
w numerze:
SMERFY W SKRBEŃSKU
WYCIECZKA DLA NAJLEPSZYCH
WYCIECZKA PRYMUSÓW GMINY GODÓW
NOWA BAZA OKOŁOTURYSTYCZNA
BIEG PO ZDROWIE
EMERYCKIE WIEŚCI
WAKACJE 2015
GROMADA SMERFÓW W GOŁKOWICACH
MATEMATYKA – MOJA PASJA
FESTIWAL BIEGOWY

Godów ● Gołkowice ● Krostoszowice ● Łaziska ● Podbucze ● Skrbeńsko ● Skrzyszów

IS
SN

 1
42

9-
67

21

 CZERWIEC 2015 | NR 6 (118) 

DNI GMINY GODÓW 2015
więcej na str. 12

RękODZIEłO NIE ZNa GRaNIC
więcej na str. 6

SESJa Z UDZIałEM DZIECI

NaRCYZY 2015 pRZYZNaNE

więcej na str. 4

więcej na str. 6

DNI GMINY GODÓW 2015

W ostatnią sobotę czerwca Godów świętował po raz kolejny Dni 
Gminy. Impreza miała charakter sportowo-muzyczny.

W godzinach porannych odbył się Festiwal Biegowy. Po konkuren-
cjach sportowych dzieci miały zapewnioną rozrywkę z grupą Crazy 
Club z Raciborza. Animatorki w bajkowych strojach zaprosiły najmłod-
szych do wspólnej, prawie dwugodzinnej zabawy. Były tańce integra-
cyjne, zabawy i sesja fotograficzna z żywą Maskotką, animacje z chu-
stą Klanza i kolorowym tunelem, samochodowe wyścigi na zielonej 
trawce i wiele, wiele innych atrakcji. Starsze dzieci miały możliwość zo-
baczenia występów uczestników Studia Tańca Dance Passion, które 
na co dzień prowadzi swe zajęcia w Jastrzębiu-Zdroju. Podczas festy-
nu zaprezentował się zespół Fuete z „Kalinką” oraz zespół Let’s Dance 
Disco. Dodatkową atrakcją dla dzieci były stoiska z zabawkami, bud-
gee, zjeżdżalnia, basen z piłeczkami,a także duże dmuchańce: bigbal-
ler, poducha oraz dmuchany plac zabaw.

Część muzyczną rozpoczął zespół Spoko Babki pod kierownic-
twem Danuty Szczypki działający przy Ośrodku Kultury w Skrzyszo-
wie. Tworzy go osiem pań, które na co dzień zajmują się zgoła czym in-
nym, a cotygodniowe spotkania z piosenką dostarczają im radości ze 
wspólnego śpiewania.

Swoje ogromne zdolności muzyczne zaprezentowały także dziew-
czyny uczestniczące w warsztatach prowadzonych przy Ośrodku Kul-
tury w Gołkowicach przez Katarzynę Danek – laureatkę wielu festiwa-
li i konkursów, jedną z wybranych wokalistów Edyty Górniak w progra-
mie „Bitwa na głosy”. Na festynie zaśpiewały przeboje takich gwiazd, 
jak Elvis Presley, Anna Maria Jopek, Adele czy Ania Wyszkoni.

Kolejną grupą z gminy Godów, prezentującą swoje talenty mu-
zyczne, był zespół „ADULT+” pod kierownictwem Dawida Koczego. 
„ADULT+” jest kontynuacją zespołu wokalnego „Absolut”, który po-
wstał w 2004 r. i skupiał młodych ludzi marzących o śpiewaniu. Grupa 
adeptów sztuki wokalnej za swoją siedzibę, podobnie jak poprzedni-
cy, obrała Ośrodek Kultury w Gołkowicach. 

Występy zespołów działających przy ośrodkach kultury pokazały, 
jak wieloma zdolnymi mieszkańcami może pochwalić się nasza gmina!

Po występach rodzimych artystów przyszedł czas na występ gwiaz-
dy wieczoru: LIBERA I NATALII SZROEDER. Duet zaprezentował swe 
największe hity: „Nie patrzę w dół”, „Teraz Ty” czy „Wszystkiego na raz”, 
które zajmują wysokie miejsca w notowaniach list przebojów rozgło-
śni radiowych i muzycznych telewizji. Rekordowe tłumy zgromadzone 
na kompleksie sportowo-rekreacyjnym zostały „porwane” do wspól-
nej zabawy. Wszyscy świetnie się bawili, widownia szalała przed sceną, 
tańcząc i śpiewając z artystami. Po koncercie licznie domagała się au-
tografów i wspólnych zdjęć. Mamy nadzieję, że wszyscy na długo za-
pamiętają sobotni występ Natalii i Libera!

Tych, którym starczyło sił, na zakończenie festynu zaproszono do 
zabawy z Dj Remi. 

Poza występami na scenie wiele działo się również na terenie całego 
kompleksu sportowego. W tym miejscu należą się szczególne podzię-
kowania paniom z zespołu Familijo i Koła Gospodyń Wiejskich ze Skrzy-
szowa oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Godowa, które przygotowały 

darmowy poczęstunek dla uczestników festynu – każdy mógł spróbo-
wać swojskiego ciasta, chleba ze smalcem i kiszonych  ogórków.

Swoje prace wystawili także rękodzielnicy z naszej gminy – Anna 
Bienia oraz Urszula Śliwa. Było stoisko pracowni ceramicznej ze 
Skrzyszowa, Punktu Informacji Turystycznej z Gołkowic oraz Gminnej 
Biblioteki Publicznej. Mieszkańcy mieli możliwość bezpłatnego zbada-
nia wzroku na stoisku firmy Optyk z Godowa, uzyskania informacji nt. 
usług świadczonych przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju, za-
pytania o fundusze europejskie w Mobilnym Punkcie Informacji z Ryb-
nika, zasięgnięcia informacji o dofinansowaniach w ramach programu 
ograniczenia niskiej emisji oraz zakupu artykułów wykonanych przez 
rękodzielnika z Jastrzębia-Zdroju – Łukasza Mrówkę.

Wszystkim mieszkańcom dziękujemy za wspólną zabawę i już teraz 
zapraszamy na kolejne imprezy organizowane przez Gminę Godów!

Beata Wala

Liber i Natalia
Uczestniczki Studia Tańca Dance Passion

Spoko Babki w czasie występu

Występ zespołu Adult+

Podopieczne K. Danek
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SMERFY W SKRBEŃSKU

Wiele dzieci przybyło do Ośrodka Kultury w Skrbeńsku, aby świę-
tować Dzień Dziecka. Spotkanie rozpoczęło się od występu dziecię-
cego zespołu wokalnego „Wiolinki”, którego instruktorem jest Marty-
na Lipus. Następną atrakcją było przedstawienie w wykonaniu Teatru 
Naszej Wyobraźni oraz grupy tanecznej „Anava”, pt. „Smerfy – chci-
wość nie popłaca” pod kierunkiem Dominiki Brzozy-Piprek. Wszyst-
kie dzieci zostały obdarowane upominkami. Następnie odbyła się dys-
koteka, na której zabawom i szaleństwom nie było końca.

Bogumiła Caniboł

NESTORZY NASZEJ GMINY

ANNA POPIOŁEK Z GODOWA
Jubilatka urodziła się 4 czerwca 1920 roku w Godowie w rodzinie 

Franciszka i Julii Pokornych. Posiadała liczne rodzeństwo – pięć sióstr 
i dwóch braci, z którymi się razem wychowywała. Na początku roku 
1943 wyszła za mąż za Cyryla Popiołka. Niedługo jednak cieszyła się 
małżeństwem, gdyż mąż zginął na wojnie 5 października 1944 roku.
Pani Anna została z roczną córką Janiną. Chociaż owdowiała w wieku 
24 lat, nie wyszła powtórnie za mąż i sama wychowała córkę, starając 
się zapewnić jej normalne warunki życia i dbając o jej wykształcenie. 
Podjęła pracę w Zakładach Koksochemicznych w Radlinie, gdzie prze-
pracowała 25 lat. Obecnie z córką i jej rodziną nadal mieszka w Godo-
wie, służąc życiowymi radami nie tylko najbliższym, ale także sąsia-
dom i każdemu, kto o nie poprosi.

Szanowna Solenizantka doczekała się trojga wnuków i ośmiorga 
prawnucząt – czterech wnuczek i czterech wnuków. Do tej pory jest 
jeszcze członkinią KGW w Godowie.

WYCIECZKA DLA NAJLEPSZYCH
Tradycją już stały się wycieczki dla najlepszych uczniów naszej gmi-

ny fundowane przez wójta, Mariusza Adamczyka. W tym roku 28 
maja 38 uczniów szkół podstawowych pod opieką 6 nauczycieli wy-
jechało na dwudniową wycieczkę do Rabki-Zdroju. Przed odjazdem 
poczęstowała ich słodkościami i pożegnała Sekretarz Gminy Brygida 
Dobisz, życząc wszystkim udanego wyjazdu i bezpiecznej podróży.

W pierwszym dniu od godzin południowych wszyscy bawili się 
w Rodzinnym Parku Rozrywki i Edukacji RABKOLAND (jest tam 16 ulic 
i 6 placów oznakowanych jak w prawdziwym mieście oraz 70 urządzeń 
rozrywkowych). Po zakwaterowaniu i posiłku odbyła się dyskoteka in-
tegracyjna. Zabawa była udana.

Kolejny dzień to zwiedzanie Rabki nazwanej MIASTEM DZIECI ŚWIA-
TA (tytuł nadany przez Międzynarodową Kapitułę Orderu Uśmiechu).
Uczestnicy zwiedzili i podziwiali piękny park zdrojowy, w którym znaj-
dują się tężnie solankowe w kształcie cylindrycznym, okazała fontan-
na oraz imponująca muszla koncertowa. Mieli również okazję wysłu-
chać koncertu na harfie.

Atmosfera była wspaniała, humory dopisały, zawiązały się nowe 
znajomości. Uczniowie wrócili z wycieczki bardzo zadowoleni. Dzię-
kują też wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego wy-
jazdu.  

Gabriela Kłosek

WYciEczKa pRYMUSóW 
GMINY GODÓW

W dniach 22-23 czerwca br. odbyła się wycieczka prymusów do Kra-
kowa i okolic Ojcowa. Uczestniczyli w niej najlepsi uczniowie  gimna-
zjów: w Skrzyszowie – Klaudia Najda, Bartosz Kowalski, Piotr Sto-
kowy, Wiktoria Kiełkowska, Karol Kraski, Aleksandra Kuś, Konrad 
Leśniak, Paweł Zając, Karol Godula, Kamil Mędrala, Marzena Po-
lnik, Krzysztof Sporysz, Szymon Oślizło, Magdalena Surowiecka, 
Małgorzata Oślizło i Gołkowicach – Rafał Kłosek, Karolina Kubica, 
Michalina Zwierzdżyńska, Adrianna Szczotka, Julia Wach, Benia-
min Strączek, Patrycja Przygoda, Eliza Sitek, Agnieszka Salamon, 
Aleksandra Beń, Martyna Nikiel, Marta Kłosek, Aleksandra Kras, 
Joanna Serwotka, Natalia Wieczorek, Dominika Łozowska, Ma-
teusz Spień, Paweł Herman, Karolina Kelner, Monika Firla, Zofia 
Mencewicz, Julia Dzięcioł, Wiktoria Zygmunt, Natalia Twardzik, 
Dawid Sarna, Paulina Potysz, Michał Caniboł. 

Pierwszy dzień uczniowie spędzili w Krakowie, zwiedzając prze-
piękne zabytki dawnej stolicy. Podczas zwiedzania podziemi Rynku 
krakowskiego z dużym zainteresowaniem  słuchali opowieści prze-
wodnika na temat historii Krakowa. Pasjonujące okazały się też zabyt-
ki Wawelu. Po całodziennej porcji atrakcji uczniowie udali się do miej-
sca zakwaterowania w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w Do-
bczycach. Drugi dzień wycieczki upłynął na zwiedzaniu Ojcowa i jego 
pięknych okolic. 

Uczniowie byli bardzo zadowoleni z wycieczki, która jest formą do-
cenienia ich pracy. Opiekunami były nauczycielki: Irena Molenda-Po-
pek, Henryka Mitko, Marcela Władarz-Wasiluk oraz Katarzyna Po-
wieśnik.

Marcela Władarz-Wasiluk

W sobotę, 27 czerwca, obchody Dni Gminy Godów rozpoczęto już 
tradycyjnie od zawodów sportowych. Od godziny 10.00 wszystkich 
miłośników biegania witał Robert Krzyżaniak, który zadbał o profe-
sjonalną oprawę spikerską imprezy. Jak zwykle, organizatorzy Festi-
walu Biegowego zadbali o to, by każdy znalazł dla siebie odpowied-
nią konkurencję biegową, bez względu na wiek. W tegorocznej edy-
cji przygotowano siedmiokilometrową trasę, na której uczestnicy mo-
gli zmierzyć się w biegu oraz sprawdzić swoje siły w marszu rekreacyj-
nym nordic walking. Zróżnicowaną terenowo i malowniczą  trasę pro-

Najmłodsze dziewczynki w akcji 

Chęć wygrania, uśmiech i do przodu…

Rywalizacja dorosłych w czasie festiwalu 

Smerfowe przedstawienie

Najlepsi w Rabce-Zdroju Gimnazjaliści w okolicach Ojcowa

Fo
t. 

B.
 C

an
ib

oł

Fo
t. 

SP
 Ł

az
is

ka

Fo
t. 

M
. W

ła
da

rz
-W

as
ilu

k Każdy uczestnik konkurencji biegowych otrzymał pamiątkowy me-
dal oraz ciepły posiłek regeneracyjny. Impreza zorganizowana była 
przez Stowarzyszenie Biegów Górskich z Jastrzębia-Zdroju w ramach 
realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fi-
zycznej w Gminie Godów w 2015 roku, finansowanego z budżetu Gmi-
ny Godów.

Michał Kozielski

FESTIWAL BIEGOWY

BIEG PRZEDSZKOLAKÓW 
DZIEWCZĘTA – ROCZNIK 2012

1. Maja Głowa  . . . . . . . . . . . . Godów

BIEG PRZEDSZKOLAKÓW 
DZIEWCZĘTA – ROCZNIK 2011

1. Oliwia Kołodziej . . . . . . . . Czyżowice
2. Amelia Symla . . . . . . . . . . . Skrzyszów
3. Liliana Tomala . . . . . . . . . . Łaziska
4. Pola Fujak . . . . . . . . . . . . . . Jastrzębie-Zdrój

BIEG PRZEDSZKOLAKÓW 
DZIEWCZĘTA – ROCZNIK 2010

1. Aleksandra Kawalec . . . . Gołkowice
2. Monika Jankowska . . . . . Gołkowice
3. Zuzanna Banko . . . . . . . . . Godów
4. Kaja Wachtarczyk . . . . . . . Gołkowice

BIEG PRZEDSZKOLAKÓW 
DZIEWCZĘTA – ROCZNIK 2009

1. Oliwia Witek  . . . . . . . . . . . Gołkowice
2. Julia Makowska. . . . . . . . . Godów
3. Martyna Pietroszek . . . . . Godów
4. Ewa Studzińska . . . . . . . . . Łaziska

BIEG PRZEDSZKOLAKÓW 
CHŁOPCY – ROCZNIK 2011

1. Kacper Mojżysz  . . . . . . . . Skrzyszów
2. Tobiasz Parysz . . . . . . . . . . Łaziska
3. Nikodem Blutko . . . . . . . . Skrzyszów
4. Marek Bartosz . . . . . . . . . . Godów

BIEG PRZEDSZKOLAKÓW 
CHŁOPCY – ROCZNIK 2010

1. Kacper Barnat . . . . . . . . . . Żory
2. Bartosz Posanow . . . . . . . Godów

3. Mariusz Hajduczek  . . . . . Gołkowice
4. Jakub Ganita . . . . . . . . . . . Wodzisław Śl.

BIEG PRZEDSZKOLAKÓW 
CHŁOPCY – ROCZNIK 2009

1. Dawid Szłapa . . . . . . . . . . . Gołkowice
2. Mateusz Karkoszka . . . . . Drogomyśl
3. Artur Wałaski . . . . . . . . . . . Drogomyśl
4. Paweł Polnik  . . . . . . . . . . . Gołkowice

 SZKOŁY PODSTAWOWE 
DZIEWCZĘTA KLAS I-II

1. Oliwia Porwolik  . . . . . . . . Mikołów
2. Jessica Gulak . . . . . . . . . . . Skrzyszów
3. Justyna Chromik  . . . . . . . Pogórze

SZKOŁY PODSTAWOWE 
DZIEWCZĘTA KLAS III-IV

1. Bernadeta Porwolik  . . . . Mikołów
2. Zuzanna Fujak . . . . . . . . . . Jastrzębie-Zdrój
3. Marcelina Lincner  . . . . . . Gołkowice

SZKOŁY PODSTAWOWE 
DZIEWCZĘTA KLAS V-VI

1. Julia Chromik . . . . . . . . . . . Pogórze
2. Aleksandra Szołucha . . . Łaziska
3. Karolina Gąsior . . . . . . . . . Krostoszowice

 SZKOŁY PODSTAWOWE 
CHŁOPCY KLAS I-II

1. Paweł Krentusz . . . . . . . . . Łaziska
2. Kamil Cydnowski . . . . . . . Godów
3. Patryk Pyrzyński . . . . . . . . Godów

wadzącą wzdłuż rzeki Olzy, w biegu głównym najszybciej pokonał To-
masz Winkler z Marklowic. Tuż za nim uplasowali się Oliwier Mutwil 
oraz Tomasz Słupek z Wodzisławia Śl. Wśród pań najszybsza była Ka-
rolina Filec ze Świerklan, przed Grażyną Blutko z Czyżowic oraz Aga-
tą Franek z Wodzisławia Śl.   

Kolejną atrakcją były konkurencje biegowe dla najmłodszych. Przed-
szkolacy zmierzyli się na dystansach 50 i 100 metrów. Dzieci starsze mu-
siały pokonać dystanse od 300 do 800 metrów, w zależności od wieku. 

Oto wyniki najlepszych w poszczególnych grupach wiekowych:
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SZKOŁY PODSTAWOWE 
CHŁOPCY KLAS III-IV

1. Dawid Wałaski. . . . . . . . . . Drogomyśl
2. Kacper Jorda . . . . . . . . . . . Gorzyczki
3. Artur Nowacki . . . . . . . . . . Wodzisław Śl.

SZKOŁY PODSTAWOWE 
CHŁOPCY KLAS V-VI

1. Mateusz Pyrzyński . . . . . . Godów
2. Mateusz Nowak . . . . . . . . Gorzyczki

GIMNAZJUM – DZIEWCZĘTA

1. Wiktoria Jagieło . . . . . . . . Godów
2. Natalia Załęska . . . . . . . . . Wodzisław Śl.
3. Natalia Olczyk . . . . . . . . . . Wodzisław Śl.

GIMNAZJUM – CHŁOPCY

1. Robert Paszkiewicz . . . . . Wodzisław Śl.
2. Sebastian Mrozek  . . . . . . Godów

WYNIKI BIEGU GŁÓWNEGO NA 7 KM 
MIESZKAńCÓW GMINY GODÓW

11. Dominik Rygała . . . . . . . Gołkowice
16. Przemysław Prochasek Skrbeńsko
18. Robert Surowiecki . . . . Skrzyszów
22. Kamil Twardzik . . . . . . . Łaziska
23. Piotr Krentusz . . . . . . . . Skrbeńsko
24. Zbigniew Chrobok. . . . Skrbeńsko
26. Aleksander Tarnowski Skrbeńsko
28. Paweł Posanow  . . . . . . Godów
32. Brunon Pieczka . . . . . . . Skrzyszów
36. Wioletta Grabiec . . . . . Skrzyszów
37. Aleksandra Sitek . . . . . . Gołkowice



sprawy samorządowe 3CZERWIEC 2015

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców dotyczącymi 
możliwości uzyskania dofinansowania do budowy przyłącza ka-
nalizacyjnego informujemy, iż zgodnie z treścią Uchwały Rady 
Gminy Godów nr XVIII/140/12 z dnia 26.04.2012 r. oraz Uchwały 
Rady Gminy Godów nr VI/50/2015 z dnia 27.04.2015 r. procedura 
uzyskania dofinansowania kształtuje się następująco:

a) osoba fizyczna przed rozpoczęciem prac składa wniosek do 
Wójta Gminy Godów o dotację celową na budowę przyłącza 
kanalizacyjnego (rozpatrywane są wyłącznie wnioski komplet-
ne złożone do dnia 30 listopada danego roku, wnioski złożone 
po tym terminie są rozpatrywane w następnym roku budżeto-
wym); do wniosku należy dołączyć:
•	oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieru-

chomością lub wyciąg z ksiąg wieczystych z ostatnich trzech 
miesięcy,

•	 zapewnienie odbioru ścieków i zgodę na włączenie do kana-
lizacji sanitarnej,

b) pozytywne rozpatrzenie złożonego wniosku jest podstawą do 
zawarcia umowy o udzielenie dotacji celowej między Gminą 
Godów a wnioskodawcą;

c) po podpisaniu umowy dotacyjnej wnioskodawca może wyko-
nywać roboty budowlane, przy czym wnioskodawca zobowią-
zuje się złożyć pisemną informację o terminie rozpoczęcia tych 
robót (informacja stanowi załącznik do zawartej umowy);

Uwaga! Faktury lub rachunki za zakupione materiały lub/i 
zrealizowane usługi z datą wcześniejszą niż data podpisania 
umowy dotacyjnej nie stanowią podstawy do wypłaty dofi-
nansowania.

d) po zrealizowaniu inwestycji wnioskodawca składa pisemną in-
formację o zakończeniu robót – najpóźniej do 15 dnia grudnia 
danego roku. Do zgłoszenia wnioskodawca jest zobowiązany 
dołączyć:
•	 faktury lub rachunki za zakupione materiały lub/oraz zrealizo-

wane usługi,
•	kserokopię geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
•	protokół odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego 

podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Jastrzębskie-
go Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A.,

•	kserokopię zawartej umowy na odbiór cieków.

Kwoty dotacji
Mieszkańcy, którzy złożą wnioski o dofinansowanie w termi-

nie do 12 miesięcy od daty oddania odcinka kanalizacyjnego do 
użytkowania, mogą uzyskać zwrot w wysokości 70% poniesio-
nych kosztów, jednak nie więcej niż 800 złotych. Osoby, które zło-
żą wnioski po upływie powyższego terminu, również mogą odzy-
skać 70% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 400 złotych.

Marcin Fros
Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

NOWA BAZA 
OKOŁOTURYSTYCZNA

Gmina Godów zrealizowała zadanie pn. Podniesienie jakości 
i atrakcyjności oferty turystycznej na terenie Gminy Godów po-
przez budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Skrbeńsku 
oraz siłowni zewnętrznej w Łaziskach. Przedmiotem projektu była 
budowa bazy okołoturystycznej i aktywnych form turystyki w sołec-
twach Skrbeńsko i Łaziska.

W ramach infrastruktury aktywnego wypoczynku i okołoturystycz-
nej projekt obejmował zakup gruntu w Skrbeńsku oraz stworzenie na 
tym terenie kompleksu, który składa się z przebudowanego istniejące-
go boiska, wybudowanego boiska do piłki siatkowej plażowej i kortów 
tenisowych, powstałego zewnętrznego stołu do ping-ponga, pirami-
dy linowej do wspinania oraz terenu do grillowania. Teren został wy-
posażony w odpowiedni system komunikacyjny: ciąg pieszo-jezdny 
z placem, ścieżkę żwirową, parking oraz wyposażenie dodatkowe – ła-
weczki, kosze na śmieci, ogrodzenie. Boisko do piłki nożnej w Skrbeń-
sku doposażone zostało również w trybuny stalowe dla widzów. W ra-
mach projektu powstała także siłownia zewnętrzna na terenie placu 
zabaw w Łaziskach.

Całkowite koszty zadania wyniosły 907 434,00 zł.
Koszt kwalifikowalny: 844 441,43 zł.
Dofinansowanie z RPO (85 %) wynosi 717 775,21 zł. 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet III „Tury-
styka” Działanie 3.2. „Infrastruktura okołoturystyczna”.

Aneta Niemiec
Inspektor ds. pozyskiwania środków

pomocowych UG Godów

Trybuny stalowe dla widzów

Siłownia w Łaziskach
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INFORMACJA W SPRAWIE PROCEDURY OTRZYMANIA DOTACJI NA BUDOWĘ  
PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ
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SESJA Z UDZIAŁEM DZIECI
Ósmego czerwca br. w Zespole Szkół w Skrzyszowie odbyła się VIII 

Sesja Rady Gminy Godów, podczas której wyróżniono uczniów szkół 
z terenu naszej gminy, którzy w roku szkolnym 2014/2015 osiągnęli 
sukcesy naukowe, sportowe i artystyczne.

Zastępca Wójta tomasz Kasperuk wraz z wiceprzewodniczącą 
Rady Gminy izabelą tomiczek i radnym Stanisławem tatarczykiem 
wręczyli dyplomy oraz nagrody najlepszym uczniom naszej gminy.

W sesji wzięli udział radni Sejmiku Województwa Śląskiego: adam 
Gawęda i janusz wita, przewodniczący Rady Powiatu Wodzisław-
skiego Eugeniusz wala, radny Rady Powiatu Wodzisławskiego Ro-
man Marcol, przedstawiciele Urzędu Gminy Godów, radni Rady Gmi-
ny Godów, sołtysi, przedstawiciele placówek oświatowych oraz mło-
dzież szkolna.

Na sesji swoje umiejętności zaprezentowali:
Mateusz Pyrzyński z partnerką – występ taneczny,
julia Klapuch – śpiew,
julia wodecka – kiero pogodała po naszymu.
Dziękujemy uczniom za ich sukcesy, ambicję i wolę rozwijania ta-

lentów oraz zainteresowań. Dziękujemy nauczycielom, którzy z zaan-
gażowaniem współpracowali z uczniami w ramach przygotowań do 
konkursów. Dziękujemy rodzicom za wsparcie, motywowanie dzieci 
do pracy i za wspólną radość z ich osiągnięć.

Gabriela Pietroszek

UcZNiowiE NaGRodZENi 
Na SESji Rady GMiNy GodÓw

8 cZERwca 2015 RoKU

1. PAULINA STABLA – Szkoła Podstawowa w Gołkowicach
•	 I miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Górnicze tradycje 

Ziemii Wodzisławskiej”;
2. ZOFIA MENDRELA – Szkoła Podstawowa w Gołkowicach

•	 I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Wielkanocna 
Kartka”;

3. ZOFIA MENCEWICZ – Gimnazjum w Gołkowicach
•	 II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Biblijnej na szczeblu 

powiatowym;
4. PAWEŁ WAWRZYCZNY – Szkoła Podstawowa w Gołkowicach 

•	 od 3 lat współpracuje z Gliwickim Teatrem Muzycznym jako artysta 
sceniczny; został obsadzony w tytułowej roli w spektaklu „Mały Ksią-
żę”, w musicalu „Dźwięki muzyki” oraz w spektaklu „Rodzina Addam-
sów”, awansował do klasy tanecznej C;

5. KAROLINA SITEK – Gimnazjum w Gołkowicach
•	 I miejsce w Pucharze Polski Kadetów Ju-Jitsu w kategorii wagowej + 

63 kg w konkurencji FIGHTING WOMEN,
•	 II miejsce w Pucharze Polski Kadetów Ju-Jitsu w kategorii wagowej + 

63 kg w konkurencji NE-WAZA WOMEN;
6. NATALIA WIECZOREK – Gimnazjum w Gołkowicach 

•	 laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Pol-
skiego;

7. SZYMON KSIĄDZ – Gimnazjum w Gołkowicach
•	 finalista Wojewódzkiego Konkursu Filozoficznego „Adaces fortuna 

Iuvat”;
8. JOANNA SERWOTKA – Gimnazjum w Gołkowicach

•	 III miejsce w Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego dla Gim-
nazjalistów,

•	 II miejsce w I Międzynarodowym Konkursie „Poliglota Ziemi Ślą-
skiej”,

•	 III miejsce w VIII Międzynarodowym Konkursie Matematyczno-Eko-
nomicznym „Ekonomat”;

9. MATEUSZ SPIEŃ – Gimnazjum w Gołkowicach
•	 III miejsce w VIII Międzynarodowym Konkursie Matematyczno-Eko-

nomicznym „Ekonomat” ;
•	 wyróżnienie w konkursie matematycznym „Multitest” (ogólnopol-

skim);

10. KRZYSZTOF TOMANEK – Gimnazjum w Gołkowicach
•	 I miejsce w Międzynarodowych Zawodach w Biegu na Orientację 

„Tajemnice Dolnego Śląska 2015” ,
•	 I miejsce w kategorii OPEN -GD3 – Chłopcy „Euromajówka – zawody 

w biegu na orientację”,
•	 I miejsce w Regatach o Puchar Śląska 2014 na Zalewie Porajskim 

w klasie Omega Standard,
•	 I miejsce w Południowej Lidze Optimista w klasie Optimist chłopcy 

GR.B 14-15 lat;
11. ALEKSANDER WODECKI– Gimnazjum w Gołkowicach

•	 III miejsce w Powiatowym Przeglądzie Twórczości Literackiej Dzieci 
i Młodzieży „Złoty Wawrzyn” 2015,

•	 finalista Regionalnego Maratonu Matematycznego „GEOS”;
12. MARTYNA NIKIEL – Gimnazjum w Gołkowicach

laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii,
laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej „Olimpus”,
finalistka Regionalnego Maratonu Matematycznego „Geos”;

13. MAX TATARCZYK – Gimnazjum w Gołkowicach
•	 laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Nie-

mieckiego;
14. SZYMON KORBIEL – Gimnazjum w Gołkowicach

•	 III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Historycznym;
15. KAROLINA KUBICA – Gimnazjum w Gołkowicach

•	 laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego CES „Multitest”,
•	 laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej „Olimpus”;
•	 finalistka Regionalnego Maratonu Matematycznego.

16. RAFAŁ KŁOSEK – Gimnazjum w Gołkowicach
•	 laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Pol-

skiego,
•	 finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii,
•	 finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki;

17. MAJA CZYŻ – Gimnazjum w Gołkowicach
•	 I miejsce w XIV międzynarodowej edycji konkursu „Polak w Europie”,
•	 II miejsce w Powiatowym Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej „Sing 

Along”,
•	 II miejsce w międzynarodowym konkursie muzycznym „Karvinsky 

Talent 2015”;
18. KRZYSZTOF OLSZAR – Gimnazjum w Gołkowicach

•	 laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej „Olimpus”,
•	 finalista Regionalnego Maratonu Matematycznego „GEOS”;

19. ALEKSANDRA BEŃ – Gimnazjum w Gołkowicach
•	 I miejsce w konkursie graficzno-multimedialnym „Reklamowa szkoła”;

20. OLIWIA RAŹNIEWSKA – Gimnazjum w Gołkowicach
•	 II miejsce w konkursie graficzno-multimedialnym „Reklamowa szkoła”;

21. SAMUEL JUNG – Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie
•	 III miejsce w Powiatowym Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej „Sing 

Along”;
22. MACIEJ KOPIEC – Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie

•	 I miejsce w powiecie, a III w województwie w Międzynarodowym 
Konkursie Matematycznym „Kangur”;

•	 finalista międzynarodowego konkursu matematycznego Pangea,
•	 II miejsce w Powiatowym Konkursie Matematycznym dla uczniów 

klas III;
23. MARTA SOBIK – Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie

•	 II miejsce w 5. Przeglądzie Piosenki Anglojęzycznej „Right Song Now”,
•	 wyróżnienie w Powiatowym Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej 

„Sing Along”,
•	 nagroda II stopnia na Młodzieżowym Festiwalu Muzycznym;

24. JULIA KLAPUCH - Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie
•	 I miejsce w konkursie piosenki angielskiej „Śpiewać każdy może... 

czyli jesienne rykowisko”,
•	 nagroda II stopnia na Młodzieżowym Festiwalu Muzycznym,
•	 wyróżnienie w Powiatowym Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej 

„Sing Along”,
•	 wyróżnienie na 5. Przeglądzie Piosenki Anglojęzycznej „Right Song Now”;

25. AGNIESZKA KACPRZAK – Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie
•	 II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Lalka szmacianka”;
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43. MATEUSZ PYRZYŃSKI – Szkoły Podstawowa w Godowie
•	 III miejsce w Mistrzostwach Okręgu Śląskiego w Tańcu Towarzyskim 

w Rędzinach,
•	 II miejsce w XXXI Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego Fla-

menco 2014 w Siemianowicach Ślaskich,
•	 II miejsce w XXXII Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego Fla-

menco 2015 w Siemianowicach Ślaskich,
•	 I miejsce w XXXI Mistrzostwach Polski Formacji Tanecznych PTT 

w Kraśniku,
•	 II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego w Środzie 

Śląskiej,
•	 III miejsce w VIII Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego „Sile-

sian Cup 2015” w Dobrzeniu Wielkim,
•	 II miejsce na X Jubileuszowej Międzynarodowej Gali Tanecznej „Pa-

jęczno Cup 2015” w Pajęcznie,
•	 I miejsce w VI Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego o Pu-

char JM Rektora Politechniki Wrocławskiej,
•	 III miejsce w Grand Prix Polski w Tańcu Towarzyskim „Z pasji do tań-

ca” w Rędzinach;
44. JULIA WODECKA – Szkoła Podstawowa w Krostoszowicach

•	 II miejsce w XXI edycji konkursu śląskiej godki pod honorowym pa-
tronatem Prezydenta Miasta Żory,

•	 II miejsce w kategorii klas IV – VI w X Powiatowym Konkursie Gawę-
dziarskim „Pogodomy po naszymu”,

•	 I miejsce w Gminnym Konkursie Recytatorskim „Przecinek”;
45. JOANNA SZKLARZ –Szkoła Podstawowa w Krostoszowicach

•	 II miejsce w kategorii proza dla szkół podstawowych w XIV Powia-
towym Przeglądzie Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży „Złoty 
Wawrzyn 2015”;

46. JAKUB HELIOSZ – Szkoła Podstawowa w Krostoszowicach
•	 finalista kuratoryjnego konkursu z matematyki dla uczniów szkół 

podstawowych,
•	 III miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Kapliczki – małe 

formy architektury sakralnej”,
•	 I miejsce w międzygminnym konkursie historycznym „Idy Marcowe” 

w kategorii uczniowie klas VI,
•	 III miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficznym w Gołkowicach; 

47. PATRYCJA STUKATOR – Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim
•	 laureatka XXVIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych; 

Katarzyna Kubica
Referat Oświaty,Kultury i Polityki Społecznej

CZERWIEC 2015

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
1. W 2 dniu czerwca 2015 roku podpisano umowę na opracowanie 

dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Budowa drogi publicz-
nej – połączenie ul. Szkolnej i ul. Zielonej w Skrbeńsku” z Biurem 
Projektowo-Usługowym aLda sc. Hanna i janusz Franiczek 
z siedzibą w Wodzisławiu Śl. przy ul. Skrzyszowskiej 39c, 44-300 
Wodzisław Śl., za cenę 26.322,00 zł brutto z terminem realizacji 
do 21.12.2015 r.

2. W 22 dniu czerwca 2015 roku podpisano umowę na remont cząst-
kowy dróg gminnych z Zakładem drogowym EVERESt sc. jan, 
Łukasz Nastaszyc z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Śląskiej 
26/9, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, za cenę 83.084,04 zł brutto z termi-
nem realizacji do 6 tygodni od podpisania umowy (31.07).

3. W 25 dniu czerwca 2015 roku podpisano umowę na budowę dro-
gi lokalnej na terenie KSSE – Pola Gołkowice z firmą SZcZyRBa 
sc. Gerard, Łukasz, Marcin Szczyrba z siedzibą w Rogowie przy 
ul. Wiejskiej 18, 44-362 Rogów, za cenę 963.709,43 zł brutto z ter-
minem realizacji do 02.10.2015 r.

Barbara Banko
Referat Funduszy Zewnętrznych

i Zamówień Publicznych

26. KONRAD KURASZ – Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie
•	 II miejsce w Powiatowym Konkursie Czytelniczym „Śladami Pana Kleksa”;

27. NATAN DWOROK – Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie
•	 IV miejsce w Powiatowym Konkursie Matematycznym „Bzik”,
•	 III miejsce w powiecie i VIII w województwie w Międzynarodowym 

Konkursie Matematycznym „Kangur”;
28. NIKOLA PAJĄK – Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie

•	 III miejsce w IV Powiatowym Konkursie „Wykreuj historię”;
29. GABRIEL GOMULARZ – Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie

•	 finalista międzynarodowego konkursu matematycznego Pangea;
•	 wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”,
•	 V miejsce w II Powiatowym Konkursie Matematycznym dla klas V;

30. MAREK TYTKO – Gimnazjum w Skrzyszowie
•	 II miejsce w konkursie o zasięgu wojewódzkim na najpiękniejsze jaj-

ko wielkanocne;
31. WERONIKA GODYŃ – Gimnazjum w Skrzyszowie

•	 III miejsce w międzynarodowej edycji konkursu „Polak w Europie”,
•	 II miejsce w Przeglądzie Piosenki Anglojęzycznej „Right Song Now”,
•	 nagroda specjalna na Młodzieżowym Festiwalu Muzycznym 2015 

w Czerwionce-Leszczynach,
•	 wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Piosenki Anglojęzycznej 

„Sing Along”;
32. IZABELA PALIK – Gimnazjum w Skrzyszowie

•	 nagroda I stopnia na Młodzieżowym Festiwalu Muzycznym 2015 
w Czerwionce-Leszczynach;

33. DAMIAN MARSZOLIK – Gimnazjum w Skrzyszowie
•	 III miejsce w Powiatowym Konkursie Ortograficznym „Bezbłędny 

gimnazjalista”;
34. KAMIL MĘDRALA – Gimnazjumw Skrzyszowie

•	 I miejsce w konkursie o zasięgu wojewódzkim na najpiękniejsze jaj-
ko wielkanocne;

35. KAROL GODULA – Gimnazjum w Skrzyszowie
•	 I miejsce w konkursie o zasięgu wojewódzkim na najpiękniejsze jaj-

ko wielkanocne;
36. PAWEŁ PRZYBYŁA –Szkoła Podstawowa w Skrbeńsku

•	 I miejsce w powiatowym etapie XX Konkursu Wiedzy Biblijnej,
•	 II miejsce w XX Diecezjalnym Konkursie Wiedzy Biblijnej;

37. OLIWIA SYLWESIUK – Szkoła Podstawowa w Skrbeńsku
•	 wyróżnienie w II interdyscyplinarnym konkursie „Odkrywamy Śre-

dniowiecze”;
38. TOMASZ POSANOW –Szkoła Podstawowa w Godowie

•	 III miejsce w Turnieju Judo w Sosnowcu w kategorii wagowej do 
24 kg (październik 2014),

•	 I miejsce w Turnieju Judo w Sosnowcu w kategorii wagowej do 25 kg 
(luty 2015),

•	 II miejsce w Turnieju Judo w Sosnowcu w kategorii wagowej do 
25 kg (marzec 2015);

39. ADRIAN SZUMIAK – Szkoła Podstawowa w Godowie
•	 I miejsce w Turnieju Judo w Sosnowcu w kategorii wagowej 54 kg 

(październik 2014),
•	 III miejsce w Turnieju Judo w Sosnowcu w kategorii wagowej 54 kg 

(grudzień 2014),
•	 I miejsce w Turnieju Judo w Sosnowcu w kategorii wagowej 54 kg 

(grudzień 2014);
40. MAREK KUBINA – Szkoła Podstawowa w Godowie

•	 I miejsce w Międzynarodowym Turnieju Judo Dzieci i Młodzików 
w Jastrzębiu-Zdroju w kategorii wagowej 48 kg,

•	 II miejsce w Turnieju Judo w Sosnowcu w kategorii wagowej 49 kg 
(grudzień 2014),

•	 II miejsce w Turnieju Judo w Sosnowcu w kategorii wagowej 46 kg 
(październik 2014);

41. MICHAŁ KRZYŻOK – Szkoła Podstawowa w Godowie
•	 laureat Powiatowego Konkursu z Matematyki dla uczniów szkół 

podstawowych;
42. PATRYK KOMINEK – Szkoła Podstawowa w Godowie

•	 finalista międzynarodowego konkursu matematycznego Pangea;
•	 wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny.
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NARCYZY 2015 PRZYZNANE!
W 17 dniu czerwca br. na Zamku Piastowskim w Raciborzu odby-

ła się gala Narcyza 2015. Prestiżowe nagrody przyznawane są od 14 
lat przez Izbę Przemysłowo-Handlową Rybnickiego Okręgu Przemy-
słowego. Narcyzy to nagrody dla najbardziej aktywnych kobiet, któ-
re swoją pracą zawodową i działalnością społeczną promują region.

Wśród tegorocznych laureatek nagrody Narcyz 2015 jest Monika 
Sobik, pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godo-
wie, która od paru lat nadzoruje działania Szlachetnej Paczki w powie-
cie wodzisławskim, a w ubiegłym roku została koordynatorem na Śląsk 
ogólnopolskiego Stowarzyszenia Piękne Anioły, którego główną misją 
jest remontowanie pokoi dzieci z najuboższych rodzin. Jej kandydatu-
rę zgłosiło Radio 90 jako członek Kapituły powołanej przez Izbę Prze-
mysłowo-Handlową ROP. 

Monika Sobik to kobieta o niezwykłej sile i wrażliwości na potrzeby 
drugiego człowieka. Chociaż jej praca nie należy do najłatwiejszych, to 
jednak pasja i zaangażowanie sprawiają, że osoby, z którymi i dla któ-
rych pracuje, mogą mówić o dużym szczęściu.

Dzięki jej działaniom, w ciągu zaledwie kilkunastu ostatnich mie-
sięcy, remont przeszło siedem pomieszczeń dziennych i dwie łazienki. 
W pomoc zaangażowała między innymi młodzież z Zakładu Popraw-
czego w Raciborzu, więźniów z Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju 
(Szeroka), uczniów szkoły budowlanej. Jest inicjatorką trudnej do zli-
czenia ilości akcji charytatywnych, zbiórek odzieży, jedzenia, przybo-
rów szkolnych.

W imieniu władz Gminy Godów serdeczne gratulacje i słowa szcze-
rego uznania laureatce złożyła Brygida dobisz – Sekretarz Gminy.

Gabriela Pietroszek

POLSKO-CZESKIE 
STARCIE 

Jedenastego czerwca br. na obiekcie sportowym w Skrzyszowie 
odbył się polsko-czeski mecz o Puchar Wójta Gminy Godów. W spotka-
niu piłkarskim zmierzyły się ze sobą drużyny: Zespołu Szkół w Skrzy-
szowie oraz ZŠ Petrovice u Karvine. Mecz o Puchar Wójta Gminy Go-
dów jest organizowany od kilku lat i stał się już tradycją wzbogacającą 
współpracę między Gminą Godów a Gminą Petrovice u Karvine 

Punktualnie o godzinie 10.00 młodzi piłkarze rozpoczęli zmagania 
na boisku. Pomimo upalnej pogody każdy z zawodników dawał z sie-
bie wszystko, by pokonać przeciwnika. Ostatecznie lepsza okazała 
się drużyna z Czech, która pewnie pokonała kolegów ze Skrzyszowa 
7:1. Puchar zwycięskiej drużynie wręczyła, w imieniu wójta, Sekretarz 
Gminy Brygida dobisz. Organizatorem zawodów była Gminna Rada 
Sportu w Godowie. 

Michał Kozielski

BIEG PO ZDROWIE
Kolejny rekreacyjny bieg w ramach akcji cyklicznej „Bieg po zdro-

wie z Gminą Godów” 25 czerwca br. zawitał do Godowa. Na obiekcie 
sportowym LKS „Olza” Godów spotkało się około 85 osób, by w gro-
nie znajomych poćwiczyć na świeżym powietrzu. Przed biegiem roz-
grzewkę dla całej grupy przeprowadził Marcin Piwoński – animator 
ORLIK-a. Po solidnym rozruchu grupa biegaczy i kijkarzy, prowadzo-
na przez Stefana Kalinowskiego ze Stowarzyszenia Biegów Górskich, 
ruszyła na trasę prowadzącą przez malowniczą okolicę wzdłuż rzeki 
Olzy. Uczestnicy do pokonania mieli okrążenie o dystansie 3 kilome-
trów. Ci, którzy mogli pochwalić się lepszą kondycją, przebiegli tra-
sę dwukrotnie. Na zakończenie spotkania sportowego tradycyjnie na 
wszystkich uczestników czekały ciepły posiłek i napoje oraz pamiątko-
we monety z herbem sołectwa Godów.

Kolejne spotkanie z cyklu „Bieg po zdrowie” odbędzie się 30 lipca 
2015 roku na obiekcie sportowym w Gołkowicach. Serdecznie zapra-
szamy wszystkich chętnych.

Michał Kozielski

ZBIÓRKA AZBESTU
Urząd Gminy Godów informuje, że można składać deklaracje na do-

finansowanie do kosztów inwestycji związanych z demontażem, usu-
waniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest z bu-
dynków mieszkalnych, gospodarczych i innych będących w użytko-
waniu osób fizycznych w 2016 roku. Z dotacji będą mogli skorzystać 
właściciele nieruchomości, które zostały ujęte w „Programie usuwania 
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Godów na lata 2012-
2032”, którego treść jest dostępna pod linkiem:

http://godow.bip.net.pl/?c=1283 

Zgodnie z ww. programem dofinansowaniem mogą zostać objęte 
budynki, na których znajdują się elementy zawierające wyroby azbe-
stowe. Nie prowadzi się dofinansowania do azbestu zdeponowanego 
na posesji. Dotacja będzie obejmowała pokrycie kosztów demonta-
żu, zbiórki, transportu i utylizacji azbestu w wysokości do 800,00 zł za 
tonę.

dEKLaRacja PowiNNa ZawiERać:
•	 imię, nazwisko, miejsce zamieszkania właściciela budynku i tel. 

kontaktowy,
•	 rodzaj budynku (mieszkalny, gospodarczy), jego adres oraz nr 

działki ewidencyjnej, na której znajduje się remontowany budy-
nek,

•	 rodzaj eternitu (falisty, płaski),
•	orientacyjną powierzchnię dachu pokrytą eternitem,
•	planowany termin wymiany pokrycia (miesiąc), informację o ro-

dzaju nowego pokrycia dachowego.

Deklaracje są do pobrania w Urzędzie Gminy Godów w Referacie 
Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej i należy je 
składać w siedzibie Urzędu Gminy w nieprzekraczalnym terminie od 
1 lipca 2015 r. do 31 lipca 2015 r.

Tadeusz Spień
Referat Inwestycji,Ochrony Środowiska

i Gospodarki Komunalnej

RĘKODZIEŁO 
NIE ZNA GRANIC

Niezwykłe wydarzenie miało miejsce 3 czerwca w Ośrodku Kultu-
ry w Skrbeńsku.

Po wielu staraniach Bogumiły caniboł udało się zorganizować au-
torskie spotkanie z Natalią Leykiną, artystką ze Lwowa, która rzeźbi 
w drewnie, brązie i kamieniu, maluje, zajmuje się tkaniną artystyczną, 
scenografią, strojami scenicznymi, wystrojem wnętrz. Artystka miała 
wiele wystaw międzynarodowych, brała udział w biennale, trienna-
le, m.in. w Rosji, Stanach Zjednoczonych, Belgii, Polsce, Kanadzie, Wło-
szech, Ukrainie. W krótkiej przerwie między plenerami w Polsce znala-
zła chwilę, aby spotkać się z paniami uczęszczającymi na zajęcia pra-
cowni rękodzieła ,,Art-Pasje” w Skrbeńsku. Przesympatyczna pani Na-
talia w bardzo ciekawy sposób opowiadała o swoim życiu artystycz-
nym, międzynarodowych ekspozycjach i plenerach.

Spotkanie przebiegło w bardzo twórczej, przyjemnej i życzliwej at-
mosferze i wzbudziło wielki podziw pań, które miały okazję uczestni-
czyć w spotkaniu i skorzystać z rad artystki. Natalia Leykina również 
skorzystała z dorobku miejscowych warsztatów. Panie bardzo chętnie 
wymieniały się doświadczeniami i odkrywały swoje tajemnice doty-
czące różnych technik rękodzieła. Korzyść więc była obopólna.

Bogumiła Caniboł
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SKRZySZÓw
Grupa skrzyszowskich emerytów w okresie od 9 do 21 czerwca br. 

wypoczywała w Czarnogórze, w miejscowości Rafailoviči. W drodze 
do celu skorzystała z noclegu tranzytowego w miejscowości Gospić 
w Chorwacji. Po dotarciu na miejsce została zakwaterowana w hotelu 
La Mer oddalonego ok. 150 m od morza.

Czarnogóra to piękny kraj, w znacznej mierze górzysty (ok. 70% 
powierzchni), ze wspaniałymi krajobrazami i miejscami widokowymi. 
W czasie pobytu w Rafailoviči uczestnicy zwiedzili miasto portowe Ko-
tor – jedno z najlepiej zachowanych średniowiecznych miast, w 1979 
roku wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, a w nim m.in.
niepowtarzalną starówkę, katedrę św. Tripuna, nabrzeże słynnej Boki 
Kotorskiej. Nie ominęli też Budwy z jedynymi w swoim rodzaju zabyt-
kami i Cetyni (Cetinje) uchodzącej za kolebkę czarnogórskiej państwo-
wości i kultury oraz główne centrum religijne, a do roku 1918 będącej 
stolicą kraju. Tam zwiedzili pałac króla Mikołaja i muzeum cerkiewne 
przy klasztorze Narodzenia Matki Bożej, gdzie znajdują się m.in. insy-
gnia należące do władców z dynastii Petrović. Spora część grupy poje-
chała też do Dubrownika w Chorwacji, zwanego Perłą Adriatyku, z uni-
katową zabudową i wyjątkowymi zabytkami. Niezapomnianą wy-
cieczką był również rejs statkiem po Adriatyku połączony z degusta-
cją ryb i wina i poczęstunkiem rakiją. Ale czasu na kąpiel wodną i sło-
neczną na plaży oraz krajoznawcze spacery nie zabrakło. Do takich na 
pewno skrzyszowscy emeryci zaliczą spacery nadmorską promenadą 
oraz na wyspę św. Stefana, której zabudowania zostały zamienione na 
ekskluzywny kompleks hotelowy nie dla normalnych zjadaczy chleba.

Szybko upłynął czas pobytu w Czarnogórze. Jego uczestnicy, wy-
poczęci i pełni wrażeń, szczęśliwie wrócili do Skrzyszowa, aby przygo-
tować się do kolejnego wyjazdu. 

B.O.
GoŁKowicE

Z kolei gołkowiccy emeryci na przełomie czerwca i lipca byli na 
4-dniowej wycieczce objazdowej, w czasie której zwiedzili okolice, za-
bytki i najpiękniejsze miejsca Baranowa Sandomierskiego, Sandomie-
rza, Kazimierza Dolnego, Kozłówki, Nałęczowa, Lublina, Zamościa oraz 
Leżajska, gdzie mieli okazję wysłuchać wspaniałego koncertu organo-
wego, a także Łańcuta. Ponadto w Sandomierzu trafiła im się nie lada 
atrakcja – obserwowanie kręcenia kilku scen do filmu „Ojciec Mate-
usz”. Na żywo zobaczyli sceny z tamarą arciuch, czyli serialową panią 
burmistrz Justyną Malec oraz Piotrem Polkiem – serialowym inspek-
torem policji Orestem Możejką. 

Prócz bogatych, wartościowych i przepychem kipiących zbiorów 
pałacowych i muzealnych uczestnicy podziwiali region, popularnie 

zwany ścianą wschodnią, tak bardzo różniący się od obiegowej opi-
nii o jego biedzie i zacofaniu. Mijali rozbudowane i dalej rozbudowu-
jące się miejscowości, zadbane pod każdym względem posesje pry-
watne i przemysłowo-usługowe, zagospodarowane pola, na których 
– oprócz znanych w naszym rejonie upraw – były także obszary tyto-
niu, gryki, lnu. A wszystko to w otoczeniu soczystej zieleni lasów i in-
nych zbiorowisk roślinnych, tworzących niepowtarzalny klimat i kraj- 
obraz. 

Wycieczkę, w czasie której gołkowiccy emeryci i ich sympatycy (bo 
i takich nie zabrakło wśród uczestników) przemierzyli trasę liczącą ok. 
1200 km, mają już za sobą, ale to jeszcze nie koniec ich wojaży.

O terminach pozostałych poinformowała zainteresowanych aure-
lia tomas, skarbnik gołkowickiego koła PZERiI, na spotkaniu z okazji 
Dnia Matki i Dnia Ojca, które odbyło się 23 czerwca. I tak:

•	21 lipca br. odbędzie się pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej 
i Wadowic, 

•	5 sierpnia – po raz 8. już wycieczka do Węgierskiej Górki połączo-
na ze zwiedzeniem Browaru i Muzeum Browaru w Żywcu (koszt 
biletu ulgowego to 22,00 zł),

•	od 25 sierpnia do 6 września wczasy w Jarosławcu nad Bałtykiem, 
a od 18 do 30 września – wczasy w Czarnogórze. 

Spotkanie prowadził Paweł Grzonka, przewodniczący koła. Przy-
witał zebranych, życząc im miłego biesiadowania, a szczególne życze-
nia zdrowia, wszelkiej pomyślności i dużo miłości od najbliższych skie-
rował pod adresem matek i ojców obecnych na uroczystości. Ale nie 
tylko ci ostatni byli odbiorcami życzeń. Byli także nimi jubilaci, którzy 
w ostatnim czasie świętowali rocznice urodzin i małżeństwa: aniela 
Reclik i apolonia Moczała – 80. rocznicę urodzin oraz Róża i Henryk 
Pawerowie – Złote Gody. Prócz życzeń otrzymali oni wiązanki kwia-
tów i skromne upominki, a dla wszystkich niezawodny zespół Boro-
wianka zagrał „Sto lat”.

Gołkowickie koło liczyło 175 członków,a od 23 czerwca zrzesza ich 
176, bowiem do jego grona dołączył andrzej Sitek z Godowa. Wrę-
czając Panu Andrzejowi legitymację, Przewodniczący życzył mu zado-
wolenia z przynależności do organizacji emeryckiej.

Prowadzący poinformował też zebranych, że w okresie od lutego 
do czerwca br. szeregi organizacji na zawsze opuściły: śp. anna ci-
chy i aniela Marszolik z Gołkowic oraz Maria Majewska z Godowa. 
Wszyscy minutą ciszy uczcili pamięć Zmarłych.

Kończąc swoje wystąpienie, Przewodniczący życzył uczestnikom 
spotkania miłej zabawy i zachęcał do udziału w organizowanych for-
mach działalności gołkowickiego koła PZERiI. Następne spotkanie – 
z okazji Dnia Seniora – zaplanowane jest na październik br.

A.T.

Skrzyszowscy turyści

Gołkowicka grupa na Górze Krzyży w Kazimierzu Dolnym
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ośrodek Kultury
 w Godowie

ośrodek Kultury
 w Gołkowicach

ośrodek Kultury
w Skrzyszowie

ośrodek Kultury 
w Skrbeńsku

Świetlica
w Podbuczu

16.07. 
czwartek

Zaj. plastyczne
B. Caniboł
9:00-10:30

Gry komputerowe online
10:00-12:00

Zabawy muzyczne
M. Lipus

9:00-10:00

Zaj. plastyczne
B. Caniboł, 11:00 – 12:30

Zaj. świetlicowe, 12:30-14:00

17.07.
piątek

Gry i zabawy
z Kreatornią Studio

6:00-18:00

Zaj. taneczne
R. Jakubowska

10:00

Rozgrywki tenisa 
stołowego
10:00-12:00

20.07.
poniedziałek

Biblioteka podwórkowych 
gier i zabaw
11:00-13:00

Biblioteka Godów

Zaj. plastyczne
B. Caniboł, 9:00-10:30

Zaj. teatralne
D. Brzoza-Piprek, 11:00-12:30

Zabawy taneczne
D. Brzoza-Piprek

9:00-10:00

21.07
wtorek

Zaj. kreatywne
D. Welcel

10:00-11:30

twórcze poranki
Witraże florystyczne

10:00-11.30

Kreatywna plastyka
 B. Caniboł
9:00-10:30

Zaj. świetlicowe
11:00-14:00

22.07 
środa

Zaj. taneczne:
D. Brzoza-Piprek

16:45-17:30

Bajkowy środek
tygodnia

12:00 (kino)

aerobik junior
z atrakcjami
 10:00-11.30

turniej piłkarzyki
9:00

23.07
czwartek

Zaj. plastyczne
B. Caniboł
9:00-10:30

Gry komputerowe
10:00-12:00

wakacje z Pippi
13:00-14:00
(biblioteka)

Zaj. plastyczne
B. Caniboł, 11:00-12:30

Zaj. świetlicowe, 12:30-14:00 
24.07
piątek

dyskoteka
17:00-20:00

Zaj. taneczne
R. Jakubowska, 10:00

Rozgrywki tenisa stołowego
10:00-12:00

27.07 
poniedziałek

Zaj. plastyczne
B. Caniboł, 9:00-10:30,

Zaj. teatralne
D. Brzoza-Piprek, 11:00-12:30

Zabawy taneczne
D. Brzoza-Piprek

9:00-10:00

28.07
wtorek

Zaj. kreatywne
D. Welcel

10:00-11:30

twórcze poranki
Tworzenie zabawek 

wiktoriańskich, 10:00-11:30

Zabawy plastyczne
B. Caniboł
9:00-10:30

Zaj. świetlicowe
11:00-14:00

29.07
środa

Zaj. taneczne
D. Brzoza-Piprek

16:45-17:30

Bajkowy środek tygodnia
12:00 (kino)

aerobik junior
z atrakcjami
10:00-11:30

Gry planszowe
9:00-10:30

30.07
czwartek

Zaj. plastyczne
B. Caniboł
9:00-10:30

Gry komputerowe online
10:00-12:00

Zabawy muzyczne
M. Lipus

9:00-10:00

Zaj. plastyczne
B. Caniboł, 11:00-12:30

Zaj. świetlicowe, 12:30-14:00
31.07 

piątek
Zajęcia językowe

Robotyka i lego, 15:00-17:00
Zaj. taneczne

R. Jakubowska, 10:00
Rozgrywki tenisa stołowego

10.00-12.00

WAKACJE 2015 – LIPIEC

WYCIECZKA DO ZOO 
W CHORZOWIE

7 sierpnia, wyjazd o godzinie 9:00
koszt: 50 zł/osoba (obejmuje: transport + ubezpieczenie).

Indywidualnie płatny jest wstęp: 15 zł os. dorosła, 8 zł bilet 
ulgowy. Zwiedzanie indywidualne, osoby niepełnoletnie tylko 

pod opieką dorosłych!

*Dzieci i młodzież biorąca udział w wycieczce muszą posiadać 
ważną legitymację szkolną!

Szczegółowe informacje: 
 gckgodow.pl biblioteka.godow.pl godow.pl

KoNKURSy BiBLiotEcZNE
Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza do udziału w konkursach: 

•	 „Młodzieżowy czytelnik wakacji 2015” – w Skrzyszowie (11-16 lat),
•	 „Wakacyjny czytelnik 2015” w Skrbeńsku i Krostoszowicach,
•	 „Zabierz książkę na wakacje” w Godowie.

28 sierpnia od 10:00 do 11:00 zapraszamy do Krostoszowic na „Wa-
kacje z Pippi”.

NiEdZiELENE SPotKaNia Z MUZyKĄ Na KRĘGU
(Ośrodek Kultury w Skrzyszowie)

•	19 lipca, godz. 16:00 – Włosko-hiszpańskie inspiracje,
•	09 sierpnia, godz. 16:00 – Czeskie klimaty,
•	30 sierpnia, godz. 16:00 – Festyn dla dzieci.

*Wszystkie zajęcia są bezpłatne i dostępne dla każdego bez względu na miejsce zamieszkania.
*Dzieci do lat 6 biorą udział w zajęciach pod opieką osoby dorosłej.
*Za doprowadzenie i odprowadzenie dziecka z zajęć odpowiedzialni są opiekunowie/rodzice. 

Znajdź nas także tutaj: 
facebook.com/GCKSiT facebook.com/BibliotekaGodow facebook.com/gmina.godow

ośrodek Kultury w Godowie
ul. 1 Maja 93, tel. 32 476 56 30

ośrodek Kultury w Gołkowicach
ul. 1 Maja 101, tel. 32 472 75 32

ośrodek Kultury w Skrbeńsku
ul. Zielona 25, tel. 32 472 750

ośrodek Kultury w Skrzyszowie
ul. Wyzwolenia 12, tel. 32 472 64 17
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ośrodek kultury
 w Godowie

ośrodek Kultury
 w Gołkowicach

ośrodek Kultury
 w Skrzyszowie

ośrodek Kultury
 w Skrbeńsku

Świetlica
 w Podbuczu

3.08.
poniedziałek

Zaj. plastyczne
B. Caniboł, 9:00-10:30,

Zaj. teatralne
D. Brzoza-Piprek,11:00-12:30

Zabawy taneczne
D. Brzoza-Piprek

9:00-10:00

4.08.
wtorek

Zaj. kreatywne
D. Welcel

10:00-11:30

twórcze poranki
10-11.30

Zabawy muzyczne
M. Lipus

9:00-10:00

Zaj. świetlicowe
11:00-14:00

5.08.
środa

Zaj. taneczne
D. Brzoza-Piprek

16:45-17:30

Bajkowy środek
tygodnia

12:00 (kino)

aerobik junior
z atrakcjami
10:00-11.30

Kreatywna plastyka
B. Caniboł
9:00 -10:30

6.08. 
czwartek

Zaj. plastyczne
 B. Caniboł
9:00-10:30

Gry komputerowe
10:00-12:00

Zabawy muzyczne
M. Lipus

9:00-10:00

Zaj. plastyczne
B. Caniboł, 11:00-12:30

Zaj. świetlicowe, 12:30-14:00
7.08.

piątek wyciEcZKa do Zoo w cHoRZowiE

10.08.
poniedziałek

Zaj. plastyczne
B. Caniboł, 9:00-10:30

Zaj. teatralne
D. Brzoza-Piprek, 11:00-12:30

Zabawy taneczne
D. Brzoza-Piprek

9:00-10:00

11.08.
wtorek

Zaj. kreatywne
D. Welcel

10:00-11:30

czytanie na dywanie
10:00-11:00

Festyn wakacyjny
z Kreatornią Studio

15:00-18:00 (biblioteka)

twórcze poranki
Barwne mozaiki

10:00-11:30

Zabawy muzyczne
M. Lipus

9:00-10:00

Zaj. świetlicowe
11:00-14:00

12.08.
środa

Zaj. taneczne
D. Brzoza-Piprek

16:45-17:30

Bajkowy środek
tygodnia

12:00 (kino)

aerobik junior
z atrakcjami
10:00-11:30

Kreatywna plastyka
B. Caniboł
9:00-10:30

13.08. 
czwartek

Zaj. plastyczne
B. Caniboł
9:00-10:30

Gry komputerowe
10:00-12:00

Zabawy muzyczne
M. Lipus

9:00-10:00

Zaj. plastyczne
 B. Caniboł, 11:00-12:30

Zaj. świetlicowe, 12:30-14:00

14.08.
piątek

Gry i zabawy
 z Kreatornią Studio

16:00-18:00

Zaj. taneczne
R. Jakubowska

10:00

Rozgrywki tenisa
stołowego
10:00-12:00

17.08.
poniedziałek

Biblioteka podwór-
kowych gier i zabaw

11:00-13:00
(Biblioteka Godów)

Zaj. plastyczne
B. Caniboł, 9:00-10:30,

Zaj. teatralne
D. Brzoza-Piprek, 11:00-12:30

Zabawy taneczne
D. Brzoza-Piprek

9:00-10:00

18.08.
wtorek

Zaj. kreatywne
D. Welcel

10:00-11:30

twórcze poranki
Kolaż artystyczny

10:00-11:30

Kreatywna plastyka
B. Caniboł
9:00-10:30

Zaj. świetlicowe
11:00-14:00

19.08.
środa 

Zaj. taneczne
D. Brzoza-Piprek

16:45-17:30

aerobik junior
z atrakcjami
10:00-11:30

Kreatywna plastyka
B. Caniboł
9:00 -10:30

20.08. 
czwartek

Zaj. plastyczne
B. Caniboł
9:00-10:30

Gry komputerowe
10:00-12:00

wakacje z Pippi
13:00-14:00
(biblioteka)

Zaj. plastyczne
B. Caniboł, 11:00-12:30

Zaj. świetlicowe, 12:30-14:00

21.08.
piątek

turniej tenisa 
stołowego dla dzieci 

i młodzieży 10:00-14:00

Zaj. taneczne
R. Jakubowska

10:00

Rozgrywki
tenisa stołowego

10:00-12:00
24.08.

poniedziałek
Zaj. plastyczne

 B. Caniboł, 9:00-10:30
Zabawy taneczne

D. Brzoza-Piprek, 9:00-10:00

25.08. wtorek
Zaj. kreatywne

D. Welcel
10:00-11:30

czytanie na dywanie
10:00-11:00
(biblioteka)

twórcze poranki
Dekoracje porcelany i ceramiki 

10:00-11:30

Kreatywna plastyka
B. Caniboł
9:00-10:30

Zaj. świetlicowe
11:00-14:00

26.08.
środa

Zaj. taneczne
D. Brzoza-Piprek

16:45-17:30

Bajkowy środek tygodnia
12:00 (kino)

aerobik junior
z atrakcjami
10:00-11.30

Zakończenie wakacji 
z Kreatornią Studio

9:00-12:00

27.08. 
czwartek

Zaj. plastyczne
B. Caniboł
9:00-10:30

Gry komputerowe
10:00-12:00

Zaj. plastyczne
B. Caniboł, 11:00-12:30,

Zaj. świetlicowe, 12:30-14:00

28.08.
piątek

Festyn na zakończenie 
wakacji z Kreatornią 

Studio, 16:00-19:00

Rozgrywki
tenisa stołowego

10:00-12:00

31.08
poniedziałek

Zaj. plastyczne
B. Caniboł
9:00-10:30

teatrzyk „Przygody 
Smerfów”

D. Brzoza-Piprek, 10:00

WAKACJE 2015 – SIERPIEŃ
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ZWYCIĘSTWO MŁODYCH 
SKRZYSZOWIAN

W ostatnią niedzielę czerwca na boisku LKS Gwiazda Skrzyszów ro-
zegrano mecz piłki nożnej pomiędzy drużynami juniorów ze Skrzy-
szowa i Gołkowic. Zwycięstwo odniosła drużyna ze Skrzyszowa, poko-
nując gołkowickich juniorów 4:0. Organizatorem meczu była Gminna 
Rada Sportu w Godowie.

T. Stopyra

ZAPOWIEDZI IMPREZ
POKAZ KONIA ŚląSKIeGO

25.07.2015 r.
Miejsce: Orlik Krostoszowice

VII PRZyGRANICZNe SPOTKANIe MOTOCyKlISTów
1.08.2015 r. od godz. 13.00. 

Cafe-Bar „Relaks” w Skrbeńsku – parada motocykli, 
konkursy z nagrodami, koncerty i wiele innych atrakcji.

FeSTyN ROdZINNy
2.08.2015 r. od godz. 14.00 

Cafe-Bar „Relaks” w Skrbeńsku – gwiazda imprezy:
duet CLAUDIA I KASIA CHWOŁKA,

a także wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych.

BIeG PO ZdROwIe Z GMINą GOdów
30.07.2015 r. – boisko KS-27 Gołkowice,

27.08.2015 r. – Ośrodek Kultury w Skrzyszowie,
Start od godz. 18.00

dOżyNKI GMINNe – GOłKOwICe 2015
22.08.2015 r. Boisko KS-27 Gołkowice

KONCeRT ROCKOwy
29.08.2015 r. od godz. 15.00

muszla koncertowa w Godowie

jEstEśmy nr 6 (118)

GROMADA SMERFÓW 
W GOŁKOWICACH

W niedzielne popołudnie, 21 czerwca, gromada małych, uroczych 
i niebieskich stworków opanowała Ośrodek Kultury w Gołkowicach.

Smerfy (stworzone oryginalnie przez belgijskiego rysownika ko-
miksowego Pierre’a Culliforda), ożyły za pomocą Teatru Naszej Wy-
obraźni i grupy tanecznej Anava (z Godowa i Skrbeńska) w przedsta-
wieniu pt. „Smerfy – chciwość nie popłaca”.

Kto trafił wtedy do Gołkowic, mógł pośpiewać „smerfne hity” i zo-
baczyć z bliska Papę Smerfa, Smerfetkę, Łasucha, Pracusia czy Harmo-
niusza. Nie obyło się bez okropnego Gargamela i Czarownicy (pięknie 
zagranych przez Emilkę i Kasię!)

Czy Łasuch posłuchał chciwych podpowiedzi? Czemu Smerfom 
było smutno i dlaczego szyszka jest lepsza do zabawy niż piłka? Każdy, 
kto oglądał przedstawienie, ten już wie! Komu nie udało się do nas do-
trzeć, zapewniamy, że Gargamel z Czarownicą nie porwali ani jednego 
małego Smerfa, a Łasuch odzyskał swoich przyjaciół.

TeATR NASZej wyOBRAźNI:
Harmoniusz – Paulina Karasek, Łasuch – oliwia Raźniewska, 

Duch Łasucha – Zuzanna Hendryszak, Smerfetka – Paulina Potysz, 
Pracuś – Zuzanna Błatoń, Gargamel – Emilia Karasek, Mama Garga-
mela – Katarzyna Gojowy, Papa Smerf – Żaneta Bienia

ANAVA (TAńCZąCe SMeRFy):
Sonia Grochowska, Maja Grochowska, aleksandra Macura, jes-

sika Kolorz, julia Gustyn, anastazja Gustyn, Milena Śledziewska, 
Natalia wodecka, Zuzanna Karasek, agnieszka Bierońska, oliwia 
witek, Robert dubiel, Błażej Pluta, Milena Płusa, Sandra Świętek, 
oliwia cichy, angelina Konorek, Maja Grzybek, Emilia Grzybek, 
alicja Heliosz, julia Gojowy, Natalia długi.

Wszystkie dzieci, zainteresowane udziałem w kolejnych częściach 
Smerfów, zapraszamy na próby zespołów i teatru. Szczegóły w ośrod-
kach kultury.

Wszystkie grupy prowadzone są przez instruktora dominikę Brzo-
zę-Piprek i działają przy ośrodkach kultury w gminie Godów (Godo-
wie, Gołkowicach i Skrbeńsku).

Pani dorocie welcel bardzo dziękujemy za uszycie strojów do 
przedstawienia.

judyta Marcol

III RODZINNY RAJD ROWEROWY 
PO GMINIE GODÓW

6 czerwca odbył się III Rodzinny Rajd Rowerowy po gminie Godów, 
zorganizowany przez KTR i GCKSiT w Godowie. Tegoroczny rajd rozpo-
czął się przy Ośrodku Kultury w Skrbeńsku, a zakończył na boisku spor-
towym LKS „OLZA” w Godowie.

W rajdzie wzięło udział ponad 100 osób, którym dziękujemy za bar-
dzo sprawny przejazd i zastosowanie się do zaleceń organizatorów. 
Już teraz zapraszamy wszystkich na rajd przyszłoroczny . Za pomoc 
w organizacji rajdu, przygotowanie trasy i czuwanie nad bezpieczeń-
stwem uczestników GCKSiT w Godowie serdecznie dziękuje Stanisła-
wowi Grymowi, przewodniczącemu Koła Turystyki Rowerowej w Goł-
kowicach.

judyta Marcol

MATEMATYKA – MOJA PASJA
Koniec roku szkolnego okazał się pasmem sukcesów uczniów Gimna-

zjum w Gołkowicach na niwie królowej nauk. Trzynaścioro uczniów klas 
drugich i trzecich stanęło do boju w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przed-
miotowej „Olimpus” – sesja wiosenna 2015 r. Przysłowiowa trzynastka 
nie okazała się pechowa, gdyż zaszczytny tytuł laureata otrzymało troje 
z nich: Karolina Kubica, Martyna Nikiel oraz Krzysztof olszar.

Jeszcze w maju 15 uczniów przystapiło do I etapu Regionalnego Ma-
ratonu Matematycznego „GEOS 2015”. Konkurs jest dwuetapowy. By 
przejść do etapu finałowego, należało uzyskać co najmniej 20 punk-
tów w etapie pierwszym. Konkurs przyniósł zainteresowanym niespo-
dziankę, ponieważ aż dziesięcioro uczniów uczestniczyło w finale: Mar-
tyna Nikiel, Karolina Kubica, dawid Sarna, Krzysztof Olszar, aleksander 
wodecki, aleksandra Beń, Patrycja Przygoda, Katarzyna Pukowiec, 
Michalina Zwierzdżyńska, dawid wojdyło. Dziewiątego czerwca do-
tarła do szkoły wiadomość, że laureatką została Martyna Nikiel.

Czworo uczniów klas drugich próbowało swoich sił w Międzygim-
nazjalnym Konkursie Matematyczno-Ekonomicznym EKONOMAT. 
Drużynowo rozwiązywali oni zadania z zastosowaniem obliczeń pro-
centowych związane między innymi z obliczaniem kredytów, wybo-
rem najkorzystniejszych ofert wyjazdów, wypełniali druk PIT zgodnie 
z podaną instrukcją. Indywidualnie każdy uczestnik rozwiązywał test, 
w którym miał możliwość wykazania się umiejętnościami matema-
tycznymi, a także znajomością pojęć ekonomicznych. Drużyna z klasy 
II A w składzie: joanna Serwotka, Mateusz Spień uplasowała się na 3. 
miejscu. Uczniowie otrzymali dyplomy oraz cenne nagrody.

Wymienieni uczniowie nie ukrywają, że matematyka należy do 
ich ulubionych przedmiotów. Uczniom oraz ich opiekunom: Henryce 
Mitko, Renacie Ucher i Krzysztofowi Szewczykowi serdecznie gra-
tulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Henryka Mitko 



SMERFY W SKRBEŃSKU

Wiele dzieci przybyło do Ośrodka Kultury w Skrbeńsku, aby świę-
tować Dzień Dziecka. Spotkanie rozpoczęło się od występu dziecię-
cego zespołu wokalnego „Wiolinki”, którego instruktorem jest Marty-
na Lipus. Następną atrakcją było przedstawienie w wykonaniu Teatru 
Naszej Wyobraźni oraz grupy tanecznej „Anava”, pt. „Smerfy – chci-
wość nie popłaca” pod kierunkiem Dominiki Brzozy-Piprek. Wszyst-
kie dzieci zostały obdarowane upominkami. Następnie odbyła się dys-
koteka, na której zabawom i szaleństwom nie było końca.

Bogumiła Caniboł

NESTORZY NASZEJ GMINY

ANNA POPIOŁEK Z GODOWA
Jubilatka urodziła się 4 czerwca 1920 roku w Godowie w rodzinie 

Franciszka i Julii Pokornych. Posiadała liczne rodzeństwo – pięć sióstr 
i dwóch braci, z którymi się razem wychowywała. Na początku roku 
1943 wyszła za mąż za Cyryla Popiołka. Niedługo jednak cieszyła się 
małżeństwem, gdyż mąż zginął na wojnie 5 października 1944 roku.
Pani Anna została z roczną córką Janiną. Chociaż owdowiała w wieku 
24 lat, nie wyszła powtórnie za mąż i sama wychowała córkę, starając 
się zapewnić jej normalne warunki życia i dbając o jej wykształcenie. 
Podjęła pracę w Zakładach Koksochemicznych w Radlinie, gdzie prze-
pracowała 25 lat. Obecnie z córką i jej rodziną nadal mieszka w Godo-
wie, służąc życiowymi radami nie tylko najbliższym, ale także sąsia-
dom i każdemu, kto o nie poprosi.

Szanowna Solenizantka doczekała się trojga wnuków i ośmiorga 
prawnucząt – czterech wnuczek i czterech wnuków. Do tej pory jest 
jeszcze członkinią KGW w Godowie.

WYCIECZKA DLA NAJLEPSZYCH
Tradycją już stały się wycieczki dla najlepszych uczniów naszej gmi-

ny fundowane przez wójta, Mariusza Adamczyka. W tym roku 28 
maja 38 uczniów szkół podstawowych pod opieką 6 nauczycieli wy-
jechało na dwudniową wycieczkę do Rabki-Zdroju. Przed odjazdem 
poczęstowała ich słodkościami i pożegnała Sekretarz Gminy Brygida 
Dobisz, życząc wszystkim udanego wyjazdu i bezpiecznej podróży.

W pierwszym dniu od godzin południowych wszyscy bawili się 
w Rodzinnym Parku Rozrywki i Edukacji RABKOLAND (jest tam 16 ulic 
i 6 placów oznakowanych jak w prawdziwym mieście oraz 70 urządzeń 
rozrywkowych). Po zakwaterowaniu i posiłku odbyła się dyskoteka in-
tegracyjna. Zabawa była udana.

Kolejny dzień to zwiedzanie Rabki nazwanej MIASTEM DZIECI ŚWIA-
TA (tytuł nadany przez Międzynarodową Kapitułę Orderu Uśmiechu).
Uczestnicy zwiedzili i podziwiali piękny park zdrojowy, w którym znaj-
dują się tężnie solankowe w kształcie cylindrycznym, okazała fontan-
na oraz imponująca muszla koncertowa. Mieli również okazję wysłu-
chać koncertu na harfie.

Atmosfera była wspaniała, humory dopisały, zawiązały się nowe 
znajomości. Uczniowie wrócili z wycieczki bardzo zadowoleni. Dzię-
kują też wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego wy-
jazdu.  

Gabriela Kłosek

WYciEczKa pRYMUSóW 
GMINY GODÓW

W dniach 22-23 czerwca br. odbyła się wycieczka prymusów do Kra-
kowa i okolic Ojcowa. Uczestniczyli w niej najlepsi uczniowie  gimna-
zjów: w Skrzyszowie – Klaudia Najda, Bartosz Kowalski, Piotr Sto-
kowy, Wiktoria Kiełkowska, Karol Kraski, Aleksandra Kuś, Konrad 
Leśniak, Paweł Zając, Karol Godula, Kamil Mędrala, Marzena Po-
lnik, Krzysztof Sporysz, Szymon Oślizło, Magdalena Surowiecka, 
Małgorzata Oślizło i Gołkowicach – Rafał Kłosek, Karolina Kubica, 
Michalina Zwierzdżyńska, Adrianna Szczotka, Julia Wach, Benia-
min Strączek, Patrycja Przygoda, Eliza Sitek, Agnieszka Salamon, 
Aleksandra Beń, Martyna Nikiel, Marta Kłosek, Aleksandra Kras, 
Joanna Serwotka, Natalia Wieczorek, Dominika Łozowska, Ma-
teusz Spień, Paweł Herman, Karolina Kelner, Monika Firla, Zofia 
Mencewicz, Julia Dzięcioł, Wiktoria Zygmunt, Natalia Twardzik, 
Dawid Sarna, Paulina Potysz, Michał Caniboł. 

Pierwszy dzień uczniowie spędzili w Krakowie, zwiedzając prze-
piękne zabytki dawnej stolicy. Podczas zwiedzania podziemi Rynku 
krakowskiego z dużym zainteresowaniem  słuchali opowieści prze-
wodnika na temat historii Krakowa. Pasjonujące okazały się też zabyt-
ki Wawelu. Po całodziennej porcji atrakcji uczniowie udali się do miej-
sca zakwaterowania w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w Do-
bczycach. Drugi dzień wycieczki upłynął na zwiedzaniu Ojcowa i jego 
pięknych okolic. 

Uczniowie byli bardzo zadowoleni z wycieczki, która jest formą do-
cenienia ich pracy. Opiekunami były nauczycielki: Irena Molenda-Po-
pek, Henryka Mitko, Marcela Władarz-Wasiluk oraz Katarzyna Po-
wieśnik.

Marcela Władarz-Wasiluk

W sobotę, 27 czerwca, obchody Dni Gminy Godów rozpoczęto już 
tradycyjnie od zawodów sportowych. Od godziny 10.00 wszystkich 
miłośników biegania witał Robert Krzyżaniak, który zadbał o profe-
sjonalną oprawę spikerską imprezy. Jak zwykle, organizatorzy Festi-
walu Biegowego zadbali o to, by każdy znalazł dla siebie odpowied-
nią konkurencję biegową, bez względu na wiek. W tegorocznej edy-
cji przygotowano siedmiokilometrową trasę, na której uczestnicy mo-
gli zmierzyć się w biegu oraz sprawdzić swoje siły w marszu rekreacyj-
nym nordic walking. Zróżnicowaną terenowo i malowniczą  trasę pro-

Najmłodsze dziewczynki w akcji 

Chęć wygrania, uśmiech i do przodu…

Rywalizacja dorosłych w czasie festiwalu 

Smerfowe przedstawienie

Najlepsi w Rabce-Zdroju Gimnazjaliści w okolicach Ojcowa
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k Każdy uczestnik konkurencji biegowych otrzymał pamiątkowy me-
dal oraz ciepły posiłek regeneracyjny. Impreza zorganizowana była 
przez Stowarzyszenie Biegów Górskich z Jastrzębia-Zdroju w ramach 
realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fi-
zycznej w Gminie Godów w 2015 roku, finansowanego z budżetu Gmi-
ny Godów.

Michał Kozielski

FESTIWAL BIEGOWY

BIEG PRZEDSZKOLAKÓW 
DZIEWCZĘTA – ROCZNIK 2012

1. Maja Głowa  . . . . . . . . . . . . Godów

BIEG PRZEDSZKOLAKÓW 
DZIEWCZĘTA – ROCZNIK 2011

1. Oliwia Kołodziej . . . . . . . . Czyżowice
2. Amelia Symla . . . . . . . . . . . Skrzyszów
3. Liliana Tomala . . . . . . . . . . Łaziska
4. Pola Fujak . . . . . . . . . . . . . . Jastrzębie-Zdrój

BIEG PRZEDSZKOLAKÓW 
DZIEWCZĘTA – ROCZNIK 2010

1. Aleksandra Kawalec . . . . Gołkowice
2. Monika Jankowska . . . . . Gołkowice
3. Zuzanna Banko . . . . . . . . . Godów
4. Kaja Wachtarczyk . . . . . . . Gołkowice

BIEG PRZEDSZKOLAKÓW 
DZIEWCZĘTA – ROCZNIK 2009

1. Oliwia Witek  . . . . . . . . . . . Gołkowice
2. Julia Makowska. . . . . . . . . Godów
3. Martyna Pietroszek . . . . . Godów
4. Ewa Studzińska . . . . . . . . . Łaziska

BIEG PRZEDSZKOLAKÓW 
CHŁOPCY – ROCZNIK 2011

1. Kacper Mojżysz  . . . . . . . . Skrzyszów
2. Tobiasz Parysz . . . . . . . . . . Łaziska
3. Nikodem Blutko . . . . . . . . Skrzyszów
4. Marek Bartosz . . . . . . . . . . Godów

BIEG PRZEDSZKOLAKÓW 
CHŁOPCY – ROCZNIK 2010

1. Kacper Barnat . . . . . . . . . . Żory
2. Bartosz Posanow . . . . . . . Godów

3. Mariusz Hajduczek  . . . . . Gołkowice
4. Jakub Ganita . . . . . . . . . . . Wodzisław Śl.

BIEG PRZEDSZKOLAKÓW 
CHŁOPCY – ROCZNIK 2009

1. Dawid Szłapa . . . . . . . . . . . Gołkowice
2. Mateusz Karkoszka . . . . . Drogomyśl
3. Artur Wałaski . . . . . . . . . . . Drogomyśl
4. Paweł Polnik  . . . . . . . . . . . Gołkowice

 SZKOŁY PODSTAWOWE 
DZIEWCZĘTA KLAS I-II

1. Oliwia Porwolik  . . . . . . . . Mikołów
2. Jessica Gulak . . . . . . . . . . . Skrzyszów
3. Justyna Chromik  . . . . . . . Pogórze

SZKOŁY PODSTAWOWE 
DZIEWCZĘTA KLAS III-IV

1. Bernadeta Porwolik  . . . . Mikołów
2. Zuzanna Fujak . . . . . . . . . . Jastrzębie-Zdrój
3. Marcelina Lincner  . . . . . . Gołkowice

SZKOŁY PODSTAWOWE 
DZIEWCZĘTA KLAS V-VI

1. Julia Chromik . . . . . . . . . . . Pogórze
2. Aleksandra Szołucha . . . Łaziska
3. Karolina Gąsior . . . . . . . . . Krostoszowice

 SZKOŁY PODSTAWOWE 
CHŁOPCY KLAS I-II

1. Paweł Krentusz . . . . . . . . . Łaziska
2. Kamil Cydnowski . . . . . . . Godów
3. Patryk Pyrzyński . . . . . . . . Godów

wadzącą wzdłuż rzeki Olzy, w biegu głównym najszybciej pokonał To-
masz Winkler z Marklowic. Tuż za nim uplasowali się Oliwier Mutwil 
oraz Tomasz Słupek z Wodzisławia Śl. Wśród pań najszybsza była Ka-
rolina Filec ze Świerklan, przed Grażyną Blutko z Czyżowic oraz Aga-
tą Franek z Wodzisławia Śl.   

Kolejną atrakcją były konkurencje biegowe dla najmłodszych. Przed-
szkolacy zmierzyli się na dystansach 50 i 100 metrów. Dzieci starsze mu-
siały pokonać dystanse od 300 do 800 metrów, w zależności od wieku. 

Oto wyniki najlepszych w poszczególnych grupach wiekowych:
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SZKOŁY PODSTAWOWE 
CHŁOPCY KLAS III-IV

1. Dawid Wałaski. . . . . . . . . . Drogomyśl
2. Kacper Jorda . . . . . . . . . . . Gorzyczki
3. Artur Nowacki . . . . . . . . . . Wodzisław Śl.

SZKOŁY PODSTAWOWE 
CHŁOPCY KLAS V-VI

1. Mateusz Pyrzyński . . . . . . Godów
2. Mateusz Nowak . . . . . . . . Gorzyczki

GIMNAZJUM – DZIEWCZĘTA

1. Wiktoria Jagieło . . . . . . . . Godów
2. Natalia Załęska . . . . . . . . . Wodzisław Śl.
3. Natalia Olczyk . . . . . . . . . . Wodzisław Śl.

GIMNAZJUM – CHŁOPCY

1. Robert Paszkiewicz . . . . . Wodzisław Śl.
2. Sebastian Mrozek  . . . . . . Godów

WYNIKI BIEGU GŁÓWNEGO NA 7 KM 
MIESZKAńCÓW GMINY GODÓW

11. Dominik Rygała . . . . . . . Gołkowice
16. Przemysław Prochasek Skrbeńsko
18. Robert Surowiecki . . . . Skrzyszów
22. Kamil Twardzik . . . . . . . Łaziska
23. Piotr Krentusz . . . . . . . . Skrbeńsko
24. Zbigniew Chrobok. . . . Skrbeńsko
26. Aleksander Tarnowski Skrbeńsko
28. Paweł Posanow  . . . . . . Godów
32. Brunon Pieczka . . . . . . . Skrzyszów
36. Wioletta Grabiec . . . . . Skrzyszów
37. Aleksandra Sitek . . . . . . Gołkowice



w numerze:
SMERFY W SKRBEŃSKU
WYCIECZKA DLA NAJLEPSZYCH
WYCIECZKA PRYMUSÓW GMINY GODÓW
NOWA BAZA OKOŁOTURYSTYCZNA
BIEG PO ZDROWIE
EMERYCKIE WIEŚCI
WAKACJE 2015
GROMADA SMERFÓW W GOŁKOWICACH
MATEMATYKA – MOJA PASJA
FESTIWAL BIEGOWY

Godów ● Gołkowice ● Krostoszowice ● Łaziska ● Podbucze ● Skrbeńsko ● Skrzyszów
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DNI GMINY GODÓW 2015
więcej na str. 12

RękODZIEłO NIE ZNa GRaNIC
więcej na str. 6

SESJa Z UDZIałEM DZIECI

NaRCYZY 2015 pRZYZNaNE

więcej na str. 4

więcej na str. 6

DNI GMINY GODÓW 2015

W ostatnią sobotę czerwca Godów świętował po raz kolejny Dni 
Gminy. Impreza miała charakter sportowo-muzyczny.

W godzinach porannych odbył się Festiwal Biegowy. Po konkuren-
cjach sportowych dzieci miały zapewnioną rozrywkę z grupą Crazy 
Club z Raciborza. Animatorki w bajkowych strojach zaprosiły najmłod-
szych do wspólnej, prawie dwugodzinnej zabawy. Były tańce integra-
cyjne, zabawy i sesja fotograficzna z żywą Maskotką, animacje z chu-
stą Klanza i kolorowym tunelem, samochodowe wyścigi na zielonej 
trawce i wiele, wiele innych atrakcji. Starsze dzieci miały możliwość zo-
baczenia występów uczestników Studia Tańca Dance Passion, które 
na co dzień prowadzi swe zajęcia w Jastrzębiu-Zdroju. Podczas festy-
nu zaprezentował się zespół Fuete z „Kalinką” oraz zespół Let’s Dance 
Disco. Dodatkową atrakcją dla dzieci były stoiska z zabawkami, bud-
gee, zjeżdżalnia, basen z piłeczkami,a także duże dmuchańce: bigbal-
ler, poducha oraz dmuchany plac zabaw.

Część muzyczną rozpoczął zespół Spoko Babki pod kierownic-
twem Danuty Szczypki działający przy Ośrodku Kultury w Skrzyszo-
wie. Tworzy go osiem pań, które na co dzień zajmują się zgoła czym in-
nym, a cotygodniowe spotkania z piosenką dostarczają im radości ze 
wspólnego śpiewania.

Swoje ogromne zdolności muzyczne zaprezentowały także dziew-
czyny uczestniczące w warsztatach prowadzonych przy Ośrodku Kul-
tury w Gołkowicach przez Katarzynę Danek – laureatkę wielu festiwa-
li i konkursów, jedną z wybranych wokalistów Edyty Górniak w progra-
mie „Bitwa na głosy”. Na festynie zaśpiewały przeboje takich gwiazd, 
jak Elvis Presley, Anna Maria Jopek, Adele czy Ania Wyszkoni.

Kolejną grupą z gminy Godów, prezentującą swoje talenty mu-
zyczne, był zespół „ADULT+” pod kierownictwem Dawida Koczego. 
„ADULT+” jest kontynuacją zespołu wokalnego „Absolut”, który po-
wstał w 2004 r. i skupiał młodych ludzi marzących o śpiewaniu. Grupa 
adeptów sztuki wokalnej za swoją siedzibę, podobnie jak poprzedni-
cy, obrała Ośrodek Kultury w Gołkowicach. 

Występy zespołów działających przy ośrodkach kultury pokazały, 
jak wieloma zdolnymi mieszkańcami może pochwalić się nasza gmina!

Po występach rodzimych artystów przyszedł czas na występ gwiaz-
dy wieczoru: LIBERA I NATALII SZROEDER. Duet zaprezentował swe 
największe hity: „Nie patrzę w dół”, „Teraz Ty” czy „Wszystkiego na raz”, 
które zajmują wysokie miejsca w notowaniach list przebojów rozgło-
śni radiowych i muzycznych telewizji. Rekordowe tłumy zgromadzone 
na kompleksie sportowo-rekreacyjnym zostały „porwane” do wspól-
nej zabawy. Wszyscy świetnie się bawili, widownia szalała przed sceną, 
tańcząc i śpiewając z artystami. Po koncercie licznie domagała się au-
tografów i wspólnych zdjęć. Mamy nadzieję, że wszyscy na długo za-
pamiętają sobotni występ Natalii i Libera!

Tych, którym starczyło sił, na zakończenie festynu zaproszono do 
zabawy z Dj Remi. 

Poza występami na scenie wiele działo się również na terenie całego 
kompleksu sportowego. W tym miejscu należą się szczególne podzię-
kowania paniom z zespołu Familijo i Koła Gospodyń Wiejskich ze Skrzy-
szowa oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Godowa, które przygotowały 

darmowy poczęstunek dla uczestników festynu – każdy mógł spróbo-
wać swojskiego ciasta, chleba ze smalcem i kiszonych  ogórków.

Swoje prace wystawili także rękodzielnicy z naszej gminy – Anna 
Bienia oraz Urszula Śliwa. Było stoisko pracowni ceramicznej ze 
Skrzyszowa, Punktu Informacji Turystycznej z Gołkowic oraz Gminnej 
Biblioteki Publicznej. Mieszkańcy mieli możliwość bezpłatnego zbada-
nia wzroku na stoisku firmy Optyk z Godowa, uzyskania informacji nt. 
usług świadczonych przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju, za-
pytania o fundusze europejskie w Mobilnym Punkcie Informacji z Ryb-
nika, zasięgnięcia informacji o dofinansowaniach w ramach programu 
ograniczenia niskiej emisji oraz zakupu artykułów wykonanych przez 
rękodzielnika z Jastrzębia-Zdroju – Łukasza Mrówkę.

Wszystkim mieszkańcom dziękujemy za wspólną zabawę i już teraz 
zapraszamy na kolejne imprezy organizowane przez Gminę Godów!

Beata Wala

Liber i Natalia
Uczestniczki Studia Tańca Dance Passion

Spoko Babki w czasie występu

Występ zespołu Adult+

Podopieczne K. Danek
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