowej edycji konkursu „Polak w Europie”. Tegoroczny konkurs od-
bywał się pod hasłem przewodnim „Powróćmy w zaczarowany filmów 
świat”. Patronat nad konkursem objęli: jan Olbrycht – europoseł, Ta-
deusz Skatuła – starosta Powiatu Wodzisławskiego, Katedra Między-
narodowych Studiów Polskich UŚ w Katowicach oraz mariusz adam-
czyk – wójt Gminy Godów. 

Uczestnicy wykonali piosenki z filmów w różnych językach – an-
gielskim, niemieckim i francuskim, które wcześniej trzeba było nagrać 
i opatrzyć komentarzem uzasadniającym wybór. maja czyż, która re-
prezentowała Gimnazjum w Gołkowicach, zaśpiewała piosenkę pt. „At 
last” z filmu „Cadillac Records” i została laureatką XIV edycji konkursu 
w kategorii język angielski. Maja otrzymała też nagrodę główną: tygo-
dniową wycieczkę do Brukseli. W tym konkursie uczestniczyła również 
weronika Godyń – uczennica kl. II A Gimnazjum w Skrzyszowie. We-
ronika wykonała piosenkę „I see fire” z filmu „Hobbit” i zajęła III miej-
sce, a w nagrodę otrzymała tablet. Należy podkreślić, że w konkursie 
wzięli udział uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Gre-
cji, Mołdawii, Finlandii, Rosji, Ukrainy, Czech i Polski, stąd sukces na-
szych gimnazjalistek jest naprawdę godny uwagi.

Konkurs „Polak w Europie” cieszy się ogromną popularnością, ma 
swych wiernych uczestników, a każda edycja odnosi się do innego ha-
sła. Czekamy na kolejną odsłonę, a Mai i Weronice gratulujemy sukce-
su i pięknego głosu!

Izabela Płatek, Patrycja Gąsior

W. Godyń z opiekunem P. Gąsior 

Uczniowie z SP w Gołkowicach biorący udział w akcji Uczniowie z SP w Skrbeńsku biorący udział w akcji

WARSZTATY TWÓRCZE
Biblioteczne Warsztaty Twórcze dekorAKCJA to zajęcia dla doro-

słych oraz młodzieży od 14. roku życia, które mają na celu edukację 
plastyczną, zapoznanie z nowatorskimi technikami plastycznymi oraz 
promowanie twórczego i aktywnego spędzania czasu wolnego, a tak-
że integrację środowiska lokalnego. Każde spotkanie poświęcone jest 
innej technice, a w programie m.in.: scrapbooking, haft matematycz-
ny, druciarstwo artystyczne, decoupage, filcowanie na sucho, wiklina 
papierowa, quilling, Friendly Plastic. Spotkania warsztatowe odbywa-
ją się dwa razy w miesiącu w godz. 17.00-20.00 (dokładne terminy usta-
lane są na bieżąco), a prowadzi je monika Breś.

Miłośników rękodzieła zachęcamy do udziału w zajęciach. Ze 
względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenia telefoniczne (32 47 
27 070) lub osobiste w GBP w Godowie. Zapraszamy!

Katarzyna Holesz
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kile i odbyły się audycje radiowe dotyczące obchodzonej rocznicy. Ce-
lem akcji było przywrócenie pamięci o Powstaniu w Getcie Warszaw-
skim. Chcemy, aby pamięć o tym zrywie była jednym z elementów 
kształtujących tożsamość mieszkańców całej Polski. Pamiętajmy o bo-
haterach z 1943 roku, którzy stanęli do walki o ludzką godność i są jed-
nocześnie częścią naszej wspólnej historii.

Udział w akcji społeczno-edukacyjnej ŻONKILE 2015 był możliwy 
dzięki współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz dzię-
ki wsparciu udzielonemu z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, 
Liechtenstein i Norwegię.

Mateusz Andrzejuk

Symboliczne klucze do wymienionych samochodów gaśniczo-ratow-
niczych też zostały wręczone na tym spotkaniu. W imieniu OSP Łaziska 
klucz odebrał dh edward Szołucha.

Na temat projektu i wynikających z niego korzyści dla mieszkańców 
obu gmin wypowiedział się przew. RG Antoni Tomas. Zwrócił uwagę 
na fakt, że na realizację tego zadania w budżecie Gminy Godów już 
wcześniej zostały zabezpieczone środki w wys. 806 000 zł, za co na-
leżą się podziękowania radnym poprzedniej kadencji, że podjęli taką 
uchwałę.

Problem bezpiecznego pogranicza poruszył też poseł Krzysztof 
Gadowski. Podkreślił, że we współpracy transgranicznej najważniejsze 
są wspólne szkolenia, wspólny front działań i wzajemna pomoc. Po-
gratulował też władzom samorządowym i strażakom obu gmin rzetel-
nego podejścia do projektu i jego zgodnej z oczekiwaniami realizacji.

Oba samochody pożarnicze były w Łaziskach, można było więc je 
obejrzeć i porównać ich możliwości w czasie akcji.

A.T.

Prezentacja projektu Bezpieczna Granica
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Goście uczestniczący w podsumowaniu projektu

Fo
t. 

D
. W

od
ec

ki

SUKCES 
GIMNAZJALISTÓW

W kwietniu, tuż po świętach, do szkoły dotarło potwierdzenie infor-
macji, że uczniowie skrzyszowskiego gimnazjum odnieśli duży sukces 
w konkursie na najpiękniejsze jajko wielkanocne. Organizatorem kon-
kursu o zasięgu wojewódzkim było Muzeum „Górnośląski Park Etno-
graficzny w Chorzowie”, a skierowany był on do uczniów szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych. Spośród wielu prac z całego województwa 
śląskiego w kategorii: jajko zdobione techniką tradycyjną I miejsce za-
jął Kamil mędrala, uczeń kl. III A. W kategorii: jajko zdobione techniką 
dowolną również I miejsce zajął Karol Godula z kl. III A, a II miejsce za-
jął marek Tytko z kl. II B. Gratulujemy!

Ruta Walica

ZS SKRZYSZÓW

Od lewej: K. Mędrala, K. Godula, M. Tytko
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KWIECIEŃ Z „KALINĄ”
Wiosna 2015 dla łaziskiej Kaliny zaczęła się pracowicie i z sukcesa-

mi. Zespół wziął udział w konkursie pn. „Najpiękniejsza Śląska Palma 
Wielkanocna”, zorganizowanym przez Biuro Poselskie Krzysztofa Ga-
dowskiego, w czasie Jarmarku Wielkanocnego w Jastrzębiu-Zdroju. 
Palma, wykonana przez członków Kaliny, zajęła 3. miejsce.

W poświąteczny wtorek, 7 kwietnia, w Gołkowicach odbyło się spo-
tkanie z kandydatem na prezydenta RP, adamem jarubasem z PSL-u, 
i mieszkańcami powiatu wodzisławskiego. Spotkanie rozpoczęło się 
występem Kaliny.

15 kwietnia zespół pojechał na VII Otwarty Przegląd Zespołów 
Folklorystycznych, Kapel Podwórkowych i Ludowych Regionu Śląskie-
go do Świętochłowic i zajął tam 3. miejsce. Warto dodać, że w konkur-
sie uczestniczyło ok. 170 osób, a ponadto danuta Gajdosz otrzymała 
wyróżnienie jako Osobowość Przeglądu. Tak więc Kalina ma powody 
do radości i to podwójnie.

A. Szwarc
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POLaK w eurOPie
żOnKiLe 2015

LOKaLna strateGia rOzwOJu
reGuLamin KOnKursu „Gmina GOdów – Gminą 

Kwiatów i zieLeni”
Gminne haLOwe turnieJe PiłKi nOżneJ

Grand Prix sKaterów w sezOnie  2014/2015
suKces sKrzyszOwsKich tenisistów

suKces GimnazJaListów

Godów ● Gołkowice ● Krostoszowice ● Łaziska ● Podbucze ● Skrbeńsko ● Skrzyszów
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POdzIĘKOWANIE SOŁTYSOM
więcej na str. 3

SYzYf u STóP górY
więcej na str. 5

POdSuMOWANIE PrOjEKTu 
BEzPIECzNA grANICA

więcej na str. 7

KWIECIEŃ z KALINĄ
więcej na str. 2

WKRÓTCE U NAS

20 maja – Przegląd Zespołów Tanecznych 
(ZS Gołkowice)

23 maja – Turniej Skata dla Dorosłych (OK Goł-
kowice)

23 maja – festyn majowy (boisko LKS Olza Go-
dów)

27 maja – wycieczka do Ołomuńca w Cze-
chach (OK Godów)

28 maja – Bieg po zdrowie z Gminą Godów 
(Orlik Krostoszowice)

30 maja – Festyn Rodzinny na Kręgu (OK Skrzy-
szów)

6, 7 czerwca – zawody konne KJ Tynka (Skrzy-
szów – Szotkowice)

6 czerwca – III Rodzinny Rajd Rowerowy (Koło 
Turystyki Rowerowej)

maj:
8-15.05. – Tydzień Bibliotek pod hasłem „Wy-

bieram bibliotekę”;
14.05. godz. 9.30 – spotkanie autorskie 

z Ewą Nowak;
21.05. godz. 18.00 – Spotkania ludzi z pasją 

– Jan Szczeponek: Drzewa i krzewy w ogro-
dzie.

czerwiec:
ogólnopolska akcja: Cała Polska czyta dzie-
ciom;
8.06. godz. 15.00 – zajęcia dla dzieci pt. Waż-

ne sprawy naszych pociech;
17.06. godz. 18.00 – Spotkania ludzi z pasją – 

Urszula Wiśnios: W krainie pierogów.
Szczegółowe informacje i zgłoszenia pod nr. 
tel. 32 47 27 070

16 maja – zakończenie rajdu rowe-
rowego organizowanego przez Lokal-
ną Grupę Działania „Morawskie Wro-
ta” (wiata przy boisku LKS Olza Godów 
w Godowie).
Szczegóły na stronie internetowej:
www.morawskie-wrota.pl

27 maja GCKSiT w Godowie organizuje 
wycieczkę do Ołomuńca (Czechy).
Koszt wycieczki: 50 zł za osobę;
w cenie: transport, ubezpieczenie, 
a w programie m.in. zwiedzanie stylo-
wej, barokowej starówki.

Zapraszamy miłośników chodzenia z kij-
kami oraz biegania na cykl spotkań spor-
towych „Bieg po zdrowie z Gminą Go-
dów”, które odbywać się będą raz w mie-
siącu, w każdy ostatni czwartek miesiąca 
o godzinie 18.00.

28.05 – Podbucze – zakończenie 
w świetlicy,

25.06 – Godów – zakończenie 
w OK w Godowie,

30.07 – Gołkowice – zakończenie na 
boisku KS 27 Gołkowice,

27.08 – Skrzyszów – zakończenie 
w OK w Skrzyszowie,

24.09 – Łaziska – zakończenie w remizie 
strażackiej,

29.10 – Skrbeńsko – zakończenie 
w OK w Skrbeńsku

11.11 – Krostoszowice – zakończenie 
projektu na Orliku.

6 czerwca br. Koło Turystyki Rowerowej 
oraz GCKSiT zapraszają wszystkich na 
iii rOdzinny rajd rOwerOwy.
Trasa Rajdu przebiegać będzie malowni-
czymi zakątkami gminy Godów i liczyć 
będzie ok. 25 km.
Start: Skrbeńsko OK godz. 10:00, zbiórka 
i rejestracja 9:30,
meta: Gołkowice, boisko KS 27 ok. g. 14:00;
Zapisy do 1 czerwca w Ośrodku Kultu-
ry w Gołkowicach: nr tel. 32 4727532 lub 
u Stanisława Gryma – tel. 536 956 566


