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Żelazne, Diamentowe i złote GoDy w Gminie GoDów

4 października 2016 r. w Ośrodku Kultury w Gołkowicach odbyło się 
spotkanie par małżeńskich obchodzących jubileusz małżeństwa. 

Pary obchodzące Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego – ZŁO-
TE GODY zostały odznaczone przez Wójta Gminy Godów Mariusza 
Adamczyk medalami „za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznany-
mi przez Prezydenta RP.

ZŁOTE GODY OBCHODZILI PAŃSTWO:
Renata i Gerard ADAMCZYKOWIE z Godowa
Maria i Franciszek BRAUNISZOWIE z Łazisk
Wanda i Jan CHUDZIOWIE z Łazisk
Urszula i Jan CZYŻOWIE z Łazisk
Janina i Jerzy DAMISOWIE z Gołkowic
Elfryda i Henryk FIRLOWIE z Gołkowic
Krystyna i Henryk GARDYANOWIE z Godowa
Maria i Feliks GÓRSCY ze Skrzyszowa
Róża i Antoni JANUSOWIE ze Skrzyszowa
Anna i Ginter KARZEŁKOWIE ze Skrbeńska
Urszula i Wilhelm KAŁUSKOWIE ze Skrzyszowa
Bronisława i Walter KNUROWIE ze Skrzyszowa
Łucja i Zenon KOSIŃSCY z Godowa
Krystyna i Stanisław KOSTKOWIE ze Skrbeńska
Aniela i Edward KRZEMPKOWIE ze Skrbeńska
Elfryda i Joachim KRZYSTAŁA ze Skrzyszowa
Aniela i Józef KRZYSTAŁOWIE ze Skrzyszowa
Anna i Rudolf LERCHOWIE z Gołkowic
Pelagia i Rainhold MACUROWIE ze Skrzyszowa
Irena i Marian MATUSIKOWIE z Łazisk
Aniela i Józef MENDRELOWIE z Gołkowic
Regina i Henryk MIKOWIE ze Skrzyszowa
Aniela i Henryk NORWOWIE z Gołkowic
Gertruda i Gerard REJMONIAKOWIE ze Skrbeńska

Anna i Wiktor SALAMONOWIE z Godowa
Cecylia i Antoni SOSNOWIE ze Skrzyszowa
Małgorzata i Fryderyk SUCHANKOWIE z Godowa
Blandyna i Tadeusz SYLWESIUKOWIE ze Skrzyszowa
Irena i Erwin SZKATUŁOWIE z Krostoszowic
Maria i Zygfryd SZULIKOWIE z Godowa
Janina i Zygfryd TATARCZYKOWIE ze Skrzyszowa
Magdalena i Ernest TOMANOWIE ze Skrzyszowa
Anna i Ewald TOSTOWIE ze Skrzyszowa
Barbara i Jerzy TRAFIAŁOWIE z Godowa
Maria i Roman WITKOWIE z Gołkowic
Wanda i Jerzy WOLNI ze Skrzyszowa
W uroczystości tej uczestniczyły także pary małżeńskie świętujące: 
Jubileusz 60 lat małżeństwa „Diamentowe Gody”
1. Alicja i Maksymilian BABILASOWIE ze Skrzyszowa
2. Maria i Antoni CHWAŁKOWIE ze Skrzyszowa
3. Wanda i Zygmunt TLOŁKOWIE z Łazisk
4. Genowefa i Antoni WAJDEMANOWIE ze Skrzyszowa

JUBILEUSZ 65 LAT MAŁŻEŃSTWA „ŻELAZNE GODY”
Halina i Alfred WODECCY z Godowa

Wszystkie pary otrzymały list gratulacyjny wraz z wiązanką kwiatów.
W uroczystości uczestniczyli również: Przewodniczący Rady Gmi-

ny Godów Antoni Tomas, Zastępca Wójta Gminy Godów Tomasz Ka-
speruk, Sekretarz Gminy Godów Brygida Dobisz, Skarbnik Gminy Go-
dów Beata Kałusek.

Po oficjalnych uroczystościach na cześć małżonków został wznie-
siony toast. Było wspólne, pamiątkowe zdjęcie oraz poczęstunek. Spo-
tkanie uświetnił występ zespołu „Spoko Babki” ze Skrzyszowa. 

Wszystkim Jubilatom życzymy dalszych szczęśliwych lat, pełnych 
nieustającego zdrowia, pogody ducha a także radości i miłości bliskich 
na kolejne wspólne lata.

Jubilaci Żelaznych, Diamentowych i Złotych Godów 4.10.2016 r.

Osoby uhonorowane odznaką „Zasłużony dla rolnictwa” 
26.09.2016 r. (więcej na str. 5)

Fo
t. 

U
rz

ąd
 G

m
in

y 
G

od
ów

Fo
t. 

U
rz

ąd
 G

m
in

y 
G

od
ów

Fo
t. 

G
CK

Si
T 

w
 G

od
ow

ie

Fo
t. 

G
CK

Si
T 

w
 G

od
ow

ie

„Obrazy słomą malowane” – wystawa prac 
Tadeusza Ciuraby 19.10.2016 r.

Nowa książka ks. dr Henryka Olszara 
„Dekanat gorzycki – powstanie, położenie, 

sieć parafialna i duchowieństwo”



sprawy samorządowe 3LISTOPAD 2016

USUŃ AZBEST Z POSESJI
Urząd Gminy Godów zawiadamia, iż podjęto decyzję o aktualizacji 

„Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 
Godów na lata 2012-2032”. 

Celem aktualizacji jest uwzględnienie w programie wszystkich 
eternitowych pokryć dachowych oraz wyrobów azbestowych, które 
zostały zdemontowane i zdeponowane na posesji. 

Z tego też względu prosi się właścicieli posesji o zgłaszanie w for-
mie pisemnej do Urzędu Gminy Godów – Referat Inwestycji, Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Komunalnej, budynków pokrytych eter-
nitem i posesji, na których zalega stary, zdemontowany azbest z po-
kryć dachowych z podaniem właściciela nieruchomości i dokładnego 
adresu.

Pozyskane informacje zostaną przekazane firmie, która jest odpo-
wiedzialna z ramienia Gminy Godów za opracowanie ww. programu.

Termin do zgłaszania posesji
zosTaje wyznaczony do 30 lisTopada 2016 r.

na wniosek wójTa gminy godów w dniu 
20 października 2016 roku odbyła się 

nadzwyczajna sesja rady gminy godów

W trakcie sesji podjęto uchwałę w następujących sprawach:

•	podjęcia działań zmierzających do przyjęcia przez jastrzębski 
zakład wodociągów i kanalizacji składników majątku w posta-
ci infrastruktury wodociągowej zlokalizowanej na terenie gmi-
ny godów.
Majątek w postaci infrastruktury wodociągowej zlokalizowany na tere-
nie Gminy Godów, stanowi obecnie częściowo własność Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl. oraz czę-
ściowo Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 
w Wodzisławiu Śl. Natomiast na terenie Gminy Godów od wielu lat go-
spodarkę ściekową prowadzi Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanali-
zacji S.A. w Jastrzębiu Zdroju. W związku z tym iż w dniu 24 paździer-
nika br. został zwołany Zarząd Międzygminnego Związku Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wodzisławiu Śl., na którym naszą Gminę repre-
zentuje Wójt Gminy zaistniała konieczność zwołania nadzwyczajnej se-
sji i podjęcia przedmiotowej uchwały upoważniającej Wójta do działań 
zmierzających do przyjęcia w całości przez Jastrzębski Zakład Wodocią-
gów i Kanalizacji składników majątku w postaci infrastruktury wodocią-
gowej zlokalizowanej na terenie gminy Godów.

w dniu 27 października 2016 roku odbyła się 
XXV sesja rady gminy godów

Podjęto uchwały w następujących sprawach:

•	udzielenia dotacji miastu wodzisław Śl. na pokrycie kosztów za-
trudnienia związanego z nauczaniem religii kościoła ewangelic-
ko–augsburskiego w punkcie katechetycznym w wodzisławiu 
Śl. w roku 2016.
Powyższa uchwała dotyczy przekazania kwoty 2.409,42 zł. na pokry-
cie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii dla uczniów 
z naszej gminy, Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego w punkcie kate-
chetycznym w Wodzisławiu Śl. 

•	organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i or-
ganizacyjnej dla jednostek organizacyjnych gminy godów.
W związku z wejściem w życie z dniem 01. stycznia br. nowych artykułów 
do Ustawy o Samorządzie Gminnym, gmina może zapewnić wspólną 
obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną dla szkół i przed-
szkoli z terenu Naszej Gminy. Zakres przedmiotowej obsługi został już 
określony w uchwale z dnia 15 października 2015 roku.

•	poparcia stanowiska zarządu związku gmin i powiatów subre-
gionu zachodniego województwa Śląskiego z siedzibą w ryb-
niku.
Zgodnie z aktualnym harmonogramem naborów wniosków o dofinan-
sowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego na 2016 rok z dnia 26 lipca 2016 r. planowany termin rozpoczę-
cia naborów w ramach Działania 6.1 Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 - Drogi wojewódzkie 
przewidziano na wrzesień/październik. Poprzedni nabór w ramach tego 
działania był prowadzony przez ok. 5 miesięcy. Gdyby podobny termin 
zastosowano w trakcie drugiego naboru wykluczałby on przedsięwzię-
cia pn.: „Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna” oraz 
„Budowa Drogi Głównej Południowej na terenie miast Rydułtowy, Pszo-
wa, Wodzisławia Śląskiego oraz gmin Godowa i Mszany” z możliwości 
ubiegania się o środki unijne.

•	powołania komisji doraźnej w sprawie opiniowania zamierzeń 
związanych z rekultywacją trenu po byłej kopalni piasku w go-
dowie.
Przedmiotowa uchwała jest następstwem protestów mieszkańców so-
łectwa Godów i Golkowic w sprawie planowanych prac rekultywacyj-
nych na terenie byłej kopalni piasku w Godowie. W skład doraźnej Komi-
sji weszli następujący Radni: Bogusław Dziędziel; Zygmunt Skupień; An-
toni Tomas; Izabela Tomiczek i Donat Trafiał.

Informacja 
SŁUŻBY cELnEj!

W związku z zaistniałymi przypadkami zatrucia i śmierci po 
spożyciu podrobionego alkoholu, jakie miały miejsce w ostatnich 
dniach na terytorium Ukrainy, Służba Celna przestrzega przed na-
bywaniem wszelkich wyrobów zawierających alkohol, pochodzą-
cych z niewiadomych źródeł, szczególnie oferowanych do sprze-
daży na miejskich bazarach i targowiskach oraz w innych miej-
scach niż legalne placówki handlowe.

O zauważeniu prób sprzedaży takich wyrobów należy nie-
zwłocznie poinformować najbliższy urząd celny, komisariat poli-
cji lub posterunek straży granicznej.

Telefon interwencyjny Służby Celnej: 800-060-000
e-mail: powiadom-clo@mofnet.gov.pl

Monika Wojtek

Z okazji Dnia Edukacji Narodowe w trakcie Sesji zostały wręczone 
podziękowania, dyplomy i wyróżnienia dla nauczycieli z terenu naszej 
Gminy w związku z przejściem na emeryturę, otrzymaniem Nagrody 
Wójta lub uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego. 

Szczegółowe treści uchwał wraz z uzasadnieniem oraz protokół 
z sesji można znaleźć na stronie internetowej naszej gminy www.go-
dow.bip.info.pl
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Halina i Alfred WODECCY z Godowa
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ny Godów Antoni Tomas, Zastępca Wójta Gminy Godów Tomasz Ka-
speruk, Sekretarz Gminy Godów Brygida Dobisz, Skarbnik Gminy Go-
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Po oficjalnych uroczystościach na cześć małżonków został wznie-
siony toast. Było wspólne, pamiątkowe zdjęcie oraz poczęstunek. Spo-
tkanie uświetnił występ zespołu „Spoko Babki” ze Skrzyszowa. 

Wszystkim Jubilatom życzymy dalszych szczęśliwych lat, pełnych 
nieustającego zdrowia, pogody ducha a także radości i miłości bliskich 
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„Obrazy słomą malowane” – wystawa prac 
Tadeusza Ciuraby 19.10.2016 r.

Nowa książka ks. dr Henryka Olszara 
„Dekanat gorzycki – powstanie, położenie, 

sieć parafialna i duchowieństwo”



z życia gminy4

WIZyTA młOdZIEży W UrZędZIE 
GmIny W rAmAch PrOJEkTU 

„nIEch żyJE PrZErWA”
17 października br. w Urzędzie Gminy w Godowie w ramach projek-

tu „Niech żyje przerwa” gościła ukraińska młodzież ze szkoły średniej 
z Lwowa oraz młodzież z Gimnazjum w Gołkowicach.

Wizyta rozpoczęła się w sali posiedzeń, gdzie Brygida Dobisz – se-
kretarz gminy, zastępca wójta – Tomasz Kasperuk, przewodniczący 
rady – Antoni Tomas oraz skarbnik gminy – Beata Kałusek przywita-
li przybyłych gości. Następnie pani sekretarz opowiedziała o gminie 
Godów, jej historii, życiu kulturalnym i gospodarczym, szkolnictwie, 
sporcie, rozwoju gminy, osiągnięciach oraz jej planach na przyszłość. 
Na zakończenie spotkania młodzież zobaczyła film promocyjny gmi-
ny Godów, a wszyscy uczniowie i opiekunowie otrzymali drobne upo-
minki.

Przypomnijmy, że Gimnazjum w Gołkowicach otrzymało dofinan-
sowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Polsko–Ukraińską 
Radę Wymiany Młodzieży na projekt „Niech żyje przerwa”, który reali-
zowany jest wspólnie ze szkołą średnią z Lwowa (Sieriednia zagalno-
oswitnia szkoła I-III stupieniw N 38). Tematyka projektu dotyczy życia 
szkoły na przerwach. Projekt realizowany jest w duchu edukacji poza-
formalnej – każda grupa liczy po 17 osób (młodzież) i po trzech opie-
kunów. Łącznie liczba uczestników wynosi 40 osób. 

Główne cele projektu to: propagowanie zdrowego odżywiania oraz 
ruchu na przerwach, rozwijanie kreatywności, propagowanie dyscy-
plin sportowych: taniec sportowy i tenis stołowy, wzajemne poznanie 
języka, tradycji, kultury ukraińskiej i polskiej. 

Kwota dofinansowania – 100% tj. 55 658,21 pln.

Gabriela Pietroszek
Młodszy referent ds. organizacyjnych

InFOrmAcJA O ZGłOSZEnIAch 
SZkÓd W UPrAWAch 

SPOWOdOWAnych PrZEZ 
dZIkĄ ZWIErZynę

Ustawa prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 r. (Dz.U. 
2015.2168 ze zm.) stanowi, iż dzierżawca bądź zarządca obwo-
du łowieckiego – którym jest najczęściej koło łowieckie – zobo-
wiązany jest do wynagrodzenia szkód, które zostały wyrządzo-
ne w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie i sarny 
bądź też przy wykonywaniu polowania. 

Ustawa nakłada jednocześnie na właścicieli lub posiadaczy 
gruntów rolnych powinność współdziałania, zgodnie z potrzeba-
mi, w zabezpieczaniu gruntów przed szkodami. W przypadku po-
wstania szkód, przedstawiciele dzierżawcy lub zarządcy obwodu 
łowieckiego dokonują oględzin i ostatecznego szacowania, a tak-
że ustalania wysokości odszkodowania. 

Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego zobowiąza-
ny jest do poinformowania właściwego miejscowo wójta (burmi-
strza) oraz właściwej terytorialnie izby rolniczej o osobach upraw-
nionych do przyjmowania zgłoszeń szkód łowieckich. W przypad-
ku wystąpienia szkód rolnik tym osobom daną szkodę zgłasza. 

Zgłoszenie to powinno być dokonane ww. osobie na piśmie 
w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia lub 14 dni od jej powsta-
nia w sadach. Szacowania szkód dokonują upoważnieni przed-
stawiciele dzierżawcy – po uprzednim uzgodnieniu z poszkodo-
wanym – w terminie 7 dni od zgłoszenia. W przypadku szacowa-
nia ostatecznego musi się ono odbyć najpóźniej na dzień przed 
sprzętem uszkodzonej lub zniszczonej uprawy. Wypłaty odszko-
dowania dokonuje dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego 
w terminie 30 dni od dnia sporządzenia protokółu ostatecznego 
szacowania szkody, niezależnie od tego czy poszkodowany zga-
dza się z ustaleniami szacujących i czy podpisał protokół. 

Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez nie-
które gatunki zwierząt objęte ochrona gatunkową – żubry, wilki, 
rysie, niedźwiedzie i bobry oraz zwierzęta łowne podlegające ca-
łorocznej ochronie – łoś, na podstawie ustawy o ochronić przyro-
dy z dn. 16.04.2004 r. 

Zgłoszenia szkód wyrządzanych przez te zwierzęta dokonu-
je się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Brak rozpo-
rządzenia wykonawczego do tej ustawy powoduje, że do wnio-
sku należy dołączyć wiele załączników, a procedura szacowania 
i wypłaty odszkodowań znacznie się wydłuża. Są jednak gatun-
ki zwierząt, które powodują szkody w uprawach nie wymienione 
w obu ustawach. Są to zwierzęta łowne: dzikie gęsi, żurawie, lisy, 
zające, norka amerykańska, jak również gatunki chronione – kru-
ki, kormorany, wydry.

Szkody w uprawach spowodowane przez dziką zwierzynę na 
terenach wyłączonych z obwodów łowieckich należy składać 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Wydzia-
le Terenów Wiejskich. Mapa tych terenów znajduje się w ww. wy-
dziale Urzędu Marszałkowskiego

http://mapy.orsip.pl/imap/?locale=pl&gui=new&sessio-
nID=22408 

Na terenie gminy Godów działają dwa koła łowieckie KOŁO 
„RÓG” 40-533 Katowice, ul. Kukułek 19 i KOŁO „ODRA” Grabów-
ka ul. Wielikąt 10, 44-360 Lubomia. Osobami wyznaczonymi do 
przyjmowania pisemnych zgłoszeń strat w uprawach rolnych są:

1. Koło „RÓG” –  Łucjan Brzemia tel. 510 559 990
 i Pan Marian Materzok tel. 607 958 555

2. Koło „ODRA” – Bogdan Bednarczyk tel. 602 795 970
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Z WIZyTĄ W SZkÓłcE lEśnEJ 
W nędZy

O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa, 
W brązie zachodu kute wieczornym promieniem, 
Nad wodą, co się pawich barw blaskiem rozlewa, 
Pogłębiona odbitych konarów sklepieniem.

Leopold Staff Wysokie drzewa

W ramach edukacji przyrodniczo-leśnej 27 września uczniowie klas 
piątych i szóstych Szkoły Podstawowej w Gołkowicach wzięli udział 
w wycieczce do kontenerowej szkółki leśnej w Nędzy. Szkółka ta zo-
stała utworzona po pożarze, który miał miejsce na terenie Nadleśnic-
twa Rudy Raciborskie i Rudzieniec przed 24 laty. 

Uczniowie zapoznali się z metodą produkcji sadzonek drzew – od 
nasionka do siewki. Produkcja siewek odbywa się w specjalnych po-
jemnikach (kontenerach), wykorzystując podłoże z grzybnią. Rośliny 
współpracują z grzybnią, co bardzo przyspiesza wzrost siewek drzew. 
W programie wycieczki była też prezentacja multimedialna na temat 
dzikich zwierząt występujących w okolicznych lasach. Dzieci mogły 
rozpoznawać odgłosy zwierząt. Ogromne wrażenie na uczestnikach 
wycieczki wywarł film o pożarze lasu w 1992 roku. Uczniowie dzięki 
niemu zrozumieli, że las płonie bardzo szybko, a odtworzenie świata 
roślin i zwierząt na obszarze spalonego lasu potrzebuje wytężonego 
wysiłku człowieka i czasu.

Dlatego pamiętajmy, że las to nasze bogactwo, to zielone płuca 
Ziemi. Należy o nie dbać i otaczać szczególną troską. Wierzę, że takie 
spotkania z przyrodą to wspaniałe lekcje, dzięki którym nauka z pew-
nością nie pójdzie w las. 

Spacerując lirycznymi ścieżkami Jana Kasprowicza: (…) o szumiący 
lesie. Ma dusza wnika w twą dusze, rozumie.

Alicja Thomas
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BIEG chAryTATyWny „ZEdrZyJ 
SZcZEWIkI dlA BErEnIkI”

Nawet deszczowa pogoda nie odstraszyła uczestników charyta-
tywnego biegu, który odbył się 8 października w Krostoszowicach. 
Prawie 200 ludzi dobrego serca wystartowało w biegu i marszu nordic 
walking, aby zedrzeć szczewiki dla Bereniki i wesprzeć dobrowolny-
mi datkami dziewczynkę. Berenika ma 6 lat, mieszka w Łaziskach i od 
urodzenia boryka się z rozszczepem kręgosłupa. Akcja miała na celu 
wsparcie kosztownego leczenia skoordynowanego (operacja stopy 
oraz specjalistyczne protezy) w Klinice Dziecięcej w Aschau. 

Organizatorzy serdecznie dziękują za hojność i wsparcie sponso-
rom, partnerom, wolontariuszom za bezinteresowną pomoc przy or-
ganizacji przedsięwzięcia, a przede wszystkim uczestnikom biegu za 
wytrwałość w pokonywaniu trasy.

Adriana Piwońska

I GmInny TUrnIEJ 
GIEr I ZABAW

12 października w sali gimnastycznej ZSP w Godowie rozegrano 
Pierwszy Gminny Turniej Gier i Zabaw dla dzieci z klas II i III szkół pod-
stawowych gminy Godów. Współorganizatorem imprezy była Gminna 
Rada Sportu w Godowie. W turnieju udział wzięło ponad 80 uczniów 
ze szkół z Godowa, Gołkowic, Skrzyszowa i Krostoszowic. 

KlASyfIKAcJA KOńcOWA:
  I miejsce  SP z Gołkowic
  II miejsce  SP z Skrzyszowa
  III miejsce SP z Godowa

Gratulujemy wszystkim młodym sportowcom!
A. Szwarc

WręcZEnIE OdZnAk hOnOrOWych 
„ZASłUżEnI dlA rOlnIcTWA”

26 września 2016 roku odbyła się XXIII sesja Rady Gminy Godów. 
W Sesji uczestniczył Krzysztof Gadowski – poseł na Sejm RP, który wrę-
czył Annie Hojce oraz Krystynie i Stanisławowi Wysłuchom odznaki 
„Zasłużony dla Rolnictwa”. Osoby uhonorowane mają znakomite osią-
gnięcia w swojej pracy z zakresu prowadzenia gospodarstw lub dzia-
łań na rzecz rozwoju rolnictwa.

Gabriela Pietroszek
Młodszy referent ds. organizacyjnych

LISTOPAD 2016

hUBErTUS 2016
22 października na Ośrodku MUSTANG w Krostoszowicach odbył 

się Hubertus zorganizowany przez Stowarzyszenie Miłośników i Ho-
dowców Koni „Mustang”. Tradycyjnie tym wydarzeniem Stowarzysze-
nie kończy sezon jeździecki.

Po zapoznaniu się z programem uczestnicy w siodłach wyruszyli 
na przejażdżkę konną po lesie prowadzoną przez mastera Małgorzatę 
Mnich. Miejscem docelowym była łąka, na której odbyła się gonitwa. 
W pogoni za lisem wzięło udział 25 jeźdźców, oprócz tego nie zabra-
kło powozów konnych. W kategorii kucyków rolę lisa odgrywała Mag-
dalena Ograbek.

Po lisią kitę sięgnęła Nikola Bauerek. W kategorii koni dużych rolę 
lisa odegrała Marta Solich. Gonitwa była bardzo wyczerpująca. W osta-
teczności ataku na lisią kitę dokonał Andrzej Bura. Polowanie na lisa 
skończyło się biesiadą przy ognisku i gorącym posiłku.

Małgorzata Mnich

U GOłkOWIckIch EmEryTÓW
Podobnie jak w latach poprzednich i w tym roku gołkowiccy człon-

kowie PZERiI świętowali Dzień Seniora. Spotkanie z tej okazji odbyło 
się 18 października br. Uczestników przywitał Paweł Grzonka, prze-
wodniczący gołkowickiego koła,życząc wszystkim dużo zdrowia, po-
gody ducha i wiele radości, jaka wypływa z przynależności do trze-
ciego wieku. Podał też informacje dotyczące działalności organizacji 
w roku 2016.

Następnie odbyło się uhonorowanie jubilatów, którzy na spotka-
niu świętowali ważne dla nich rocznice. Tym razem byli to: Małgorza-
ta Serwotka obchodząca 80. rocznicę urodzin oraz Maria i Roman Wit-
kowie świętujący 50 lat małżeństwa. Od zarządu koła otrzymali oni 
kwiaty i skromne upominki, a od wszystkich uczestników – stosow-
ne życzenia i „Sto lat”zaśpiewane przy akompaniamencie zespołu Bo-
rowianka. Należy jeszcze dodać, że jubileusz 80-lecia urodzin obcho-
dziła też w sierpniu Maria Spień, którą przedstawiciele zarządu koła 
odwiedzili w domu, a na poprzednim spotkaniu, w czerwcu, swoje ju-
bileusze świętowali: Aniela Grzonka – 85. rocznicę urodzin, Julianna 
Grzonka – 80. rocznicę urodzin oraz Krystyna i Stefan Koczy – Szma-
ragdowe Gody.

Do gołkowickiej organizacji emeryckiej wstąpiły kolejne osoby. Le-
gitymację członkowską na spotkaniu odebrały Helena Dworok i Anna 
Marszolik, a wcześniej Barbara Marek, Albina Prochasek, Stanisław Do-
bisz i Ireneusz Falkowicz, zwiększając jednocześnie liczebność koła do 
185.

Po radosnych chwilach przyszedł czas na smutną. Minutą ciszy 
uczczono pamięć członków, którzy w tym roku odeszli od nas na za-
wsze, a są to: Helena Grzonka, Eugeniusz Tomas, Anna Baranek, Kle-
mens Jerzy Kubica, Weronika Hluchnik, Irena Smiatek i Jacek Marek, 
członek Borowianki.

Zostały też podane terminy wycieczek wielodniowych i wczasów 
zaplanowanych na rok 2017:

•	27-30.06. – Karkonosze i Drezno, 25.08.- 6.09. – wczasy w Świno-
ujściu (organizator A. Tomas)

•	22-27.05. Słowenia, 1-12.09. – wczasy w Chorwacji (org. A. Błatoń)

Informacjami o formach wyjazdowych zakończyła się część oficjal-
na spotkania, w którym wzięło udział 92 uczestników. Gośćmi tego-
rocznego Dnia Seniora w Gołkowicach byli: wójt Mariusz Adamczyk 
i czteroosobowa delegacja z czeskiej Karviny z Henrykiem Kubienką 
na czele. Do tańca przygrywała niezawodna Borowianka – tym razem 
już tylko w duecie Paweł Hajnisz i Czesław Tkocz, a o pyszne dania po-
starały się pracownice Ośrodka Kultury w Gołkowicach.

Biorący udział w obchodach Dnia Seniora dziękują wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do jego zorganizowania, zapewniając biesiadnikom 
miłą atmosferę i wspaniały nastrój.

Aurelia Tomas

cZyTAm SOBIE
„Czytam sobie” to zajęcia edukacyjne dla dzieci odbywające się 

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Godowie. Mali uczestnicy chętnie 
biorą udział w grach i zabawach polegających na rozwijaniu wyobraź-
ni oraz doskonaleniu nauki czytania. Październikowe spotkania po-
mogły im zrozumieć, jak ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeń-
stwa oraz znajomość telefonów alarmowych.

Dzieci bardzo ucieszyła wizyta, którą złożył im dzielnicowy Komisa-
riatu Policji w Gorzycach asp. Bogdan Kura. Pan policjant wytłumaczył 
dzieciom, jak należy zachowywać się, aby uniknąć niebezpieczeństw 
oraz podarował im odblaskowy prezent.

Kolejne zajęcia dotyczyły zasad zdrowego odżywiania. Kolorowe 
warzywa i owoce oraz różne witaminy były tematem zabaw i czyta-
nek. Dzieci pomagały także w przygotowaniu świeżo wyciskanego 
soku warzywno–owocowego, którego wystarczyło nawet na poczę-
stowanie rodziców. 

M. Niemczyk
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GOdOWSkA PIElGrZymkA 
dO łAGIEWnIk

Z inicjatywy ks. proboszcza Krzysztofa Wrodarczyka i Koła Go-
spodyń Wiejskich w Godowie 18.października 2016 r. odbyła się piel-
grzymka do Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krakowie. W ko-
ściele, gdzie umieszczone są relikwie krwi św. Jana Pawła II, została 
odprawiona Msza Święta przez ks. proboszcza w intencji uczestni-
ków pielgrzymki i wszystkich mieszkańców Godowa. Podczas wyjaz-
du zwiedziliśmy również Muzeum Archidiecezjalne św. Jana Pawła II 
oraz udaliśmy się do kościoła, gdzie są relikwie siostry Faustyny i do 
świątyni Miłosierdzia Bożego, gdzie odmówiono Koronkę do Bożego 
Miłosierdzia. Po wspaniałych i zadowalających przeżyciach w godzi-
nach wieczornych wróciliśmy do domu.

Iwona Długi

Wydawca: Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie
Redaktor naczelny: Judyta Marcol, tel. 32 47 27 532
e-mail: jestesmy@godow.pl
Adres do korespondencji: GCKSiT w Godowie, ul. 1 Maja 93, 44-340 Godów
Skład: Radosław Dawid
Korekta: Małgorzata Musińska
Druk: R2 PRINT Adam Rytter, ul. Ofiar Katynia 1, 09-410 Płock Nakład: 1500 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i opracowywania nadsyłanych 
tekstów oraz zmian tytułów. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.

50 lAT PrZyGOdy 
ZE SkrZydłAmI

20 października w ramach cyklu „Spotkania ludzi z pasją” Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Godowie odwiedził Wicemistrz Świata i Mistrz 
Europy w modelarstwie lotniczym – pan Piotr Moczała. Pasjonat z Goł-
kowic przybliżył uczestnikom historię swojej pięćdziesięcioletniej przy-
gody z modelami. Zaprezentował swoje modele i makiety przy czym 
w bardzo interesujący sposób opowiedział o osiągniętych sukcesach. 

Piotr Moczała modelarstwem lotniczym interesował się od naj-
młodszych lat. Pierwszy model szybowca, skleił jako jedenastoletni 
chłopiec z gotowego zestawu zakupionego w kiosku. Przez wiele lat 
stopniowo rozwijał swoją wiedzę i umiejętności, konstruując coraz to 
lepsze makiety. Zachęcony przez swojego kolegę ze studiów Witol-
da Tenderę zaczął na poważnie zajmować się modelarstwem, biorąc 
udział w różnego typu zawodach. W 1995 r. został powołany do dru-
żyny reprezentacji Polski w kategorii rakietoplanów, czyli szybowców 
startujących pionowo. W tym samym roku drużyna zdobyła srebrny 
medal na odbywających się na Słowacji mistrzostwach Europy w mo-
delarstwie. Za to osiągnięcie Piotr Moczała otrzymał srebrny medal „za 
wybitne osiągnięcia sportowe”, przyznany przez prezesa Urzędu Kul-
tury Fizycznej i Turystyki. Dwa lata później pan Piotr zajął drugie miej-
sce w zawodach Pucharu Świata w modelarstwie. W 1996 roku zdobył 
mistrzostwo Polski w modelarstwie. W 1997 roku, jako drużynowy re-
prezentant Polski, wziął udział w I Światowych Igrzyskach Lotniczych 
w Turcji. Wraz z Witoldem Tenderą i Marianem Pieczką skonstruował 
zdalnie sterowany, ważący 140 gramów szybowiec z włókna węglo-
wego o rozpiętości skrzydeł 1 m, który potrafił szybować na wysoko-
ści około 400 metrów. Pan Piotr jest certyfikowanym instruktorem mo-
delarstwa lotniczego klasy trzeciej.

Przy pomocy swoich zdalnie sterowanych modeli oraz małej kame-
ry, pasjonat filmuje Gołkowice oraz okoliczne miejscowości. Dzięki temu, 
podczas spotkania, mogliśmy zobaczyć naszą gminę z „lotu ptaka”. Spo-
tkaniu towarzyszyła wystawa zdjęć z archiwum własnego pasjonata oraz 
liczne dyplomy i certyfikaty, a także medale zdobyte podczas mistrzostw. 

Gratulujemy panu Piotrowi zdobycia tylu osiągnięć sportowych 
oraz życzymy, żeby przygoda z modelarstwem, która rozpoczęła po-
nad 50 lat temu, trwała nadal i przynosiła wciąż satysfakcję i zadowo-
lenie. 

K. Holesz, M. Niemczyk
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WKRÓTCE U NAS
11 listopada – Krostoszowickie Kilometry Niepodległości i zakoń-

czenie projektu Bieg po zdrowie z Gminą Godów 
– Orlik Krostoszowice

17 listopada – Spotkanie autorskie z Arnoldem Thomasem
– Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie

18 listopada – Akcja charytatywna „Scena Gołkowice pomaga 
Berenice” – Ośrodek Kultury w Gołkowicach

26 listopada – Turniej Siatkarski o Puchar Wójta Gminy Godów
– ZSP w Godowie

8, 9 grudnia – Turniej Tenisa Stołowego dla dzieci i młodzieży 
szkolnej – ZS w Gołkowicach

10, 11 grudnia – Jarmark Bożonarodzeniowy
– Ośrodek Kultury w Gołkowicach

nAUkA PrZEZ ZABAWę
warszTaTy kulinarne i informaTyczne klas iV 

zespołu szkół w skrzyszowie

17 października 2016 roku uczennice klas IV Zespołu Szkół w Skrzy-
szowie razem z nauczycielami: Iwoną Brudny i Izabelą Hudek wzięły 
udział w warsztatach organizowanych w ramach Ogólnopolskiego Ty-
godnia Kariery w powiecie wodzisławskim. Warsztaty odbyły się w Ze-
spole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim.

Najpierw uczennice wraz z nauczycielami odwiedziły dużą pracow-
nię gastronomiczną, aby wziąć udział w ciekawych warsztatach kuli-
narnych pt. „Kuchnie świata – poznaj nowe smaki”. Nasza szkoła zo-
stała bardzo mile i przyjaźnie przyjęta. Podczas zajęć uczennice miały 
możliwość zobaczyć, jak wygląda praca kucharzy, a także na czym po-
lega ich odpowiedzialna rola w kuchni. Szef kuchni, pan Krzysztof Zie-
lonka, cierpliwie odpowiadał na wszystkie pytania.

Nasze kolejne spotkanie było równie ciekawe i interesujące, jak 
to pierwsze. Starsi koledzy i koleżanki z technikum informatycznego 
z wielką pasją i zaangażowaniem opowiadali o swojej pracy z kompu-
terem i zainteresowaniach dotyczących programowania.

Uczennice były bardzo zadowolone z warsztatowej formy zajęć i ża-
łowały, że nie mogą brać udziału w kolejnych spotkaniach. W drodze po-
wrotnej na zajęcia szkolne stwierdziły jednak zgodnie, iż nie jest wcale 
łatwo być uczniem szkoły średniej i mimo tylu wspaniałych wrażeń cie-
szą się na powrót do swojej szkoły w Skrzyszowie.

Izabela Hudek

GImnAZJAlIścI Z GOłkOWIc 
nA nOcy nAUkOWcÓW

Naukowcem może zostać każdy! Wystarczy tylko ciekawość świa-
ta i odwaga w łamaniu schematów. Uczniowie z Gołkowic mogli się 
o tym przekonać 8 października podczas sobotniej Nocy Naukowców 
Politechniki Śląskiej, organizowanej w Gliwicach. 

Noc Naukowców to przede wszystkim niecodzienne podejście do 
spraw nauki, spora dawka humoru, spotkania z naukowcami oraz sza-
lone eksperymenty prowadzone z badaczami. Tegoroczna edycja to 
rekordowo ponad 300 wydarzeń przygotowanych przez naukowców 
Politechniki Śląskiej. Impreza pod patronatem gliwickiej uczelni kon-
tynuuje tradycje poprzednich odsłon wydarzenia i jak co roku przy-
ciągnęła programem, w którym każdy niezależnie od wieku znalazł 
coś dla siebie. To była wyjątkowa okazja, aby sprawdzić, jak naukowcy 
zmieniają świat i poszerzają granice wiedzy.

Na uczestników czekały pokazy multimedialne, laboratoria i wykła-
dy z różnych dziedzin nauki: architektury, biologii, chemii, fizyki, infor-
matyki, robotyki, języków obcych, kultury, literatury i sztuki, matema-
tyki i życia codziennego.

Opiekę nad uczniami sprawowały wytrwale Jolanta Siemieniuk 
oraz Henryka Mitko.

Jolanta Siemieniuk

GMINA WCZORAJ I DZIŚ

 Obecnie Dom Przyjęć „Przystanek”
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Budynek w Skrzyszowie, 1921 r.
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I Gminny Turniej Gier i Zabaw 12.10.2016 r. (więcej na str. 5)
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Spotkanie dzieci z policjantem w ramach zajęć edukacyjnych 
„Czytam sobie” (więcej na str. 5)
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 Obecnie Dom Przyjęć „Przystanek”
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Budynek w Skrzyszowie, 1921 r.
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I Gminny Turniej Gier i Zabaw 12.10.2016 r. (więcej na str. 5)
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Spotkanie dzieci z policjantem w ramach zajęć edukacyjnych 
„Czytam sobie” (więcej na str. 5)

Fo
t. 

G
BP

 w
 G

od
ow

ie
Fo

t. 
Pa

ra
fia

 Ś
w

 M
ic

ha
ła

 A
rc

ha
ni

oł
a 

w
 S

kr
zy

sz
ow

ie

Modlitewne zakończenie X. Festiwalu Twórczości Religijnej 
Fide et Amore w Skrzyszowie 16.10.2016 r.



Uczestnicy pielgrzymki do Łagiewnik 18.10.2016 r. (więcej na str. 6)

Występ artystyczny uczniów Szkoły Podstawowej w Łaziskach z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej 14.10.2016 r.

Wizyta polskiej i ukraińskiej młodzieży w Urzędzie Gminy Godów 
17.10.2016 r. (więcej na str. 4)

Fo
t. 

A
. B

an
ot

Fo
t. 

M
. T

om
al

a

Fo
t. 

U
rz

ąd
 G

m
in

y 
G

od
ów

Uczestnik akcji charytatywnej
dla Bereniki 8.10.2016 r.

(więcej na str. 5)
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