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Najbliższe wybory parlamentarne, które od-
będą się 25 października 2015 roku dla miesz-
kańców naszego regionu, będą spełnieniem 
społecznego oczekiwania zmiany władzy 
w Polsce. W ostatnich latach mieszkańcy Ślą-
ska przekonali się, jak władza Platformy Oby-
watelskiej nie dotrzymuje obietnic. Śląsk stał 
się miejscem protestu społecznego i postu-
latu ratowania polskiego przemysłu. Jednak 
rząd zamiast realnych działań pozoruje nowe 
rozwiązania, których jedynym efektem są ko-
lejne obietnice składane przez przedstawicieli 
władzy publicznej – skupionej na Górnym Ślą-
sku w rękach PO. Tak naprawdę przez ostat-
nie lata słuchaliśmy koncertu obietnic bez po-
krycia składanych przez nowo – stare wła-
dze Platformy. Zmieniały się skompromito-
wane twarze, ale przekaz był zawsze ten sam: 
Uwierzcie Platformie! Tym z Was, którzy jesz-

cze wierzą, proponuję dojechać do większego 
miasta komunikacją publiczną, znaleźć w Wa-
szej miejscowości posterunek policji czy czyn-
ną pocztę lub umówić się na wizytę do leka-
rza – specjalisty.

To nie będzie propagandowy obrazek z po-
dróży Pani Ewy Kopacz „Pendolino” między 
polskimi metropoliami, ale rzeczywisty obraz 
funkcjonowania Polski w XXI wieku.

Czas już nie wierzyć w puste obietnice, ale 
zmienić tę skompromitowaną władzę publiczną. 

Dlatego wybierzmy Prawo i Sprawiedli-
wość, które gwarantuje, że zamiast podziałów 
zainicjuje działania na rzecz rozwoju nasze-
go kraju. Jako Poseł na Sejm RP, wraz z inny-
mi parlamentarzystami Prawa i Sprawiedliwo-
ści, będę dbał o rozwój Śląska. Zawsze  dzia-
łałem na rzecz wzmocnienia wartości rodzi-
ny. Popieram obniżenie wieku emerytalnego 
i podniesienie kwoty wolnej od podatku. Mój 
wybór Prawa i Sprawiedliwości jest podykto-
wany troską o przyszłość młodego pokolenia, 
miejsca pracy dla mieszkańców regionu i rów-
ne traktowanie Polaków. 

W Sejmie działam od 2005 roku zawsze 
w szeregach Prawa i Sprawiedliwości. Jestem 
dumny, że jako Ślązak i mieszkaniec Rybnika 
reprezentuję tę partię od ponad 15 lat w na-
szym regionie.

W najbliższych wyborach będę kandydował 
ponownie z listy Prawa i Sprawiedliwości do 
Sejmu RP w regionie rybnickim. Nie będę gło-
sił z tej okazji pustych słów obietnic wybor-
czych. Dotychczas działałem na rzecz naszej 
ziemi i dalej zamierzam skutecznie realizować 
program Prawa i Sprawiedliwości dla Śląska. 
Podobnie jak Wy, mam świadomość, że pro-
blemów nie brakuje – ale jak głosi Beata Szy-
dło: „Damy radę”. Tak, potwierdzę, damy radę 
– dla lepszego Śląska.

Grzegorz Janik
Poseł na Sejm RP

DAMY RADĘ
– DLA LEPSZEGO ŚLĄSKA



NESTORZY NASZEJ GMINY

LIDIA WODECKA Z ŁAZISK
Jubilatka urodziła się 22 września 1925 roku w Łaziskach i tam też 

do chwili obecnej mieszka. Jest matką 3 synów. Doczekała się 5 wnu-
ków i 8 prawnuków. Mimo problemów ze zdrowiem jest osobą pogod-
ną i bardzo chętnie dzieli się swoimi wspomnieniami. 

Pani Lidia pozostaje pod troskliwą opieką najbliższej rodziny, która 
dodaje Jej sił na każdy kolejny dzień życia.

Szanownej Jubilatce raz jeszcze składamy serdeczne gratula-
cje z osiągniętego wieku oraz najlepsze życzenia dalszych lat życia 
w zdrowiu, a także pogody ducha,wiele sił do pokonywania wszelkich 
trudności oraz samych radosnych chwil w gronie troskliwych i życzli-
wych osób.

GOŚCIE ZE STAREGO MIASTA 
22 września br. Zespół Szkół w Skrzyszowie miał zaszczyt zorganizo-

wać spotkanie powitalne dla przedstawicieli Gminy Stare Miasto z Wiel-
kopolski, która od wielu lat jest gminą partnerską Gminy Godów.Włoda-
rze obu gmin w ramach współpracy wymieniają się doświadczeniami 
w zakresie gospodarki, kultury, oświaty czy administracji publicznej, jak 
również wzajemnie wspierają inicjatywy na różnych płaszczyznach, słu-
żące rozwojowi i umacnianiu partnerskich stosunków pomiędzy obie-
ma jednostkami. W 9-osobowej delegacji, która odwiedziła skrzyszow-
ską szkołę, uczestniczyli przedstawiciele władz gminy oraz dyrektorów 
placówek oświatowych Starego Miasta. W murach ZS gościły również 
władze Gminy Godów oraz dyrektorzy naszych placówek oświatowych.

Specjalnie dla gości przygotowany został program artystyczny –ucz-
niowie szkoły podstawowej i gimnazjum powitali ich gwarą śląską, zapre-
zentowali swoje talenty muzyczne, wokalne, taneczne oraz recytatorskie.

Spotkanie umożliwiło wymianę doświadczeń, było także promocją 
Gminy Godów i Zespołu Szkół w Skrzyszowie.

Aleksandra Caniboł

Wystąpienie gości ze Starego Miasta

Fo
t. 

A
. C

an
ib

oł

 ADAM GAWĘDA: 

Nasz region 
zasługuje  
na więcej 

Od listopada zeszłego roku jest Pan radnym Sejmiku Śląskiego. Co udało się osiągnąć w tym czasie? 
ADAM GAWĘDA: Nie sposób wymienić wszystkiego w kilku zdaniach. Najważniejsze dla nas to m.in. podjęcie  
uchwały w sprawie rozszerzenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.  
W jej wyniku ma zostać utworzony Zespół Domowej Dializoterapii. Ponadto przyjęliśmy „Program wspierania 
edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego”, którego celem jest wspieranie najzdolniejszych uczniów  
z regionu i wyrównywanie szans edukacyjnych. Na majowej sesji uchwaliliśmy program „Śląskie dla rodziny - Karta 
dużej rodziny”. Ma on na celu wzmocnienie i wsparcie rodzin, w tym wielodzietnych. 
Co jest dzisiaj najważniejsze dla rozwoju Śląska i naszego regionu? 
ADAM GAWĘDA: Wielkim problemem jest stan dróg. Poprawa infrastruktury to szansa, aby Śląsk rozwijał się  
w sposób zrównoważony. Nie możemy dopuścić do tego, by gminy wiejskie i mniejsze miasta nie były dobrze 
skomunikowane z aglomeracjami. Tylko taki kierunek może zapewnić zmniejszanie dysproporcji, także w sferze 
bezrobocia, które nadal pozostaje zbyt wysokie. Dlatego wielokrotnie poruszałem problem koniecznych remontów  
i modernizacji dróg, szczególnie 933 na odcinku Wodzisław Śl. – Mszana, do autostrady A1 oraz 936 na odcinku 
Zawada – Kokoszyce.  
Górnictwo przeżywa ostatnio poważne problemy. Zorganizował Pan konferencję pt.: "Górnictwo - 
perspektywa 2050, rozwój Województwa Śląskiego w symbiozie z górnictwem". Po co kolejna 
konferencja skoro według Unii węgiel jest niepotrzebny? 
ADAM GAWĘDA: Ta konferencja była potrzebna. 
Pokazałem perspektywy górnictwa węgla kamiennego 
mocno podkreślając co nas niepokoi i co należy zrobić,  
aby sektor mógł dobrze funkcjonować. Musimy pamiętać  
o tym, że górnictwo pozostaje na Śląsku ważną branżą  
i istotnym pracodawcą. Bezpieczne, efektywne i wydajne 
górnictwo oznacza rozwój naszego regionu. Dlatego ważne 
jest by stworzyć warunki dla ustabilizowania tego sektora. 
Uczestnicy sympozjum podpisali apel skierowany  
do Premier Ewy Kopacz i Rządu RP, w którym podkreślono 
min.: potrzebę wyrażenia zdecydowanego sprzeciwu 
Rządu wobec polityki dekarbonizacyjnej UE, konieczność 
opracowania strategii dla górnictwa węgla kamiennego 
oraz potrzebę podjęcia prac nad programem dla Śląska  
z udziałem wszystkich interesariuszy.  
Jak  widzi Pan rolę Senatora w regionie? 
ADAM GAWĘDA: Moim zdaniem Senat powinien być 
bardziej aktywny, a Senator takim rzecznikiem, 
„powiernikiem” najważniejszych regionalnych spraw  
w parlamencie. Powinien współpracować z władzami 
gmin, miast i powiatów reprezentując interesy  
ich mieszkańców w Senacie 
Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia. 
ADAM GAWĘDA: Dziękuję i pozdrawiam wszystkich 
czytelników. 

„Poprawa infrastruktury, dobra  
  komunikacja i rozbudowa dróg  
  to szansa,  aby Śląsk rozwijał się  
  w sposób zrównoważony.” 

 

O swojej pracy, nowych wyzwaniach i potrzebach Śląska opowiada nam były Poseł  
na Sejm RP, a obecnie Radny Sejmiku Śląskiego i kandydat do Senatu – ADAM GAWĘDA. 

ADAM GAWĘDA  
lat 47, absolwent Politechniki Śląskiej, mgr inż. 
górnictwa i geologii, ekspert polityki surowcowo-
energetycznej, koordynator Biura Strategii w Kompanii 
Węglowej, wcześniej szef inwestycji na kopalni.  
Poseł na Sejm RP VI kadencji - pracował nad ustawą 
Prawo geologiczne i Górnicze, dla której wprowadził 
kilkanaście rozwiązań korzystnych dla sektora 
górniczego oraz ustawą Prawo energetyczne 
rozwiązując problem wykorzystania metanu ze 
śląskich kopalń. Inicjuje działania na rzecz poprawy 
dróg i komunikacji w naszym regionie,  
co zaowocowało włączeniem drogi 933 do programu 
modernizacji. Radny Powiatu Wodzisławskiego  
trzech kadencji, obecnie radny Sejmiku Województwa 
Śląskiego. 
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SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY GODÓW!

W 28 dniu Września 2015 roku odbyła się 
Xi sesja rady Gminy GodóW.

Podjęto uchwały w następujących sprawach:
•	ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do 

sądu okręgowego w Gliwicach i sądu rejonowego w Wodzisła-
wiu śląskim na kadencję 2016 – 2019;
Zgodnie z ustawą upływa czwarta kadencja ławników sądowych. Usta-
wa – Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, iż najpóźniej w paź-
dzierniku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychcza-
sowych ławników, Rada Gminy w głosowaniu tajnym wybiera ławników 
do Sądów Okręgowych i Sądów Rejonowych, których obszar jest objęty 
właściwością tych sądów. Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach ustalił, 
że Rada Gminy w Godowie na nową kadencję winna wybrać:
– do orzekania w Sądzie Okręgowym w Gliwicach 3 ławników, w tym 1 
ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,
– do orzekania w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śl. 3 ławników,
– do orzekania w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju 1 ławnika do 
orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
Na ławników z terenu naszej gminy zgłosiły się następujące osoby :
– do orzekania w Sądzie Okręgowym w Gliwicach: Pani Tomas Aurelia 
Anna,
– do orzekania w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śl.: Pani Marcol Ilo-
na Krystyna; Pani Ptak Teresa Janina; Pani Szłapa Danuta Anna,
– do orzekania w Sadzie Rejonowym w Jastrzębiu Zdroju: nie było kan-
dydatów.

•	Wyboru ławników do sądu okręgowego w Gliwicach; 
W głosowaniu tajnym Rada Gminy wybrała na ławnika do Sądu Okręgo-
wego w Gliwicach Panią Aurelię Annę Tomas.

•	Wyboru ławników do sądu rejonowego w Wodzisławiu śląskim;
W głosowaniu tajnym Rada Gminy wybrała na ławników do Sądu Rejo-
nowego w Wodzisławiu Śląskim - Panią Ilonę Krystynę Marcol, Panią Te-
resę Janinę Ptak i Panią Danutę Annę Szłapę. 

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

•	zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów;
•	Wyrażenia intencji uwzględnienia w uchwale budżetowej na 

2016 rok wydatku przeznaczonego na pomoc finansową dla Po-
wiatu Wodzisławskiego na realizację zadania o nazwie „Prze-
budowa ul. 1maja w skrzyszowie na odcinku od wiaduktu nad 
autostradą a1 do skrzyżowania ul. 1maja z ulicą jana Pawła ii” 
zgłaszanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019;
W związku ze zbliżającym się terminem ogłoszenia konkursu w ramach 
Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na 
lata 2016 – 2019, Gmina Godów zamierza złożyć wniosek o dofinanso-
wanie w ramach partnerstwa z Powiatem Wodzisławskim na powyż-
sze zadanie. Wymogiem formalnym złożenia wniosku jest przedstawie-
nie przedmiotowej uchwały jako zabezpieczenia w formie dotacji celo-
wej dla Powiatu Wodzisławskiego w wysokości 1.975 000,00 zł. Zadanie 
będzie realizowane w 2016 roku.

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

Antoni Tomas
przewodniczący Rady Gminy Godów

LIKWIDACJA GNIAZD SZERSZENI
Użądlenie osy lub szerszenia może być niebezpieczne dla zdro-

wia, a nawet życia osoby uczulonej ze względu na możliwość wy-
stąpienia reakcji anafilaktycznej (ciężka reakcja alergiczna na jad). 
W związku z powyższym, w przypadku lokalizacji gniazda tych nie-
bezpiecznych owadów, informację w tym zakresie należy zgłaszać 
bezpośrednio do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, 
tel. 32 453 93 93. W przypadku zgłoszenia straż pożarna ma obowiązek 
likwidacji przedmiotowego zagrożenia. W celu likwidacji gniazd owa-
dów błonkoskrzydłych można skorzystać również z usług firm prywat-
nych, które profesjonalnie odpłatnie zajmują się likwidacją tego zagro-
żenia. Oprócz usuwania gniazd os i szerszeni firmy te świadczą także 
inne usługi, m.in. dezynfekcji, deratyzacji, dezynsekcji, dezodoryzacji, 
fumigacji, ozonowania, zabezpieczenia obiektów przed szkodnikami.

Daniel Wodecki

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
W 07 dniu września 2015 roku podpisano umowę na różne robo-

ty związane z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie sportowo-re-
kreacyjnym w Skrbeńsku przy ul. Zielonej z Wojciechem Ruchałą pro-
wadzącym działalność pod nazwą PPHU ERGOBUD Wojciech Rucha-
ła z siedzibą w Nędzy przy ul. Borowiec 15A, 47-440 Nędza, za cenę 
167.759,99 zł brutto.

Barbara Banko
Referat Funduszy Zewnętrznych

i Zamówień Publicznych

NIEBEZPIECZNE PUŁAPKI 
Na terenie piaskowni w Godowie, na ścieżkach spacerowych dla 

pieszych oraz trasach wykorzystywanych przez motocyklistów i rowe-
rzystów, znaleziono celowo podłożone zasadzki. Są to pułapki wyko-
nane w desek, przebite na wylot gwoździami lub wkrętami, których 
celem jest niewątpliwie spowodowanie przebicia opon jeżdżących 
tam motocykli. Zdajemy sobie sprawę, że celem osoby (osób) zasta-
wiającej tego typu pułapki jest ograniczenie lub wręcz uniemożliwie-
nie poruszania się we wskazanym terenie motocykli crossowych. Na-
leży jednak zdać sobie sprawę z faktu, że tego typu działanie jest nie-
zgodne z prawem i zagraża bezpieczeństwu osób. Do Urzędu Gminy 
w Godowie zgłosili się już mieszkańcy, którzy spacerując po tamtym 
terenie, doznali obrażeń i ucierpieli z tego powodu. Tego typu pułap-
ki stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia spacerowiczów, dla-
tego sprawa została już zgłoszona na policję oraz do straży miejskiej.

Wszelkie informacje na temat podejrzanych osób prosimy zgłaszać 
do Urzędu Gminy, tel. 32 476 50 65, wew. 27.

Daniel Wodecki
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Pułapki znalezione na piaskowni 
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MIASTO KIEPURY I NIKIFORA

Pośród górskich dolin Beskidu Sądeckiego, niczym w niecce, skry-
ta jest miejscowość Krynica-Zdrój (potocznie zwana Krynicą), którą 
w dniach 2-8.09 br. odwiedzili skrzyszowscy emeryci.

Krynickie wody mineralne znane są już od XVII wieku, jednak dopie-
ro Józef Dietl – wybitny lekarz i naukowiec, reformator medycyny,pre-
zydent Krakowa i wielki patriota,który w roku 1856 przybył do Krynicy 
ze specjalną komisją mającą ocenić perspektywy rozwojowe uzdrowi-
ska – rozpropagował walory zdrowotne tej miejscowości. Dzięki nie-
mu w Krynicy powstały liczne obiekty uzdrowiskowe, m.in. Stare Ła-
zienki Mineralne, Stare Łazienki Borowinowe,Stary Dom Zdrojowy, pi-
jalnie wód. Dopiero wówczas miejscowość stała się jednym z najmod-
niejszych kurortów, do którego przyjeżdżała ówczesna polska śmie-
tanka towarzyska i artystyczna. Najmocniej z Krynicą związany był 
światowej sławy śpiewak operowy Jan Kiepura, który wybudował tam 
luksusową willę i nazwał ją Patria (ojczyzna). Był to jedyny dom arty-
sty w Polsce. W czasie każdego powrotu chętnie spiewał na prośbę ku-
racjuszy, występując najczęściej na deptaku. Do dzisiaj, począwszy od 
roku 1967, corocznie w Krynicy-Zdroju odbywa się Europejski Festiwal 
im. Jana Kiepury, poświęcony pamięci tego sławnego tenora. Festiwal 
jest najważniejszym wydarzeniem kulturalnym uzdrowiska.

Największym darem natury Krynicy są wody mineralne o właściwo-
ściach leczniczych, pochodzące z 23 źródeł, z najpopularniejszą „Kry-
niczanką”. Większość tych wód dostępna jest w pijalniach, zwłaszcza 
w Pijalni Głównej. Należą do nich m.in.: „Jan”, ”Zuber”, ”Tadeusz”, ”Jó-
zef”, ”Słotwinka”, ”Mieczysław”.

Z uzdrowiskiem związana jest także postać malarza Nikifora Kry-
nickiego (właśc. Epifaniusza Drowniaka). Ten artystyczny samouk łem-
kowskiego pochodzenia żyjący w latach 1895-1968, doceniony dopie-
ro pod koniec życia, zaliczany jest do grona najwybitniejszych na świe-
cie malarzy naiwnych – prymitywistów. Jego dorobek liczy kilkadzie-
siąt tysięcy prac. Nie ma więc przesady w stwierdzeniu, że Nikifor stał 
się najsłynniejszym ambasadorem Krynicy w świecie. Od roku1995 
czynne jest tam Muzeum Nikifora.

Krynica ma bardzo bogatą ofertę turystyczną, z której skrzyszow-
ska grupa (56 osób) w różny sposób skorzystała. Park Zdrojowy na zbo-
czach Góry Parkowej był miejscem spacerów, a sam szczyt góry – miej-
scem wyjazdu kolejką linowo-terenową. Wielką atrakcją był także wy-
jazd najdłuższą i najnowocześniejszą kolejką gondolową w Polsce na 
Jaworzynę Krynicką, skąd podziwiano piękne widoki Beskidu Sądec-
kiego. Grupa zwiedziła również Muszynę, a w niej największe w Polsce 
Ogrody Biblijne oraz miejscowość Tylicz ze słynnymi dróżkami różań-
cowymi i Golgotą oraz starym kościołem z pocz. XVII wieku, wybudo-
wanym staraniem biskupa krakowskiego, Piotra Tylickiego. W Tyliczu, 
ale w nowym kościele pw. Imienia Maryi, została odprawiona msza św. 
w intencji skrzyszowskich emerytów. Wycieczka szlakiem cerkiewnym 
– to kolejna atrakcja, z której skorzystała grupa. W jej ramach pojecha-
ła do wioski Szczawnik niedaleko Muszyny, gdzie zwiedziła drewnianą 
cerkiew z XVIII wieku, będącą obecnie kościołem katolickim, oraz miej-
scowość Ruska Wola na Słowacji, gdzie zwiedziła cerkiew o obrząd-
ku prawosławnym. Na zakończenie pobytu w Krynicy odbyło się wie-
czorne spotkanie z góralem sądeckim, który znakomicie bawił grupę.

Wypoczęci i pod wrażeniem piękna Sądecczyzny, z głową pełną 
planów na przyszłość, skrzyszowscy emeryci wrócili do domu. A za ten 
cudowny wyjazd dziękują miejscowemu Zarządowi Koła PZERiI.

B.O.

WSPÓŁCZESNE PSZCZELARSTWO
Po wakacyjnej przerwie odbyło się kolejne Spotkanie ludzi z pa-

sją. Jego bohaterem był augustyn janulek. Pasjonat jest rodowitym 
mieszkańcem Godowa i od prawie 40 lat zajmuje się hodowlą pszczół. 
Gość wprowadził uczestników w temat, opowiadając historię pszcze-
larstwa, która sięga już starożytności, a także przybliżył budowę ana-
tomiczną pszczoły. Zgromadzeni z zainteresowaniem słuchali o życiu 
tych pracowitych owadów, znaczeniu w przyrodzie,a także o codzien-
nej pracy pszczelarza. Uczestnicy, dzięki pokazowemu ulowi, mogli 
odszukiwać królową oraz obserwować z bliska pszczoły. Spotkanie za-
kończyło się degustacją miodów. Pan Augustyn jest prezesem Gmin-
nego Koła Pszczelarzy w Godowie.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa pn. ks. dr Henryk ostach. Po-
czątki apiterapii. Była ona doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy 
na temat leczniczych właściwości miodu, propolisu oraz jadu i mlecz-
ka pszczelego. Ekspozycja była dedykowana księdzu Henrykowi Osta-
chowi (1924-2011) – pszczelarzowi, który działał w Kamiannej na Są-
decczyźnie, autorowi wielu publikacji z zakresu pszczelarstwa, byłe-
mu honorowemu prezesowi Polskiego Związku Pszczelarskiego i pre-
zydentowi Federacji Europejskich Związków Pszczelarskich Apislawia. 
Wystawa, przygotowana przez adama Wilczyńskiego z sekcji histo-
rycznej Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach, była ekspono-
wana w GBP w Godowie we wrześniu dzięki Bibliotece Śląskiej.

Katarzyna Holesz

MINITURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
W 15 dniu września br. na obiekcie sportowym ORLIK w Krostoszo-

wicach odbył się Miniturniej Piłki Nożnej Dzieci i Młodzieży. W turnie-
ju udział wzięło ponad 80 zawodników ze wszystkich szkół podstawo-
wych gminy Godów oraz 2 drużyny gimnazjalne: z Gołkowic i ze Skrzy-
szowa. Organizatorem imprezy była Gminna Rada Sportu w Godowie.

Wyniki meczów ćwierćfinałowych, półfinałowych i finałowego 
szkół podstawowych:
 Godów 3:0 Krostoszowice
 ŁazisKa 0:6 sKrbeńsKo
 sKrzyszów 0:0 GoŁKowice (rzuty karne 7:6)

KlASyFIKAcJA KOńcOWA:
 i miejsce – sP sKrzyszów;
 ii miejsce – sP GoŁKowice;
 iii miejsce – sP sKrbeńsKo;
 iV miejsce – sP ŁazisKa;
 V miejsce – sP Godów;
 Vi miejsce – sP Krostoszowice.

Królem strzelców ( 9 bramek) został Patryk Prochasek z klasy VI 
SP w Skrbeńsku. W meczu drużyn młodzieżowych zwyciężyło Gimna-
zjum w Skrzyszowie, wygrywając mecz wynikiem 6:2. Królem strzel-
ców został rafał ruśniok z kl. III A z Gimnazjum w Skrzyszowie.

Aleksandra Szwarc
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Prezentacja pszczelich produktów
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JUBILEUSZ OSP 
W GOŁKOWICACH

W sobotę, 19 września, Ochotnicza Straż Pożarna w Gołkowicach 
świętowała jubileusz 110 lat istnienia. W uroczystości, oprócz miej-
scowych strażaków i mieszkańców Gołkowic, uczestniczyli liczni go-
ście. Między innymi obecni byli: wiceprezes Zarządu Oddziału Woje-
wódzkiego Związku OSP RP jerzy szkatuła, komendanci Państwo-
wej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim – marek misiura i Jastrzę-
biu-Zdroju – edward deberny, delegacje wraz z pocztami sztandaro-
wymi jednostek OSP z terenu gminy Godów oraz czeskiej Zavady, po-
seł na Sejm RP krzysztof Gadowski, radny Sejmiku Wojewódzkiego 
bronisław karasek, przedstawiciele władz samorządowych powiatu 
i gminy. 

Po uroczystej zbiórce przy remizie strażacy wraz z gośćmi przema-
szerowali na Mszę św. do kościoła parafialnego. Kolumnę prowadzi-
li komendant uroczystości dh zbigniew radecki oraz działająca przy 
OSP Gołkowice orkiestra dęta. Po mszy, którą celebrowali miejscowi 
księża – proboszcz parafii ks. adam baron i ks. senior Teofil Lenar-
towicz oraz proboszcz parafii ewangelickiej, ks. daniel Ferek, dalsza 
część uroczystości odbyła się w Ośrodku Kultury w Gołkowicach.

Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych gości przywitał oraz 
przedstawił historię jednostki wiceprezes gołkowickiej OSP dh ma-
rian Czyż. Następnie wyróżniającym się strażakom zostały wręczone 
odznaczenia strażackie polskie oraz czeskie, gdyż jednostka od wie-
lu lat współpracuje ze strażakami z Czech. Odznaczeni między inny-
mi zostali: krzysztof szczepaniak, artur mendrela, robert radecki, 
antoni Tomas, Piotr marek, marcin stabla, marek mendrela, ma-
teusz mendrela, Czesław mucha, Czesław surma, alfred surma, 
Wacław mendrela, Piotr szkudlarek. Na wniosek władz samorządo-
wych wręczono również przyznane przez Sejmik Województwa Ślą-
skiego złotą i srebrne odznaki honorowe „Za Zasługi dla Wojewódz-
twa Śląskiego”. Otrzymali je: zbigniew radecki, jan adamczyk, Wie-
sław dobrowolski, jan surma, Henryk olejok i Paweł Has. W dal-
szej części uroczystości wystąpili goście. Dziękowali strażakom z Goł-
kowic za wieloletnią ochronę życia i mienia mieszkańców, gratulowa-
li osiągnięć w działalności organizacyjnej, życzyli dalszych sukcesów.

Po części oficjalnej strażacy i zaproszeni goście spotkali się przy 
wspólnym poczęstunku.

J. Surma

WYŚCIG KOLARSKI
17 września br. Gminna Rada Sportu zorganizowała tradycyjny już 

Wyścig Kolarski Dzieci i Młodzieży Szkolnej. Ponad 140 młodych kola-
rzy z naszych szkół podstawowych i gimnazjów stanęło na starcie i ści-
gało się w Gołkowicach ulicami: Wyzwolenia, Cmentarną i J. III Sobie-
skiego. Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody oraz pamiątkowe 
puchary, które wręczył wójt mariusz adamczyk.

Wyniki wyścigu:

szkoły PodsTaWoWe
KlASA V – DZIeWcZyNy: KlASA V – cHłOPcy:

1. Maja Kowalska – Gołkowice 1. Mateusz Kulig – Skrbeńsko
2. Wiktoria Kosek – Gołkowice 2. Oktawiusz Powroźnik – Łaziska
3. Zuzanna Skrzyszowska 3. Kacper Sylwesiuk – Skrbeńsko
 – Skrbeńsko

KlASA VI – DZIeWcZyNy: KlASA VI – cHłOPcy:
1. Klaudia Siedlaczek  1. Paweł Kranc – Gołkowice
 – Krostoszowice 2. Dominik Bieniek – Skrbeńsko
2. Wiktoria Marcol – Godów 3. Wojciech Wojdyło – Gołkowice
3. Wiktoria Hawel – Skrzyszów

Gimnazja 
KlASA I - DZIeWcZyNy: KlASA I – cHłOPcy:

1. Natalia Ochojska – Gołkowice 1. Kacper Czaja – Skrzyszów
2. Karolina Gąsior – Skrzyszów 2. Jakub Wodecki – Skrzyszów 
 3. Jakub Balcar – Gołkowice

KlASA II – DZIeWcZyNy: KlASA II – cHłOPcy:
1. Paulina Grześkiewicz – Gołkowice 1. Dariusz Czaja – Gołkowice
2. Karolina Terlecka – Gołkowice 2. Łukasz Cholewik – Gołkowice
3. Karolina Sitek – Gołkowice  3. Adam Chrobok – Gołkowice

KlASA III – DZIeWcZyNy: KlASA III – cHłOPcy:
1. Kinga Grzegoszczyk – Gołkowice 1. Karol Kraski – Skrzyszów
2. Julia Moczała – Skrzyszów  2. Dawid Bebek – Gołkowice
3. Martyna Warło – Gołkowice 3. Jakub Kubicki – Gołkowice

PuCHar druŻynoWy
1. Ex aequo   1. Gimnazjum Gołkowice

SP Gołkowice i SP Skrbeńsko

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za sportową postawę, a zwy-
cięzcom gratulujemy. 

A. Szwarc
P. Sobik

Msza św. w intencji strażaków

Prowadzący kolumnę strażaków
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PAMIĘTAMY...

W poniedziałek, 28 września br., w krostoszowickiej szkole obcho-
dzona była 46. rocznica tragicznej śmierci górników w VII szybie byłej 
KWK 1 Maja usytuowanym niegdyś przy krostoszowickim kompleksie 
rekreacyjno-sportowym Orlik.

Na godzinę 9.00 dyrektor, nauczyciele i cała społeczność szkolna 
udali się do parafialnego kościoła na mszę świętą w intencji tragicznie 
zmarłych 3 górników: śp. rufina Tulca, jana Fojcika, bolesława na-
wrata. We mszy św. uczestniczyli bliscy zmarłych, a także ocalały z wy-
padku Henryk szwarc z żoną jadwigą. Obecny był także wójt ma-
riusz adamczyk.

W tragedii tej, w 1969 roku, trzech innych górników zostało ran-
nych, a trzy lata później w wyniku powikłań zdrowotnych po wypadku 
zmarł klemens Ciemięga. 

Po mszy wszyscy przeszli na miejsce wypadku i przed obeliskiem 
upamiętniającym owe wydarzenia uczcili symboliczną minutą ci-
szy tragiczną śmierć górników. Wójt złożył kwiaty, a dyrektor szkoły 
i przewodnicząca samorządu uczniowskiego zapaliły znicze. Następ-
nie wszyscy wrócili do szkoły, gdzie wspólnie świętowali Dzień Patro-
na Szkoły, Gustawa Morcinka, pisarza ściśle związanego ze Śląskiem, 
górnictwem, sławiącego trudy kopalnianej pracy. Była również okazja 
wysłuchać wspomnień Pana Henryka i zadać mu pytania dotyczące 
górnictwa i tamtych wrześniowych tragicznych wydarzeń.

Uczniowie zaprezentowali montaż poetycko-muzyczny o górniczej 
pracy oraz inscenizację jednej z legend Gustawa Morcinka, zatytuło-
waną „Zuzanka i utopce”. Obchody patrona szkoły już zawsze będą 
okazją do upamiętnienia tragedii z roku 1969.

celina Grieger-Brodowska

NA ZDROWIE
Ślachetne zdrowie,
Nikt się nie dowie,

Jako smakujesz,
Aż się zepsujesz.

Jan Kochanowski we fraszce „Na zdrowie” podzielił się z nami smut-
ną refleksją, że doceniamy zdrowie dopiero wtedy, gdy nam go za-
braknie. Za to najmłodsi uczniowie szkoły podstawowej udowodnili, 
że nie czekają, aż się zepsuje, tylko… aktywnie działają.

Już od wielu lat gołkowicka placówka stara się rozbudzać, kształ-
tować i promować wśród uczniów zdrowy styl życia. Szacunek dla cia-
ła, właściwe odżywianie oraz systematyczna aktywność fizyczna gwa-
rantują świetną formę.

Uczniowie klas 1-3 też trzymają formę. Postanowili skorzystać 
z pięknej pogody i przywitać złotą polską jesień zdrowo i na sportowo.

16 września odbyła się Jesienna Olimpiada Sportowa. Dzień rozpo-
czął się od wykonania klasowych plakatów promujących zdrowe od-
żywianie, spożywanie warzyw i owoców. Następnie każda klasa mu-
siała wykazać się umiejętnościami kulinarnymi, przyrządzając smacz-
ne i zdrowe drugie śniadanie. Efektem była uczta składająca się z pysz-
nych kolorowych kanapek, sałatek owocowych oraz surówek, którymi 
każdy sportowiec chętnie posilił się przed zawodami. Po sytym i nała-
dowanym bombą witaminową posiłku przyszedł czas na konkurencje 
sportowe. Dzieci rywalizowały w wyścigach rzędów, biegach, skokach 
przez przeszkody, skokach na skakance, sadzeniu ziemniaków. Dziew-
czynki grały w dwa ognie, a chłopcy w piłkę nożną. Sportową rywaliza-
cję zakończył pokaz taekwondo oraz wspólny trening z zawodniczkami.

Na zakończenie każdy uczestnik olimpiady otrzymał pamiątkowy 
dyplom, a wszyscy pogodną refleksję, że gołkowiccy uczniowie świa-
domie smakują zdrowie.

Inspiracją do wszystkich działań są realizowane projekty współfi-
nansowane w ramach rządowego programu Bezpieczna i przyjazna 
szkoła na lata 2014-2016.

Anita Kurasz

W hołdzie zmarłym górnikom

Na miejscu tragedii sprzed lat

Plakaty klasy 2B

sP Krostoszowice zs GoŁKowice
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MISTRZOWIE JU-JITSU 
Z "POLONII" ŁAZISKA

Prezes Poskiego Związku Ju-Jitsu 15.07.2015 r. powołał karolinę si-
tek, zawodniczkę sekcji judo LKS Polonia Łaziska, do kadry Polski na 
Puchar Świata w Banja Luce (Republika Serbska w Bośni i Hercegowi-
nie). Marzenia o tytule spełniły się już 26 września. Karolina Sitek zdo-
była III miejsce i brązowy medal Pucharu Świata!

Droga do tytułu nie była łatwa. Kilka lat treningów i startów 
w zawodach coraz wyższej rangi i mozolne zdobywanie umiejętno-
ści. W Katowicach 20.06. br. odbyły się Otwarte Mistrzostwa Śląska Ka-
detów w Ju-Jitsu. Był to równocześnie ostatni turniej kwalifikacyjny do 
Pucharu Świata w stolicy Republiki Serbskiej. Karolina zajęła I miejsce 
w kategorii +63 kg .

 W Żarnowcu 13.09. br. odbyły się Mistrzostwa Polski Kadetów 
i Młodzieżowców w Ju-Jitsu. Zawodnicy LKS Polonia Łaziska pod 
opieką trenerską sebastiana Gembalczyka wrócili z medalami. 
Pierwsze miejsce w kategorii wagowej +63 kg i tytuł Mistrzyni Pol-
ski Kadetek zdobyła Karolina Sitek. W Mistrzostwach Polski Kadetów 
i Młodzieżowców wystartował również joachim Wessinger, który 
zajął 2. miejsce w kategorii wagowej do 85 kg i zdobył tytuł Wicemi-
strza Polski Młodzieżowców. Joachim Wessinger związany jest z sek-
cją judo LKS Polonia Łaziska od początku jej istnienia. Do terningów 
wrócił po kilkuletniej przerwie. Obecnie, już jako 19-latek, dzięki in-
tensywnemu treningowi pod kierunkiem S. Gembalczyka, odniósł 
znaczący sukces. 

Młodsi judocy z Łazisk również zdobywają medale. W Jastrzębiu-
Zdroju 13.06. br. odbyła się Transgraniczna Liga Dzieci w Judo.Z Polo-
nii startowali:

szymon siedlaczek – zajął 2. miejsce do 59 kg,
julia Gembalczyk – zajęła 3. miejsce do 30 kg,
adrian szumiak – zajął 3. miejsce do 59 kg,
michał kowalczyk – zajął 5 miejsce do 21 kg.

Sekcja wzbogaciła się o nowe dresy klubowe oraz torby na stroje 
sportowe. Sukcesy sportowe są wynikiem treningów oraz obozu kon-
dycyjnego, który odbył się w czerwcu. Młodzież intensywnie trenowa-
ła i wypoczywała w okolicach Zakopanego.

Zawodnikom życzymy dalszych, równie znaczących, sukcesów, 
a wszystkich chętnych zapraszamy do wspólnego trenowania judo. 
Zajęcia odbywają się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łaziskach 
w każdy wtorek i piątek od 17:30.

Michał Kuczak

PEWNEJ NOCY 
W WODZISŁAWIU…

Pomyśl, widzu, żeś spał chwilę, 
Żeś te zjawy śnił – (…)

W. Szekspir „Sen nocy letniej”

W sobotni wieczór, 12 września, rozpoczęła się II Wodzisławska 
Noc Teatrów. Kilkoro gardzących snem uczniów Gimnazjum w Gołko-
wicach pokusiło się, aby w wodzisławskich okolicznościach przyrody 
obejrzeć kilka plenerowych spektakli. 

Zobaczyli graną w fontannie pełną Mrożkowskiego absurdu jed-
noaktówkę „Na pełnym morzu” w wykonaniu Teatru Wodzisławskiej 
Ulicy, sztukę „Wolni niewolni” wystawioną na Rynku przez Teatr Tań-
ca „Memento” oraz intrygującą (do tej pory dyskutujemy okoliczności 
śmierci pana K.) „Zbrodnię z premedytacją” według opowiadania Wi-
tolda Gombrowicza w wykonaniu Grupy TV Szpadel. 

Pod osłoną nocy, za sprawą magii sztuki teatralnej, Wodzisław po-
zwalał się odkrywać na nowo. Podwórze na ulicy Wł. Opolskiego oka-
zało się miejscem o fenomenalnej akustyce, przytulnym jak scena ka-
meralna niejednego szanującego się teatru. Usadowiona tuż pod sce-
ną młodzież łapała bohatera spektaklu – niejakiego „karalucha”, da-
jąc się wciągnąć w świat ekscentrycznego W. Gombrowicza. Może na-
wet łatwiej było tej nocy wpuścić widza, nastawionego przecież na 
niewygody i niespodzianki niecodziennego przedsięwzięcia, w mali-
ny teatralnej konwencji? Niegrzesząca urodą fontanna, genialna w roli 
jednostki pływającej, już zawsze będzie dla nas tratwą „powszechnej, 
ogólnoludzkiej, wszechobejmującej sprawiedliwości”. 

Wieczór zakończył niezwykle widowiskowy „Mistyczny Ogród Stra-
chów” wystawiony przez Manufakturę Pi-Art. Dzięki tej sztuce chłod-
na i ciemna noc przez kilkadziesiąt minut co rusz wybuchała światłem 
pod różnymi postaciami na pogrążonym w ciemnościach parkowym 
wzgórzu. 

Wszystkich tych, którzy lubią kulturalnie nie spać, zachęcamy 
do udziału w Nocy Teatrów w przyszłym roku. Uczniów Gimnazjum 
w Gołkowicach na pewno będzie można tam spotkać. 

Agata Marcinkowska

Młodzież w oczekiwaniu na spektakl „Na pełnym morzu”

Teatr Wodzisławskiej Ulicy i fontanna w roli tratwy

Mistrzowie Polski
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WSZYSTKIE DROGI 
PROWADZĄ DO RZYMU...

We wrześniu poprowadziła tam też droga 4 nauczycielek Zespołu 
Szkół w Skrzyszowie. daria zdrojewska (nauczycielka j. niemieckie-
go), Luiza dworok (nauczycielka j. angielskiego), małgorzata sich-
świtała (nauczycielka wychowania fizycznego) i maryla marcol (na-
uczycielka j. polskiego) w marcu br. w ramach programu europejskie-
go "Erasmus plus – mobilność szkolnej kadry edukacyjnej" napisały 
projekt pod tytułem "Zrozumienie dziecięcych serc i umysłów - funk-
cjonowanie emocjonalne, a problemy w uczeniu się". Wniosek został 
bardzo wysoko oceniony, a nauczycielki zakwalifikowane na pięcio-
dniowy kurs organizowany przez Centro Studi Infol w Rzymie. 

Szkolenie, które odbyło się w dniach od 14 do 18 września, prowa-
dzone było w języku angielskim przez wykładowcę uniwersyteckie-
go oraz koordynatorkę projektów szkolnych. Omawiane były na nim 
między innymi techniki i strategie pomagające zmniejszyć problemy 
w nauce wśród dzieci i młodzieży. Nauczycielki zgłębiły temat nega-
tywnie oddziałującego na młodzież stresu, który destabilizuje zacho-
wanie uczniów i prowadzi do różnorodnych trudności. Przedyskuto-
wano też wiele pomysłów włoskich i polskich, jak radzić sobie z trud-
nymi sytuacjami w edukacji i jak pomóc uczniom.

W celu poznania funkcjonowania włoskich szkół od podszewki, na-
uczycielki zawitały również do rzymskiej szkoły podstawowej oraz do 

NOWE PRZEDSZKOLE
Nowy rok szkolny przyniósł wielkie zmiany w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Godowie. Przedszkolaki rozpoczęły naukę w długo 
oczekiwanej nowej placówce. Wcześniej, 27 i 28 sierpnia, miały okazję 
podczas dni otwartych zobaczyć nowe sale i zabawki, które najbardziej 
ich interesowały. Dorośli również mogli zwiedzić nowy budynek, który 
znajduje się na górce przy szkole. Jest bezpiecznie i niezwykle kolorowo.

Obecnie nowe przedszkole dysponuje trzema oddziałami. Dzieci 
w wieku trzech, czterech i pięciu lat uczęszczają do trzech grup: „Kra-
snoludków”, „Smerfów” oraz „Żabek”. Każdy oddział ma własną salę, 
przy której znajduje się szatnia oraz łazienka. Dzieci mają do dyspozy-
cji świetlicę przedszkolną, zagospodarowany taras oraz nowy plac za-
baw. Przedszkole dysponuje również nowocześnie wyposażoną kuch-
nią, w której przygotowywane są posiłki dla dzieci.

Wraz z nowym rokiem szkolnym dzieci uczęszczające do Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Godowie mogą również korzystać z nowej 
hali sportowej połączonej bezpośrednio z przedszkolem oraz szkołą. 
Jednym słowem – zespół jest już w pełni ze sobą połączony.

Uroczystość otwarcia nowej placówki odbyła się 2 października br. 
Rozpoczęła się ona mszą świętą w kościele w Godowie o godz. 9.00. Na-
stępnie wszyscy zgromadzeni przeszli do przedszkola z przygrywającą 
do marszu Gminną Orkiestrą Dętą pod dyrekcją ryszarda Wachtarczy-
ka. W dalszej kolejności nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi,które-
go dokonali wójt Gminy Godów mariusz adamczyk, dyrektor Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego barbara brzezińska oraz katarzyna Pału-
chowska – przedstawiciel Firmy Budowlanej Kompleks, a ks. proboszcz 

Uczestniczki szkolenia w Rzymie

Goście na otwarciu przedszkola Sala w nowym przedszkolu
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liceum. Rezultatem była między innymi szeroka wymiana doświad-
czeń między nauczycielami obu krajów.

Uczestniczki projektu „ Erasmus plus” zdobytym na kursie doświad-
czeniem i wiedzą podzielą się z innymi nauczycielami na posiedzeniu 
rady pedagogicznej oraz upowszechnią uzyskane na szkoleniu infor-
macje, a profity z wyjazdu zapewne wpłyną na jakość działalności ca-
łej placówki. 

Daria Zdrojewska
Maryla Marcol

krzysztof Wrodarczyk poświęcił nowe przedszkole. Potem goście 
przeszli do hali sportowej, gdzie kontynuowano oficjalną część uroczy-
stości związanej z otwarciem nowej placówki. Wzięli w niej udział posło-
wie na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Grzegorz matusiak i krzysztof 
Gadowski, wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego Leszek bizoń, pre-
zes JSK beata Grabowska-bujna, wójt Gminy Mszana mirosław szy-
manek. Gminę Krzyżanowice reprezentował Grzegorz swoboda. Na 
uroczystości nie zabrakło również przedstawicieli władz Gminy Godów: 
przewodniczącego Rady Gminy antoniego Tomasa, wójta mariusza 
adamczyka, zastępcy wójta Tomasza kasperuka, sekretarza brygi-
dy dobisz, kierownika Referatu Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej 
katarzyny kubicy. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili również: 
radni sołectwa Godów izabela Tomiczek i donat Trafiał, sołtys Hen-
ryk olejok, przedstawiciel Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju 
joanna koszany, przedstawiciel Zarządu Okręgu Śląskiego Związku 
Nauczycielstwa Polskiego i prezes Zarządu Oddziału ZNP w Godowie 
katarzyna Hudek. W uroczystości wzięli udział także dyrektorzy szkół 
i przedszkoli działających na terenie naszej gminy, przyjaciele przed-
szkola i szkoły, którzy towarzyszą im na co dzień, wspierają i sprawia-
ją, że życie szkolno-przedszkolne jest radosne dla dzieci, a dla nauczy-
cieli dużo lżejsze. Nie zabrakło również obecnych pracowników Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego oraz byłych pracowników przedszkola z dyrek-
torką marią kowalewską na czele. Licznie przybyli także rodzice, dzie-
ci i uczniowie. Uroczyste otwarcie na pewno na długo zagości w pamię-
ci społeczności Godowa.

Izabela Gardyan
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Wrzesień w Gminnej Bibliotece Publicznej zapoczątkował wiele 
akcji. Do stałego kalendarza działań wpisały się m.in.zajęcia dla naj-
młodszych czytelników ,,W krainie szachów” – czyli nauka gry w sza-
chy dla dzieci w wieku 6-9 lat. Zajęcia mają na celu wdrażanie w życie 
młodych ludzi umiejętności aktywnego spędzania czasu, wzbudza-
nia w nich pasji, integrację rówieśniczą oraz co najważniejsze – kształ-
towanie myślenia logiczno-wyobrażeniowego. Zajęcia prowadzi iwo-
na Wilk.

Dla dzieci w wieku 3-7 lat odbywają się ,,Popołudniowe poczytaj-
ki”. Najmłodsze pociechy z pomocą rodziców i bibliotekarki odkrywa-
ją magie staropolskich legend, które są tak cennym dziedzictwem dla 
każdego z nas. W czasie pierwszych zajęć było spotkanie z Popielem. 
Dzieci miały możliwość wysłuchania legendy, a następnie z wielkim 
zapałem zabrały się za tworzenie myszek z kółeczek origami oraz wy-
konały małe myszki ze skorupek po orzechach. Po zajęciach z ciekawo-
ścią przeglądały półki w dziecięcej czytelni w poszukiwaniu nowych 
polskich legend. Na kolejnych zajęciach dzieci poznały Bazyliszka – 
strasznego warszawskiego smoka, który jak to w legendach bywa - na 
końcu został przechytrzony i pokonany. Maluchy nie tylko wysłucha-
ły, ale również przez chwilę mogły poczuć na sobie kamienny wzrok 
smoka podczas zabawy ruchowej. Były również bazyliszkowe puzzle 
oraz wiele innych atrakcji.

Po wakacyjnej przerwie powróciły Biblioteczne Warsztaty Twór-
cze – dekorAKCJA. Pasjonatki rękodzieła z dużym zaangażowaniem 
uczą się nowych technik zdobienia. Wykonywały już woskowe róże 
czy bransoletki z koralików TOHO, a na kolejnych wieczornych spotka-
niach czekać je będzie wiele ciekawych propozycji. Serdecznie zapra-
szamy do zapoznania się z ofertą zajęć Gminnej Biblioteki Publicznej, 
którą znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej.

Monika Breś
Katarzyna Holesz

Nauka gry królewskiej 

Warszaty dekorAKCJI

Katarzyna Kubica
Referat Oświaty, Kultury i Polityki Socjalnej

LICZBA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
WG ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH

placówka oświatowa klasa liczba 
uczniów

liczba 
oddziałówI oddział II oddział III oddział IV oddział V oddział VI oddział

SP Godów 30 2 33 2 24 1 31 2 19 1 14 1 151 9
SP Gołkowice 67 3 62 3 47 2 32 2 41 2 33 2 282 14

SP Krostoszowice 24 1 16 1 0 0 13 1 11 1 13 1 77 5
SP Łaziska 25 1 29 2 12 1 19 1 16 1 13 1 114 7

SP Skrbeńsko 18 1 22 1 12 1 15 1 17 1 9 1 93 6
SP Skrzyszów 65 3 61 3 42 2 35 2 45 2 30 2 278 14

SUMA SP 229 11 223 12 137 7 145 9 149 8 112 8 995 55
Gm Gołkowice 75 4 79 4 65 3 219 11
Gm Skrzyszów 43 2 40 2 47 2 130 6

SUMA Gm 118 6 119 6 112 5 349 17
RAZEM: 1 344 72

Więcej o 86 uczniów (SP + Gm) niż w roku szkolnym 2014/2015 

przedszkole 6-latki 5-latki 3,4-latki ogółem
PP Godów 0 16 38 54

PP Gołkowice 7 45 86 138
PP Łaziska 1 18 36 55

PP Skrbeńsko 1 16 8 25
PP Skrzyszów 3 64 80 147

Oddział przedszkolny
Krostoszowice 0 15 19 34

OGÓLNIE 12 174 267 453
Ogólnie mniej o 39 wychowanków niż w roku szkolnym 2014/2015

Ogółe: 1797 uczniów/wychowanków
Ogólnie więcej o 47 uczniów/wychowanków
SP - średnia liczba uczniów na oddział – 18

Gm - średnia liczba uczniów na oddział – 20,53
Liczba uczniów SP – wzrost o 117 uczniów

Liczba gimnazjalistów – spadek o 31 uczniów
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FESTYN RODZINNY W GODOWIE
Z inicjatywy Zarządu KGW i ks. proboszcza krzysztofa Wrodar-

czyka oraz przy wydatnej pomocy sołtysa Henryka olejoka, GCK-
SiT w Godowie i organizacji społecznych działających na terenie so-
łectwa, w 30 dniu sierpnia br. po mszy św. dziękczynnej za tegoroczne 
żniwa, w godzinach popołudniowych zorganizowano Festyn Rodzin-
ny. W ciągu całej imprezy wszystkim uczestnikom pobyt umilał zespół 
Ballada,śpiewając pieśni folklorystyczne ze swojego repertuaru.

Podczas festynu każdy znalazł cos dla siebie, zwłaszcza dzieci, które 
brały udział w grach, zabawach i konkursach z nagrodami, a miejsco-
wa straż pożarna wykonała dla najmłodszych wspaniały pokaz. Jed-
ną z niespodzianek, która zrobiła duże wrażenie na świętujących, była 
Statua Wolności.

Uczestników częstowano śląskimi wypiekami, kawą i owocowy-
mi napojami, które z dużym kunsztem przygotowane zostały przez 
członkinie KGW. Nie zabrakło również konkretów, a mianowicie kieł-
basek z rożna. Wszyscy bawili się doskonale.

Iwona Długi

OLDBOJE 2015 
20 września na boisku Orlik w Krostoszowicach odbył się Gminny 

Turniej Piłki Nożnej w kategorii oldboj. Organizatorem imprezy była 
Gminna Rada Sportu w Godowie. Do turnieju zgłosiły się 4 drużyny: ze 
Skrzyszowa, Krostoszowic (gospodarze), Skrbeńska oraz Godowa. Za-
brakło drużyny z Łazisk i Gołkowic. Turniej rozegrano systemem każdy 
z każdym. Każdy mecz trwał 2 x 15 min.

Klasyfikacja końcowa:
 I – Skrbeńsko
 II – Skrzyszów
 III – Krostoszowice
 IV – Godów
Najlepszym zawodnikiem turnieju został Piotr łyczko z drużyny 

Inter Krostoszowice, zaś najlepszym bramkarzem – olgierd oślizło 
z Gwiazdy Skrzyszów.

A. Szwarc

FESTYN ZIEMNIACZANY
12 września w Skrzyszowie odbył się doroczny Festyn Ziemniacza-

ny.Jest to swego rodzaju święto ziemniaka, dlatego na festynie królo-
wały ziemniaki, szczególnie w kuchni. Można powiedzieć, że już trady-
cyjnie panie z zespołu Familijo przygotowały ziemniaczane specjały. 
Jedzenie było przepyszne.

Na scenie z kolei prezentowali się uczestnicy zajęć stałych Ośrodka 
Kultury w Skrzyszowie. Był to zespół wokalny Spokobabki prowadzony 
przez danutę szczypkę oraz sandra kłosek i Paulina kłosek grające 
różne melodie na instrumentach klawiszowych. Na imprezie zabrzmiał 
też biesiadny zespół Trojoki. 

Wrześniowy festyn zgromadził sporo uczestników, a zabawa była 
naprawdę przednia i wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku 
znowu się spotkamy.

Paweł Sobik

Festynowe smakołyki

Oldboje – drużyna gospodarzy

Ziemniaczane frykasy
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Atrakcje dla dzieci
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Zespół Trojoki

Fo
t. 

O
K 

Sk
rz

ys
zó

w
Fo

t. 
O

K 
Sk

rz
ys

zó
w

Fo
t. 

G
CK

Si
T 

G
od

ów



NESTORZY NASZEJ GMINY

LIDIA WODECKA Z ŁAZISK
Jubilatka urodziła się 22 września 1925 roku w Łaziskach i tam też 

do chwili obecnej mieszka. Jest matką 3 synów. Doczekała się 5 wnu-
ków i 8 prawnuków. Mimo problemów ze zdrowiem jest osobą pogod-
ną i bardzo chętnie dzieli się swoimi wspomnieniami. 

Pani Lidia pozostaje pod troskliwą opieką najbliższej rodziny, która 
dodaje Jej sił na każdy kolejny dzień życia.

Szanownej Jubilatce raz jeszcze składamy serdeczne gratula-
cje z osiągniętego wieku oraz najlepsze życzenia dalszych lat życia 
w zdrowiu, a także pogody ducha,wiele sił do pokonywania wszelkich 
trudności oraz samych radosnych chwil w gronie troskliwych i życzli-
wych osób.

GOŚCIE ZE STAREGO MIASTA 
22 września br. Zespół Szkół w Skrzyszowie miał zaszczyt zorganizo-

wać spotkanie powitalne dla przedstawicieli Gminy Stare Miasto z Wiel-
kopolski, która od wielu lat jest gminą partnerską Gminy Godów.Włoda-
rze obu gmin w ramach współpracy wymieniają się doświadczeniami 
w zakresie gospodarki, kultury, oświaty czy administracji publicznej, jak 
również wzajemnie wspierają inicjatywy na różnych płaszczyznach, słu-
żące rozwojowi i umacnianiu partnerskich stosunków pomiędzy obie-
ma jednostkami. W 9-osobowej delegacji, która odwiedziła skrzyszow-
ską szkołę, uczestniczyli przedstawiciele władz gminy oraz dyrektorów 
placówek oświatowych Starego Miasta. W murach ZS gościły również 
władze Gminy Godów oraz dyrektorzy naszych placówek oświatowych.

Specjalnie dla gości przygotowany został program artystyczny –ucz-
niowie szkoły podstawowej i gimnazjum powitali ich gwarą śląską, zapre-
zentowali swoje talenty muzyczne, wokalne, taneczne oraz recytatorskie.

Spotkanie umożliwiło wymianę doświadczeń, było także promocją 
Gminy Godów i Zespołu Szkół w Skrzyszowie.

Aleksandra Caniboł

Wystąpienie gości ze Starego Miasta
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 ADAM GAWĘDA: 

Nasz region 
zasługuje  
na więcej 

Od listopada zeszłego roku jest Pan radnym Sejmiku Śląskiego. Co udało się osiągnąć w tym czasie? 
ADAM GAWĘDA: Nie sposób wymienić wszystkiego w kilku zdaniach. Najważniejsze dla nas to m.in. podjęcie  
uchwały w sprawie rozszerzenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.  
W jej wyniku ma zostać utworzony Zespół Domowej Dializoterapii. Ponadto przyjęliśmy „Program wspierania 
edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego”, którego celem jest wspieranie najzdolniejszych uczniów  
z regionu i wyrównywanie szans edukacyjnych. Na majowej sesji uchwaliliśmy program „Śląskie dla rodziny - Karta 
dużej rodziny”. Ma on na celu wzmocnienie i wsparcie rodzin, w tym wielodzietnych. 
Co jest dzisiaj najważniejsze dla rozwoju Śląska i naszego regionu? 
ADAM GAWĘDA: Wielkim problemem jest stan dróg. Poprawa infrastruktury to szansa, aby Śląsk rozwijał się  
w sposób zrównoważony. Nie możemy dopuścić do tego, by gminy wiejskie i mniejsze miasta nie były dobrze 
skomunikowane z aglomeracjami. Tylko taki kierunek może zapewnić zmniejszanie dysproporcji, także w sferze 
bezrobocia, które nadal pozostaje zbyt wysokie. Dlatego wielokrotnie poruszałem problem koniecznych remontów  
i modernizacji dróg, szczególnie 933 na odcinku Wodzisław Śl. – Mszana, do autostrady A1 oraz 936 na odcinku 
Zawada – Kokoszyce.  
Górnictwo przeżywa ostatnio poważne problemy. Zorganizował Pan konferencję pt.: "Górnictwo - 
perspektywa 2050, rozwój Województwa Śląskiego w symbiozie z górnictwem". Po co kolejna 
konferencja skoro według Unii węgiel jest niepotrzebny? 
ADAM GAWĘDA: Ta konferencja była potrzebna. 
Pokazałem perspektywy górnictwa węgla kamiennego 
mocno podkreślając co nas niepokoi i co należy zrobić,  
aby sektor mógł dobrze funkcjonować. Musimy pamiętać  
o tym, że górnictwo pozostaje na Śląsku ważną branżą  
i istotnym pracodawcą. Bezpieczne, efektywne i wydajne 
górnictwo oznacza rozwój naszego regionu. Dlatego ważne 
jest by stworzyć warunki dla ustabilizowania tego sektora. 
Uczestnicy sympozjum podpisali apel skierowany  
do Premier Ewy Kopacz i Rządu RP, w którym podkreślono 
min.: potrzebę wyrażenia zdecydowanego sprzeciwu 
Rządu wobec polityki dekarbonizacyjnej UE, konieczność 
opracowania strategii dla górnictwa węgla kamiennego 
oraz potrzebę podjęcia prac nad programem dla Śląska  
z udziałem wszystkich interesariuszy.  
Jak  widzi Pan rolę Senatora w regionie? 
ADAM GAWĘDA: Moim zdaniem Senat powinien być 
bardziej aktywny, a Senator takim rzecznikiem, 
„powiernikiem” najważniejszych regionalnych spraw  
w parlamencie. Powinien współpracować z władzami 
gmin, miast i powiatów reprezentując interesy  
ich mieszkańców w Senacie 
Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia. 
ADAM GAWĘDA: Dziękuję i pozdrawiam wszystkich 
czytelników. 

„Poprawa infrastruktury, dobra  
  komunikacja i rozbudowa dróg  
  to szansa,  aby Śląsk rozwijał się  
  w sposób zrównoważony.” 

 

O swojej pracy, nowych wyzwaniach i potrzebach Śląska opowiada nam były Poseł  
na Sejm RP, a obecnie Radny Sejmiku Śląskiego i kandydat do Senatu – ADAM GAWĘDA. 

ADAM GAWĘDA  
lat 47, absolwent Politechniki Śląskiej, mgr inż. 
górnictwa i geologii, ekspert polityki surowcowo-
energetycznej, koordynator Biura Strategii w Kompanii 
Węglowej, wcześniej szef inwestycji na kopalni.  
Poseł na Sejm RP VI kadencji - pracował nad ustawą 
Prawo geologiczne i Górnicze, dla której wprowadził 
kilkanaście rozwiązań korzystnych dla sektora 
górniczego oraz ustawą Prawo energetyczne 
rozwiązując problem wykorzystania metanu ze 
śląskich kopalń. Inicjuje działania na rzecz poprawy 
dróg i komunikacji w naszym regionie,  
co zaowocowało włączeniem drogi 933 do programu 
modernizacji. Radny Powiatu Wodzisławskiego  
trzech kadencji, obecnie radny Sejmiku Województwa 
Śląskiego. 
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w numerze:
GOŚCIE ZE STAREGO MIASTA
WSPÓŁCZESNE PSZCZELARSTWO
PAMIĘTAMY...
NA ZDROWIE
PEWNEJ NOCY W WODZISŁAWIU...
WSZYSTKIE DROGI PROWADZĄ DO RZYMU
BIBLIOTECZNE CIEKAWOSTKI
OLDBOJE 2015
FESTYN ZIEMNIACZANY
FESTYN RODZINNY W GODOWIE

Godów ● Gołkowice ● Krostoszowice ● Łaziska ● Podbucze ● Skrbeńsko ● Skrzyszów
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WYŚCIG KOLARSKI
więcej na str. 5

JubILEuSZ OSP 
W GOłKOWICACh

więcej na str. 5

NOWE PRZEDSZKOLE

MIStRZOWIE Ju-JItSu

więcej na str. 8

więcej na str. 7

Najbliższe wybory parlamentarne, które od-
będą się 25 października 2015 roku dla miesz-
kańców naszego regionu, będą spełnieniem 
społecznego oczekiwania zmiany władzy 
w Polsce. W ostatnich latach mieszkańcy Ślą-
ska przekonali się, jak władza Platformy Oby-
watelskiej nie dotrzymuje obietnic. Śląsk stał 
się miejscem protestu społecznego i postu-
latu ratowania polskiego przemysłu. Jednak 
rząd zamiast realnych działań pozoruje nowe 
rozwiązania, których jedynym efektem są ko-
lejne obietnice składane przez przedstawicieli 
władzy publicznej – skupionej na Górnym Ślą-
sku w rękach PO. Tak naprawdę przez ostat-
nie lata słuchaliśmy koncertu obietnic bez po-
krycia składanych przez nowo – stare wła-
dze Platformy. Zmieniały się skompromito-
wane twarze, ale przekaz był zawsze ten sam: 
Uwierzcie Platformie! Tym z Was, którzy jesz-

cze wierzą, proponuję dojechać do większego 
miasta komunikacją publiczną, znaleźć w Wa-
szej miejscowości posterunek policji czy czyn-
ną pocztę lub umówić się na wizytę do leka-
rza – specjalisty.

To nie będzie propagandowy obrazek z po-
dróży Pani Ewy Kopacz „Pendolino” między 
polskimi metropoliami, ale rzeczywisty obraz 
funkcjonowania Polski w XXI wieku.

Czas już nie wierzyć w puste obietnice, ale 
zmienić tę skompromitowaną władzę publiczną. 

Dlatego wybierzmy Prawo i Sprawiedli-
wość, które gwarantuje, że zamiast podziałów 
zainicjuje działania na rzecz rozwoju nasze-
go kraju. Jako Poseł na Sejm RP, wraz z inny-
mi parlamentarzystami Prawa i Sprawiedliwo-
ści, będę dbał o rozwój Śląska. Zawsze  dzia-
łałem na rzecz wzmocnienia wartości rodzi-
ny. Popieram obniżenie wieku emerytalnego 
i podniesienie kwoty wolnej od podatku. Mój 
wybór Prawa i Sprawiedliwości jest podykto-
wany troską o przyszłość młodego pokolenia, 
miejsca pracy dla mieszkańców regionu i rów-
ne traktowanie Polaków. 

W Sejmie działam od 2005 roku zawsze 
w szeregach Prawa i Sprawiedliwości. Jestem 
dumny, że jako Ślązak i mieszkaniec Rybnika 
reprezentuję tę partię od ponad 15 lat w na-
szym regionie.

W najbliższych wyborach będę kandydował 
ponownie z listy Prawa i Sprawiedliwości do 
Sejmu RP w regionie rybnickim. Nie będę gło-
sił z tej okazji pustych słów obietnic wybor-
czych. Dotychczas działałem na rzecz naszej 
ziemi i dalej zamierzam skutecznie realizować 
program Prawa i Sprawiedliwości dla Śląska. 
Podobnie jak Wy, mam świadomość, że pro-
blemów nie brakuje – ale jak głosi Beata Szy-
dło: „Damy radę”. Tak, potwierdzę, damy radę 
– dla lepszego Śląska.

Grzegorz Janik
Poseł na Sejm RP

DAMY RADĘ
– DLA LEPSZEGO ŚLĄSKA


