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SkrzySzowianka laureatką 
nagrody „ostoja Pokoju 

im. matki Ewy 2016”

25 września 2016 r. w Bytomiu odbyło się uroczyste wręczenie sta-
tuetek nagrody „Ostoja Pokoju im. Matki Ewy 2016”. W piątej edycji, 
w kategorii indywidualnej nagrodę otrzymała Monika Sobik. Kapitu-
ła konkursowa wyróżniła mieszkankę naszej gminy za inicjatywę i za-
angażowanie w akcje charytatywne, bezinteresowność i otwartość na 
drugiego człowieka. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów!

Hanna Kołek

Monika Sobik – laureatka nagrody 
„Ostoja Pokoju im. Matki Ewy 2016”
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Wspólnie zadbajmy 
o czyste poWietrze!
Zbliżający się okres grzewczy kieruje nasze myśli w stronę dymią-

cych kominów i niskiej emisji. Gminy zlokalizowane na obszarze Sub-
regionu Zachodniego cechują się silnym wzrostem stężeń pyłów za-
wieszonych oraz benzo(a)pirenu właśnie w sezonie grzewczym. Smog 
powstaje za sprawą tysięcy starych i nieefektywnych pieców oraz ko-
tłów, w których spala się złej jakości opał (muł, flot) i niestety także 
śmieci. Dlatego też Gmina, jako partner projektu „Gmina bez SMOGA” 
podejmuje działania na rzecz wzmocnienia świadomości mieszkań-
ców na temat ograniczenia niskiej emisji oraz zagrożeń, jakie niesie ze 
sobą zanieczyszczone powietrze. Pył zawieszony zawiera substancje 
toksyczne i rakotwórcze, jak węglowodory aromatyczne – m.in. ben-
zo(a)piren – metale ciężkie i dioksyny. Długotrwałe oddychanie zanie-
czyszczonym powietrzem najbardziej niebezpieczne jest dla dzieci, 
ludzi w podeszłym wieku, kobiet w ciąży oraz osób z chorobami dróg 
oddechowych. Co roku z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera 
przedwcześnie ok. 45 tys. osób. 

Kampania informacyjna realizowana w ramach projektu „Gmi-
na bez SMOGA” omawiać będzie kwestie właściwego spalania paliw 
o różnej jakości w domowych kotłach, a także skutków wpływu tzw. 
niskiej emisji na zdrowie i życie ludzkie. W ramach ww. projektu planu-
je się także organizację konkursu ekologicznego o nazwie „Bezsmo-
gowcy to My”, utworzenie grupy społecznościowej w tzw. social me-
dia – Facebook pod nazwą „Moja Gmina bez Smoga” oraz promowa-
nie zachowań proekologicznych w Radiu 90 przez uczestników pro-
jektu – dzielenie się doświadczeniami w ogrzewaniu własnego domo-
stwa. 

Wspomnianą kampanię informacyjną rozpoczyna spotkanie 
w Ośrodku Kultury w Golkowicach, które odbędzie się 11 październi-
ka 2016 roku. Spotkanie prowadzili będą przedstawiciele Ciepłowni 
Rydułtowy. Cały cykl spotkań umieszczony został w harmonogramie 
projektu „Gmina bez SMOGA”. 

Ewa Cyrulik

W dniu 26 Września 2016 roku odbyła się 
XXiii sesja rady Gminy GodóW 

W trakcie Sesji podjęto uchwały w następujących sprawach:
•	zmiany uchwały w sprawie udzielenia w 2016 roku pomocy fi-

nansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację powiato-
wych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności pu-
blicznej. 
Pismem z dnia 08.09.2016 r. Starosta Wodzisławski poinformował nas, iż 
w celu zapewnienia dalszego nieprzerwanego funkcjonowania komuni-
kacji pasażerskiej, należy zwiększyć kwotę środków finansowych przyję-
tych uchwałą w styczniu br. tj.310.590,00 zł do kwoty 354.960,00 zł.

•	zmiany uchwały w sprawie współdziałania, oraz udzielenia po-
mocy finansowej miastu Wodzisław śl.
Rada Gminy uchwałą z dnia 30.11.2015 r. udzieliła pomocy finansowej 
w kocie 560.698,06 zł na współfinansowanie zadania pn. „Projekt Bu-
dowy Drogi Głównej Południowej”, jednak dodatkowy udział w par-
tycypacji kosztów przez Powiat Wodzisławski w kwocie 400.000,00 zł, 
spowodował zmniejszenie naszej pomocy w formie dotacji do kwoty 
478.698,06 zł.

•	udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu szpitalowi Chorób 
płuc im. dr. alojzego Pawelca w Wodzisławiu śl. 
Pismem z dnia 25.06.2016 r. Pan Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Cho-
rób płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śl. zwrócił się do Gmi-
ny Godów z prośbą o pomoc w sfinansowanie zakupu polisomnogra-
fu służącego do leczenia Obturacyjnego Bezdechu Sennego. W związku 
z powyższym Rada Gminy powyższą uchwałą udzieliła dotacji w kwo-
cie 5.000,00 zł

•	zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiąz-
kowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrud-
nionych w placówkach oświatowych dla których Gmina Godów 
jest organem prowadzącym.
Od 1 stycznia 2016 roku obowiązują nowe przepisy w sprawie organizo-
wania kształcenia dzieci i uczniów posiadających orzeczenie o potrze-
bie kształcenia specjalnego, które wprowadzają obowiązek zatrudnia-
nia dodatkowych osób: nauczycieli posiadających kwalifikacje w za-
kresie pedagogiki specjalnej, lub specjalistów, lub w przypadku klas I-III 
szkoły podstawowej asystenta nauczyciela, lub pomocy nauczyciela 
z uwzględnieniem realizacji zleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie 
kształcenia specjalnego. 

•	ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 
ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Godów.
Wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP ustala zgodnie 
z ustawą o ochronie przeciwpożarowej Rada Gminy w drodze Uchwa-
ły. Zgodnie z podjętą Uchwałą w naszej gminie ekwiwalent za udział 
w działaniach ratowniczych wynosi 16,00 zł za każdą godzinę, oraz 
4,00 zł za godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym

•	zmiany uchwały nr XV/101/2015 rady Gminy Godów z dnia 
21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Godów na 2016 rok.

•	zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów.

Szczegółowe treści uchwał wraz z uzasadnieniem oraz protokół 
z sesji można znaleźć na stronie internetowej naszej gminy:

www.godow.bip.info.pl

realizacja partnerskiego 
projektu gmin subregionu 

zachodniego
8 września 2016 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochro-

ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podjął decyzję 
o przyznaniu dofinansowania projektu pn. „Gmina z (dobrą) ener-
gią! Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ogra-
niczenia niskiej emisji oraz promocji efektywności energetycznej”. 
Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości społeczno-
ści na temat negatywnych skutków niskiej emisji oraz promocja do-
brych praktyk w zakresie zapobiegania zanieczyszczeniom powie-
trza atmosferycznego powodowanym przez zjawisko niskiej emisji. 
Niewątpliwym walorem projektu jest fakt, że przystąpiły do niego 
wszystkie gminy Subregionu Zachodniego. Wartość dotacji wynosi 
200 932,00 zł. 

W ramach projektu zostaną przeprowadzone seminaria tematycz-
ne metodą tradycyjną i on-line, seminaria wyjazdowe, konferencje te-
matyczne, seminaria edukacyjne dla nauczycieli i dla liderów lokal-
nych, warsztaty informacyjno-edukacyjne. Ponadto opracowane zo-
staną: poradnik inwestora i kalkulator efektywności dla termomo-
dernizacji i technologii OZE, filmy wideo o energetyce prosumenckiej 
i przykładach mikroinstalacji OZE oraz przewodnik dobrych praktyk 
wraz z komentarzem eksperckim. Warto dodać, iż projekt przewidu-
je zorganizowanie konkursów, w których do wygrania będą atrakcyj-
ne nagrody.

Ewa Cyrulik

zamóWienia publiczne
W dniu 08 września 2016 r. podpisano umowę na „Wykonanie 

utwardzeń nawierzchni jezdni i poboczy dróg gminnych w Gminie Go-
dów” z konsorcjum firm:
•	SPEC-BUD Arkadiusz Świętek – lider z siedzibą w Turzy Śl. przy ul. 

Kościuszki 66a;
•	P.U.H. „ELBUD” Krzysztof Świętek – partner z siedzibą w Gorzycz-

kach przy ul. Wiejskiej 84 
za cenę brutto: 385.394,99 zł, termin do 9 tygodni.

Barbara Banko
Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych

Renata Wodecka (więcej na str. 5)Malarskie inspiracje – spotkanie z Renatą Wodecką 14.09.2016 r. (więcej na str. 5)

Judocy z Łazisk na obozie sportowym (więcej na str. 6)

Festyn Ziemniaczany w Skrzyszowie 10.09.2016 r.

Wyścigi kolarskie Młodziezy Szkolnej Gminy Godów 20.09.2016 r.
(więcej na str. 5)
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tuetek nagrody „Ostoja Pokoju im. Matki Ewy 2016”. W piątej edycji, 
w kategorii indywidualnej nagrodę otrzymała Monika Sobik. Kapitu-
ła konkursowa wyróżniła mieszkankę naszej gminy za inicjatywę i za-
angażowanie w akcje charytatywne, bezinteresowność i otwartość na 
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20-lecie Sekcji Skata 
W skrzyszoWie

15 września 2016 r. w Ośrodku Kultury w Skrzyszowie z okazji 20-le-
cia istnienia Sekcji Skata odbył się Turniej o Puchar, który zwyciężył Eu-
geniusz Wojaczek.

W trakcie jubileuszowego turnieju zawodnicy i działacze zostali 
nagrodzeni dyplomami i statuetkami. Dyplom Honorowego Prezesa 
otrzymał Józef Mołdrzyk, a dyplom Honorowego Skatera powędrował 
do Jana Cudnowskiego. Statuetki otrzymali: Witold Tatarczyk, który od 
początku działa w sekcji skata, Bernard Oślizło, który jest współzało-
życielem skrzyszowskiej sekcji, Urszula Palka za 20-letnią współpracę, 
a także Józef Mołdrzyk, Leonard Kłosek, Jerzy Oślizło i Eugeniusz Wo-
jaczek.

Hanna Kołek

turniej oldboy 
– krostoszoWice 

25 września na obiekcie sportowym Orlik w Krostoszowicach od-
był się Turniej Piłki Nożnej w kategorii oldboy. Organizatorami im-
prezy byli: Gminna Rada Sportu w Godowie oraz KS Inter Krostoszo-
wice. W zawodach sukces odnieśli oldboje z KS Inter Krostoszowice, 
II miejsce zajęła drużyna Polonii Łaziska, III miejsce – LKS Skrbeńsko, 
IV – Gwiazda Skrzyszów, V – Olza Godów. Najlepszym strzelcem został 
Radosław Szulik z Interu, bramkarzem – Paweł Świtała również z druży-
ny Inter Krostoszowice, a najlepszym zawodnikiem został Tomasz So-
sna z Polonii Łaziska. 

Gratulujemy wszystkim!!!
A. Szwarc

Wielkie sukcesy kobiecej 
DRUŻYNY POŻaRNicZej 

osp skrzyszóW
Na Ogólnopolskich Zawodach Sportowo-Pożarniczych KDP, OSP, 

PSP w Polanicy-Zdroju 2016 w kategorii CTiF w grupie „Drużyny kobie-
ce” w klasie „A” drużyna OSP Skrzyszów zajęła VI miejsce.

W skład drużyny weszły:

•	 Justyna Brzoza – dowódca
•	 Joanna Potysz – łącznik
•	Sylwia Lisek – mechanik
•	Martyna Karwot – przodownik roty I
•	Elżbieta Staszek – pomocnik przodownika roty I
•	Agnieszka Ślęczek – przodownik roty II
•	Beata Sikora – pomocnik przodownika roty II
•	Adrianna Klapuch – przodownik roty III
•	Magdalena Smolorz – pomocnik przodownika roty III
•	Patrycja Smolorz – zawodnik rezerwowy

W zawodach brały udział najlepsze drużyny z poszczególnych wo-
jewództw. Nasza drużyna została przygotowana przez druha Stanisła-

jEstEśmy nr 133

PlaN SPOtkań iNfORmacYjNO-eDUkacYjNYch
1. 10.10.2016 r. 18.30 – 20.30 Rydułtowy A) Specyfika niskiej emisji (spalanie paliw stałych, spalanie odpadów)

B) Źródła powstawania zanieczyszczeń powietrza i ich udział w całkowitej emisji 
(przemysł, transport, sektor komunalny)

C) Najważniejsze zanieczyszczenia powstające w niskiej emisji 
(PM10, PM2,5, B(a)P)

D) Sposoby rozwiązania problemu niskiej emisji (zmiana sposobu ogrzewania, 
termomodernizacja, systemy dopłat, rozwiązania systemowe)

Ciepłownia
Rydułtowy2. 11.10.2016 r. 17.00 – 19.00 Gołkowice 

– Ośrodek Kultury

3. 25.10.2016 r. 18.30 – 20.30 Rydułtowy A) Stan zanieczyszczenia powietrza w ostatnich latach na podst. wyników 
pomiarów z lokalnych stacji monitoringu WIOŚ

B) Społeczności antysmogowe w regionie i Polsce – po co powstają i jakie 
działania podejmują? Alarmy antysmogowe – co to takiego? Realizowane 
projekty w regionie, podjęte działania oraz uzyskane efekty „WyjścieSmoga”

CRIS Rybnik 
„WyjścieSmoga”

Emil Naglewski
i Janusz Piechoczek

4. 26.10.2016 r. 17.00 – 19.00 Gołkowice 
– sala kinowa

5. 07.11.2016 r. 18.30 – 20.30 Rydułtowy
Czy palenie współprądowe, czyli „od góry” jest rozwiązaniem problemu 
niskiej emisji?

Rybnik bez Dymu
Julian Olewicz

i Łukasz Biegesz6. 09.11.2016 r. 17.00 – 19.00 Skrzyszów 
– Ośrodek Kultury

7. 16.11.2016 r. 16.00 – 18.00 Skrzyszów 
– Ośrodek Kultury A) Zapobieganie skutkom zanieczyszczenia powietrza (system informacji 

o stężeniach zanieczyszczeń, zachowania zmniejszające ryzyko)
B) Skutki zdrowotne zanieczyszczenia powietrza (grupy szczególnie narażone)

dr hab. n. med. Joanna 
Kasznia-Kocot

8. 16.11.2016 r. 18.30 – 20.30 Rydułtowy

wa Sikorę i jako jedyna w tej kategorii reprezentowała województwo 
śląskie. 

Program zawodów składał się z czterech kategorii. Jedną z nich 
była MUSZTRA, w której skrzyszowska drużyna zajęła III miejsce i zdo-
była uznanie komisji weryfikacyjnej za najlepszą prezencję. Na zawo-
dach odbył się również konkurs Miss Zawodów Polanica-Zdrój 2016 
oraz MISS Publiczności. Nikogo chyba nie zaskoczy informacja, że to 
zawodniczka z naszej drużyny zdobyła oba tytuły, a jest nią Agniesz-
ka Ślęczek. Wszystkie nasze zawodniczki zdobyły wielką sympatię za-
wodników, publiczności i sędziów. Walczyły z wielkim zaangażowa-
niem i poświęceniem. Do I miejsca w ogólnej klasyfikacji zabrakło im 
niewiele, bo zaledwie 18 sekund! Bez wątpienia należą się im wielkie 
gratulacje. W macierzystej jednostce OSP Skrzyszów drużyna została 
powitana przez strażaków z wielką radością i uznaniem, co w Skrzyszo-
wie oznajmiła strażacka syrena. 

Drużyna Kobieca OSP Skrzyszów istnieje od 2004 roku. Jest jedy-
ną drużyną kobiecą w naszej gminie i jedną z nielicznych w powiecie 
wodzisławskim. Odniosła wiele sukcesów w zawodach strażackich or-
ganizowanych na szczeblu gminnym, a także wojewódzkim. VI miej-
sce na Ogólnopolskich Zawodach Sportowo-Pożarniczych KDP, OSP, 
PSP w Polanicy-Zdroju 2016 to dotychczas ich największe osiągnięcie 
i pewnie nie ostatnie. 

Leon Wiesław Dobrowolski
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„malarskie inspiracje”
Bohaterką kolejnej prezentacji ,,Ludzi z pasją”, cyklu spotkań or-

ganizowanego przez Gminą Bibliotekę Publiczną w Godowie, zosta-
ła pani Renata Wodecka.

Pani Renata pochodzi z Rudyszwałdu, od pięciu lat mieszka w Ła-
ziskach; żona, matka dwójki dzieci. Od dzieciństwa przejawiała talent 
i pasję w dziedzinie rysunku. Na początku wykonywała szkice kredkami, 
ołówkiem i węglem. W późniejszym czasie zaczęły powstawać obrazy 
olejne. Niemały udział miał w tym mąż Pani Renaty, wspierający jej pasje, 
zachęcający do spróbowania także innych technik malarskich. Oprócz 
malowania na płótnie pani Renata upiększa ściany w pomieszczeniach 
mieszkalnych, nanosząc na nie barwne kompozycje, postacie z bajek.

W 2011 roku w Chałupkach, podczas „Jarmarku na granicy” odby-
ła się pierwsza wystawa prac pani Renaty. Do swoich sukcesów artystka 
może zaliczyć także zdobycie II miejsca w konkursie plastyczno-fotogra-
ficznym organizowanym w 2015 roku przez Urząd Miasta Wodzisław Śl. 
Nagrodzona praca przedstawiała czarno-biały szkic kościoła w Łaziskach

W rodzinie pani Renaty pojawiały się osoby artystycznie uzdolnio-
ne, być może talent do malowania odziedziczyła po nich. Jej życio-
we wybory zawodowe nie są związane z malarstwem, z wykształce-
nia jest ekonomistką. 

14 września na spotkaniu z panią Renatą w bibliotece mieliśmy oka-
zje zapoznać się z jej twórczością. Jej ulubionym tematem jest pejzaż, 
ale na obrazach pojawiają się także kwiaty i martwa natura. Piękne, ko-
lorowe obrazy możemy podziwiać w bibliotece w Godowie do 19 paź-
dziernika, więcej zaś o twórczości artystki z Łazisk znajdziemy na jej 
stronie www.farbami.pl.

Tatiana Stopyra

PAŹDZIERNIK 2016

miNi tURNiej Piłki NOŻNej
16 września na Orliku w Krostoszowicach odbył się Mini Turniej Piłki 

Nożnej, który zorganizowany został przez Gminną Radę Sportu w Go-
dowie. W turnieju wzięło udział  ponad 70 zawodników ze Szkoły Pod-
stawowej  z Godowa, Gołkowic, Skrzyszowa, Łazisk i  Skrbeńska oraz 
dwie drużyny gimnazjalne z Gołkowic i ze Skrzyszowa.

Klasyfikacja końcowa Szkół Podstawowych:

Królem Strzelców w tej kategorii został Kacper Wojtczak ze Skrzy-
szowa, który strzelił aż 13 goli.

W kategorii gimnazjalnej zwycięską  drużyną okazała się grupa 
uczniów z Gimnazjum z Gołkowic, która pokonała drużynę ze Skrzyszo-
wa wynikiem 3:1. Królem Strzelców został Karol Wieczorek z Gołkowic.

Gratulujemy zwycięzcom!
Hanna Kołek

WYścigi kOlaRSkie młODZieŻY 
szkolnej gminy godóW

20 września 2016 w Podbuczu odbyły się Wyścigi Kolarskie
Młodzieży Szkolnej Gminy Godów. W turnieju udział wzięło ponad 

110 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów gminy Godów. Zdo-
bywcy trzech pierwszych miejsc w swojej kategorii otrzymali dyplomy 
i nagrody rzeczowe. Poniżej klasyfikacja indywidualna i drużynowa.

Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim zaangażowanym w organi-
zację wyścigu bardzo dziękujemy za pomoc!

A. Szwarc

ucznioWie gimnazjum 
W gOłkOWicach Z WiZYtą Na 

UNiWeRSYtecie śląSkim
Wiele starożytnych budowli, mimo upływu tysiącleci i trzęsień zie-

mi, wciąż zachwyca nas swoim pięknem i doskonałością konstrukcji. 
Zmieniły się materiały i technologie, ale podstawowe zasady projek-
towania pozostały bez zmian. Zasady te poznali uczniowie Gimnazjum 
w Gołkowicach na wykładach z cyklu Osobliwości Świata Fizyki, które 
odbyły się w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
Wspomniane prawa zastosowali m.in. budując kilka mostów, po któ-
rych można było się przejść.

Poprzez analizę licznych eksperymentów (m.in. strzelania z arma-
ty czy zerwania się windy) sformułowali zasady zachowania energii, 
pędu i momentu pędu. Zobaczyli, jak prawa te ułatwiają nam rozumie-
nie zachowania ciał w ruchu postępowym i obrotowym. 

Uczniowie bardzo chętnie brali czynny udział w eksperymentach. 
Część z nich wyraziła chęć studiowania w przyszłości fizyki.

Jolanta Siemieniuk
Gimnazjum im. Pułkownika Pilota
Franciszka Surmy w Gołkowicach

szkoła PodstaWoWa:

KLASA V DZIEWCZyny
 I Gabriela Firla – Skrbeńsko
 II Dominika Banko – Godów
 III Martyna Kopiec – Skrzyszów

KLASA VI DZIEWCZyny
 I Justyna Bebek – Skrbeńsko
 II Zuzanna Blutko – Skrzyszów
 III Natalia Czaja – Godów 

KLASA V CHłOPCy
 I Kamil Ochojski – Skrbeńsko
 II Michał Barciok – Skrzyszów
 III Kevin Jeremiasz – Łaziska

KLASA VI CHłOPCy
 I Mateusz Kulig – Skrbeńsko
 II Oktawiusz Powroźnik – Łazi-
ska
 III Błażej Ratajczak – Godów

Gimnazjum:

KLASA I DZIEWCZyny 
 I Kamila Bula – Skrzyszów
 II Wiktoria Hawel – Skrzyszów
 III Vanessa Lubas – Skrzyszów

KLASA II DZIEWCZyny 
 I Karolina Gąsior – Skrzyszów
 II Natalia Ochojska – Gołkowice

KLASA III DZIEWCZyny 
 I Paulina Grześkiewicz – Gołko-
wice
 II Wiktoria Jagieło – Gołkowice
 III Paulina Tkocz– Skrzyszów

KLASA I CHłOPCy
 I Paweł Kranc – Gołkowice
 II Dominik Bieniek – Gołkowice
 III Michał Papierok – Gołkowice

KLASA II CHłOPCy
 I Karol Mołdrzyk – Skrzyszów
 II Jakub Wodecki – Skrzyszów
 III Kacper Czaja – Skrzyszów

KLASA III CHłOPCy
 I Dariusz Czaja – Gołkowice
 II Adam Chrobok – Gołkowice
 III Kamil Duda – Gołkowice

klasyFikaCja 
rużynoWa:

SZKOły PODSTAWOWE
 I SP Skrbeńsko
 II ex aequo SP Skrzyszów i SP 
Godów
 III SP Łaziska

GIMnAZJA
 I Gimnazjum Gołkowice
 II Gimnazjum Skrzyszów

•	 I miejsce – SP Skrzyszów
•	 II miejsce – SP Łaziska
•	 III miejsce – SP Godów

•	 IV miejsce – SP Gołkowice
•	V miejsce – SP Skrbeńsko
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„Co dalej z dePutatem WęGloWym?”
Deputat węglowy to kwestia, która wzbudza kontrowersje już od 

wielu lat. Sytuacja zaogniła się w momencie, gdy spółki węglowe po-
padły w problemy ekonomiczne. Do tego czasu część emerytów i ren-
cistów miała to świadczenie zagwarantowane przez budżet państwa 
i wypłacane przez ZUS. Wraz z trudną sytuacją, która dotknęła górnic-
two poszczególne spółki węglowe zaczęły zawieszać lub likwidować 
wypłatę ekwiwalentu pieniężnego z tytułu deputatu węglowego. Mo-
nitorowanie spraw związanych z ustawodawstwem regulującym kwe-
stię deputatów węglowych od zawsze stanowiło sferę, w którą staram 
się angażować, wspierając moich wyborców. 

W 2014 r. kiedy trwały rozmowy Zarządu KW S.A. ze stroną społecz-
ną w sprawie likwidacji ekwiwalentu, Pan Minister Tchórzewski powie-
dział: Jeśli deputat miałby zostać odebrany, to musi nastąpić zrekompen-
sowanie tych deputatów. Trzeba tę kwestie uporządkować. Kilkanaście lat 
temu deputat zostało odebrany kolejarzom, ale sprawę uregulowano. Ich 
uprawnienia reguluje państwo – Panie Ministrze trzymam za słowo.

W tym miejscu warto wspomnieć o ekwiwalencie dla pracowników 
kolei. Z informacji uzyskanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej wynika, że ekwiwalent wypłacany jest również byłbym pra-
cownikom kolei, a także członkom rodzin tych pracowników pobierają-
cym po nich rentę, to grupa 254,8 tys. osób. W planie wydatków budże-
towych na 2016 r. na ten cel przewidziano kwotę 390 939,2 tys. zł.

14 stycznia 2016 r. podczas posiedzenia Sejmu apelowałem o ko-
nieczność uporządkowania tej sprawy z uwagi na jej złożoność. Zada-
łem wówczas konkretne pytanie o plany rządu i prace nad projektem 
ustawy. Wówczas Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii powiedział: 
mamy intencje, przygotować wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej specustawę, aby objąć jedną regulacją wszystkich 
uprawnionych. W tym miejscu należałoby przytoczyć jeszcze jeden 
cytat G. Tobiszowskiego obrazujący sytuację związaną z pracami nad 
ustawą: …mając taki, no delikatnie   mówiąc bałagan jeśli chodzi o po-
szczególne podmioty, powinniśmy uregulować m.in. też układy zbiorowe 
pracy, jak również pewne schematy zarządzania w poszczególnych pod-
miotach węglowych, tak również w kwestii deputatów przed nami stoi to 
wyzwanie, żeby to spróbować ujednolicić.

Z uwagi na fakt, że minęło kilka miesięcy, a w tej kwestii nic się nie 
działo, złożyłem 1 kwietnia br. interpelację z zapytaniem o stopień za-
awansowania prac nad ustawą, która miała za zadanie uregulować 
kwestię wypłaty ekwiwalentu. Z otrzymanej odpowiedzi dowiedzia-
łem się, że: prace nad przygotowaniem rozwiązań prawnych, które ure-
gulują zasady realizacji wspomnianego uprawnienia już się rozpoczęły.

W tym samym piśmie padło również zapewnienie, że: Ministerstwo 
Energii oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, widząc ko-
nieczność uregulowania kwestii prawa do deputatu węglowego, powoła-
ły zespół złożony z przedstawicieli obu resortów, który pracuje na przygo-
towaniem projektu ustawy. 

Dzisiaj mamy początek października rządowego projektu ustawy 
w tej sprawie dalej nikt nie widział.

9 czerwca br. odbyło się pierwsze czytanie oraz debata nad złożo-
nym przez Związek Zawodowy Górników obywatelskim projektem 
ustawy dotyczącym wypłaty deputatu węglowego. Choć projekt był 
ułomny (odnosił się do artykułów, które zostały wykreślone lub zmie-
nione) pod względem formalno-prawnym wszystkie kluby poselskie 
opowiedziały się za jego przesłaniem do komisji.Sam podczas debaty 
jako poseł przedstawiający stanowisko klubu Platformy Obywatelskiej 
opiniowałem o włączenie tego projektu do prac komisji.

W trakcie debaty Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii powie-
dział, że powołany zespół, o którym wspomniałem wyżej przygoto-
wał stosowny projekt w formie aktu ustawodawczego i obecnie trwa-
ją prace z Ministerstwem Finansów nad zabezpieczeniem w budżecie 
odpowiednich środków. 

Padło również pytanie o termin wprowadzenia tej ustawy usłysze-
liśmy: że właściwie to już w tygodniach liczymy. Co prawda czerwiec się 
rozpoczął, ale, jak mówię półrocze jest tym terminem, kiedy chcemy, aby 

nasz projekt dołączył do projektu obywatelskiego. Powinniśmy przed no-
wym budżetem mieć pełny już projekt, biorący pod uwagę szerszy aspekt 
emerytur związanych z deputatami, powinien on zostać przyjęty, żeby-
śmy od 1 stycznia 2017 r. w nowym budżecie mogli mieć już te kwestie za-
gwarantowane.

Od tego czasu minęły już trzy miesiące, a w kwestii deputatów zno-
wu nic się nie dzieje, a czas ucieka. W związku z powyższym złożyłem 
kolejną interpelację do Ministra Energii, w celu uzyskania informacji 
dotyczących stanu prac nad ustawą.

Podczas wrześniowego posiedzenia Sejmu uzyskałem informację, 
że na przełomie października – listopada projekt ustawy trafi do Rady 
Dialogu Społecznego. Gotowe rozwiązanie dotyczące deputatu po-
winno być gotowe przed końcem tego roku, aby mogło wejść w ży-
cie od 1 stycznia 2017 r. Czy uda się dotrzymać tych terminów? Czas 
pokaże…

Chciałbym zwrócić uwagę, że w ostatnim czasie, a nawet dniach 
padły decyzje o przekazaniu kolejnych kopalń do SRK S.A., więc liczba 
uprawnionych do deputatu stale się zmienia. Sprawę tą należy jak naj-
szybciej uporządkować.

Nie może być tak, że część emerytów i rencistów ma te świadcze-
nia zabezpieczone przez budżet państwa, dlatego że np. ich kopal-
nie zostały zlikwidowane. Ci zaś, którzy do końca, do emerytury cięż-
ko pracowali są pozbawieni ekwiwalentu. Skoro Rząd finansuje wypła-
ty ekwiwalentu dla byłych kolejarzy, przeznaczając na ten cel ok. 400 
mln zł, co stoi na przeszkodzie, żeby sfinansował także świadczenia dla 
emerytowanych górników?

Krzysztof Gadowski
Poseł na Sejm RP

inFormaCje PrasoWe biura PoselskieGo krzysztoFa GadoWskieGo Jastrzębie Zdrój 2016.09.30

obóz sportoWy judokóW 
POlONii łaZiSka

Zawodnicy Sekcji Judo LKS Polonia Łaziska w dniach 20.08–
24.08.2016r. nabierali tężyzny fizycznej na obozie kondycyjnym 
w ośrodku „Szarotka” w miejscowości Murzasichle koło Zakopane-
go. Po przyjeździe i obiedzie zawodnicy rozpoczęli pierwsze zajęcia 
na macie. 

Cztery dni minęły szybko i prócz wspomnień pozostały nieco obo-
lałe mięśnie i umiejętności, które zawodnicy, miejmy nadzieję, że z suk-
cesem, wykorzystają jesienią w zawodach Mistrzostw Polski. 

Obóz kondycyjny zawdzięczamy rodzicom zawodników oraz dar-
czyńcom:

– Śląskiemu Wojewódzkiemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe
– Druhom z OSP Łaziska
– Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Łazisk
– Członkom Kółka Rolniczego z Łazisk
– Sołtysowi i Radzie Sołeckiej Łazisk
– Panom Zbigniewowi Klimkowi z firmy Klimex i Andrzejowi Surmie 

z firmy Oktan Serwice, którzy zapewnili nam bezpieczny transport.

Serdecznie dziękujemy darczyńcom za wsparcie.
Michał Kuczak

LKS Polonia łaziska

WKRÓTCE U NAS
12 października

Zawody sportowo-zręcznościowe dla najmłodszych 
– ZSP w Godowie
19 października

„Słomą malowane” – wystawa Tadeusza Ciuraby – OK w Godowie
20 października

„50 lat przygody ze skrzydłami” – spotkanie z Piotrem Moczałą, 
Wicemistrzem  Świata i Mistrzem Europy w  modelarstwie 

lotniczym – Biblioteka w Godowie
27 października

Bieg po zdrowie z Gminą Godów – Gołkowice

Między lekcjaMi. 
PolSko-ukraińSkie 

SPoSoby na Przerwę
Wiosną tego roku dyrektor Gimnazjum w Gołkowicach Waldemar 

Paszylka nawiązał współpracę z dyrektor Średniej Ogólnokształcącej 
Szkoły nr 38 z Lwowa Switłaną Tereszkiewicz. W czasie wakacji obie 
szkoły przystąpiły do konkursu wniosków na projekt wymiany ogło-
szony przez Polsko- Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży. Spośród 
307(!) zgłoszonych do realizacji wniosków wybrano  50 najlepszych – 
w tym nasz, noszący tytuł: „Niech żyje przerwa!”. Kwota przyznanych 
środków finansowych wynosi 55658,21 zł. 

Tematyka projektu dotyczy życia szkoły na przerwach. W trakcie 
jego realizacji młodzież polska i ukraińska będą dzielić się pomysła-
mi bądź tworzyć nowe propozycje na aktywne i zdrowe spędzanie 
przerw. Sięgną również do przeszłości i wymienią się informacjami na 
temat sposobu spędzania przerw przez starsze pokolenia – rodziców, 
dziadków. Dzięki temu poznają elementy swojej tradycji, historii, doro-
bek kulturowy obu krajów. Wspólna zabawa na przerwach pozwoli na 
obalenie stereotypów oraz na nawiązanie bliskich kontaktów, współ-
działanie w grupie, rywalizację poprzez sport.

W wyniku współpracy już powstała strona na Facebooku oraz em-
blemat w kolorach polsko-ukraińskich. Uczniowie obu szkół pracują 
również nad realizacją filmów instruktażowych pt. „Tenisowe przerwy” 
i „Taneczne przerwy”.

Przeprowadzane są także wywiady z przedstawicielami starszego 
pokolenia. Treść tych wywiadów pozwoli na stworzenie broszury za-
wierającej instrukcje do gier i zabaw polskich oraz ukraińskich senio-
rów z czasów, kiedy byli dziećmi.

W trakcie wizyty grupy ukraińskiej w Polsce w dniach 17-22 paź-
dziernika 34 uczniów i 6 nauczycieli z obu szkół pracować będzie nad 
finalizacją projektu.

Wszelkie działania młodzieży i dorosłych uczestników projektu 
w całości sfinansowane zostaną przez Polsko-Ukraińską Radę Wymia-
ny Młodzieży.

Joanna Bonarek

GMINA WCZORAJ I DZIŚ

Godów, budynek obecnie
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Godów, budynek przy ulicy 1 Maja, lata 70.
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narodowe czytanie
Piąta odsłona Narodowego Czytania odbyła się  3 września 2016 r. 

Tegoroczną lekturą, było „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. Narodo-
we Czytanie to akcja organizowana od 2012 roku pod patronatem Pre-
zydenta RP, a jej celem jest propagowanie literatury narodowej. W tym 
roku Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie zaprosiła mieszkań-
ców do włączenia się w to wydarzenie poprzez nadsyłanie zdjęć zro-
bionych podczas czytania powieści Sienkiewicza. Wśród autorów na-
desłanych zdjęć rozlosowano upominki, które trafiły do Haliny Gasek 
i Eugenii Reclik. Do akcji włączyło się 40 osób!

Katarzyna Holesz

Halina Gasek i Eugenia Reclik – uczestniczki ogólnopolskiej akcji 
„Narodowe Czytanie”
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Tegoroczną lekturą, było „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. Narodo-
we Czytanie to akcja organizowana od 2012 roku pod patronatem Pre-
zydenta RP, a jej celem jest propagowanie literatury narodowej. W tym 
roku Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie zaprosiła mieszkań-
ców do włączenia się w to wydarzenie poprzez nadsyłanie zdjęć zro-
bionych podczas czytania powieści Sienkiewicza. Wśród autorów na-
desłanych zdjęć rozlosowano upominki, które trafiły do Haliny Gasek 
i Eugenii Reclik. Do akcji włączyło się 40 osób!

Katarzyna Holesz

Halina Gasek i Eugenia Reclik – uczestniczki ogólnopolskiej akcji 
„Narodowe Czytanie”
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Mini Turniej Piłki Nożnej – Orlik Krostoszowice (więcej na str. 5)

Polsko-czeski rajd rowerowy gmin Godów i Petrovice 2.10.2016 r.

Bieg po zdrowie z Gminą Godów w Skrzyszowie 29.09.2016 r.
Uczniowie Gimnazjum w Gołkowicach na Uniwersytecie Śląskim

(więcej na str. 5)

Spotkanie zespołów śpiewaczych gminy Godów w Bierach 8.09.2016 r.

Rozgrywki piłkarskie w kategorii oldboy – Krostoszowice 25.09.2016 r. 
(więcej na str. 4)

Miss Zawodów Polanica-Zdrój 2016 
– Agnieszka Ślęczek (więcej na str. 4)
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