
w numerze:
INFORMACJE SAMORZĄDOWE
PROGRAM 500+ I INNE ŚWIADCZENIA GMINNEGO 
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GODOWIE
GRAND PRIX OKRĘGU W SKACIE
W NAJBLIŻSZYM CZASIE W GMINIE GODÓW
SUKCESY GOŁKOWICKIEJ MŁODZIEŻY 
W POWIATOWYCH ZMAGANIACH
IN MEMORIAM…

RAFAŁ SITEK ZWYCIĘZCĄ POWIATOWEGO 
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

więcej na str. 7

I PO FERIACH Z GCKSIT W GODOWIE
więcej na str. 8

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 
Z WIZYTĄ W GIMNAZJUM 

W GOŁKOWICACH

SKRZYSZOWIANKA
CZŁOWIEKIEM ROKU 2015

więcej na str. 6

więcej na str. 5

Godów ● Gołkowice ● Krostoszowice ● Łaziska ● Podbucze ● Skrbeńsko ● Skrzyszów
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Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych
życzymy Państwu samych radosnych chwil,
a także wiosennego optymizmu, który jest

źródłem siły i motywacji, inspiruje do działania
oraz do podejmowania dobrych decyzji.

Niech będzie to również czas odpoczynku
w rodzinnym gronie,  

wypełniony szczęściem i miłością najbliższych.

Rada i Wójt Gminy Godów

Wszystkim Kobietom z okazji Ich święta  
życzymy wszystkiego co najlepsze,

nieprzejednanej wiary we własne umiejętności,
pewności siebie i wielkiej wytrwałości.

Rada i Wójt Gminy Godów

20 LAT i 5/12
Szanowni CzytelniCy!

Dokładnie tyle czasu trwała nasza 
przygoda z gminną gazetą „Jesteśmy”. 
Tak się złożyło, że współtworzyliśmy tę 
gazetę od początku jej istnienia, czyli od 
września 1995 roku. Byliśmy członkami 
wszystkich dotychczasowych składów re-
dakcyjnych. Na pewno mieliśmy wzloty 
i upadki, ale przetrwaliśmy różne zawiro-
wania i udało nam się wypracować swo-
isty kształt tego czasopisma i zyskać wie-
lu sympatyków.

Czytelnikom dziękujemy za każde do-
bre słowo, za dowody sympatii i nierzad-
ko uznania, za każdy przychylny gest. Za 
współpracę zaś dziękujemy Współtwórcom 
gazety: inicjatorom jej powstania, człon-
kom zespołów redakcyjnych, redaktorom 
technicznym, autorom tekstów, władzom 
samorządowym gminy Godów oraz GCKSiT 
w Godowie, a także Panu Henrykowi Prut-
kowi, który od pierwszego numeru do koń-
ca 2015 roku drukował nasze „Jesteśmy”. 
Nie chcemy nikogo pominąć, więc dzięku-

jemy Wszystkim, którzy w jakikolwiek spo-
sób z nami współpracowali i przyczynili się 
do obecnego wizerunku czasopisma.

Zredagowaliśmy 125 numerów i czas 
oddać gazetę w inne ręce. Mamy nadzie-
ję, że nowy skład redakcyjny spełni ocze-
kiwania Czytelników i doprowadzi do 
jeszcze większego zainteresowania cza-
sopismem.

Z serdecznymi pozdrowieniami!
Aurelia Tomas 

Bernard Oślizło

Powiatowy Konkurs Plastyczny „Zakochany Anioł”
(więcej na str. 7) Gminny Turniej Szachowy szkół podstawowych i gimnazjów (więcej na str. 8)

I po feriach z GCKSiT w Godowie (więcej na str. 8)
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HARMONOGRAM ZEBRAŃ 
WIEJSKICH W 2016 ROKU 

NAZWA 
SOŁECTWA

DATA I DZIEŃ 
ZEBRANIA GODZINA MIEJSCE ZEBRANIA

Gołkowice 09.03.2016 r. 17.00
Ośrodek Kultury 
w Gołkowicach 
ul. 1 Maja 101

Skrzyszów 10.03.2016 r. 17.00
Ośrodek Kultury 
w Skrzyszowie 

uL. Wyzwolenia 12

Podbucze 11.03.2016 r. 17.00
Świetlica Wiejska 

w Podbuczu
ul. Wiejska 17

Godów 14.03.2016 r. 17.00
Ośrodek Kultury 

w Godowie
ul. 1 Maja 93

Skrbeńsko 18.03.2016 r. 17.00
Ośrodek Kultury 

w Skrbeńsku 
ul. Zielona 25

Krostoszowice 22.03.2016 r. 17.00 Szkoła Podstawowa
ul. G. Morcinka 4

Łaziska 23.03.2016 r. 17.00 Remiza OSP w Łaziskach 
ul. Powstańców Śl. 95

Mariusz Adamczyk
Wójt Gminy Godów

PUNKT OBSŁUGI PODATNIKA 
W URZĘDZIE GMINY W GODOWIE

Wzorem lat ubiegłych w Urzędzie Gminy w Godowie zostanie 
uruchomiony Punkt Obsługi Podatnika, gdzie będzie można uzy-
skać informacje dotyczące rozliczeń podatku dochodowego od 
osób fizycznych za 2015 r., sposobu wypełniania formularzy PIT 
oraz możliwości skorzystania z ulg i odliczeń, a także złożyć wy-
pełnione zeznanie podatkowe. Punkt czynny będzie:

15 marca 2016 r. (wtorek)
w godz. 8.00–14.00

na sali posiedzeń Urzędu Gminy – I piętro pokój nr 26.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej:
www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

PUNKT INFORMACJI 
TURYSTYCZNEJ W GOŁKOWICACH

Punkt działa od 1 sierpnia 2011 roku. Powstał on w ramach realizacji 
projektu „Śląski System Informacji Turystycznej”, realizowanego przez 
Śląską Organizację Turystyczną razem z samorządami.

W punkcie dostępne są publikacje, broszury oraz foldery i mapy 
z miejscami, które warto odwiedzić. Zarówno tymi znajdującymi się 
w gminie Godów jak i najbliższej okolicy, w tym także w Czechach. 
W punkcie można bezpłatnie skorzystać ze stanowiska komputerowe-
go, dostępne są także w sprzedaży publikacje, w tym publikacje GCK-
SiT w Godowie (np. biografie Franciszka Pieczki i Mariana Dziędziela).

GodzIny otwarcIa PUnktU InformacjI tUrystycznej
od poniedziałku do piątku od 9:00-17:00

adres
Ul. 1 Maja 101, 44-341 Gołkowice

(Punkt mieści się w budynku Ośrodka Kultury w Gołkowicach)
tel./fax.: 32 47 27 532

e-maIl: godow@silesia.travel

Zapraszamy do odwiedzin!

W BIBLIOTEKACH…

Początkiem lutego w siedzibie biblioteki w Godowie odbyło się 
spotkanie pt. Z Małym Rekinem nad wodę po wędkarską przygodę. 
O różnych aspektach wędkarstwa opowiadali Marcin Leśniewski, Do-
minik Paczuła, Magdalena Szlijan i Mateusz Wach, członkowie Teamu 
Mały Rekin. Polecamy wszystkim zapalonym wędkarzom stronę www.
malyrekin.pl, gdzie publikowane są filmy dotyczące wędkowania.

Co dwa tygodnie najmłodsi aktywni czytelnicy spotykają się na za-
jęciach czytelniczo-edukacyjnych w ramach cyklu Czytam sobie. Spo-
tkania mają na celu popularyzację czytelnictwa wśród dzieci i wska-
zanie najmłodszym, że czytanie wprowadza ich w świat niekończącej 
się przygody. Scenariusz lutowego spotkania pt. Zostań odkrywcą skar-
bów inspirowany był książką pt. Skarb Arubaby autorstwa Małgorzaty 
Strzałkowskiej. 

10 lutego br. w filii w Łaziskach odbył się konkurs czytelniczy pt. 
Wiem, bo czytam i myślę. Konkurs organizowany jest co roku i cieszy 
się dużą popularnością. Uczestnicy konkursu, odpowiadają na wyloso-
wane pytania z różnych dziedzin, jak: ortografia, przyroda, przysłowia, 
gwara. Konkurs przebiegał w miłej atmosferze. Konkurs wygrała Kami-
la Ochman, która wykazała się prawie 100 % wiedzą i to ona otrzyma-
ła nagrodę książkową.  

W filii w Krostoszowicach, w ramach współpracy ze świetlicą szkol-
ną, odbyły się zajęcia biblioteczne dla uczniów z młodszych klas. Dzie-
ci wysłuchały baśń H. Ch. Andrsena  pt.: Bałwan ze śniegu, a następnie 
stworzyły piękne bałwankowe rodziny. Bibliotekę odwiedziły również 
przedszkolaki, które uczestniczą w cyklu inspirowanym wartościową 
literaturą pn. Wędrująca książeczka. Na pierwszym spotkaniu poznały 
bohaterów książki pt.: Pan Kuleczka. Dom.

Podczas ferii zimowych dzieci wzięły udział w zajęciach pn. Biblioteka 
gier planszowych i puzzli, a także w otwartych rozgrywkach szachowych. 
Filia w Krostoszowicach, wspólnie ze Świetlicą Profilaktyczno-Wycho-
wawczą zorganizowała twórcze zajęcia czytelnicze, podczas których 
dzieci wykonały bałwanki ze skarpety i ryżu. Filia nr 1 w Gołkowicach, ra-
zem z Ośrodkiem Kultury, zorganizowała spotkanie inspirowane filmem 
oraz książką o przygodach sympatycznego niedźwiadka Paddingtona.

Kreatywność i pomysłowość uczestniczek Bibliotecznych Warszta-
tów Twórczych, prowadzonych przez Monikę Breś, jest godna podzi-
wu! Panie rozwijają swój warsztat i poszerzają wachlarz umiejętności 
podczas cyklicznych zajęć. Zapraszamy wszystkie miłośniczki tworze-
nia ozdób na kolejne warsztaty zaplanowane na 16 marca.

Z okazji Światowego Dnia Kota, przypadającego na 17 lutego, GBP 
w Godowie zorganizowała konkurs fotograficzny pt. Przedstaw nam 
swojego kota! Wpłynęło 17 prac, z  których zwycięska wyłoniona zo-
stanie w drodze głosowania przez odwiedzających placówkę. Autorzy 
zdjęć walczą również o zdobycie nagrody internautów. Zarówno gło-
sowanie w siedzibie biblioteki jak i poprzez formularz udostępniony na 
stronie internetowej, trwa do 13 marca br. Zapraszamy do głosowania!

Zapraszamy wszystkie panie do udziału w Tygodniu Kobiet (w dniach 
7-14 marca), podczas którego odbędą się spotkania dotyczące pielęgna-
cji ciała, zabiegów kosmetycznych prezentacje makijażu, wystawy, a tak-
że pierwsze swap party – wietrzenie szaf, czyli wielka wymiana ubrań. 

Zapraszamy do bibliotek! 
Katarzyna Holesz

Biblioteczne Warsztaty Twórcze
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dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem 
innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opie-
ki;
– w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związ-
ku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do 
świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytu-
łu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowaw-
czego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuń-
czego lub zasiłku dla opiekuna;

c) w przypadku przysposobienia dziecka:
– dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej 
– w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związ-
ku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do 
świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytu-
łu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowaw-
czego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuń-
czego lub zasiłku dla opiekuna.

Prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od mie-
siąca urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku opieku-
na faktycznego lub rodziny zastępczej – od miesiąca objęcia dziec-
ka opieką, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodziciel-
skiego został złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia, 
przysposobienia dziecka lub od dnia objęcia dziecka opieką. W przy-
padku złożenia wniosku po terminie – prawo do świadczenia rodzi-
cielskiego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wnio-
sek.

Dla dzieci urodzonych przed 01.01.2016 r. – wniosek o ustalenie pra-
wa do świadczenia (i ewentualne przyznanie od stycznia 2016 r.), na-
leży złożyć do dnia 31.03.2016 r. Na wniosek złożony po tym czasie 
nie będzie możliwości przyznania świadczenia „wstecz”, a jedynie na 
okres przysługujący.

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Godowie, ul. Celna 51, Gołkowice

rodzIna 500+
Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wpro-

wadza program „Rodzina 500 plus”, ma wejść w życie „pierwszego 
dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od dnia ogłosze-
nia”, a więc 1 kwietnia br.

Wnioski będzie można składać od momentu startu programu tj. od 
1 kwietnia 2016 roku, jednak będą na to trzy miesiące, co pozwoli unik-
nąć kolejek. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych trzech 
miesięcy trwania programu, rodzice dostaną wyrównanie od 1 kwiet-
nia. 

Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie, jed-
nak w kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesią-
ca, w którym rodzice złożą wniosek. Świadczenia z trzymiesięcznym 
wyrównaniem będą wypłacane tylko wtedy, jeśli wniosek wpłynie do 
30 czerwca br.

Program „Rodzina 500 plus” zakłada, że świadczenie wychowaw-
cze w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko otrzyma każda 
rodzina, bez względu na dochody. W przypadku rodzin z jednym 
dzieckiem trzeba będzie spełnić kryterium dochodowe – 800 zł na 
osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku dzieci z niepełnospraw-
nością. Świadczenie będzie wypłacane do ukończenia przez dziec-
ko 18 lat. Wniosek będzie trzeba składać raz w roku, w miejscu za-
mieszkania.

Szczegółowe informacje na temat składania wniosków będzie moż-
na śledzić na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w BIP Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Godowie 

www.ops.godow.bip.info.pl
Mirela Tront 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE
jEsTEśMY nr 126

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godowie od 1 stycznia 
2016 r. realizuje nowo wprowadzone świadczenie do ustawy o świad-
czeniach rodzinnych tj.

ŚwIadczenIe rodzIcIelskIe
Przysługuje:

a) niezależnie od dochodu;
b) w wysokości 1 000 zł miesięcznie (świadczenie będzie świadcze-

niem podzielnym, przysługującym również w niepełnej wysokości, 
za niepełny miesiąc, a w przypadku urodzenia dziecka przez kobie-
tę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych w wysokości różnicy mię-
dzy kwotą świadczenia rodzicielskiego a kwotą pobieranego przez 
kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na po-
datek dochodowy od osób fizycznych);

c) matce albo ojcu dziecka (ojcu w przypadku skrócenia okresu pobie-
rania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wy-
korzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 ty-
godni od dnia urodzenia dziecka; śmierci matki dziecka; porzucenia 
dziecka przez matkę);

d) opiekunowi faktycznemu, rodzinie zastępczej (z wyjątkiem rodzi-
ny zastępczej zawodowej), osobie która przysposobiła dziecko – 
w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku 
życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o od-
roczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia;

e) w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu 
na liczbę wychowywanych dzieci; jedno świadczenie rodzicielskie 
w związku z wychowywaniem tego samego dziecka;

f) przez okres – w przypadku urodzenia przy jednym porodzie, przy-
sposobienia lub objęcia opieką:
– 52 tygodni – jednego dziecka,
– 65 tygodni – dwojga dzieci
– 67 tygodni – trojga dzieci
– 69 tygodni – czworga dzieci
– 71 tygodni – pięciorga i więcej dzieci.

mogą ubiegać się osoby:
a) które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego m.in:

– studenci, osoby uczące się
– osoby bezrobotne (niezależnie czy są zarejestrowane w Urzędzie 
Pracy czy nie)
– osoby pracujące na umowach cywilno-prawnych

b) których dziecko urodzi się po 1 stycznia 2016 r. 
c) których dziecko urodziło się przed 1 stycznia 2016 r., a które nie mają 

prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadcze-
nie rodzicielskie będzie przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukoń-
czenia przez dziecko 52 tygodnia życia (odpowiednio dłużej w przy-
padku wieloraczków).

nie przysługuje, m.in. gdy:
a) w przypadku rodzica:

– co najmniej jeden z nich otrzymywać będzie zasiłek macierzyński
– dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej;
– w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związ-
ku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do 
świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytu-
łu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowaw-
czego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuń-
czego lub zasiłku dla opiekuna;
– przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do 
świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji syste-
mów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabez-
pieczeniu społecznym stanowią inaczej;

b) w przypadku opiekuna faktycznego lub rodziny zastępczej:
– co najmniej jedna z osób otrzymywać będzie zasiłek macierzyński
– nie sprawują lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad 
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Pomoc sPoŁeczna
kryterium dochodowe:
•	Osoba samotnie gospodarująca – 634 zł.
•	Osoba w rodzinie  – 514 zł.

rodzaje świadczeń udzielanych w GoPs w Godowie:
•	Zasiłek stały – do wysokości 604 zł miesięcznie + dla osób nie po-

siadających tytułu do ubezpieczenia składka zdrowotna 9% warto-
ści zasiłku.

•	Zasiłek okresowy – 50% różnicy między kryterium dochodowym 
rodziny a faktycznym dochodem

•	Zasiłek celowy – wysokość dostosowana do celu i możliwości po-
mocy społecznej.

•	Specjalny zasiłek celowy – do wysokości kryterium dochodowego 
osoby lub rodziny w przypadkach szczególnie uzasadnionych i do-
chodzie przekraczającym kryterium dochodowe.

•	Zasiłek celowy przyznawany w związku ze zdarzeniem losowym – 
może być przyznany niezależnie od dochodu.

•	Program „Pomoc państwa w dożywianiu” – 150% kryterium do-
chodowe osoby lub rodziny.

•	Usługi opiekuńcze – odpłatność stosownie do uchwały Rady Gminy.
•	Pobyt w Domu Pomocy Społecznej – dopłata gminy w wysoko-

ści różnicy między opłatą wnoszoną przez klienta (70% dochodu) 
a faktycznym kosztem utrzymania.

•	Praca socjalna – niezależnie od dochodu. 
•	Wynagrodzenie dla opiekunów prawnych – zadanie zlecone sto-

sownie do postanowienia Sądu.
•	Stypendium szkolne – kryterium dochodowe 514 zł na osobę w ro-

dzinie.

Hasło krzyżówki z numeru 1 (125) brzmi: „Sposób na zdrowie czło-
wieka – od lekarzy z daleka”.

Prawidłowe odpowiedzi nadesłały:

•	janina olszar z Gołkowic,
•	lucyna tomala ze skrbeńska,
•	Hanna rychel z jastrzębia-zdroju,
•	oraz weronika jeleń z Łazisk rybnickich.

Gratulujemy!
Nagrody należy odebrać w Ośrodku Kultury w Gołkowicach w go-

dzinach pracy placówki.

RODZAJE ŚWIADCZEŃ UDZIELANYCH PRZEZ  
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GODOWIE

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI Z NUMERU 1 (125)

LUTY/MARZEC 2016

ŚwIadczenIa rodzInne
zasiłek rodzinny
•	Kryterium dochodowe kryterium ogólne – 674 zł.
•	Kryterium dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł.
•	Kwoty zasiłków:

 – 89 zł na dziecko w wieku 0-5 lat;
 – 118 zł na dziecko w wieku 6-18 lat;
 – 129 zł na dziecko w wieku 19-23 lata;
 – Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 
1.922 zł na osobę.

zasiłek pielęgnacyjny – bez kryterium dochodowego– w wysokości 
153 zł. 

Świadczenie pielęgnacyjne – bez kryterium dochodowego – w wy-
sokości 1.300 zł.

zasiłek dla opiekuna – 520 zł miesięcznie.

specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 520 zł (kryterium 764 zł).

Świadczenie rodzicielskie (od 1.01.2016 r.) bez kryterium dochodo-
wego w kwocie 1.000 zł. 

złotówka za złotówkę (od 1.01.2016 r.) – świadczenie wyrównawcze.

karta dużej rodziny – bez kryterium (3 i więcej dzieci).

fundusz alimentacyjny
•	Kryterium dochodowe – 725 zł.
•	Wysokość – nie więcej niż 500 zł.

Mirela Tront 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

STATUETKA CZŁOWIEKA 
ROKU 2015 W RĘKACH 

SKRZYSZOWIANKI
11 lutego 2016 r. w Gościńcu Wodzisławskim odbyła się uroczysta 

gala, podczas której wręczono statuetki Człowieka Roku tuWodzi-
sław.pl 2015.

W czwartej edycji konkursu Nagroda Internautów powędrowała do 
Emilii Kopiec, która jest dyrygentem Miejskiego Chóru Młodzieżowe-
go Canticum Novum, jak również mieszkanką naszej gminy. Aż 1736 
głosów oddanych przez czytelników portalu tuWodzisław.pl zadecy-
dowało o zwycięstwie pani Emilii.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Hanna Kołek Emilia Kopiec – laureatka Konkursu Człowiek Roku

Fo
t. 

D
om

in
ik

 G
aj

da
Źr

ód
ło

: t
uW

od
zi

sł
aw

.p
l



z życia gminy6

GRAND PRIX 
OKRĘGU W SKACIE

23 stycznia w Ośrodku Kultury w Skrzyszowie odbył się IV turniej 
Grand Prix Okręgu w Skacie o Puchar Dyrektora GCKSiT w Godowie. 
Na starcie stanęło 55 skaterów, by walczyć o puchar, nagrody oraz 
punkty w ogólnej punktacji GP. Zawody otworzył i skaterów przywi-
tał prezes okręgu Alojzy Huwer. Rozegrano dwie serie po 48 rozdań. 
Pierwszą serię wygrał Józef Żak, który nagrał 1751 pkt przed Edwar-
dem Ciskiem z wynikiem 1690 pkt. Drugą serię wygrał Bolesław To-
maszewski z wynikiem 1855 pkt, wyprzedzając Jana Burę, który nagrał 
1756 pkt. Cały turniej wygrał Edward Dudkiewicz, który w każdej se-
rii nagrał ponad 1200 pkt, co dało mu zwycięstwo w całym turnieju.

Wyniki turnieju przedstawiają się następująco:

 1. Edward Dudkiewicz  WOKiR Połomia 2769 pkt
 2. Stefan Zacha LKS Polonia Niewiadom 2767 pkt
 3. Krystian Galcar WOKiR Połomia 2682 pkt
 4. Bolesław Tomaszewski GKS DĄB Gaszowice 2663 pkt
 5. Jerzy Polnik S.C. WOKiR Mszana 2648 pkt
 6. Mirosław Szulik LKS Lyski 2447 pkt
 7. Edward Cisek S.C. HERKULES Rydułtowy 2446 pkt
 8. Włodzimierz Stroiński S.C. Strażak Głożyny 2377 pkt
 9. Jan Bura KWK 1 Maja Wodzisław Śl. 2224 pkt
 10. Bolesław Starosta LKS Forteca Świerklany 2220 pkt
 11. Klaudiusz Wojaczek LKS Lyski 2199 pkt
 12. Henryk Herok JUBILAT Jastrzębie 2195 pkt
 13. Józef Urbanek ISKRA Rybnik 2178 pkt
 14. Stanisław Durczok OK Skrzyszów 2166 pkt
 15. Józef Żak Krojc Krzyżanowice 2166 pkt

Funkcję sekretarza i obowiązki sędziego pełnił Alojzy Huwer. Pu-
char i nagrody wręczali Stanisław Durczok – prezes skaterów przy OK 
Skrzyszów i prezes okręgu. Nagrody i poczęstunek ufundowało GCK-
SiT w Godowie.

Urszula Palka

MINISTER EDUKACJI 
NARODOWEJ W GIMNAZJUM 

W GOŁKOWICACH

5 lutego w Gimnazjum w Gołkowicach miało miejsce wyjątkowe 
wydarzenie – wizyta Minister Edukacji Narodowej – Anny Zalewskiej.

Podczas szkolnego apelu, po spotkaniu z władzami samorządo-
wymi i szkolnymi, minister wręczyła stypendia naukowe najlepszym 
uczniom gimnazjum: Joannie Serwotce (średnia 5,50), Zofii Mence-
wicz (średnia 5,47) oraz Monice Firli i Aleksandrze Kras ze średnimi 
5,36. Z rąk pani minister stypendium sportowe odebrała Martyna War-
ło, a puchary za zwycięstwo w szkolnych zawodach łyżwiarskich – Pa-
trycja Jurzyca i Dariusz Czaja.

Po złożeniu uczniom gratulacji pani minister mówiła o tym, jak bar-
dzo ceni niezwykły klimat takich niewielkich gimnazjów jak nasze, 
w których każdy uczeń może liczyć na uwagę nauczyciela, w których 
wyjątkowo dba się o wszechstronny rozwój młodego człowieka. Anna 
Zalewska zaapelowała także do uczniów o to, aby czytali książki, bo 
umiejętność wnikliwego czytania jest niezwykle ważna we wszystkich 
dziedzinach nauki.

Społeczności Gimnazjum w Gołkowicach było niezwykle miło go-
ścić panią minister.

Agata Marcinkowska

Powitanie w progach gimnazjum

WKRÓTCE W NASZEJ GMINIE
11, 12, 13 marca – Wielkanocna Wystawa Rękodzieła –
 OK Gołkowice
2 kwietnia – otwarcie sezonu Grupy Motorowej Mroczne Duchy –
 wiata przy boisku LKS Olza w Godowie
12 kwietnia – Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt –
 sala gimnastyczna ZS w Gołkowicach
13 kwietnia – Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców –
 sala gimnastyczna ZS w Skrzyszowie
14 kwietnia – wystawa fotograficzna Damiana Szewczyka –

OK Gołkowice
A. Szwarc

jEsTEśMY nr 126

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ 
WIEDZY POŻARNICZEJ  

„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”
11 lutego w Zespole Szkół w Skrzyszowie oraz w Szkole Podstawo-

wej w Krostoszowicach odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożar-
niczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

Konkurs z roku na roku cieszy się coraz większą popularnością 
wśród dzieci i młodzieży, a tegoroczna frekwencja miło zaskoczyła 
organizatorów. Dziękujemy wszystkim uczestnikom turnieju, którzy 
wykazali się ogromnym zasobem wiedzy, a zwycięzcom gratulujemy  
i życzymy dalszych sukcesów! Należy dodać, że w nagrodę wszyscy fi-
naliści w maju pojadą do Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysło-
wicach.

szkoŁa Podstawowa w krostoszowIcacH:
I miejsce – Mikołaj Nawrat
II miejsce – Aleksandra Prochasek
III miejsce – Kamil Lupa

szkoŁa Podstawowa w skrzyszowIe:
I miejsce – Karolina Burdzik
II miejsce – Nikola Pająk
III miejsce – Maria Nowak

GImnazjUm w skrzyszowIe:
I miejsce – Karol Kraski
II miejsce – Piotr Stokowy
III miejsce – Aleksandra Nowak

Leon Dobrowolski
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WYSTAWA W OŚRODKU 
KULTURY W GOŁKOWICACH

18 lutego w Ośrodku Kultury w Gołkowicach odbył się wernisaż lau-
reatów konkursu „Różnorodność krajobrazowa i kulturowa powiatu 
wodzisławskiego”. Na wernisażu zaprezentowane zostały prace laure-
atów konkursu, w tym mieszkańca gminy Godów Rafała Sitka – zdo-
bywcy I miejsca. Na wystawie zaprezentowane zostały także prace ze-
brane w ramach konkursu organizowanego przez starostwo powiato-
we w Wodzisławiu Śląskim.

Wystawę można oglądać w godzinach otwarcia Ośrodka Kultury 
w Gołkowicach do 31 marca. 

A. Szwarc

KONKURS 
FOTOGRAFICZNY

Rada Sołecka sołectwa Krostoszowice ogłasza konkurs foto-
graficzny, którego celem jest odkrywanie, promowanie i popula-
ryzowanie piękna przyrody, krajobrazu, tradycji oraz historii wsi 
Krostoszowice. Konkurs zostaje ogłoszony w dwóch kategoriach. 
Pierwsza kategoria dotyczy starych fotografii obrazujących histo-
rię wsi, druga natomiast fotografii obrazujących obecne walory 
przyrodnicze, krajobrazowe oraz tradycje.

Fotografie można składać w sekretariacie Szkoły Podstawo-
wej w Krostoszowicach w godzinach urzędowania w terminie od 
14 marca do 31 maja 2016 r.

Regulamin konkursu zostanie udostępniony od 14 marca na stro-
nach internetowych sołectwa Krostoszowice, Urzędu Gminy Godów 
oraz Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Godowie.

Fotografie zostaną zaprezentowane podczas obchodów 
600-lecia Krostoszowic w czerwcu 2016 roku.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie.

Rada Sołecka
sołectwa Krostoszowice

ZBLIŻA SIĘ 240-LECIE 
SOŁECTWA PODBUCZE

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie prosi 
o udostępnienie zdjęć i dokumentów z historii Podbucza na potrzeby 
planowanej wystawy z okazji 240-lecia istnienia sołectwa.

Organizatorów interesują dokumenty i fotografie pokazujące lu-
dzi w rożnych sytuacjach życiowych: fotografie przedstawiające kra-
jobrazy wiejskie; zabudowania wiejskie – gospodarstwa, budynki 
mieszkalne i gospodarcze, wiejskie obiekty przemysłowe i rzemieślni-
cze, obiekty sakralne; mieszkańców wsi pracujących w gospodarstwie 
i przy zajęciach pozarolniczych, ich codzienne życie i rozrywki, życie 
duchowe, w tym zwyczaje i obrzędy rodzinne i doroczne oraz wyda-
rzenia związane z wiarą, np. procesje, pielgrzymki itp.

Materiały należy dostarczyć do Ośrodka Kultury w Godowie. 
Wszystkie materiały zostaną zwrócone właścicielom.

A. Szwarc

POWIATOWY 
KONKURS PLASTYCZNY 
„ZAKOCHANY ANIOŁ”

Uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Gołkowicach wzię-
li udział w powiatowym konkursie plastycznym „ZAPROŚMY ANIOŁY 
DO SZKOŁY – ZAKOCHANY ANIOŁ”, który organizowany był przez Po-
wiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Powiatowy Ośrodek Do-
skonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śl. Na etap powiatowy wpłynę-
ły 324 prace plastyczne. 

Wśród laureatów znalazła się uczennica klasy III b Kinga Błatoń, któ-
ra zajęła I miejsce. Gratulujemy!

Karolina Durka

POWIATOWY TURNIEJ 
BADMINTONA

12 lutego 2016 roku odbył się Powiatowy Turniej Badmintona w Ry-
dułtowach. 

W zawodach udział wzięło sześć szkół podstawowych z powiatu 
wodzisławskiego. 

Szkołę Podstawową z Gołkowic reprezentowali uczniowie klas pią-
tych: Maja Kowalska, Patrycja Gruszka, Kamil Sporysz, Michał Serwot-
ka. Zajęli miejsca na podium i zakwalifikowali się do etapu rejonowe-
go. Opiekę nad zawodnikami sprawowała nauczycielka Ewelina Kło-
sek. Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Ewelina Kłosek

MALI ARTYŚCI
Pomimo niesprzyjającej pogody dzieci z przedszkola w Godowie 

wcale się nie nudziły.
W pierwszym tygodniu ferii zimowych dzieci realizowały projekt 

edukacyjny „Mali artyści”. Przedszkolaki miały okazję poznać różne 
techniki plastyczne, które umiejętnie wykorzystywały podczas wyko-
nywania swoich prac, np. malowanie farbami, uzupełnienie wspólne-
go obrazu wykonanymi elementami z papieru. Młodzi plastycy two-
rzyli dzieła artystyczne z masy solnej oraz masy papierowej. Od 3 mar-
ca w przedszkolu będzie można podziwiać prace dzieci. 

Podsumowaniem projektu była wizyta w pracowni plastycznej 
państwa Stablów.

Maryla Rduch
autorka projektu „Mali artyści”

Mali Artyści w przedszkolu w Godowie
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I TURNIEJ BADMINTONA
Gospodarze nowej sali gimnastycznej przy ZSP w Godowie mieli 

okazję po raz pierwszy zorganizować imprezę sportową w ramach roz-
grywek Gminnej Rady Sportu. Wśród zawodników i nauczycieli odwie-
dzających po raz pierwszy nowy obiekt przeważały uczucia zachwytu.

I Turniej Badmintona rozegrany został 4 lutego. Do zawodów zgło-
siły się drużyny ze Szkół Podstawowych w Łaziskach, Godowie, Gołko-
wicach, Skrzyszowie i Krostoszowicach. 

Rywalizacja była bardzo zacięta do ostatniego meczu. Poniżej wy-
niki indywidualne i drużynowe:

DZiEWCZyny:
I miejsce – Sandra Kłosek – SP Krostoszowice
II miejsce – Patrycja Gruszka – SP Gołkowice
III miejsce – Kamila Bula – SP Krostoszowice

CHłOPCy:
I miejsce – Jonatan Tekieli – SP Godów
II miejsce – Remigiusz Kowalski – SP Skrzyszów
III miejsce – Kamil Sporysz – SP Gołkowice

W klasyfikacji drużynowej zwycięstwo odnieśli gospodarze.
A. Szwarc

TURNIEJ SZACHOWY 
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

I GIMNAZJÓW
W dniach 10 i 11 lutego 2016 roku w Zespole Szkolno-Przedszkol-

nym w Skrbeńsku odbył się Gminny Turniej Szachowy dla szkół pod-
stawowych i gimnazjów zorganizowany przez ZSP oraz Gminną Radę 
Sportu. W pierwszym dniu rywalizowali gimnazjaliści ze Skrzyszowa 
i Gołkowic.

Klasyfikacja indywidualna:

DZiEWCZęTA:
I miejsce – Zofia Mencewicz – Gim. Gołkowice
II miejsce – Aleksandra Surowiec – Gim. Skrzyszów
III miejsce – Paulina Karasek – Gim. Gołkowice

CHłOPCy:
I miejsce  – Konrad Leśniak – Gim. Skrzyszów
II miejsce – Robert Wawrzykowski – Gim. Skrzyszów
III miejsce – Marek Tytko – Gim. Skrzyszów

 Łączna punktacja chłopców i dziewczyn zadecydowała, iż puchar 
powędrował do gimnazjum ze Skrzyszowa. 

W drugim dniu turnieju swoje siły sprawdzali uczniowie szkół pod-
stawowych z: Łazisk, Godowa, Skrbeńska, Skrzyszowa, Gołkowic, Kro-
stoszowic oraz goście ze szkoły w Petrovicach. 

Klasyfikacja indywidualna:

DZiEWCZęTA:
I miejsce – Wiktoria Hawel – SP Skrzyszów
II miejsce – Martyna Marcol – SP Łaziska
III miejsce – Marcelina Lincner – SP Gołkowice

CHłOPCy:
I miejsce – Maciej Kopiec – SP Skrzyszów
II miejsce – Jonatan Tekieli – SP Godów
III miejsce – Adam Blatoń – SP Petrovice

Puchar drużynowy powędrował do uczniów Szkoły Podstawowej 
z Godowa. 

A. Szwarc

MISTRZOSTWA 
SKRZYSZOWA W SKACIE

26 lutego w Ośrodku Kultury w Skrzyszowie odbyły się 40 Mistrzo-
stwa Skrzyszowa w Skacie.

Do gry przystąpiło 17 Skaterów. Grano skata w trzech rozdaniach: 
24, 36, 24. W pierwszej rundzie najwięcej nagrał Leonard Kłosek – 788 
pkt. przed Janem Cudnowskim – 700 pkt. W drugiej rundzie najlep-
szy wynik osiągnął Jerzy Oślizło – 1097 pkt., przed Bernardem Oślizło 
– 1066 pkt. Trzecią serię z wynikiem 826 pkt. wygrał Bronisław Polnik, 
przed Leonardem Kłoskiem – 700 pkt.

w tUrnIejU Uzyskano nastęPUjące wynIkI:
1. Bronisław Polnik – 2311 pkt.
2. Jan Cudnowski – 2163 pkt.
3. Leonard Kłosek – 2032 pkt.
4. Eugeniusz Wojaczek – 1798 pkt.
5. Jerzy Oślizło – 1742 pkt.
6. Witold Tatarczyk – 1696 pkt.
7. Bernard Oślizło – 1657 pkt.
8. Józef Mołdrzyk – 1552 pkt.

Puchary, nagrody i dyplomy ufundowało Gminne Centrum Kultu-
ry Sportu i Turystyki w Godowie, a wręczał je kierownik Ośrodka Kul-
tury Paweł Sobik.

Urszula Palka

PO FERIACH Z GCKSIT 
W GODOWIE

Ferie zimowe to wymarzony czas wypoczynku dla dzieci i młodzie-
ży. Urozmaicony program zajęć przygotowany przez Gminne Centrum 
Kultury, Sportu i Turystyki zachęcał  do aktywnego spędzenia wolne-
go czasu i rozwijania swoich umiejętności i zainteresowań. Wszystkie 
dzieci bez względu na miejsce zamieszkania mogły korzystać z boga-
tej oferty zajęć, jakie proponowały Ośrodki Kultury w Godowie, Skrzy-
szowie, Gołkowicach, Skrbeńsku oraz Świetlica w Podbuczu. W pierw-
szym tygodniu odbyły się m.in. zajęcia plastyczne, zajęcia ceramiczne, 
konkurs plastyczny, turnieje tenisa stołowego, zajęcia taneczne, seans 
kinowy czy spotkania z biblioteką.

Również drugi tydzień ferii obfitował w wiele atrakcji dla naszych 
milusińskich takich jak gry i zabawy z fizyką, kalambury, stolik gier plan-
szowych, spotkanie z kulturą śląską. Na zakończenie ferii przygotowa-
no spotkania z Kreatornią studio, która jak zwykle nie zawiodła pod-
opiecznych przygotowując wiele atrakcji i słodkich niespodzianek.

Oryginalny program warsztatów sprawił, że uczestnicy zajęć bar-
dzo ciekawie spędzili czas, a jednocześnie nabyli nowe umiejętno-
ści. Okazuje się, iż w każdym z nas drzemią talenty, wystarczy je tylko 
umiejętnie wydobyć.

A. Szwarc

Gminny Turniej Badmintona
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IN MEMORIAM...

W piątkowy poranek, 5 lutego br., do społeczności Gołkowic, naszej 
gminy, powiatu wodzisławskiego i dalej, dotarła smutna wiadomość 
o nagłej śmierci Eugeniusza Tomasa.

Śp. Eugeniusz Tomas urodził się 16 września 1950 roku w Gołkowi-
cach. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Skrbeńsku, po czym roz-
począł naukę w Technikum Górniczym w Rybniku. W roku 1969 podjął 
pracę w KWK „1 Maja” w Wodzisławiu Śl., gdzie pracował jako kierow-
nik płuczki do roku 2000, tzn. do czasu zamknięcia Zakładu Przeróbki 
Mechanicznej Węgla. W sierpniu 2000 roku został alokowany do KWK 
„Marcel” i tam też w roku 2004  nabył prawa emerytalne

Śp. Zmarły był zasłużonym dla naszej gminy wieloletnim samorzą-
dowcem. W kadencjach I i III był radnym Rady Gminy Godów, a w ka-
dencji IV jej przewodniczącym, po czym w V i VI kadencji pełnił funk-
cję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Śp. Eugeniusz był też animatorem życia kulturalno-społecznego, 
inicjatorem i współorganizatorem wielu działań kulturalnych zarówno 
na terenie powiatu wodzisławskiego, jak i poza nim. Był konferansje-
rem, gawędziarzem, piewcą lokalnych tradycji. Znajomość gwary oraz 
śląskich obyczajów sprawiały, iż każde Jego wystąpienie stawało się 
szczególną lekcją regionalizmu. Jego działania przyczyniały się do po-
pularyzacji rodzimego śląskiego folkloru. Eugeniusz Tomas był rzecz-
nikiem piękna naszych lokalnych tradycji, opowiadał o nich barwnie 
i z humorem, a Jego pomysły i zaangażowanie sprawiały, iż każda zy-

eUGenIUsz tomas 
(16.09.1950–05.02.2016)

skiwała wyjątkowy wymiar społeczno-kulturalny, zawsze promował 
naszą gminę.

Od początku istnienia Gminnej Orkiestry Dętej w Gołkowicach był 
jej konferansjerem, przyczyniając się do wielu wspólnych sukcesów. 
Był członkiem zespołu Retro, a później chóru Echo w Gołkowicach. 
W 2004 roku prowadził Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
w Rogowie, w 2005 roku brał udział w programie telewizyjnym TVN 
„Maraton Uśmiechu”, w latach 2000-2015 prowadził Biesiady Sołec-
kie w Gołkowicach, a od roku 2007 prowadził koncerty podczas Fe-
stiwalu Kolęd i Pastorałek „Adeste Fiedeles” w Godowie. W roku 2009 
i 2010 śp. Eugeniusz zdobył główną nagrodę w Śląskiej Gali Arty-
stycznej Seniorów w Siewierzu w kategorii gawędziarz. W 2010 roku 
prowadził Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny w Glinojecku, 
Płońsku i Otwocku. W ostatnich latach prowadził wiele lokalnych im-
prez, biesiad i spotkań, m.in. Dożynki Gminne w Gołkowicach w roku 
2010 i 2015, a także imprezy organizowane w ramach LGD „Moraw-
skie Wrota” na terenie gmin Godów, Krzyżanowice i Gorzyce. W 2010 
roku prowadził Kolarskie Mistrzostwa Świata Piekarzy i Cukierników 
w Mszanie. Od 2010 roku był jurorem Konkursu Gawędziarskiego „Fe-
drowanie w Godce” organizowanego w Gorzyczkach. Jako aktywny 
członek LGD „Morawskie Wrota” brał udział w  wielu projektach kul-
turalnych, takich jak „Kalejdoskop smaków”, „Orkiestra bawi i eduku-
je”. Współpracował z wieloma instytucjami i stowarzyszeniami z na-
szego regionu. Był współorganizatorem, a także prowadzącym be-
nefisy Franciszka Pieczki oraz Mariana Dziędziela w Ośrodku Kultu-
ry w Gołkowicach.

Śp. Eugeniusz poprzez współpracę z PZKO Petrovice u Karvine był 
znany także u naszych sąsiadów w Republice Czeskiej. W grudniu 2015 
roku gościł we Lwowie, prezentując prelekcję poświęconą bożonaro-
dzeniowym obyczajom na Śląsku.

Za całokształt działalności społecznej i kulturalnej śp. Eugeniusz 
Tomas w sierpniu 2015 roku otrzymał dyplom i odznakę honorową „Za 
Zasługi dla Województwa Śląskiego”. W ostatnim czasie pełnił też za-
szczytną funkcję kościelnego w gołkowickiej parafii.

Bardzo trudno pisze się o kimś, kogo już nie ma. Szczególnie jeśli 
ten ktoś był tak bardzo znaną postacią, jak śp. Eugeniusz Tomas. Nie-
stety – osoby, które tak wiele znaczyły, doceniamy wtedy, kiedy ich za-
braknie. Będzie Cię nam brakowało, Genku. Byłeś zawsze ufny Bogu 
i dlatego wierzymy, że On Cię zachowa na wieczność, a gołkowicka 
ziemia, którą tak bardzo kochałeś, będzie Ci lekką. Spoczywaj w spo-
koju, a pamięć o Tobie niech będzie pierwszą wśród rzeczy nieśmier-
telnych.

O naszym przyjacielu 
– Antoni Tomas

Umiera się nie po to, aby przestać żyć, ale po to, by żyć inaczej.
Paulo Coelho 

Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci.
Wisława Szymborska

Twoje miejsce w niebie będzie wyglądało tak , jakby zostało stworzone dla ciebie 
i tylko dla ciebie, ponieważ ty zostałeś stworzony dla niego…

Wszystkim, którzy w tak bolesnej dla nas chwili dzielili z nami smutek 
i żal, okazali wiele serca i życzliwości, uczestniczyli we mszy św., pogrzebie 

i odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku kochanego męża, ojca i dziadka

śp. Eugeniusza Tomasa
serdeczne podziękowanie.

Ks. proboszczowi, oraz pozostałym kapłanom biorącym udział 
w koncelebrze Mszy św., Rodzinie, Znajomym, Przyjaciołom, Sąsiadom, 

Delegacjom za modlitwę, intencje mszalne, złożone wieńce i kwiaty
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NESTORZY GMINY GODÓW
Mieszkanki gminy Godów obchodziły w lutym 2016 roku szczegól-

ne jubileusze 90 lat urodzin. Z życzeniami zdrowia i długowieczności, 
słodkim upominkiem oraz bukietem kwiatów Szanowne Jubilatki od-
wiedzili przedstawiciele władz samorządowych gminy Godów.

Dla Jubilatek przybycie gości było miłym akcentem, a spotkanie do-
skonałą okazją do wysłuchania wspomnień i opowieści. 

Pani dorota czaja – mieszkanka Skrzyszowa
Jubilatka urodziła się 3 lutego 1926 roku w Skrzyszowie jako córka 

Ludwika Hudka i jego żony Julii z domu Szymiczek. W 1944 roku Pani 
Dorota zawarła związek małżeński z Janem Czają. Dzisiaj jest już wdową. 
Jubilatka jest niezwykle pogodną osobą, a jej recepta na długie życie to 
optymizm, przywoływanie dobrych wspomnień i nieprzejmowanie się 
przeciwnościami losu. Jubilatka pozostaje pod troskliwą opieką najbliż-
szej rodziny, która dodaje Jej sił na każdy kolejny dzień życia.

Pani Genowefa Pająk – mieszkanka Krostoszowic

Jubilatka urodziła się 12 lutego 1926 roku w Krostoszowicach w ro-
dzinie Ignacego Oślizło i jego żony Konstantyny z domu Szkatuła. Mło-
dość Pani Genowefy przypadła na trudne lata wojny.

W czerwcu 1948 roku wyszła za mąż za Herberta Pająka, z którym 
przeżyła szczęśliwe 53 lata. W życiu Pani Genowefa nie unikała ciężkiej 
pracy, najpierw zatrudniona była przy pracach budowlanych, potem 
pracowała w kopalni 1 Maja. Jednocześnie pracowała też w gospodar-
stwie rolnym. Wychowała z mężem trzech synów.

Pani Genowefa jest bardzo pogodną osobą. Dobry humor i uśmiech, 
które jej nie opuszczają, dodają jej sił na każdy kolejny dzień. Zapytana 
o receptę na długowieczność, uśmiechnięta Jubilatka odpowiedziała, 
że „praca jest najlepszym lekarstwem na wszystko”. Pani Genowefa 
pozostaje pod troskliwą opieką swoich dwóch synów, a sił na każdy 
kolejny dzień dodaje jej, jak sama mówi, radość z każdej chwili życia.

Pani klara szelIGa – mieszkanka Skrzyszowa

Jubilatka urodziła się 14 lutego 1926 roku w Skrzyszowie w rodzi-
nie Leopolda Hlubka i jego żony Katarzyny z domu Grzonka. Pani Klara 
ukończyła szkołę podstawową w Skrzyszowie, dalszą naukę przerwa-
ły działania wojenne. W październiku 1946 zawarła związek małżeński 
z Emilem Szeligą. Pani Klara urodziła troje dzieci: córkę i dwóch synów. 
Obecnie jest szczęśliwą babcią pięciu wnuków, wnuczki, dwóch pra-
wnuków i czterech prawnuczek oraz praprawnuka i praprawnuczki. 
Mimo problemów ze zdrowiem Pani Klara jest osobą pogodną i życz-
liwą. Chętnie dzieli się wspomnieniami ze swojego życia, gdyż cieszy 
się bardzo dobrą pamięcią. Dopisuje jej również dobry humor. Jubi-
latka mieszka w domu, który wybudowała. Na co dzień towarzyszy jej 
syn Czesław, który darzy ją nadzwyczajną opieką, a liczna rodzina do-
daje Jubilatce sił na każdy kolejny dzień życia.

Szanownym Jubilatkom raz jeszcze składamy serdeczne gratula-
cje oraz najlepsze życzenia dalszych długich lat w zdrowiu i szczęściu 
rodzinnym, dużo wytrwałości, pogody ducha i siły do pokonywania 
wszelkich trudów oraz samych radosnych dni w gronie życzliwych, tro-
skliwych najbliższych ich sercu osób. Jest nam bardzo miło, że może-
my wspólnie cieszyć się z osiągnięcia przez mieszkanki naszej gminy 
tak wspaniałego wieku.

Agnieszka Siwarska
Kierownik USC w Godowie

HONOROWY OBYWATEL GMINY 
GODÓW NOMINOWANY DO ORŁÓW!

Miło nam poinformować, że Ho-
norowy Obywatel Gminy Godów, Ma-
rian Dziędziel, został nominowany do 
nagrody ORŁY 2016. 

Polskie Nagrody Filmowe Orły 
przyznawane są przez Polską Akade-
mię Filmową za najwyższe osiągnię-
cia w kilkunastu kategoriach. Mię-
dzy innymi: Najlepszy Film, Najlepsza 
Główna Rola Męska, Najlepsza Głów-
na Rola Kobieca, Najlepsza Reżyse-
ria, Najlepszy Scenariusz. Głosami wi-
dzów przyznawana jest Nagroda Pu-
bliczności.

To już trzecia nominacja do Orłów dla Mariana Dziędziela, w kate-
gorii Najlepsza Główna Rola Męska. Tym razem za film w reżyserii Kin-
gi Dębskiej „Moje córki krowy”. Poprzednie nominacje w tej samej ka-
tegorii to „Dom zły” w 2009 r. i „Wesele” w 2004 r. i to właśnie za tę rolę 
aktor otrzymał nagrodę.

O zwycięstwo w tej kategorii walczą także: Janusz Gajos („Body/
Ciało”) oraz Maciej Stuhr („Excentrycy, czyli po słonecznej stronie uli-
cy”). My trzymamy kciuki za Mariana Dziędziela. Warto dodać, że sam 
film „Moje córki krowy” uzyskał aż siedem nominacji i powalczy o zwy-
cięstwo w kategorii: Najlepszy Film (Kinga Dębska), Najlepsza Główna 
Rola Męska (Marian Dziędziel), Najlepsza Główna Rola Kobieca (Agata 
Kulesza oraz Gabriela Muskała), Najlepsza Drugoplanowa Rola Męska 
(Marcin Dorociński), Najlepszy Scenariusz (Kinga Dębska) i Najlepszy 
Montaż (Bartosz Karczyński).

Judyta Marcol

KOLEJNA WAŻNA PUBLIKACJA 
ZWIĄZANA Z NASZĄ GMINĄ!

,,Dzieje Skrzyszowa na tle historii 
Górnego Śląska i Ziemi Wodzisławskiej” 
tak brzmi tytuł książki poświęconej hi-
storii Skrzyszowa. Autorem publikacji 
jest skrzyszowska parafianka i służeb-
niczka s. M. Czesława Smolorz. Publika-
cja została pięknie wydana przez Zgro-
madzenie Sióstr Służebniczek NMP NP 
(Wrocław).

Autorka książki przedstawia nam 
dzieje sołectwa Skrzyszów oraz skrzy-
szowskiej Parafii. Możemy znaleźć tu 
m.in. informacje o codziennym życiu 
Skrzyszowa, historii kościoła i związanych z nim duszpasty a także wie-
le innych ciekawostek związanych z historią sołectwa Skrzyszów. Publi-
kacja jest bogato ilustrowana zarówno współczesnymi, jak i archiwal-
nymi fotografiami. W książce zebrano także wspomnienia i wypowie-
dzi mieszkańców Skrzyszowa oraz osób związanych z tym sołectwem.

Wydanie książki zbiega się z dwiema ważnymi dla Skrzyszowa rocz-
nicami. W 2015 roku minęło 160 lat, kiedy parafia Skrzyszów oddzieliła 
się od parafii w Mszanie, do której należała przez 170 lat. W 2016 roku 
przypada 150 rocznica przybycia na Śląsk Sióstr Służebniczek, mają-
cych swoją placówkę także w Skrzyszowie.

,,Dzieje Skrzyszowa na tle historii Górnego Śląska i Ziemi Wodzi-
sławskiej” to wartościowe wydawnictwo zawierające wiele cennych 
informacji związanych z historią Skrzyszowa. Książkę można nabyć 
w zakrystii, kancelarii parafialnej i w skrzyszowskim klasztorze. Cały 
dochód ze sprzedaży s. Czesława wraz z Matką Prowincjalną postano-
wiły przeznaczyć na klasztor w Skrzyszowie.

T. Stopyra
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Marian Dziędziel



Dorota Czaja ze Skrzyszowa Genowefa Pająk z Krostoszowic Klara Szeliga ze Skrzyszowa

JUBiLATKi GMiNY GODÓW

W bibliotekach... (więcej na str. 3)

Mali Artyści (więcej na str. 7)

I po feriach z GCKSiT w Godowie (więcej na str. 8)

Powiatowy Turniej Badmintona (więcej na str. 7)
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