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ŚWIĘTO  
BABĆ I DZIADKÓW

Corocznie organizowane przez członków gołkowickiego koła PZERiI 
spotkanie z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka w tym roku odbyło się 26 
stycznia. Prowadził je Stanisław Fornalski, zastępca przewodniczą-
cego. Po powitaniu przybyłych na uroczystość babć i dziadków złożył 
im życzenia zdrowia,wszelkiej pomyślności i wiele radości z możliwości 
przebywania z wnukami, pomagania im, ale i rozpieszczania. Życzenia 
złożył w imieniu całego zarządu koła, własnym oraz nieobecnego Paw-
ła Grzonki, który przebywał w szpitalu. Przywitał też gości tego spo-
tkania: Judytę Marcol – kier. Ośrodka Kultury w Gołkowicach oraz pro-
boszcza parafii ks. Adama Barona, który po raz pierwszy uczestniczył 
w spotkaniu członków gołkowickiej organizacji emeryckiej.

Tradycją spotkań jest honorowanie jubilatów. Tym razem byli to 
Helena i Stanisław Kubasowie świętujący 55 lat małżeństwa oraz Be-
nedykt Popek obchodzący 80. rocznicę urodzin. Prowadzący złożył 
im stosowne życzenia, dołączając kwiaty i drobne upominki, a nieza-
wodna Borowianka w stałym składzie: Paweł Hajnisz, Czesław Tkocz 
i Jacek Marek wszystkim – babciom, dziadkom i jubilatom – zaśpie-
wała i zagrała „Sto lat”przy poparciu całej sali.

Gołkowickie koło powiększyło się też o dwóch nowych człon-
ków. Zostali nimi Genowefa Dudacy i Józef Mazur, którym Prowa-
dzący wręczył legitymacje z życzeniami zadowolenia z przynależno-
ści do PZERiI i zachęcił do korzystania z wszelkich imprez organizowa-
nych przez koło. Tak więc obecnie gołkowicka organizacja liczy 161 
członków. W porównaniu do roku 2014 ilość ta znacznie spadła. Stan 
na 01.01.2015 r. to 168 członków. W ciągu minionego roku przybyło 8 
a ubyło 17, w tym 9 zmarło, a 8 zostało skreślonych z urzędu.

Jeśli chodzi o spotkania okazjonalne i formy wyjazdowe, to nic się 
nie zmieniło w porównaniu do informacji podanych w listopadzie 
ub.r. na spotkaniu z okazji Dnia Seniora, z tym że wycieczka na Mazu-
ry i wczasy do Dziwnowa mają już pełną obsadę i kilka osób rezerwo-
wych, natomiast są jeszcze wolne miejsca na wczasy do Bułgarii.

Pod koniec części oficjalnej głos zabrał ks. Proboszcz, dziękując za 
zaproszenie. Zwrócił uwagę na pozytywną rolę dziadków w naszych 
rodzinach dwu- czy trzypokoleniowych mieszkających pod jednym 
dachem, podkreślając ich wkład i zaangażowanie w wychowanie tych 
najmłodszych.

Życząc uczestnikom udanego popołudnia i wieczoru, Prowadzący 
zaprosił wszystkich na obiad, a potem do wspólnej zabawy.

A.T.

ORSZAK  
TRZECH KRÓLI

Podobnie jak w latach poprzednich, i w tym roku 6 stycznia, w Świę-
to Objawienia Pańskiego, w Godowie przeszedł orszak Trzech Króli, 
w którym udział wzięli, oczywiście, biblijni Trzej Królowie, członkinie 
KGW w strojach regionalnych, służba liturgiczna wraz z ks. probosz-
czem Krzysztofem Wrodarczykiem oraz dzieci ze Szkoły Podstawo-
wej w Godowie, które przed mszą przedstawiły jasełka. 

Iwona Długi

ZWYCIĘSTWO  
W KONKURSIE  
PLASTYCZNYM

Kolejna edycja powiatowego konkursu plastycznego „Górnicze 
tradycje Ziemi Wodzisławskiej”, którego organizatorem jest Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. i Powiatowy Ośrodek Do-
skonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śl., nosiła tytuł: „ Kopalnia- miej-
sce pracy górnika”. Konkurs skierowany był do uczniów klas 4-6 szkół 
podstawowych powiatu wodzisławskiego. W kategorii klas V pierwsze 
miejsce zajęła uczennica Zespołu Szkół w Skrzyszowie Nikola Pająk, 
która 25 stycznia została zaproszona do siedziby PCKU w Wodzisławiu 
Śl. na uroczyste rozdanie nagród.

Weronika Wnuk-Czerwicka 

N. Pająk – znawczyni górniczych tradycji

Od lewej S. Fornalski, G. Dudacy, J. Mazur

Uczestnicy orszaku Trzech Króli
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Od lewej A. Tomas, B. Popek, H. Kubas, S. Kubas, S. Fornalski
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SZANOWNI MIESZKAŃCY 
GMINY GODÓW!

W 25 dniu stycznia 2016 roku 
odbyła się XVii sesja rady Gminy GodóW. 

Podjęto uchWały W nastęPujących sPraWach:

•	Planów pracy stałych komisji rady Gminy na 2016 rok;
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz statutem gminy prze-
wodniczący każdej komisji zobowiązany jest opracować plan pracy ko-
misji na dany rok kalendarzowy i przedłożyć go radzie gminy do zatwier-
dzenia.

•	udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzi-
sławskiemu na realizację powiatowych przewozów pasażer-
skich o charakterze użyteczności publicznej; 
Gmina Godów udzieli pomocy finansowej w roku 2016 Powiatowi Wo-
dzisławskiemu w kwocie 310 590,00 zł na realizację transportu publicz-
nego zbiorowego na terenie naszej gminy.

•	udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzi-
sławskiemu na realizację zadań z zakresu administrowania dro-
gami;
Przedmiotowa pomoc dotyczy kwoty 2.425.000,00 zł na budowę dróg 
i chodników przy drogach powiatowych na terenie naszej gminy. Po-
wyższa kwota obejmuje przede wszystkim dokończenie remontu pozo-
stałego odcinka ul. 1 Maja w Skrzyszowie. 

•	udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzi-
sławskiemu na realizację zadania z zakresu nadzoru budowla-
nego;
Gmina Godów udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskie-
mu w kwocie 7.000 zł na realizację zadań z zakresu postępowań prowa-
dzonych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na tere-
nie naszej gminy.

•	Przyjęcia planu dofinansowania w roku 2016 form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświa-
towych,dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym;
Co roku organ prowadzący ustala maksymalną kwotę dofinansowania 
opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształce-
nia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane na podsta-
wie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. 

•	określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekruta-
cyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkol-
nych przy szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Go-
dów,oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdze-
nia tych kryteriów;
Rekrutacja do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przy szkołach 
podstawowych odbywa się w kilku etapach. W przypadku równorzęd-
nych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekruta-
cyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole publiczne lub 
oddział przedszkolny nadal dysponują wolnymi miejscami, na drugim 
etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria okre-
ślone w powyższej uchwale, z uwzględnieniem zapewnienia jak najlep-
szej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny. 
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•	Przyjęcia „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie 
Gminy Godów w latach 2016-2018”;
Rada Gminy 21 grudnia 2015 roku stosowną uchwałą określiła politykę 
niskoemisyjną gminy Godów. Inaczej jest w zakresie wymiany źródeł cie-
pła , gdzie wymagane jest uszczegółowienie zapisów Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej w postaci Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Zasto-
sowanie się do wytycznych powyższego Programu umożliwia pozyska-
nie dofinansowania na przedmiotowe działania. Program został opra-
cowany w związku z zakończeniem obowiązywania Programu Ograni-
czenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Godów na lata 2013-2015. 

•	określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy 
Godów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Go-
dów, oraz warunki i zasady korzystania z tych przystanków. 
Zgonie z Ustawą o publicznym transporcie zbiorowym określenie przy-
stanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich 
następuje w drodze uchwały podjętej przez właściwą radę gminy. Przed-
miotowa uchwała ujednoliciła nazwy przystanków, co ułatwi orienta-
cję pasażerów, zwłaszcza takich, którzy nie znają topografii danej miej-
scowości.

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

Antoni Tomas
przewodniczący Rady Gminy Godów

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI 

W 2016 ROKU
Informuje się, iż od 01 stycznia 2016 roku wysokość staw-

ki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ule-
ga zmianie. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
uiszcza się bez wezwania na indywidualny rachunek bankowy od 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Wynosi ona:

•	8 zł w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w spo-
sób selektywny;

•	24 zł w przypadku, gdy są zbierane i odbierane w sposób 
zmieszany – od każdej osoby zamieszkującej daną nierucho-
mość.

terminy uiszczania oPłat:
– do 15 marca za I kwartał
– do 15 czerwca za II kwartał
– do 15 września za III kwartał
– do 15 grudnia za IV kwartał

Referat Podatków i Opłat

OGŁOSZENIE
Od 01 stycznia 2016 roku przestaje obowiązywać na terenie 

gminy Godów opłata od posiadania psów.

Referat Podatków i Opłat
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sołectwo liczba ludności kobiety mężczyźni urodzenia zgony

31.12.1014 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015

GODÓW 1912 1919 980 982 932 937 19 16 29 15

GOŁKOWICE 3852 3884 1941 1960 1911 1924 42 35 24 32

KROSTOSZOWICE 1037 1027 518 513 519 514 7 10 7 13

ŁAZISKA 1734 1735 926 930 808 805 11 21 14 18

PODBUCZE 204 205 100 100 104 105 3 3 1 1

SKRBEŃSKO 944 949 491 491 453 458 9 12 3 11

SKRZYSZÓW 3647 3666 1857 1861 1790 1805 36 30 38 32

RAZEM 13330 13385 6813 6837 6517 6548 127 127 116 122

DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE MIESZKAŃCÓW GMINY GODÓW 
WG STANU NA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

MIESZKAŃCY GMINY GODÓW, KTÓRZY W ROKU 2015 
OBCHODZILI JUBILEUSZ URODZIN 90 LAT I WIĘCEJ

Liczba osób z terenu gminy godów, które zawarły  
związek małżeński:

kobiety  77
mężczyźni 78

Liczba aktów małżeństwa sporządzonych w usc godów: 73
w tym: wyznaniowe  58

cywilne  8
transkrypcja (akt zagraniczny wpisany do polskich ksiąg)  7

100 lat
charlota kruPa Łaziska
Franciszka karWot Skrzyszów

99 lat
maria dudek Gołkowice ur. 03.06. zm. 08.08.

95 lat
anna cichy Gołkowice
anna kloc Skrzyszów
marta sosna Łaziska
anna PoPiołek Godów

94 lata
klara surma Godów
anna kuŚ Krostoszowice
Piotr czyŻ Gołkowice

93 lata
Gertruda czyŻ Łaziska
maria marcol Skrzyszów
zofia tatarczyk Skrzyszów
stanisław osadnik Łaziska
aurelia sontoWska Skrzyszów
Wiktoria skatuła Podbucze

92 lata
henryk koPiec Podbucze
jadwiga GrzeGoszczyk Skrzyszów
józef Goik Skrzyszów

Liczba aktów zgonów sporządzonych w usc godów: 63
w tym: transkrypcja (akt zagraniczny wpisany do polskich ksiąg) 4

Liczba aktów urodzenia sporządzonych w usc godów: 4
w tym: transkrypcja (akt zagraniczny wpisany do polskich ksiąg) 3

Maria Serwotka
USC Godów

maria Filak Krostoszowice
antonia oŚlizło Skrzyszów
Paulina sitek-kozieł Skrzyszów
aniela Wala Skrzyszów

91 lat
anna tolarz Skrzyszów
olga mendrek Krostoszowice
albertyna mikułka Skrzyszów
maria cichy Skrbeńsko
małgorzata Wodecka Łaziska
adela balcar Godów
Wiktoria kaszak Gołkowice
selma bÖhm Krostoszowice

90 lat
Gertruda WoŹniak Skrzyszów
maria tkocz Skrzyszów
elżbieta borek Godów
emilia leŚnieWicz Gołkowice ur. 06.06. zm. 09.08.
edward szymaŃski Gołkowice
maria szymiczek Skrzyszów
lidia Wodecka Łaziska
karol jarzyna Gołkowice
aniela moczała Łaziska
mikołaj drzeniek Krostoszowice
klara Grzonka Skrzyszów

Maria Serwotka
USC Godów

jESTEśmY nr 1 (125)
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BEZBŁĘDNI 
GIMNAZJALIŚCI

serdecznie zaPraszamy do WsPólnej zabaWy!
We wszystkich Ośrodkach Kultury zajęcia prowadzone będą 

w formie 2,5-godzinnych bloków, które zaczynają się o 10:00, a kończą 

ośrodek kultury
 w Godowie

ośrodek kultury
 w Gołkowicach

ośrodek kultury
 w skrzyszowie

ośrodek kultury
 w skrbeńsku

Świetlica
 w Podbuczu

15. 02
poniedziałek
10:00-12:30

Zajęcia plastyczne 
Gry, zabawy, konkursy 

i quizy

Wyprawa na Daleki 
Wschód (pokaz sztuki walki 

taekwondo, tworzymy 
origami)

Konkurs plastyczny 
Tworzymy nasz teatrzyk 

kukiełkowy

16.02
wtorek

10:00-12:30

Wielkie małe 
rzeczy – zabawy 
z mikroskopem 
elektronicznym 

Dyskoteka

Ceramiczne inspiracje
Kurs tańca dla dzieci – salsa

 Zajęcia plastyczne dla 
dzieci 

17. 02
środa

10:00-12:30

Turniej Tenisa 
Stołowego

Seans kinowy,
zabawy z biblioteką 

w Gołkowicach

Klub gracza (turniej 
gry w ping-ponga, gry 

planszowe) 

Zajęcia plastyczne
Stolik gier planszowych

14:00-16:00
Zajęcia świetlicowe

18.02 
czwartek

10:00-12:30

Zajęcia plastyczne
Zabawy ruchowe, gry

Plastyczne zajęcia 
kreatywne

Świat tańca i zabaw (tańce, 
zabawy i inne animacje) 

Turniej ping-ponga dla 
dzieci

Grupowe zmagania 
sportowe

12:00-13:00
Zajęcia plastyczne

19.02
piątek

10:00-12:30

Jaki smak i kolor 
mają witaminy – 

robimy sałatki 
owocowo-warzywne; 
gry, quizy o tematyce 
zdrowego odżywiania

Zajęcia taneczne 
Zajęcia teatralne

12:00-15:00
Zajęcia świetlicowe

22.02 
poniedziałek
10:00-12:30

Zajęcia plastyczne
Gry, zabawy, konkursy 

i quizy

Bajkowy teleturniej (wspólny 
seans bajkowy, quiz, zagadki, 

kalambury) 

Konkurs plastyczny 
Tworzymy nasz teatrzyk 

kukiełkowy

23.02
wtorek

10:00-12:30

Zabawy z fizyką 
i nie tylko – płyn 

Newtonowski
Turniej „1 z 10”

Ceramiczne inspiracje Projekcja filmu dla dzieci 
Zajęcia plastyczne dla dzieci

24.02
środa

10:00-12:30

Dzień z kulturą Śląska 
z Kołem Gospodyń 

Wiejskich

Seans kinowy,
zabawy z biblioteką 

w Gołkowicach

Gry i zabawy 
z KREATORNIĄ STUDIO 

(w programie również słodka 
niespodzianka) 

Zajęcia plastyczne
Stolik gier planszowych

14:00-16:00
Zajęcia świetlicowe

25.02
czwartek

10:00-12:30

Zajęcia plastyczne, 
mali konstruktorzy – 

budujemy sobie

Dzień rozrywki
z KREATORNIĄ STUDIO Dyskoteka z karaoke

Turniej w piłkarzyki 
dla dzieci,

Grupowe zmagania 
sportowe

12:00-13:00
Zajęcia plastyczne

26.02
piątek

10:00-12:30

Zakończenie ferii 
z KREATORNIĄ STUDIO

Zajęcia taneczne, gry, 
zabawy, konkursy i quizy

12:00-15:00
Zajęcia świetlicowe

FERIE ZIMOWE Z GMINNYM CENTRUM  
KULTURY, SpORTU I TURYSTYKI W GODOWIE

o 12:30. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku szkolnym. 
Szczegółowe informacje w Ośrodkach Kultury i na str. internetowej 
www.gckgodow.pl

Od września 2015 do stycznia 2016 roku uczniowie wszystkich 
klas gimnazjum brali udział w kolejnych etapach Szkolnego Konkur-
su Ortograficznego „Bezbłędny Gimnazjalista” organizowanego przez 
nauczycielkę marylę marcol. Do półfinału zakwalifikowało się 14 
uczniów, a do finału 7.

Tytułu Bezbłędnego Gimnazjalisty nie pozwoliła sobie odebrać ali-
cja rupińska z klasy 2B, która wygrała ten konkurs rok temu, a teraz 
powtórzyła swój sukces. Kolejne miejsca zajęli:

ZS SKRZYSZÓW

STYCZEŃ 2016

2. mariusz scheitauer z kl. 1B,
3. bartosz Grabczyński z kl. 1B i bartosz kowalski z kl. 2B,
4. marzena Grabiec z kl. 1A i damian marszolik z kl. 3A,
5. jakub heliosz z kl.1.

21 stycznia Alicja odniosła kolejny sukces – zajęła 2. miejsce w Po-
wiatowym Konkursie Ortograficznym, który odbył się w Gimnazjum 
nr  1 w Wodzisławiu Śl. Jesteśmy dumni z Alicji, która doskonale po-
radziła sobie z bardzo trudnym dyktandem pisanym przez 40 najlep-
szych znawców ortografii ze wszystkich gimnazjów naszego powiatu 
i życzymy jej kolejnych sukcesów – nie tylko ortograficznych!

M. Marcol



6 ludzie tej ziemi

ców), 3 maja czy 11 listopada i we wszystkich innych spotkaniach. 
Nieraz, jak bieda prawdziwie zaglądała już w oczy, przy spotkaniach 
z innymi, równymi sobie, wymykały się słowa: „dla kogo wyciągaliśmy 
gruszki z popiołu?”. W roku 1938 dostaje pracę w Urzędzie Gminnym 
jako woźny (ordynans) z wynagrodzeniem 15 złotych. Czasy znów sta-
ją się niespokojne, zbliża się widmo wojny. Powstańcy dostają rozkaz 
uciekać razem z rodzinami.

1 września 1939 roku. Wojna. Najpierw swoje dyplomy i odznacze-
nia pakuje do słoja i zakopuje w ogrodzie. Rodzina przygotowuje się 
do ucieczki. Niektórzy mieszkańcy już opuszczają domy, przewożąc 
swoje rzeczy na wózkach, lecz nikt nie wie dokąd. A on zakłada swoją 
powstańczą czapkę, bierze swój wysłużony rower, rodzinie każe cze-
kać, a sam jedzie wybadać teren. I tu rozpoczyna się nowy okres w ży-
ciu. Wyjazd, z którego szybko się nie wróci. Zbiera się coraz liczniej-
sza masa uciekających, front się zbliża, słychać odgłosy wysadzanych 
mostów, warkot samolotów, ogólna panika i … dalsza ucieczka, któ-
ra kończy się we Lwowie. Tam nadciągają wojska radzieckie i ucieki-
nierzy dostają się do niewoli. Najpierw zostaje skonfiskowane wszelkie 
mienie: rowery, wartościowe rzeczy i lepsze ubrania. Razem z kamizel-
ką zostaje zabrany zegarek kieszonkowy ze złotym łańcuszkiem, bry-
lantowy brelok wysadzany rubinami, jedyny skarb zachowany z cza-
sów pracy w Westfalii. Odbywa się selekcja poprzez badanie rąk. Twar-
da skóra na dłoniach to „robociarz”, miękka to „burżuje” odsadzani do 
innej grupy. Robociarzami zajmują się komisarze i ogołoconych ma-
sowo pędzą w głąb Ukrainy. Dochodzą do miejscowości Szepietówka 
i tam dostają zgodę na odpoczynek. Z drugiej strony nadchodzi grupa 
polskich jeńców. W gronie tych rozbitków Piotr poznaje swojego syna 
Maksymiliana – wielka radość i serdeczne powitanie, które wzbudza 
zainteresowanie samych dowódców.

Tu trzeba włączyć pewien wątek. Najstarszy syn, Maksymilian, już 
jako rezerwista, zostaje w sierpniu 1939 roku powołany do 23. Śląskiej 
Dywizji w Katowicach i wyjeżdża ze swoją jednostką na ćwiczenia na 
Wołyń. Tam żołnierze dostają się do niewoli. Podczas nieoczekiwane-
go spotkania ojciec z synem sami mogą podjąć decyzję, kto z kim chce 
wyruszyć dalej. Decydują, że każdy pozostanie ze swoją grupą. Syn 
wróci do domu w lutym 1940 roku. Tymczasem w Szepietówce opusz-
czają ich komisarze. Grupa wędrowców stara się przedostać do Lwo-
wa i Przemyśla, byle bliżej domu, lecz tam zagradza drogę pilnie strze-
żona granica. Nikt nie interesuje się uchodźcami, można liczyć jedynie 
na kawałek użebranego chleba. Wojenni tułacze częściowo znajdują 
schronienie w klasztorze we Lwowie. Jakoś trzeba przetrwać zimę. Do-
brzy ludzie dzielą się, czym mogą – czy żywnością czy ubraniem. Głód, 
bieda i wszy. W kwietniu tamtejsze władze zajmują się tułaczami. Jedy-
ny dokument, który ocalał, to dowód osobisty, który był noszony przy-
wiązany do nogi. Po ostemplowaniu dowodu przez władze radziec-
kie zostaje zwolniony do domu. 11 maja 1940 roku to dzień powro-
tu do rodziny w strzępach ubrania, które nadaje się tylko na spalenie. 
Dowód osobisty znów zostaje umieszczony w szufladzie w komodzie. 
Nastają normalne dni. Po nabraniu sił Piotr podejmuje pracę przy od-
budowie toru kolejowego i mostu na trasie czeskie Piotrowice-Zebrzy-
dowice. Rok 1945. Zbliża się front i… strach. Pierwszego maja do wio-
ski wjeżdżają pierwsze oddziały wojsk radzieckich i nastaje oczekiwa-
na wolność. Nie na długo. 4 maja pod wieczór na podwórze zajeżdża 
wojskowy samochód, trzech wysokich rangą oficerów radzieckich wy-
siada z samochodu i pytają o Grima Piotra, że potrzebny za świadka. 
Ze względu na późną porę odkładają wyjazd na następny dzień. Rano 
wyjazd, na szczęście w ostatniej chwili przypomina się dowód osobi-
sty z radziecką pieczątką. Wraca i zabiera go z sobą. Ważny dokument 
zadecyduje o dalszym życiu. Wyjazd, nikt nie wie, gdzie i po co. Mijają 
Wodzisław, Racibórz, siwy włos jeży się na głowie… co dalej? Po połu-
dniu przyjeżdżają na miejsce, lecz nie wie, gdzie jest. Zostaje zamknię-
ty w więzieniu. Więźniowie dzielą się z nim jedzeniem i jednocześnie 

NIEZWYCZAJNY żYWOT  
ZWYCZAJNEGO CZŁOWIEKA

Grim Piotr. Urodził się 4 grudnia 1884 roku w Skrbeńsku jako czwar-
te dziecko z trzynaściorga rodzeństwa. W wieku osiemnastu lat we-
dług tamtejszych potrzeb i odwagi wyjeżdża do Westfalii za pra-
cą i chlebem. W miejscowości Bottrop rozpoczyna pracę w kopalni. 
W 1909 roku żeni się z dziewczyną ze swojej wioski i zabiera ją ze sobą. 
W Westfalii przychodzi na świat czworo dzieci, dwaj synowie i dwie cór-
ki. Tamtejsi Ślązacy łączą się w Towarzystwo Śpiewu. Wybucha I woj-
na światowa i Piotr zostaje powołany do wojska. Po zakończeniu woj-
ny wraca na Śląsk, gdzie rozpoczyna pracę przy budowie szybu „Fry-
deryk" w Gorzycach. Niestety, spotyka go nieszczęście, umiera żona, 
zostawiając dzieci w wieku od trzech do ośmiu lat. W 1919 roku żeni 
się po raz drugi i buduje nieduży dom. Powracają też inni przyjacie-
le i wspólnie organizują Koło Śpiewacze im. Wyspiańskiego, którego 
kilka lat jest prezesem. Nadchodzą lata niespokojne, wybucha pierw-
sze, niedługo potem drugie powstanie, w których bierze udział. Przed 
trzecim powstaniem, poszukiwany przez Grenzschutz, zostaje ostrze-
żony i uchodzi do czeskich Piotrowic. Tam spotyka się z przodujący-
mi działaczami powstań, takimi jak Jan Wyglenda czy Alfons Zgrzeb-
niok. Wstępuje w szeregi POW (Polskiej Organizacji Wojskowej). Zosta-
je mu powierzone zadanie zorganizowania plebiscytu. Z rąk samego 
Alfonsa Zgrzebnioka, założyciela Związku Powstańców Śląskich, otrzy-
muje czapkę powstańczą, dyplom, list pochwalny i odznaczenie – pa-
miątki, które będą przechowywane w futerale w komodzie. Włącza się 
w nurt tworzenia polskości. Zostaje pierwszym wójtem w Skrbeńsku. 
Całe jego biuro to stół z Westfalii i jedna szuflada w komodzie. Po połą-
czeniu gminy Skrbeńsko z Gołkowicami przechodzi do pracy w górnic-
twie. Pracuje w kopalni „Hoym” w Niewiadomiu (od roku 1936 „Igna-
cy”, w roku 1968 włączona do kop. „Rydułtowy”, obecnie kop. zabytko-
wa) i „Emma” (obecnie „Marcel”) w Radlinie. Lecz przychodzą lata kry-
zysu i bezrobocia. Rozpoczyna się daremne poszukiwanie pracy, a na 
utrzymaniu ma już siedmioro dzieci. Pewnego dnia na starym sfatygo-
wanym rowerze jedzie do Rybnika, do swojego kapitana z powstań, 
Jana Wyglendy, który pełni urząd Starosty Powiatowego w Rybniku. 
Zostaje przyjęty, wysłuchany i otrzymuje zaświadczenie, które ma mu 
zapewnić pierwszeństwo w przyjęciu do pracy. Lecz, niestety, pracy 
tej nigdzie nie było. A życie płynie dalej – to na zasiłku dla bezrobot-
nych, to przy budowie mostu w Jastrzębiu czy przy budowie pieca 
w koksowni w Radlinie. Zawsze jednak jako powstaniec w swej czapce 
(całego munduru nigdy się nie dorobił) bierze udział w ważnych uro-
czystościach, takich jak 2 maja (capstrzyk – apel poległych powstań-
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tłumaczą mu, że jest w Nysie. Następnego dnia zostaje wezwany do 
komendy, a tam widzi wojskowe papiery swojego syna Piotra. Imię 
i nazwisko się zgadzają, miejscowość również, tylko nie wiek i wygląd. 
Ojciec boi się i nie zdradza, że to dokumenty syna. Zostaje zwolniony.

I tu znów kilka słów wyjaśnień. Syn, także Piotr, wciągnięty do We-
hrmachtu jak wielu młodych Ślązaków, teraz już rozbitków, zatrzymu-
je się w Nysie, gdzie on i żołnierze z jego oddziału zostają rozbroje-
ni i wzięci do niewoli przez wojska radzieckie. Piotr ucieka, zostawia-
jąc mundur i swoje dokumenty. Stąd te poszukiwania. Tymczasem dla 
naszego bohatera rozpoczyna się nowa walka o przetrwanie. Bez gro-
sza, bez kawałka chleba, poszukuje drogi do domu, wędrując po fron-
towym pobojowisku. Stawia wywrócone drogowskazy, żeby znaleźć 
kierunek. Mija opuszczone mieszkania, żywiąc się tym, co w nich znaj-
dzie. Podczas różnych kontroli legitymuje się dowodem osobistym 
z radziecką pieczątką, która kilka razy ratuje mu życie. Jaka to była wę-
drówka, tylko on wie. I znów 11 maja, ale 1945 roku. Głodny i obdarty 
po sześciodniowej wędrówce wraca pod wieczór do domu. Pierwsze 
słowa to pytanie o syna. Ten już wcześniej wrócił do domu, co przynosi 
ulgę w powojennej już przecież gehennie. Powoli życie wraca do nor-
my, znów odnawiają swą działalność powstańcy. W 1947 roku zostaje 
wybrany sołtysem. Jego dewiza to pomagać ludziom, nigdy nie zro-
bić nikomu krzywdy. Jest wierny swoim obowiązkom i czynny w swo-
ich szeregach. Jako sztandarowy bierze udział we wszystkich uroczy-
stościach. 8 kwietnia 1959 roku syn Maksymilian ginie w wypadku przy 
budowie nowej kopalni „Moszczenica”. 30 czerwca 1959 roku umiera 
żona. Piotr pozostaje w swym domu z najmłodszym synem i synową. 
Dalej aktywny spotyka się ze starymi współtowarzyszami doli i niedo-
li. Zapada na zdrowiu i umiera 4 lipca 1965 roku. W ostatniej drodze to-
warzyszy mu rodzina oraz licznie zebrani mieszkańcy i znajomi. Jaki 
był ten żywot, niech poświadczą słowa uczestników pogrzebu: „Też 
chciałbym mieć taki pogrzeb”, „Na taki pogrzeb trzeba sobie zasłużyć”. 
Jeszcze ktoś inny mówi: „To nie był zwykły pogrzeb, lecz manifestacja”.

Po żmudnych poszukiwaniach w ogrodzie zostają odnalezione za-
kopane w 1939 roku dokumenty. Lecz czas zrobił swoje i papiery te 
w znacznym stopniu uległy zniszczeniu.

Tekst – Wiktoria Kaszak (córka Piotra)
Grafika – Dorota Miśko z d. Grim - (prawnuczka Piotra)

P.S. Pani Wiktoria Kaszak ma ponad 91 lat, a umysł i sprawność fi-
zyczną warte pozazdoszczenia. Życzymy Pani Wiktorii dużo zdrowia, 
radości i wielu jeszcze lat życia wśród rodziny i życzliwych Jej miesz-
kańców Gołkowic (przyp. red.).

MISTERIUM KOLĘDOWE
Taki był tytuł niezwykłego przedstawienia, jakiego 15 stycznia 

w gołkowickim kościele parafialnym mieli okazję wysłuchać i obej-
rzeć miłośnicy muzyki i śpiewu chóralnego. Stało się to za sprawą 
Chóru Akademickiego im. prof. Jana Szyrockiego Zachodniopomor-
skiego Uniwersytetu Technologicznego (wcześniej była to Politech-
nika Szczecińska) w Szczecinie, który przy okazji koncertów w Rybni-
ku i Krakowie przyjechał również do naszej gminy,a z uwagi na ogra-
niczone możliwości występu w kościele w Łaziskach – dał popis swo-
ich umiejętności wokalnych i teatralnych w Gołkowicach, gdzie został 
życzliwie przyjęty przez tamtejszego proboszcza, ks. adama barona.

Gości przywitał i osiągnięcia ChAZUT przedstawił eugeniusz to-
mas, mieszkaniec Gołkowic. Jak to się stało, że chór zawitał do naszej 
gminy?

Wszystko zaczęło się w listopadzie 1952 roku,kiedy to ówczesny 
student Politechniki Szczecińskiej, pochodzący z Łazisk jan szyroc-
ki (29.12.1931-09.04.2003), założył chór akademicki i – co jest ewe-
nementem – od początku jego istnienia do końca życia, czyli ponad 
50 lat, pełnił funkcję dyrektora artystycznego i dyrygenta tego chó-
ru! Po ukończeniu studiów technicznych kształcił się również w kie-
runku muzycznym, m.in. na Wydziale Teorii, Dyrygentury i Kompozy-

cji w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu. Od roku 1978 
był wykładowcą Akademii Muzycznej w Poznaniu, początkowo na sta-
nowisku docenta, a później profesora. Był także inicjatorem utworze-
nia filii tej uczelni w Szczecinie.

Mieszkając i pracując w Szczecinie, nieczęsto odwiedzał rodzin-
ną wieś, gdzie spędził dzieciństwo i młode lata, ale zawsze podkre-
ślał swoje śląskie korzenie i czuł się mieszkańcem Łazisk. Mimo nawa-
łu pracy,wielu obowiązków zawodowych i społecznych,udało mu się 
jednak ze znanym już wtedy w kraju i za granicą chórem pod koniec 
lat 90. przyjechać do swojej rodzinnej miejscowości. Drugi raz chór za-
witał do Łazisk w roku 2004, już po śmierci swojego założyciela i dy-
rygenta (przyjazd związany był ze śmiercią matki prof. Szyrockiego). 
Z okazji św. Cecylii wystąpił wtedy z koncertem w łaziskim kościele, 
a potem został przyjęty przez władze Gminy Godów w WOK w Godo-
wie. Od tamtego czasu skład zespołu się zmienił i jego nowi chórzyści, 
mając ku temu okazję, postanowili odwiedzić rodzinne strony ich Mi-
strza. Tak więc ChAZUT zawitał do naszej gminy po raz trzeci.

Kiedy młody Jan Szyrocki zakładał w Szczecinie chór akademicki, 
nawet w najśmielszych oczekiwaniach nie sądził, że jego zespół zdo-
będzie sławę i uznanie nie tylko w Polsce, ale zaliczony zostanie do 
najlepszych tego typu zespołów akademickich na świecie. Dotychczas 
chór koncertował w 80 krajach świata na 4 kontynentach, m.in. w USA, 
Brazylii, Indiach, Tajlandii, Izraelu, na Wyspach Kanaryjskich, Filipinach, 
na Kubie i prawie we wszystkich krajach europejskich, zdobywając naj-
wyższe trofea w swojej dziedzinie. Skład koncertujący zespołu liczy 80 
osób, zespół przygotowawczy młodych chórzystów – 50, a zespół ab-
solwentów – również 50. W sumie od roku 1952 przez chór przewinę-
ło się ok. 3500 osób. Obecnie dyrektorem artystycznym i głównym dy-
rygentem ChAZUT jest uczeń prof. Jana Szyrockiego, szymon Wyrzy-
kowski.

W Gołkowicach chór wystąpił w składzie 45-osobowym pod dyr. 
katarzyny Ganczarskiej-boreckiej. Miłośnicy muzyki i śpiewu chó-
ralnego usłyszeli kolędy i pastorałki w innych opracowaniach niż te, 
do których przywykliśmy i w ciekawych aranżacjach. Kolędy „Wśród 
nocnej ciszy”, „Gdy się Chrystus rodzi”, Gdy śliczna Panna”, „Jezus ma-
lusieńki”, „Bracia, patrzcie jeno” czy „Mizerna, cicha”, „Jezusek czuwa” 
i zaśpiewane pastorałki zabrzmiały zupełnie inaczej – bardziej uroczy-
ście, dostojnie i nastrojowo. W kościele panowała cisza, atmosfera za-
słuchania i zadumy, co podkreślało wagę Bożego Narodzenia dla ludzi. 
Czyste głosy, piękne stroje i perfekcyjnie wykonane utwory uczyniły 
cały występ emocjonalnym i niecodziennym przeżyciem. 

Dopełnieniem całości był występ kolędników z gwiazdą, aniołem, 
turoniem, diabłem, śmiercią, którzy życzeniami noworocznymi prze-
platali koncert chóru i przekazywali dobrą i wesołą nowinę. Wszystko 
było idealnie dopracowane, a występ niezwykle dynamiczny i ekspre-
syjny, z ruchem scenicznym włącznie. Połączenie chóru ze scenką ko-
lędników dało efekt spektaklu, czyli formy misterium. Profesjonalizm 
w każdym calu. 

Słuchacze oklaskami na stojąco podziękowali wykonawcom za 
wspaniały występ. Warto było poświęcić godzinę na przeżycie czegoś 
tak pięknego, co na pewno prędko się nie powtórzy.

Chór wcześniej zwiedził kościół w Łaziskach i cmentarz, na którym 
spoczywają rodzice prof. J. Szyrockiego. Dzięki przychylności Wójta 
został też ugoszczony obiadem i kawą w remizie łaziskiej OSP.Z ramie-
nia UG w Godowie gośćmi opiekowała się brygida dobisz, Sekretarz 
Gminy, która obdarowała ich pamiątkami promującymi naszą gmi-
nę. Goście otrzymali też płytę zespołu Kalina pn. „Łaziskie pieśniczki”, 
a w imieniu mieszkańców Łazisk przywitał ich sołtys, stanisław ka-
tryniok. Członkowie chóru, którzy byli tu poprzednio, nie szczędzi-
li słów podziwu odnośnie do wyglądu wsi, podkreślając pozytywne 
zmiany. Podobnie też wypowiadali się na temat całej gminy, zwracając 
uwagę na czystość, zadbane i estetycznie zagospodarowane posesje.

Po występie w Gołkowicach goście ze Szczecina od razu pojecha-
li do Krakowa.

D. Gajdosz
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NOWI DZIELNICOWI  
W GMINIE GODÓW

st. sierż. łukasz barteczko
tel. 723 65 474

Rejon nr 1 – Gołkowice, Skrbeńsko i Skrzyszów

asp. bogdan kura
tel. 723 653 802

Rejon nr 2 – Godów, Łaziska, Podbucze, Krostoszowice

Kontakt z dzielnicowymi Komisariatu Policji w Gorzycach przez 
dyżurnego: tel. (32) 412-05-10

Daniel Wodecki

Festiwal Kolęd i Pastorałek, który 10 stycznia br. odbył się po raz 
10. w naszej gminie, zamknął jeden rozdział kolędowania w godow-
skim kościele. Muzyka świąt Bożego Narodzenia wszystkich nas ubo-
gaca. Tym bardziej, kiedy możemy słuchać przy stajence najciekaw-
szych opracowań kolędowych i wokalnych, i instrumentalnych. Tego-
roczny koncert był wyjątkowy. Artyści pokazali najwyższy poziom mu-
zyczny i co najważniejsze, udało im się zachęcić do wspólnego śpiewu 
świątynię wypełnioną po brzegi słuchaczami.

Wystąpili: Gminna Orkiestra Dęta z Gołkowic pod dyrekcją ryszar-
da Wachtarczyka, klaudia szewczyk ze Społecznego Ogniska Mu-
zycznego w Rybniku, Chór Kameralny Ad libitum… z Pszowa pod 
dyrekcją izabelli zieleckiej-Panek, chór Absolwent ze Skrzyszowa 
pod kierownictwem małgorzaty tolarz, Piotr Wdowczyk z Jastrzę-
bia-Zdroju, chór Gloria z Żor, chóry Belcanto i A'vista z Katowic-Mur-

ORTOGRAFICZNA CORRIDA
25 stycznia w Szkole Podstawowej w Gołkowicach odbył się kon-

kurs ortograficzny zorganizowany przez nauczycielki: beatę bienię, 
elżbietę krzysztofczyk-kosek i annę bierońską.

Na arenie stanęli najlepsi pogromcy byków – uczniowie pięciu szkół 
z gminy Godów: Gołkowic, Godowa, Skrzyszowa, Łazisk i Skrbeńska. 
Niestrudzeni tropiciele błędów ortograficznych odbyli żmudną wę-
drówkę wraz z obieżyświatem Marco Polo. Podróżowali wzdłuż Żółtej 
Rzeki, podążali Jedwabnym Szlakiem, by na koniec zdobyć cenniejszy 
niż dwudziestokaratowy, żółtozłoty diament – tytuł Mistrza Ortografii. 
Bezbrzeżna przestrzeń dyktanda stała się areną do walki z podstęp-
nymi bykami.

Niekwestionowaną pogromczynią – Mistrzynią Ortografii – została 
Paulina herman, reprezentująca Szkołę Podstawową w Godowie. Tuż 
za nią, na 2. miejscu, uplasowała się marta musioł – uczennica Szko-
ły Podstawowej w Gołkowicach, a trzecią pozycją mógł się poszczycić 
tomasz Posanow – również ze Szkoły Podstawowej w Godowie. Zwy-
cięzcom serdecznie gratulujemy i życzmy dalszych sukcesów w corri-
dach ortograficznych.

Elżbieta Krzysztofczyk-Kosek

Wszyscy uczestnicy konkursu ortograficznego

Od lewej P. Herman, M. Musioł i T. Posanow
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„ADESTE FIDELES” ZA NAMI
cek pod dyrekcją teresy stanisz, Chór Oktoich przy Cerkwi Prawo-
sławnej św. Cyryla i Metodego we Wrocławiu i Prawosławnego Ordy-
nariatu WP Garnizonu Wrocław pod dyrekcją ks. Grzegorza cebul-
skiego oraz Wodzisławska Orkiestra Rozrywkowa pod dyrekcją mar-
ka soboty.

Program muzyczny był ucztą duchową dla wszystkich obecnych. 
Kulinaria, jak zwykle, niebiańskie. Bezpieczeństwo przyjezdnych do-
pięte na ostatni guzik. Wszyscy organizatorzy dali z siebie wszystko. 
Godnie reprezentowali naszą gminę. Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim sponsorom. Niech hasło tegorocznego festiwalu – słowa św. Au-
gustyna: „Śpiewajcie głosem, śpiewajcie sercem, śpiewajcie ustami, 
śpiewajcie całym swoim życiem” – prowadzi nas przez cały 2016 rok. 

Jolanta Kulej
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marcela Władarz-Wasiluk 
(06.09.1960-16.01.2016)

To nie będzie osobiste wspomnienie. Raczej próba naszkicowania 
portretu bardzo dobrego nauczyciela. Koleżanki po fachu, która przez 
ponad trzydzieści lat pracy z młodzieżą emanowała serdecznością, ra-
dością życia, energią. Która miała w sobie wolę do zmian i elastycz-
ność, ale nigdy nie było w niej zgody na konformizm. Miała odwagę 
w wyrażaniu własnych poglądów, w mówieniu prawdy wbrew poli-
tycznej porawności – a to chyba najlepsza rekomendacja dla nauczy-
ciela historii.

Pani Marcela Wasiluk rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej w Ła-
ziskach. Później związała swoje życie zawodowe z Gimnazjum w Goł-
kowicach. Poza nauczaniem historii prowadziła także lekcje WOS, geo-
grafii i WDŻ. O tym, jak bardzo zaangażowana była w swoją pracę, ile 
czasu i wysiłku poświęciła uczniom, niech zaświadczą następujące 
fakty.

Opiekowała się gazetką „Szkolne Echo”, a za jej prowadzenie otrzy-
mała wyróżnienie w konkursie organizowanym przez redakcję „No-
win“ oraz nagrodę II stopnia w wojewódzkim konkursie gazetek szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych organizowanym przez Miej-
skie Centrum Kultury – Ośrodek Edukacji Kulturalnej w Mysłowicach.

Pani Wasiluk od początku istnienia gimnazjum redagowała kroni-
kę szkolną. Przez kilka lat zajmowała się kącikiem patrona gimnazjum 
– porucznika pilota Franciszka Surmy.

Propagowała wśród młodzieży kulturę regionu, biorąc udział 
w przygotowaniu dni kultury śląskiej pod nazwą Śląskie Pejzaże. Ich 
głównym celem było popularyzowanie gwary śląskiej i dziedzictwa 
kulturowego naszego regionu, rozwijanie zainteresowań historią i tra-
dycjami, kształtowanie własnej tożsamości oraz poczucia odpowie-
dzialności za tradycję. Fascynacją naturą także dzieliła się z młodymi 
– wielokrotnie przygotowywała i prowadziła nocne obserwacje astro-
nomiczne, podczas których uczniowie oglądali przez lunety i teleskop 
niebo nad Gołkowicami.

Wielu uczniów wspomina Panią Wasiluk jako znakomitą wycho-
wawczynię – osobę, której można było zaufać, wyrozumiałą, dążącą 
do porozumienia, pełną dystansu do siebie i świata.

Tę funkcję pełniła nieprzerwanie od początku kariery Były to lata: 
1984-1989, 1989-1994, 1994-1999, 2000-2003, 2003-2006, 2006-2009, 
2011-2014. Opiekując się swoimi wychowankami, podejmowała wie-
le działań, które składały się na proces wychowawczy. W celu integro-
wania uczniów organizowała szereg imprez klasowych: wycieczki jed-
no - i wielodniowe (m.in. do Warszawy, Wrocławia, Kołobrzegu, Dziw-

nowa, Krakowa, w Góry Świętokrzyskie, Beskidy), wyjazdy do kina, na 
lodowisko, wyjścia na wspólne ogniska. Jej wychowankowie chętnie 
brali udział w imprezach szkolnych. Na zakończenie edukacji w gim-
nazjum przygotowywała wraz z nimi akademie pożegnalne i komersy.

Pani Marcela była osobą ciekawą świata i swoją podróżniczą pa-
sją zarażała także uczniów. Zainicjowała liczne wyjazdy na wycieczki 
programowe – do Muzeum Archeologicznego w Raciborzu, Muzeum 
w Pszczynie, Muzeum Auschwitz-Birkenau. Ceniła sobie także współ-
pracę z Gminą Godów. Corocznie w latach 2001-2010 organizowała 
spotkania uczniów gimnazjum z jej władzami.

W ramach współpracy z czeską szkołą w Karwinie realizowała pro-
gram innowacyjny propagujący wiedzę o Czechach – „Lech i Czech 
na europejskim szlaku”. Program zakładał przybliżenie społeczności 
uczniowskiej wiedzy o naszych sąsiadach w zjednoczonej Europie. 
W trakcie programu gimnazjaliści poznawali historię, geografię i kul-
turę Czech oraz nawiązywali współpracę z czeską młodzieżą. Od 2002 
r. współorganizowała zawody rekreacyjno-sportowe pod nazwą Ma-
newry Jesienne. Początkowo miejscem zawodów była polana w łazi-
skim lesie, a następnie w Podgórniku. Od 2005 do 2012 roku, po nawią-
zaniu kontaktów ze Stacją Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu Śl., 
zawody odbywały się na terenie tej stacji.

Wielokrotnie organizowała Mityngi Profilaktyczne w ramach Gmin-
nego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych. Prowadząc koło zainteresowań pod nazwą Koło Młodego Oby-
watela, organizowała wycieczki uczniów do lokalnych zakładów pra-
cy w celu przybliżenia uczniom zagadnień związanych z zasadami go-
spodarki wolnorynkowej oraz przedsiębiorczości. Odwiedziny w lokal-
nych przedsiębiorstwach były dla nich inspiracją do dokonania wybo-
ru zawodu.

Za swoje osiągnięcia Pani M. Wasiluk otrzymała nagrody dyrektora 
szkoły w latach: 2006, 2007, 2008 i 2012, a w roku 2015 Nagrodę Wój-
ta Gminy Godów.

Wydaje się, że to dorobek zawodowy nie jednego, ale kilkorga na-
uczycieli. To bardzo dużo, ale mam przekonanie, że aby opowiedzieć 
o nauczycielu, należałoby pozwolić przemówić uczniom. Proszę ich 
zapytać.

Pani Marcela zmarła nagle 16 stycznia br. Cześć Jej pamięci!

Agata Marcinkowska
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ZS GOŁKOWICE

STYCZEŃ 2016

„Nie umiera ten,
kto zostaje w pamięci żywych”
Wszystkim, którzy w bolesnych dla nas chwilach okazali nam 

wiele serca, życzliwości i przekazali wyrazy współczucia
oraz uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej mojego Ojca

śp. jana brzeziny
delegacji pracowników Urzędu Gminy Godów,

delegacjom szkół i przedszkoli,
pocztowi sztandarowemu górników z Godowa,

Koleżankom i Kolegom z Referatu Oświaty, Kultury
i Polityki Społecznej,

Rodzinie z Godowa i Przyjaciołom,
a także za złożone kwiaty i wieńce

serdeczne podziękowanie składa
córka Jadwiga Szczotok z rodziną

NIE WSZYSTEK UMRĘ…
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TENISIŚCI GWIAZDY 
pNĄ SIĘ W GÓRĘ

Coraz lepiej radzą sobie w rozgrywkach III ligi śląskiej tenisa stoło-
wego tenisiści Gwiazdy Seger Skrzyszów. Druga część rozgrywek jest 
w ich wykonaniu bardzo udana. Na jedną kolejkę przed końcem I se-
rii drużyna Gwiazdy ma zapewnione I miejsce i drugą serię będzie gra-
ła w grupie mistrzowskiej. W ostatnich sześciu kolejkach skrzyszowska 
drużyna uzyskała wyniki:

 LKS LESZnIanKa LESZna GÓRna 4:6 GWIaZda SEGER SKRZYSZÓW
(Jabłoński 2,5, Balawajder 1,5, Juzek, Stebel po 1)

 GWIaZda SEGER SKRZYSZÓW 5:5  UKTS SOKÓŁ III ORZESZE
(Jabłoński 2,5, Balawajder 1,5, Juzek 1)

 MUKS JEdYnKa PSZÓW 7:3 GWIaZda SEGER SKRZYSZÓW
(Balawajder 2,5, Jabłoński 0,5)

 GWIaZda SEGER SKRZYSZÓW 6:4 LKS POGÓRZE
(Jabłoński,Balawajder,Juzek,Stebel po 1,5)

 LITS andERS II ŻYWIEC 3:7 GWIaZda SEGER SKRZYSZÓW
(Balawajder, Jabłoński po 2,5, Juzek, Stebel po 1)

 KS OGnIWO ROGOźna ŻORY 4:6 GWIaZda SEGER SKRZYSZÓW
(Jabłoński, Balawajder po 2,5, Juzek 1)

B.O. 

COŚ NOWEGO DO OGRODU
Każdy właściciel ozdobnego ogrodu za punkt honoru stawia sobie 

uprawię gatunku, którym mógłby zadziwić sąsiadów i znajomych. Ga-
tunkiem, który warto polecić do zdobycia i posadzenia, jest aktinidia. 
Jest to pnącze ozdobne z dużymi kwiatami (do 2 cm) oraz kolorowymi 
lub przebarwiającymi się jesienią liśćmi. Dodatkową zaletą aktinidii są 
jadalne owoce o wysokiej wartości biologicznej. Zawierają dużo wita-
miny C (trzy razy więcej niż czarna porzeczka) oraz witaminy z grupy B 
i witaminę PP. Owoce aktinidii można spożywać w stanie świeżym lub 
przetworzonym. Można z nich także robić przetwory i używać do sa-
łatek i wypieków.

Aktinidia jest gatunkiem egzotycznym. Pochodzi z Dalekiego 
Wschodu, gdzie dziko rośnie około 30 gatunków. Na skalę produkcyj-
ną uprawia się gatunek Aktinidia chinensis, której owoce znane są pod 
nazwą kiwi. Przy zakupie roślin powinno się zwrócić uwagę na pien-
ność. Większość gatunków i odmian aktinidii jest dwupiennych. Zna-
czy to, że występują okazy żeńskie i męskie. Dla uzyskania owoców 
niezbędne jest ich sadzenie obok siebie.

W Polsce można spotkać dwa owocujące gatunki: aktinidię pstro-
listną (A.kolomicta) i aktinidię ostrolistną (A.arguta). Odmiany tych ga-
tunków znoszą spadki temperatur do -25 stopni Celsjusza, a nawet do 
– 40. Owoce przypominają agrest, o długości 2-5 cm, zwykle zielonka-
we lub żółte z licznymi drobnymi nasionkami.

Aktinidia pstrolistna w swej ojczyźnie dorasta do 10 m długości, 
a u nas do 4-6 m. Początkowo wymaga przywiązywania pędów do 
podpór. Spotykaną u nas odmianą jest Dr. Szymanowski. Jest samo-
pylna. Owoce, dojrzewające w sierpniu, są długości 2,5 cm. Innym ga-
tunkiem spotykanym w Polsce jest aktinidia ostrolistna. Jest to wyso-
kie pnącze, dorastające w ojczyźnie do 25 m, u nas do 10 m. Owoce 
dojrzewają na przełomie września i października. Odmiany tego ga-
tunku są mniej wytrzymałe na mróz niż poprzedni. W Polsce spotyka-
ne są jeszcze dwie inne odmiany: Issai i Weiki.

Z „Kalendarza Rolników 2016”

KRZyżówKA

znaczenie WyrazóW
Poziomo:
a-1 nakrycie głowy; a-10 Robert, aktor; b-6 np. bezpieczeństwa; 
c-1 na nogach; c-10 Małe i Wielkie; d-6 prawny; e-1 Wojciech,t eni-
sista; e-9 Magdalena, malarka; F-5 amerykański aktor, reżyser; G-1 
warszawski klub sportowy; G-9 alfabet rzymski; h-5 kurcz; i-1 mała 
świnka; i-10 zespół muzyczny; j-6 okres godowy u ryb; k-1 kredy-
tu, długu; k-10 zawody sportowe prowadzone na wodzie; l-6 wilk 
preriowy.

Pionowo:
1-e wyskoczył z konopi; 2-a ma je czosnek; 2-i dawniej: porwanie 
panny; 3-e błoto, bajoro; 4-a dwa małe jasne; 4-i śląska gra w kar-
ty; 5-e filozof afrykański; 6-a mieszkaniec Baku; 6-h malec, brzdąc; 
7-d rzeka we Włoszech; 8-a mucha, pszczoła, osa; 8-h miejsce 
w ziemi, z którego wypływa woda; 9-d miasto we wschodniej Pol-
sce; 10-a legendarny kielich; 10-i miejsce dla tenisistów; 11-e pa-
pier wartościowy; 12-a drewniane mieszadło; 12-i Jimmy, gitarzy-
sta; 13-e film z roku 2014; 14-a narzędzie do rytowania; 14-i kiedy 
idzie, podkuj buty; 15-e widziadło.

hasło:
k-1, h-6, c-1, i-4, b-9, e-3, G-13, j-7, a-2, d-8, b-10, i-3, F-5, h-1, c-6, 
e-14, h-8, G-9, l-7, e-12, i-5, l-12, e-5, k-4, a-8, d-8, G-1, F-9, a-5, e-4, 
i-2, b-6, F-7, e-15, d-8, j-2, e-10, k-11, G-14, G-5.

Wśród Czytelników,którzy do 26 stycznia br. nadeślą prawidło-
wo rozszyfrowane hasło krzyżówki, rozlosowane zostaną nagrody 
książkowe.

Za prawidłowo odgadnięte hasło z nr. 11 (123) nagrody wyloso-
wały: magdalena mendrela z Gołkowic, Gabriela Władarz z Ła-
zisk i hanna rychel z Jastrzębia-Zdroju. Gratulujemy!

Hasło brzmiało: Jeżeli w styczniu pszczoła z ula wylatuje, rzadko 
dobry rok nam zwiastuje.

Nagrody należy odebrać w Ośrodku Kultury w Gołkowicach 
w godzinach jego pracy.
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W BIBLIOTEKACH…
Początek roku to dobry czas na podsumowania i statystyki. W 2015 

roku z usług bibliotek skorzystało 2 363 czytelników, którzy odwiedzili 
nas aż 22 411 razy! Najwięcej użytkowników zarejestrowała biblioteka 
centralna w Godowie, bo aż 1050. Ogółem odnotowano 40 347 wypo-
życzeń zbiorów na zewnątrz. Dla użytkowników zorganizowano 141 
działań edukacyjno-kulturalnych, które skierowane były zarówno dla 
dzieci, jak i dorosłych. Działalność biblioteki za 2015 rok obrazuje pre-
zentacja, zamieszczona na stronie internetowej placówki.

Nowy rok rozpoczął się od I Bibliotecznego Turnieju Szachowego, 
który odbył się 5 stycznia. Skierowany był do dzieci uczących się tej 
królewskiej gry w bibliotece pod okiem instruktorki Iwony Wilk oraz 
zaproszonych rodziców i opiekunów. Turniej rozegrano systemem 
szwajcarskim i składał się on z 7 rund. Nad prawidłowym przebiegiem 
rozgrywek czuwała sędzia szachowy Ewa Mentel. Spośród 17 uczest-
ników wyłoniono zwycięzców wśród dzieci i dorosłych, którzy wyróż-
nieni zostali medalami. Puchar Dyrektora GBP przyznano zwycięskiej 
rodzinie – Michałowi i Sylwestrowi Płusom. Wyniki rozgrywek:

DzIeCI
I miejsce – Michał Płusa
II miejsce – Tomasz Posanow
III miejsce – Justyna Bebek

DoroślI
I miejsce – Karol Szłapa
II miejsce – Karol Bebek
III miejsce – Sylwester Płusa

Nietypowe spotkanie odbyło się w trzecim tygodniu 2016 roku – sta-
łe uczestniczki bibliotecznych działań zorganizowały szkubaczki! Trwa-
ły one trzy dni. Na Bibliotecznych Warsztatach Twórczych uczestniczki 
tworzyły świnki-skarbonki, poznając technikę paper mache. Na kolejne 
warsztaty zaplanowano tworzenie ozdób wielkanocnych i filcowanie.

Dla najmłodszych dzieci zorganizowano zajęcia w ramach projektu 
Bajkowa edukacja globalna z teatrzykiem kamishibai. W ramach Progra-
mu edukacja globalna dla najmłodszych godowska placówka otrzyma-
ła pakiet materiałów edukacyjnych, w tym trzy komplety kart do pre-
zentowania obrazkowych teatrzyków kamishibai. Celem zajęć czytel-
niczo-edukacyjnych, które odbyły się 22 stycznia, było uświadomienie 
najmłodszym znaczenia lasów dla życia na ziemi. 

Podczas spotkania pt. Czy warto szyć samemu? jego bohaterka, Doro-
ta Zgodzaj z Godowa opowiedziała, jak rozpocząć swoją przygodę z szy-
ciem oraz jak odkryć w sobie pasję. Licznie zebrani mieszkańcy mogli zo-
baczyć efekty pracy pasjonatki, ponieważ spotkaniu towarzyszyła wysta-
wa stworzonych przez nią ubranek dla dzieci, w tym stroje karnawałowe.

Odwiedzający bibliotekę jeszcze w lutym mają okazję zobaczyć 
wyjątkową wystawę zdjęć Wojciecha BOOGIE Bajera. Fotografie, 
które składają się na wystawę, prezentują osobisty punkt widzenia lu-
dzi i miejsc w różnych zakątkach świata. Wystawa przedstawia zdjęcia 
zrobione głównie na ulicach Azji i Afryki (Indie, Wietnam, Birma, Japo-
nia, Zanzibar, Madagaskar czy RPA).

Katarzyna Holesz

ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA 
W PRZEDSZKOLU 

W Przedszkolu Publicznym w Godowie zapraszanie babć i dziad-
ków na uroczystość z okazji ich święta jest tradycją na stałe wpisa-
ną w repertuar imprez przedszkolnych. Są to dni niezwykłe, nie tylko 
dla dzieci, ale przede wszystkim dla zaproszonych gości, gdyż Babcia 
i Dziadek to bardzo ważne osoby w życiu każdego dziecka. To dni peł-
ne uśmiechów, wzruszeń, dumy, łez i radości. 

Uroczystości odbyły się w 13 i 14 dniu stycznia, po raz pierwszy 
w nowej sali gimnastycznej, więc licznie przybyli goście mogli zasiąść 
na widowni. W trakcie spotkań babcie i dziadkowie mogli podziwiać 
swoje pociechy w różnych formach artystycznych.

Dzieci przedstawiły swój program, który składał się z dwóch części. 
Pierwsza to przedstawienie jasełek, a druga to wzruszające wiersze i pio-
senki okolicznościowe, związane tematycznie ze Dniem Babci i Dniem 
Dziadka. Były też życzenia i odśpiewanie „Sto lat”. Na twarzach dzieci wi-
dać było ogromną radość oraz skupienie. Maluchy wręczyły wykonane 
prezenty ukochanych gościom. Wszyscy z dumą patrzyli na swoje wnu-
częta, które włożyły wiele wysiłku w to, aby jak najlepiej wyrazić swoją 
miłość i szacunek. Po obejrzeniu występów goście zostali zaproszeni na 
słodki poczęstunek przy kawie przygotowany przez mamusie.

Mamy nadzieję, że ten dzień na długo pozostanie w pamięci zarów-
no dzieci, jak i dziadków.

Izabela Gardyan

RODZINNE SPOTKANIA 
W PRZEDSZKOLU

Styczeń w łaziskim przedszkolu okazał się ciepły za sprawą wyjątko-
wych gości, jakimi są Babcia i Dziadek. Każdy wie, że dziadkowie to bar-
dzo ważne osoby w życiu dziecka, a Dzień Babci i Dzień Dziadka to naj-
piękniejsze dni, w których zarówno dziadkowie, jak i wnuczęta obda-
rzane są szczególnymi dowodami miłości. Program artystyczny upewnił 
przybyłych gości w tym, że ich wnuczęta posiadają zdolności muzyczne, 
taneczne oraz aktorskie. To właśnie dla nich przedszkolaki pięknie re-
cytowały wiersze, radośnie śpiewały piosenki i wesoło tańczyły. Dzieci 
wręczyły laurki i niespodzianki swoim kochanym dziadkom, a następnie 
wszyscy zostali zaproszeni na przygotowany z tej okazji słodki poczę-
stunek oraz wspólną zabawę i konkursy. Gościom towarzyszyły radość, 
uśmiech oraz łzy wzruszenia. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci 
zarówno dzieci, jak i dziadków. Dziękujemy wszystkim Babciom i Dziad-
kom oraz zaangażowanym Rodzicom.

Agnieszka rajwa i Dorota Jędrusik

Wszyscy uczestnicy BTS Występ Serduszek z okazji Dni Babci i Dziadka

Krasnoludki w czasie występu
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