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konkurs gmIna godóW 
-gmIną kWIatóW I zIELEnIGośćmi honorowymi tegorocznego Święta Plonów będą:

•	Barbara	Krafftówna,
•	Franciszek	Pieczka,
•	Józef	Musioł,
•	ks.	infułat	Paweł	Pyrchała,

•	Marian	Dziędziel,
•	Krystian	Tesarczyk,
•	Marian	Hudek

ZLOT W GODOWIE
Jedenastego lipca do Godowa zjechało się ok. 300 motocykli-

stów z różnych, często odległych, zakątków Polski, aby wziąć udział 
w „Mrocznym Zlocie Motocyklowym 2015”. Organizatorem Zlotu była 
grupa Mroczne Duchy z Gołkowic. Członkowie Grupy nie kryli obaw, 
czy się uda, czy pogoda dopisze, czy przyjdą ludzie? Jak się okazało, 
ich obawy były zupełnie bezpodstawne. Pogoda była wręcz wyma-
rzona, a zlot przyciągnął sporą grupę „pozytywnie zakręconych ludzi”. 
Impreza była obfita w dobrą zabawę i konkursy z nagrodami. Każdy 
uczestnik otrzymał pamiątkową blachę zlotową. Wieczorem wszyscy 
zebrani bawili się przy dźwiękach kapeli ROOG, wystąpił także Mar-
cin Gołka z Kapelą oraz zespół BLEND.

A. Szwarc

Piękna maszyna Podziw i strach w jednym

Motocyklowi zapaleńcy
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DOPALACZE. 
GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

NAJWAŻNIEJSZE NUMERY TELEFONÓW
W ostatnim czasie w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia 

narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym za-
truciem organizmu. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało 
listę numerów telefonów, pod którymi można szukać pomocy. Dodat-
kowe informacje dostępne są na stronie internetowej: 

http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/dopalacze-gdzie-
szukac-pomocy-najwazniejsze-numery-telefonow.html

Joanna Dębek
Zastępca Dyrektora w Departamencie Informacji

i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej

KONKURS „GMINA GODÓW 
– GMINĄ KWIATÓW I ZIELENI” 

ROZSTRZYGNIĘTY
Do tegorocznego konkursu na najładniejszy ogród i obejście przy-

domowe zgłoszono 7 ogrodów z kilku sołectw naszej gminy. Komisja 
oceniła zgłoszone ogrody, między innymi pod względem różnorodno-
ści nasadzeń roślin kwitnących, krzewów ozdobnych oraz drzew, oce-
niła również unikatowość i pomysłowość w aranżacji ogrodu, uciążli-
wość i pracochłonność w pielęgnacji oraz ogólne wrażenie. Wszyst-
kie ogrody prezentowały się okazale i niezwykle interesująco. Komi-
sja wyróżniła trzy najładniejsze, którym przyznała nagrody. Właścicie-
lami tych ogrodów są:

Krystyna Łuksza z Gołkowic – I nagroda, 
Gerard Adamczyk z Godowa – II nagroda,
Gabriela Wójtowicz z Godowa – III nagroda.

Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie 
i upominek. 

Wszystkie nagrody zostaną wręczone na gminnych dożynkach 
w Gołkowicach 22.08.2015 r.

Anna Brzemia
Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska

i Gospodarki Komunalnej

W GOCZAŁKOWICKICH 
OGRODACH

O tym, że skrzyszowska Familijo lubi podróżować, nie trzeba niko-
go przekonywać. Pierwszego lipca br. pojechała na kolejną wyciecz-
kę – tym razem do założonego w 1979 roku rodzinnego Gospodarstwa 
Szkółkarskiego KAPIAS w Goczałkowicach-Zdroju, prowadzonego przez 
Bronisława i Wojciecha Kapiasów. Całe gospodarstwo składa się z kil-
ku części, ale dla zwiedzających najatrakcyjniejszymi zakątkami są sta-
re i nowe ogrody. Jest to zachwycające miejsce, uważane za jedno z naj-
piękniejszych, najbardziej gustownie urządzonych i utrzymanych w Eu-
ropie. Można tam zobaczyć m.in. chatę wiejską, sadzawki, strumyki, ła-
weczki, altanki o przemyślnej konstrukcji – a wszystko to w otoczeniu 
przepięknej roślinności, gdzie zwiedzający mogą usiąść i spokojnie od-
począć, delektując się wspaniałą atmosferą tego urokliwego miejsca. 
Poszczególne zakątki mają tu swoje nazwy: ogród angielski, ogród cisza, 
ogród lato i jesień, ogród w barwach narodowych, ogród romantyczny.

Jest tam także kącik dla dzieci, w którym najmłodsi bezpiecznie 
mogą się pobawić i przyjemnie spędzić czas w niespotykanej scenerii.

Po zwiedzeniu wspaniałych ogrodów uczestnicy skorzystali z posił-
ku w restauracji KAPIAS, a potem zrobili zakupy w tamtejszym centrum 
ogrodniczym i z najnowszymi odmianami różnych drzew i krzewów 
oraz kwiatów wyruszyli do domu. Po drodze zatrzymali się w Pszczy-
nie, gdzie podziwiali odrestaurowany rynek i fragment parku bezpo-
średnio przylegający do zamku.

Zadowoleni z tego wyjazdu, w drodze powrotnej planowali już na-
stępny.

B.O.

NESTORZY NASZEJ GMINY

ChARLOTA KRUpA Z ŁAZISK

Szanowna Solenizantka urodziła się w Bottrop w Niemczech 02 lip-
ca 1915 roku, więc niedawno świętowała 100. rocznicę urodzin! 

Była najstarszym dzieckiem z czwórki rodzeństwa. Kiedy ich matka  
Antonia zachorowała, dwuletnia wówczas Charlota trafiła pod opiekę 
ciotki Franciszki do Łazisk. Tu dorastała i tutaj zakochała się w Alojzym 
i wyszła za niego za mąż. Szczęśliwą żoną była przez 62 lata, a razem 
z mężem wychowali dwie córki – Helenę i Anielę. Pani Charlota docze-
kała się 3 wnuków, 4 prawnuków i jednego praprawnuka.

Jubilatka, pomimo sędziwego wieku, cieszy się doskonałym zdro-
wiem. Jej receptą na długowieczność i dobrą kondycję jest przede 
wszystkim odpowiednia dieta, dużo ruchu i radość z każdej chwili ży-
cia. Sama gotuje sobie zupy, dogląda swojego ogródka, bo nadal sieje 
i piele warzywa. Praca i ruch są jej żywiołem, a jak sama twierdzi, naj-
fajniejsze życie zaczyna się po osiemdziesiątce, bo wtedy można robić, co 
tylko się chce.

Ten uroczysty dzień był dla Pani Charloty wielkim przeżyciem. Ode-
brała wiele gratulacji i życzeń, a przed domem tradycyjne „Sto lat” 
z tekstem dwustu lat odegrała jej kopalniana orkiestra. Była bardzo 
wzruszona i niezwykle ożywiona. Jubilatka okazała się osobą o wiel-
kim poczuciu humoru. Bawiła zgromadzonych gości, wspominając 
dawne czasy i snując pasjonujące historie.

Szanownej Jubilatce raz jeszcze składamy serdeczne gratulacje 
oraz najlepsze życzenia dalszych lat w zdrowiu i szczęściu rodzinnym, 
dużo wytrwałości, pogody ducha i siły do pokonywania wszelkich tru-
dów oraz samych radosnych dni w gronie życzliwych, troskliwych, naj-
bliższych Jej sercu osób.

FRANCISZKA KARWOT ZE SKRZYSZOWA

Szanowna Nestorka rodziła się 04 lipca 1915 roku w Moszczeni-
cy Śl. (obecnie dzielnicy Jastrzębia-Zdroju), więc w tym roku obchodzi-
ła piękny jubileusz – 100 lat życia!

Była jednym z ośmiorga dzieci Michała Tosty i jego żony Joanny. 
W 1939 r. wyszła za mąż za Augustyna Karwota i zamieszkała z mę-

żem w Skrzyszowie. Pracowała na 3-hektarowym gospodarstwie, zaj-
mowała się domem i dziećmi. Razem z mężem wychowali 4 córki. Jubi-
latka doczekała się 11 wnuków, 13 prawnuków i 3 praprawnuków, któ-
rzy są dla niej nieustającym źródłem dumy i radości.

Pani Franciszka nadal mieszka z wnuczką i jej mężem w Skrzyszo-
wie.

WŁOSKO-HISZPAŃSKIE 
INSPIRACJE

W niedzielę, 19 lipca, na skrzyszowskim kręgu panowała iście po-
łudniowa atmosfera. Rozbrzmiewała hiszpańska muzyka, pachniało 
włoską pizzą, żar lał się z nieba… To była jedna z cyklu wakacyjnych 
imprez plenerowych przy Ośrodku Kultury w Skrzyszowie. Grał zespół 
hiszpańskie Gitary, tańczył zespół Sukces, a do wieczornej zabawy 
tanecznej nastrajał DJ paweł. 

30 sierpnia będzie kolejna impreza – tym razem na zakończenie 
wakacji. Zapraszamy! 

Paweł Sobik

Ogród G. Wójtowicz

Ogród K. Łukszy

Hiszpańskie Gitary w akcji
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Jubilatka  pragnie podziękować wszystkim osobom, które skierowa-
ły do Niej słowa pełne ciepła i życzliwości; dziękuje za pamięć, dowo-
dy sympatii, kwiaty i upominki. Dziękuje też serdecznie przedstawicie-
lom Urzędu Gminy w Godowie za odwiedziny, kwiaty, słodki upominek 
oraz za wspólny – dzięki wspomnieniom – powrót do czasów młodości.

Jako mieszkańcy gminy Godów jesteśmy dumni, że możemy wspól-
nie cieszyć się z osiągnięcia przez Panią Franciszkę tak zacnego wieku.
Życzmy więc Jubilatce i jej bliskim, aby radość z życia towarzyszyła im 
jak najdłużej i nie tylko w ciągu stu, ale dwustu lat!

MARIA SZYMICZEK ZE SKRZYSZOWA

Pani Maria obchodziła w lipcu jubileusz 90 lat urodzin. Jubilatka 
urodziła się 15 lipca 1925 roku w Skrzyszowie jako córka Józefa Grab-
ca  i jego żony Marty z domu Penkała. W roku 1948  zawarła związek 
małżeński z Józefem Szymiczkiem. Razem z mężem wychowali dwoje 
dzieci. Dzisiaj jest już wdową. 

Jubilatka pozostaje pod troskliwą opieką najbliższej rodziny, któ-
ra dodaje Jej sił na każdy kolejny dzień życia oraz cieszy się towarzy-
stwem dwóch wnuków i dwojga prawnuków – Klaudii i Pawła. 

Szanownej Solenizantce raz jeszcze składamy serdeczne gratulacje 
oraz najlepsze życzenia  długich lat życia w zdrowiu, pogody ducha 
oraz mnóstwo sił do pokonywania wszelkich trudności oraz samych 
radosnych chwil w gronie troskliwych i życzliwych osób.
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Ogród G. Adamczyka 
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PLAN GOSPODARKI 
NISKOEMISYJNEJ 
NA FINISZU PRAC

Od lutego bieżącego roku realizowane jest zadanie pn. „Opraco-
wanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Godów”. W 14 dniu 
lipca br. odbyło się kolejne spotkanie merytoryczne. Mieszkańcy oraz 
przedsiębiorcy naszej gminy zaangażowali się w zadanie, wypełnia-
jąc szczegółowe ankiety. Zebrano także dane na temat zużycia energii 
w obiektach publicznych. W ramach spotkania omówiono szczegóło-
wo wstępny projekt dokumentu, przedyskutowano jego docelową za-
wartość oraz ustalono niezbędne uzupełnienia. Już teraz wiadomo, że 
opracowanie zawiera ciekawe wyniki badawcze. Będzie także zawiera-
ło wiele wskazówek praktycznych – gdzie szukać wsparcia finansowe-
go przy realizacji działań redukujących niską emisję.

Dokument stanowi realizację projektu pn. „Opracowanie planu 
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Godów” w ramach działania 
9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany go-
spodarki niskoemisyjnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko 2007-2013.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Infrastruktura i Środowisko.

Gabriela Brzemia 
Referat Funduszy Zewnętrznych

i Zamówień Publicznych

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

OFERTA POMOCY 
MŁODYM ROLNIKOM

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa infor-
muje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ra-
mach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej 
na rzecz młodych rolników”objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 w dniach od 20 sierpnia 2015 do 2 wrze-
śnia 2015 roku.

Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 roku w sprawie szczegó-
łowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomo-
cy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ra-
mach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej 
na rzecz młodych rolników”objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r., poz. 982).

Pomoc finansowa w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu 
działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” może być przy-
znana osobie fizycznej, która:

•	 rozpoczęła urządzanie gospodarstwa przed dniem złożenia 
wniosku o przyznanie pomocy w ramach „Premii dla mło-
dych rolników”, lecz nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed 
jego złożeniem;

•	po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rol-
nego jako kierujący gospodarstwem, tj. do dnia złożenia 
wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziła gospodarstwa 
rolnego jako kierujący.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze za-
łączników wraz z instrukcjami ich wypełniania są dostępne na stro-
nach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa www.arimr.gov.pl oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
www.minrol.gov.pl . Można je również otrzymać w biurach powiato-
wych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wnioski o przyznanie pomocy składa się osobiście lub przez upo-
ważnioną osobę, listem poleconym lub pocztą kurierską do kierowni-
ka biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce po-
łożenia gospodarstwa.

Informacje na temat poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu dzia-
łalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” można otrzymać 
w oddziałach regionalnych ARiMR, pod numerem bezpłatnej infoli-
nii 0 800 380 084 oraz na stronach internetowych www.arimr.gov.pl 
i www.minrol.gov.pl .

Wioletta Bober
Kierownik Wodzisławskiego

Biura Powiatowgo ARiMR

RYTMY KOSMOSU
Kalendarz księżycowy jest próbą przybliżenia dawnej i niekiedy od-

rzucanej wiedzy o rytmach przyrody, które przez stulecia wyznacza-
ły okresy pracy rolników i wielu czynności gospodarskich, także świę-
towania.

Rytmem, którego rolnicy przestrzegali, był rytm księżycowy, szcze-
gólnie wiosną, z racji Świąt Wielkanocnych, przypadających zawsze 
w pierwszą niedzielę po wiosennej pełni Księżyca.

Wyznaczały go w zasadzie dwie fazy: nów i pełnia.

Nów
Jest to czas niewidocznego Księżyca, który znajduje się między 

Słońcem a Ziemią. Z reguły wtedy nie dostrzegamy sierpu Srebrne-
go Globu przez trzy dni. W tym czasie lepiej wstrzymać się od siewów, 
sadzenia. Całkowicie niekorzystny jest siew dokładnie w dniu nowiu.

PEłNIA
Księżyc jaśnieje w pełnym blasku na niebie, jest okrągły, jasny, do-

skonale widoczny na wieczornym niebie, zaś najwyżej na południo-
wej stronie nieba pojawia się o godzinie 24:00. Dzień pełni przeważ-
nie nie sprzyja siewom.

DzIEń I KwADRy i III KwADRy
W tych dniach również lepiej wstrzymać się od siewu, sadzenia. Na 

nocnym niebie pojawiają się wyraźnie połówki koła.

KSIężyc PRzybywAJący: Nów – PEłNIA
Jest to, generalnie, najodpowiedniejszy czas do siania, sadzenia ro-

ślin jednorocznych, szczególnie tych wydających owoce, plony nad 

ziemią. Jest to również czas korzystny do przesadzania drzew owoco-
wych, także ścinania zrazów i szczepienia. Wtedy też zbieramy zioła li-
ściowe, kwiaty, warzywa liściowe, owoce. Badania naukowe dowodzą, 
że w tym czasie rośliny wydające plony nad ziemią rosną szczególnie 
szybko, nasiona lepiej kiełkują. Wizualnie na niebie Księżyc grubieje, 
dopełnia się, dąży do pełni, przybiera kształt literki D o coraz więk-
szym brzuszku.

KSIężyc UbywAJący: PEłNIA – Nów
Jest to najlepszy czas do sadzenia, siania roślin wieloletnich, owo-

cujących pod ziemią. Wtedy też przesadzamy rośliny wieloletnie, byli-
ny, cebule. Ponadto korzystnie jest zbierać rośliny owocujące pod zie-
mią, wszelkie bulwy, korzenie, cebule, także korzenie ziół. Zbiory moż-
na, w przeciwieństwie do siewów, kontynuować aż do nowiu. Wizual-
nie na niebie Księżyc cienieje, przybiera kształt literki C. Jej wgłębienie 
z dnia na dzień się zwiększa.

Z „Kalendarza Rolnika 2015”
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KIM JEST POSEŁ?
Poseł to przedstawiciel społeczeństwa w sejmie, wybierany w wy-

borach powszechnych co 4 lata. Na osobie, która zasiada w parla-
mencie, spoczywa wiele obowiązków .Praca posła to przede wszyst-
kim aktywność w pracach sejmu oraz innych organów. Na działal-
ność poselską składa się przede wszystkim praca w  komisjach, par-
lamentarnych zespołach poselskich, klubach i kołach. Praca posła to 
również zgłaszanie interpelacji, zapytań, wniosków, pytań w spra-
wach bieżących i stosowanie interwencji poselskich. Ponadto każdy 
parlamentarzysta powinien wyjaśniać społeczeństwu podstawowe 
cele polityki państwa.

Jednym z najważniejszych obowiązków posła to praca nad 
ustawami. Za prowadzenie ustawy w sejmie odpowiada wybrany 
poseł, który przez cały okres ustawodawczy pracuje nad ustawą, po-
prawkami i w końcu występuje przed wszystkimi posłami jako poseł 
sprawozdawca danej ustawy. Poseł sprawozdawca przedstawia zało-
żenia ustawy i uzasadnienie do rozpatrzenia w głosowaniu i przyjęcia 
lub odrzucenia przez sejm. Jest to jedna z bardziej odpowiedzialnych 
funkcji w sejmie. Zwykle poseł sprawozdawca to przewodniczący pod-
komisji powołanej do rozpatrzenia ustawy. Funkcja ta powierzona jest 
zwykle doświadczonych posłom.

SłOwNIczEK

PytAniA W sPRAWAch Bieżących
Zadawane są ustnie z mównicy sejmowej na każdym posiedzeniu 

sejmu i wymagają bezpośredniej odpowiedzi ministra lub osoby upo-
ważnionej, do której skierowane jest pytanie.

Poseł sPRAWoZdAWcA
Przedstawiciel komisji sejmowej powołany do zreferowania na po-

siedzeniu sejmu opinii i wniosków komisji dotyczących projektu roz-
patrywanej przez nią ustawy. Funkcja posła sprawozdawcy powierza-
na jest zwykle najbardziej doświadczonym posłom. 

PRAcA W KoMisjAch
Komisje sejmowe powołane są do rozpatrywania i prac nad usta-

wami oraz do wyrażania opinii w sprawach przekazywanych pod ich 
obrady przez sejm. Komisje dzielą się na podkomisje powołane do pra-
cy nad konkretnymi ustawami. Komisje sejmowe oraz podkomisje wy-
bierają ze swojego grona przewodniczących i wiceprzewodniczących 
oraz posłów, którzy na posiedzeniu sejmu wystąpią ze sprawozda-
niem z pracy nad daną ustawą. Funkcja posła sprawozdawcy powie-
rzana jest zwykle najbardziej doświadczonym posłom. 

inteRPelAcjA
Pisemna prośba o udzielenie informacji w sprawach o zasadniczym 

charakterze i odnoszących się do problemów związanych z polityką 
państwa oraz ważnych spraw regionów. 

ZAPytAnie
Pisemna prośba o udzielenie informacji w sprawach o charakterze 

jednostkowym dotyczących prowadzonej przez radę ministrów po-
lityki wewnętrznej i zagranicznej oraz zadań publicznych realizowa-
nych przez administrację rządową.

WystąPieniA sejMoWe
Wystąpienia posłów na posiedzeniach sejmu w różnych sprawach. 

Posłowie mogą wystąpić przed zgromadzeniem sejmowym w dowol-
nej sprawie (jednak największą wagę wystąpień sejmowych mają py-
tania w sprawach bieżących), jako poseł sprawozdawca oraz jako po-
seł przedstawiający stanowisko klubu poselskiego co do rozpatrywa-
nej ustawy.

Krzysztof Gadowski
poseł na sejm RP

ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNE

1. W 8 dniu lipca 2015 roku podpisano umowę na wykonanie doku-
mentacji projektowej Przedszkola Publicznego w Gołkowicach przy 
ul. Piotrowickiej z firmą Primtech Szymon Kita z siedzibą w Tarnow-
skich Górach przy ul.Karola Miarki 16/3, 42-600 Tarnowskie Góry, za 
cenę 69.495,00 zł brutto z terminem realizacji do 30.11.2015 r.

2. W 24 dniu lipca 2015 roku podpisano umowę na remont odgałęzie-
nia ulicy Turskiej w Krostoszowicach z Firmą Kamrat Dawid Sojka 
z siedzibą w Studzionce przy ul. Wodzisławskiej 1, 43-245 Studzion-
ka, za cenę 159.000,00 zł brutto z terminem realizacji do 04.09.2015 r.

3. W 28 dniu lipca 2015 roku podpisano umowę na przebudowę ulicy 
Olszyńskiej w Krostoszowicach oraz remont ulicy Wiejskiej w Pod-
buczu z Zakładem Drogowym „Everest” s.c. Nastaszyc Jan, Nasta-
szyc Łukasz z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Śląskiej 26/9,  
44-335 Jastrzębie-Zdrój, za cenę 573.269,59 zł brutto z terminem re-
alizacji do 09.10.2015 r.

Barbara Banko
Referat Funduszy Zewnętrznych

i Zamówień Publicznych

LOKALNY PROGRAM 
REWITALIZACJI GMINY GODÓW

Dobiegły końca prace związane z opracowaniem projektu doku-
mentu.

Program jest efektem spotkań i dyskusji z mieszkańcami i ich przed-
stawicielami przeprowadzonych w naszej gminie w ostatnich tygo-
dniach. Pojawiło się wiele ciekawych propozycji dotyczących infra-
struktury rekreacyjnej, drogowej, a także koncepcji rewitalizacji bu-
dynków i obszarów zdegradowanych. Mieszkańcy gminy mieli rów-
nież możliwość wniesienia uwag do treści dokumentu w trakcie pro-
wadzonych konsultacji społecznych. Aktualnie dokument trafił do 
uzgodnień z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska oraz Śląskim 
Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym.

Celem programu jest systemowe rozwiązywanie problemów w ob-
szarach rewitalizacji poprzez przywrócenie ładu przestrzennego i oży-
wienie gospodarcze, poprawę jakości życia mieszkańców oraz odbu-
dowę więzi społecznych. Program zawiera w swej treści diagnozę 
obecnej sytuacji Gminy Godów – a w tym charakterystykę geogra-
ficzną, analizę sytuacji demograficznej i gospodarczej, odniesienie 
do obowiązujących na terenie gminy dokumentów programowych, 
a także syntetyczny opis projektów. Przedsięwzięcia wynikające z Pro-
gramu nawiązują i rozwijają założenia oraz cele operacyjne wskazane 
w dokumentach strategicznych wyższego szczebla.

Projekt dokumentu opracowany został w ramach realizacji projek-
tu „Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zloka-
lizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego 
województwa śląskiego”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Techniczna 2007-2013.

Gabriela Brzemia
Referat Funduszy Zewnętrznych

i Zamówień Publicznych

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

SPOŁECZNY

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

SPOŁECZNY



z życia gminy 5mAj 2015

Przed startem

Najważniejsze to dobry humor i kondycja

Entuzjaści sportu

ZAPROSZENIE

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju 
zaprasza wszystkich mężczyzn powyżej 50. roku życia na 
bezpłatne badania profilaktyczne wczesnego wykrywania raka 
prostaty.

KOMUNIKAT

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 
w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że rusza program zdrowotny pn.

„LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ
– PROFILAKTYKA WCZESNEGO WYKRYWANIA

RAKA PROSTATY U MĘŻCZYZN
– MIESZKAŃCÓW GMINY GODÓW”

ADRESAcI:
Mężczyźni w wieku powyżej 50. roku życia,

mieszkańcy Gminy Godów.

w RAMAch PROgRAMU PROPONUJEMy:
•	 specjalistyczną konsultację lekarską, którą przeprowadzi dr 

Stanisław Wawryka – lekarz zarządzający Oddziałem Urologii,
•	wykonanie badania USG,
•	ocena wyniku badania PSA – badanie należy wykonać we 

własnym zakresie,
•	 zalecenia – w razie potrzeby.

MIEJScE:
Oddział Urologii Wojewódzkiego Szpitala

Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

TERMINy:
11,18, 25 sierpnia 2015 roku,
01, 15 września 2015 roku.

zAPISy:
telefonicznie pod numerami

32 47 84 533 lub 32 47 84 537
w godzinach od 8.00 do 13.00.

DROgI MężczyzNO…
UDzIAł w PROgRAMIE JEST bEzPłATNy!

Na własny koszt musisz jedynie do nas przyjechać!

KIERUNEK:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
w Jastrzębiu- Zdroju, al. Jana Pawła II 7,

Oddział Urologii, piętro IV.

Serdecznie zapraszam

Grażyna Kuczera
dyrektor Wszs nr 2

w jastrzębiu - Zdroju

BIEG PO ZDROWIE 
Z GMINĄ GODÓW

Ponad 80 entuzjastów nordic walking oraz biegania zjawiło się – 
tym razem w Gołkowicach – 30 lipca na boisku KS27 Gołkowice, aby 
wziąć udział w 4. już imprezie z cyklu „Bieg po zdrowie z Gminą Go-
dów”. Pogoda była sprzymierzeńcem zawodników, więc wszyscy 
ochoczo stanęli na starcie.

Kolejne spotkanie miłośników sportu już 27 sierpnia w Skrzyszowie.

A. szwarc
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GMINNY TURNIEJ SENIORÓW 
W 18 dniu lipca odbył się zorganizowany prze Gminną Radę Spor-

tu w Godowie Gminny Turniej Seniorów w Piłce Nożnej.  Gospoda-
rzem i współorganizatorem był Ludowy Klub Sportowy Polonia Łazi-
ska . W turnieju wzięło udział sześć zespołów z terenu naszej gminy. 
W pierwszej części rozegrano trzy spotkania eliminacyjne, w których 
osiągnięto wyniki:

 LKS SKrbeńSKo  0:2 (0:1)  LKS PoLonia ŁaziSKa
bramki: Przemysław Szkatuła x2

 LKS Gwiazda  SKrzySzów 2:0 (0:0)  KS inter KroStoSzowice
bramki: Piotr Dudek, Mirosław Stabla;

 LKS oLza Godów 2:3 (0:2)  KS 27 GoŁKowice
bramki dla Olzy Godów: Marcin Borek, Wojciech Szuła,

dla KS 27 Gołkowice: Dawid Bober, Kamil Baranek, Dawid Łaski
Drużyny, które wygrały swoje spotkania w fazie eliminacyjnej, spo-

tkały się w rundzie finałowej, w której uzyskano wyniki:
 LKS PoLonia ŁaziSKa 0:2 (0:2)  LKS Gwiazda SKrzySzów

bramki: Wojciech Oślizło, Krzysztof Oślizło
 LKS PoLonia ŁaziSKa 1:0 (0:0 ) KS 27 GoŁKowice

bramka: Paweł Hojka
 KS 27 GoŁKowice 2:1 (0:1)  LKS Gwiazda SKrzySzów

bramki dla KS 27 Gołkowice: Wojciech Pucka,
dla LKS Gwiazda Skrzyszów: Krzysztof Oślizło

Tabela końcowa turnieju:
1. LKS gwiazda Skrzyszów 3 pkt, bramki 3:2
2. KS 27 gołkowice  3 pkt, bramki 2:2
3. LKS Polonia łaziska  3 pkt, bramki 1:2

Za zwycięstwo w turnieju drużyna LKS Gwiazda Skrzyszów otrzy-
mała piękny puchar oraz dyplom i piłkę, drużyny KS 27 Gołkowice i Po-
lonii Łaziska otrzymały puchary, dyplomy i piłki . Nagrody wręczali: To-
masz Kasperuk – zastępca wójta i łucjan Mężyk – prezes LKS Polo-
nia Łaziska 

Drużyna Gwiazdy Skrzyszów wystąpiła w turnieju w składzie: P. Laj-
da, b. hudek, w. Oślizło, K. Oślizło, M. Stabla, K. Szuła, P. Popek, 
T. Dróżdż, T. Tomiczek, M. łozowski, P. Dudek, R. Klapuch, S. bla-
nik; trener – M. cudnowski.

Zdzisław Widenka

WKRÓTCE U NAS
22 SIERPNIA

dożynKi GMinne – GołKoWice
30 SIERPNIA

Festyn dZiecięcy nA KRęGu – oK sKRZysZóW
12 wRzEśNIA

Festyn ZieMniAcZAny – oK sKRZysZóW

A. szwarc

KRZyżówKA

zNAczENIE wyRAzów

Poziomo:
A-1 polne, ogrodowe; A-10 najpiękniejsza pora roku; b-6 oficer ko-
zacki; c-1 arystokrata; c-10 łobuziak, psotnik; D-6 acent metrycz-
ny w wierszu iloczasowym; E-1 miasto na Krymie; E-9 żywiczlin; 
F-5 Durczok, Stoch, Witek; g-1 ulica w Warszawie; g-9 król wiosny; 
h-5 miano; I-1 minerał o dobrej łupliwości; I-10 cześnik Mieszka II; 
J-6 gładka, lśniąca powierzchnia; K-1 dramat F. Schillera; K-10 naj-
ważniejsza gwiazda; L-6 spódnice dla Szkotów.

Pionowo:
1-E efemeryda; 2-A cuda czyni; 2-I 24 godziny; 3-E miasto nad Na-
rwią; 4-A krewny po mieczu; 4-I najbardziej znana pszczoła; 5-E sta-
ropolska pani; 6-A istota z Himalajów; 6-h staroć; 7-D krój spód-
nicy; 8-A jednostka pamięci komputera; 8-h andrut; 9-D miasto 
nad Uchtą; 10-A ciemne, gęste, blond; 10-I powietrza, lodu, wody; 
11-E  czeski taniec narodowy; 12-A esencja, wyciąg; 12-I  z trąbą; 
13-E werwa; 14-A nie mówi; 14-I Ali,zamachowiec; 15-E naczynie 
do płynów.

hasło:
J-9, b-6, E-11, F-5, K-1, I-3, g-13, D-2, h-6, E-9, c-5, c-4, b-2, K-8, 
I-2, J-2, E-3, F-1, h-3, I-6, A-4, g-15, D-6, h-3, E-11, E-12, K-3, h-3, 
A-14, g-12, L-4, F-8, L-9, A-2, c-10, b-12, F-11, b-7, L-6, F-7, h-5, I-8, 
E-3, K-15.

Wśród Czytelników, którzy do 15 sierpnia br. nadeślą prawidło-
wo rozszyfrowane hasło krzyżówki, rozlosowane zostaną nagrody 
książkowe.

Za prawidłowo odgadnięte hasło z nr. 1(113) nagrody wyloso-
wali: Janina Olszar i łukasz zniszczoł z Gołkowic oraz wiesława 
i Andrzej Martynowscy ze Skrzyszowa. Gratulujemy!

Hasło brzmiało: W młodości uczymy się, na starość rozumiemy. Na-
grody należy odebrać w OK w Gołkowicach w godzinach jego pra-
cy.
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DOPALACZE. 
GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

NAJWAŻNIEJSZE NUMERY TELEFONÓW
W ostatnim czasie w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia 

narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym za-
truciem organizmu. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało 
listę numerów telefonów, pod którymi można szukać pomocy. Dodat-
kowe informacje dostępne są na stronie internetowej: 

http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/dopalacze-gdzie-
szukac-pomocy-najwazniejsze-numery-telefonow.html

Joanna Dębek
Zastępca Dyrektora w Departamencie Informacji

i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej

KONKURS „GMINA GODÓW 
– GMINĄ KWIATÓW I ZIELENI” 

ROZSTRZYGNIĘTY
Do tegorocznego konkursu na najładniejszy ogród i obejście przy-

domowe zgłoszono 7 ogrodów z kilku sołectw naszej gminy. Komisja 
oceniła zgłoszone ogrody, między innymi pod względem różnorodno-
ści nasadzeń roślin kwitnących, krzewów ozdobnych oraz drzew, oce-
niła również unikatowość i pomysłowość w aranżacji ogrodu, uciążli-
wość i pracochłonność w pielęgnacji oraz ogólne wrażenie. Wszyst-
kie ogrody prezentowały się okazale i niezwykle interesująco. Komi-
sja wyróżniła trzy najładniejsze, którym przyznała nagrody. Właścicie-
lami tych ogrodów są:

Krystyna Łuksza z Gołkowic – I nagroda, 
Gerard Adamczyk z Godowa – II nagroda,
Gabriela Wójtowicz z Godowa – III nagroda.

Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie 
i upominek. 

Wszystkie nagrody zostaną wręczone na gminnych dożynkach 
w Gołkowicach 22.08.2015 r.

Anna Brzemia
Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska

i Gospodarki Komunalnej

W GOCZAŁKOWICKICH 
OGRODACH

O tym, że skrzyszowska Familijo lubi podróżować, nie trzeba niko-
go przekonywać. Pierwszego lipca br. pojechała na kolejną wyciecz-
kę – tym razem do założonego w 1979 roku rodzinnego Gospodarstwa 
Szkółkarskiego KAPIAS w Goczałkowicach-Zdroju, prowadzonego przez 
Bronisława i Wojciecha Kapiasów. Całe gospodarstwo składa się z kil-
ku części, ale dla zwiedzających najatrakcyjniejszymi zakątkami są sta-
re i nowe ogrody. Jest to zachwycające miejsce, uważane za jedno z naj-
piękniejszych, najbardziej gustownie urządzonych i utrzymanych w Eu-
ropie. Można tam zobaczyć m.in. chatę wiejską, sadzawki, strumyki, ła-
weczki, altanki o przemyślnej konstrukcji – a wszystko to w otoczeniu 
przepięknej roślinności, gdzie zwiedzający mogą usiąść i spokojnie od-
począć, delektując się wspaniałą atmosferą tego urokliwego miejsca. 
Poszczególne zakątki mają tu swoje nazwy: ogród angielski, ogród cisza, 
ogród lato i jesień, ogród w barwach narodowych, ogród romantyczny.

Jest tam także kącik dla dzieci, w którym najmłodsi bezpiecznie 
mogą się pobawić i przyjemnie spędzić czas w niespotykanej scenerii.

Po zwiedzeniu wspaniałych ogrodów uczestnicy skorzystali z posił-
ku w restauracji KAPIAS, a potem zrobili zakupy w tamtejszym centrum 
ogrodniczym i z najnowszymi odmianami różnych drzew i krzewów 
oraz kwiatów wyruszyli do domu. Po drodze zatrzymali się w Pszczy-
nie, gdzie podziwiali odrestaurowany rynek i fragment parku bezpo-
średnio przylegający do zamku.

Zadowoleni z tego wyjazdu, w drodze powrotnej planowali już na-
stępny.

B.O.

NESTORZY NASZEJ GMINY

ChARLOTA KRUpA Z ŁAZISK

Szanowna Solenizantka urodziła się w Bottrop w Niemczech 02 lip-
ca 1915 roku, więc niedawno świętowała 100. rocznicę urodzin! 

Była najstarszym dzieckiem z czwórki rodzeństwa. Kiedy ich matka  
Antonia zachorowała, dwuletnia wówczas Charlota trafiła pod opiekę 
ciotki Franciszki do Łazisk. Tu dorastała i tutaj zakochała się w Alojzym 
i wyszła za niego za mąż. Szczęśliwą żoną była przez 62 lata, a razem 
z mężem wychowali dwie córki – Helenę i Anielę. Pani Charlota docze-
kała się 3 wnuków, 4 prawnuków i jednego praprawnuka.

Jubilatka, pomimo sędziwego wieku, cieszy się doskonałym zdro-
wiem. Jej receptą na długowieczność i dobrą kondycję jest przede 
wszystkim odpowiednia dieta, dużo ruchu i radość z każdej chwili ży-
cia. Sama gotuje sobie zupy, dogląda swojego ogródka, bo nadal sieje 
i piele warzywa. Praca i ruch są jej żywiołem, a jak sama twierdzi, naj-
fajniejsze życie zaczyna się po osiemdziesiątce, bo wtedy można robić, co 
tylko się chce.

Ten uroczysty dzień był dla Pani Charloty wielkim przeżyciem. Ode-
brała wiele gratulacji i życzeń, a przed domem tradycyjne „Sto lat” 
z tekstem dwustu lat odegrała jej kopalniana orkiestra. Była bardzo 
wzruszona i niezwykle ożywiona. Jubilatka okazała się osobą o wiel-
kim poczuciu humoru. Bawiła zgromadzonych gości, wspominając 
dawne czasy i snując pasjonujące historie.

Szanownej Jubilatce raz jeszcze składamy serdeczne gratulacje 
oraz najlepsze życzenia dalszych lat w zdrowiu i szczęściu rodzinnym, 
dużo wytrwałości, pogody ducha i siły do pokonywania wszelkich tru-
dów oraz samych radosnych dni w gronie życzliwych, troskliwych, naj-
bliższych Jej sercu osób.

FRANCISZKA KARWOT ZE SKRZYSZOWA

Szanowna Nestorka rodziła się 04 lipca 1915 roku w Moszczeni-
cy Śl. (obecnie dzielnicy Jastrzębia-Zdroju), więc w tym roku obchodzi-
ła piękny jubileusz – 100 lat życia!

Była jednym z ośmiorga dzieci Michała Tosty i jego żony Joanny. 
W 1939 r. wyszła za mąż za Augustyna Karwota i zamieszkała z mę-

żem w Skrzyszowie. Pracowała na 3-hektarowym gospodarstwie, zaj-
mowała się domem i dziećmi. Razem z mężem wychowali 4 córki. Jubi-
latka doczekała się 11 wnuków, 13 prawnuków i 3 praprawnuków, któ-
rzy są dla niej nieustającym źródłem dumy i radości.

Pani Franciszka nadal mieszka z wnuczką i jej mężem w Skrzyszo-
wie.

WŁOSKO-HISZPAŃSKIE 
INSPIRACJE

W niedzielę, 19 lipca, na skrzyszowskim kręgu panowała iście po-
łudniowa atmosfera. Rozbrzmiewała hiszpańska muzyka, pachniało 
włoską pizzą, żar lał się z nieba… To była jedna z cyklu wakacyjnych 
imprez plenerowych przy Ośrodku Kultury w Skrzyszowie. Grał zespół 
hiszpańskie Gitary, tańczył zespół Sukces, a do wieczornej zabawy 
tanecznej nastrajał DJ paweł. 

30 sierpnia będzie kolejna impreza – tym razem na zakończenie 
wakacji. Zapraszamy! 

Paweł Sobik

Ogród G. Wójtowicz

Ogród K. Łukszy

Hiszpańskie Gitary w akcji
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Jubilatka  pragnie podziękować wszystkim osobom, które skierowa-
ły do Niej słowa pełne ciepła i życzliwości; dziękuje za pamięć, dowo-
dy sympatii, kwiaty i upominki. Dziękuje też serdecznie przedstawicie-
lom Urzędu Gminy w Godowie za odwiedziny, kwiaty, słodki upominek 
oraz za wspólny – dzięki wspomnieniom – powrót do czasów młodości.

Jako mieszkańcy gminy Godów jesteśmy dumni, że możemy wspól-
nie cieszyć się z osiągnięcia przez Panią Franciszkę tak zacnego wieku.
Życzmy więc Jubilatce i jej bliskim, aby radość z życia towarzyszyła im 
jak najdłużej i nie tylko w ciągu stu, ale dwustu lat!

MARIA SZYMICZEK ZE SKRZYSZOWA

Pani Maria obchodziła w lipcu jubileusz 90 lat urodzin. Jubilatka 
urodziła się 15 lipca 1925 roku w Skrzyszowie jako córka Józefa Grab-
ca  i jego żony Marty z domu Penkała. W roku 1948  zawarła związek 
małżeński z Józefem Szymiczkiem. Razem z mężem wychowali dwoje 
dzieci. Dzisiaj jest już wdową. 

Jubilatka pozostaje pod troskliwą opieką najbliższej rodziny, któ-
ra dodaje Jej sił na każdy kolejny dzień życia oraz cieszy się towarzy-
stwem dwóch wnuków i dwojga prawnuków – Klaudii i Pawła. 

Szanownej Solenizantce raz jeszcze składamy serdeczne gratulacje 
oraz najlepsze życzenia  długich lat życia w zdrowiu, pogody ducha 
oraz mnóstwo sił do pokonywania wszelkich trudności oraz samych 
radosnych chwil w gronie troskliwych i życzliwych osób.
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Ogród G. Adamczyka 



w numerze:
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ NA FINISZU
OFERTA POMOCY MŁODYM ROLNIKOM
RYTMY KOSMOSU
KIM JEST POSEŁ?
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY GODÓW
BIEG PO ZDROWIE Z GMINĄ GODÓW
GMINNY TURNIEJ SENIORÓW
DOPALACZE. GDZIE SZUKAĆ POMOCY?
ZLOT W GODOWIE

Godów ● Gołkowice ● Krostoszowice ● Łaziska ● Podbucze ● Skrbeńsko ● Skrzyszów
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więcej na str. 7

Włosko-hIszPańskIE InsPIraCjE
więcej na str. 2

więcej na str. 7

konkurs gmIna godóW 
-gmIną kWIatóW I zIELEnIGośćmi honorowymi tegorocznego Święta Plonów będą:

•	Barbara	Krafftówna,
•	Franciszek	Pieczka,
•	Józef	Musioł,
•	ks.	infułat	Paweł	Pyrchała,

•	Marian	Dziędziel,
•	Krystian	Tesarczyk,
•	Marian	Hudek

ZLOT W GODOWIE
Jedenastego lipca do Godowa zjechało się ok. 300 motocykli-

stów z różnych, często odległych, zakątków Polski, aby wziąć udział 
w „Mrocznym Zlocie Motocyklowym 2015”. Organizatorem Zlotu była 
grupa Mroczne Duchy z Gołkowic. Członkowie Grupy nie kryli obaw, 
czy się uda, czy pogoda dopisze, czy przyjdą ludzie? Jak się okazało, 
ich obawy były zupełnie bezpodstawne. Pogoda była wręcz wyma-
rzona, a zlot przyciągnął sporą grupę „pozytywnie zakręconych ludzi”. 
Impreza była obfita w dobrą zabawę i konkursy z nagrodami. Każdy 
uczestnik otrzymał pamiątkową blachę zlotową. Wieczorem wszyscy 
zebrani bawili się przy dźwiękach kapeli ROOG, wystąpił także Mar-
cin Gołka z Kapelą oraz zespół BLEND.

A. Szwarc

Piękna maszyna Podziw i strach w jednym

Motocyklowi zapaleńcy
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