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W GOŁKOWICACH
JUBILEUSZ 150 – LECIA DZIAŁALNOŚCI
KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH
SZLACHETNA PACZKA W ZESPOLE SZKÓŁ 
W SKRZYSZOWIE
FERIE ZIMOWE Z GMINNYM CENTRUM 
KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W GODOWIE

SUKCESY JUDOKÓW Z POLONII ŁAZISKA
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KONCERT CHARYTATYWNY 
DLA BERENIKI
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Kto żyje w sercach tych, którzy pozostają,
nie umiera nigdy.

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA
krewnym, kolegom i koleżankom,

znajomym, sąsiadom, przewodniczącemu 
i radnym Rady Gminy Godów, 

przewodniczącemu Rady Powiatu 
Wodzisławskiego, wójtowi, byłym wójtom 

i delegacji Gminy Godów, 
sołtysowi i radzie sołeckiej w Skrbeńsku,

ks. proboszczowi Parafii NSPJ w Skrbeńsku,
delegacjom KWK „Marcel” i KWK „Zofiówka”,
delegacjom szkół w Skrbeńsku, Gołkowicach 
i Jastrzębiu-Zdroju, delegacjom kół emerytów 
i rencistów, delegacji koła gospodyń wiejskich 

i zespołowi Melodia w Skrbeńsku,
przyjaciołom z rybnickiego klubu miłośników 

kwiatów, orkiestrze i tym wszystkim,
którzy okazali nam wiele serca i życzliwości 

w bardzo bolesnych dla nas chwilach,
odwiedzali i wspierali w chorobie, dzieląc nasz 

smutek oraz uczestniczyli w modlitwach,
Mszy św. i ostatniej drodze naszego ukochanego 

Męża, Ojca, Dziadka i Teścia

HENRYKA KLYSZCZ
z wyrazami ogromnej wdzięczności i szacunku 

składa Rodzina

Gołkowickie zuchy na Festiwalu Piosenki Harcerskiej „Złota Nutka 2016” 
w Pszowie 26.11.2016 r. (więcej na str. 5)

Spotkanie uczniów z instruktorką języka migowego – panią Moniką 
Folwarczny w Szkole Podstawowej w Gołkowicach 25.11.2016 r.

Harcerze ze Skrzyszowa z Betlejemskim Światłem Pokoju 
w Urzędzie Gminy Godów 19.12.2016 r. (więcej na str. 3)

Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z gminy Godów na sesji Sejmiku 
Województwa Śląskiego 19.12.2016 r. (więcej na str. 5)

II Jarmark Bożonarodzeniowy przy Ośrodku Kultury w Gołkowicach 
10-11.12.2016 r. (więcej na str. 4)

Obchody Dnia Górnika w Szkole Podstawowej w Łaziskach 3.12.2016r.

Spotkanie ze Świętym Mikołajem w Ośrodku Kultury w Skrbeńsku 
6.12.2016 r.
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sprawy samorządowe 3

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
W dniu 2 grudnia 2016 r. podpisano umowę na „Zwiększenie do-

stępności usług publicznych poprzez budowę drogi dojazdowej do 
obiektów religijnych oraz Ośrodka Kultury w Gołkowicach” z kon-
sorcjum firm: Firma Budowlana D-ART. Damian Ogrodowski – lider, 
z siedzibą w Jankowicach przy ul. Tulipanowej 38, Przedsiębiorstwem 
Usług Technicznych INFRAGO mgr Dominika Ogrodowska – part-
ner, z siedzibą w Jankowicach przy ul. Tulipanowej 38 za cenę brutto: 
2.586.850,53 zł, termin realizacji do 13 lutego 2018 r.

Barbara Banko
Referat Funduszy Zewnętrznych

i Zamówień Publicznych

Mieszkańcy GMiny Godów!
Przekazujemy Państwu harmonogram wywozu odpadów komu-

nalnych. Jednocześnie informujemy, że wywóz odpadów zmiesza-
nych będzie odbywał się co dwa tygodnie, odpadów selektywnych raz 
w miesiącu, natomiast odpadów ulegających biodegradacji dwa razy 
w miesiącu. Opróżnione zostaną tylko pojemniki i worki, które będą 
wystawione przed posesją (przy drodze dojazdowej do nieruchomo-
ści). Pojemniki i worki należy wystawić do godziny 6.00 rano w dniu 
wywozu. POJEMNIKI Z GORĄCYM POPIOŁEM NIE BĘDĄ OPRÓŻNIANE!

Harmonogram wywozu odpadów komunalnycH 
zmieszanycH i segregowanycH w roku 2017

REJON sTYCZEń lUTY MARZEC
zmieszane s zmieszane s zmieszane s

Rejon I 2, 16, 30 23 13, 27 20 13, 27 20
Rejon II 3, 17, 31 24 14, 28 21 14, 28 21
Rejon III 4, 18 25 1, 15 22 1, 15, 29 22
Rejon IV 5, 19 26 2, 16 23 2, 16, 30 23
Rejon V 9, 20 27 3, 17 24 3, 17, 31 24

uwaga! zmieszane – kubły, s – selektywna zbiórka (worki).

Harmonogram wywozu odpadów 
ulegającycH biodegradacji w roku 2017

REJON sTYCZEń lUTY MARZEC
Rejon I 10 23 6 20 6 20
Rejon II 11 24 7 21 7 21
Rejon III 12 25 8 22 8 22
Rejon IV 13 26 9 23 9 23
Rejon V 14 27 10 24 10 24

zuchy i harcerze
19 grudnia 2016 r. harcerze ze skrzyszowa przekazali na ręce Wójta 

Gminy Godów Mariusza Adamczyk Betlejemskie Światło Pokoju. Świa-
tełko przekazane zostało również Przewodniczącemu Rady Gminy An-
toniemu Tomas podczas obrad wspólnego posiedzenia komisji Rady 
Gminy.21 grudnia z Betlejemskim Światełkiem przybyły do Urzędu 
Gminy zuchy z Gołkowic z opiekunem Bogdanem Firlą. Zuchy przeka-
zały betlejemski płomień na ręce sekretarz Gminy Brygidy Dobisz oraz 
złożyły świąteczne życzenia.

Betlejemskie Światło Pokoju w Urzędzie Gminy będzie zapalone 
do świąt. Tegorocznej sztafecie przyświeca hasło „Odważnie twórzmy 
pokój”. Historia Betlejemskiego Światełka Pokoju sięga 1986 roku. Każ-
dego roku dwoje wybranych losowo skautów odbiera Światełko z Gro-
ty Narodzenia Pańskiego w Betlejem, a potem jest ono rozsyłane dalej, 
do wszystkich krajów, za pośrednictwem harcerzy na całym świecie.

składamy serdeczne podziękowania naszym zuchom i harcerzom 
za włączenie się do tej wspaniałej idei. 

Gabriela Pietroszek

Z inicjatywy gołkowickich górników z KWK Borynia, a następnie 
z pozostałych okolicznych kopalń węgla kamiennego została w Goł-
kowicach zbudowana kapliczka św. Barbary w formie kamiennej gro-
ty. Jest to dar górników, szczególnie tych, którzy są czynni zawodo-
wo, aby św. Barbara wstawiała się za nimi przed Bogiem i wyprasza-
ła im górnicze szczęście, a emeryci i wdowy po górnikach będą mogli 
w tym miejscu podziękować św. Barbarze za opiekę i szczęśliwe prze-
pracowane lata pod ziemią.

W sierpniu został wykonany przez lokalnego architekta projekt bu-
dowlany, jak również uzyskano w starostwie Powiatowym stosowne 
pozwolenie na prowadzenie robót. Kamienna grota o szerokości 4,5 m 
i głębokości 2,5 m została posadowiona przed  kościołem pw. Pod-
wyższenia Krzyża Św., na zieleni po lewej stronie parkingu, naprzeciw 
dzwonnicy. W grocie na postumencie stoi figura św. Barbary o wyso-
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wykaz ulic wcHodzącycH w skład danego rejonu
Rejon I

Piotrowicka (Gołkowice, skrbeńsko), Na Górze (Gołkowice, 
skrbeńsko), Poprzeczna (Gołkowice, skrbeńsko), szkolna, Zielona 
(Gołkowice, skrbeńsko), Zimne Doły, Graniczna, 1 Maja (Gołkowice) 
– posesje od strony Jastrzębia do ul. Borowickiej, Borowicka, Boczna, 
leśna (Gołkowice), Rzeczna, Dworcowa (Gołkowice), Żabkowska, 
Podlaska, Krótka.

Rejon II
1 Maja (Gołkowice) – posesje od ul. Borowickiej w stronę do granicy 
sołectwa Gołkowice, Celna, Cmentarna, Dębina, Powstańców Śl. 
(Gołkowice), stanisława staszica, strażacka (Gołkowice), Wyzwolenia 
(Gołkowice), 1 Maja (Godów), Glinki, Graniczna (Godów), leśna 
(Godów), Nowa, Polna, Raszczykowiec, Zawadzka; Dębina, stawowa 
(Godów).

Rejon III
Dworcowa (Godów), Kopernika (Godów), Olszyńska (Godów), 
Piskowa, szkolna, Powstańców Śl (Godów), słoneczna, strażacka, 
Dworcowa, 1 Maja (Łaziska), Kopernika (Łaziska), Któtka (Łaziska), leśna 
(Łaziska), Mickiewicza, Młyńska, Okrężna (Łaziska), Górna (Łaziska), 
słoneczna (Łaziska), Powstańców Śl. (Łaziska), skotnicka, stawowa 
(Łaziska), Wierzchowicka, słowackiego, Olszyńska (skrzyszów), Jana III 
sobieskiego (Gołkowice).

Rejon IV
1 Maja (skrzyszów) od granicy sołectwa Godów do ul. Powstańców 
(skrzyszów) , Polna, Zielona (skrzyszów), Dębowa, lipowa, Wiejska, 
Bukowa; Brzozowa, Gustawa Morcinka, leśna (Krostoszowice), 
Olszyńska (Krostoszowice), szybowa, Środkowa, Turska, Wąwozowa, 
Wodzisławska.

Rejon V
1 Maja skrzyszow od ulicy Powstańców Śląskich w stronę 
Wodzisławia, Powstańców Śląskich (skrzyszów), Wyzwolenia, 
Ks. Roberta Wallacha, leśna (skrzyszów), Mszańska, Wspólna 
(skrzyszów, Krostoszowice), Krótka, Przedszkolna, Janan III 
sobieskiego (skrzyszów), Aleja Jana Pawła, Partyzantów (skrzyszów).

GroTa Św. BarBary w GoŁkowicach
kości 1,6 m, wykonana z kamienia węgielnego przez lokalnego rzeź-
biarza, oraz miniatura wieży szybowej. Na wystrój groty został ogło-
szony konkurs, w którym brali udział uczniowie szkoły podstawowej 
i gimnazjum z Gołkowic. Całość robót została wykonana we własnym 
zakresie, rękoma górników, bez zatrudniania firm specjalistycznych. 
Poświęcenie groty przez abp. Wiktora skworca nastąpiło w niedzielę 
4 grudnia o godz. 11.00. 

Górnicy z Gołkowic

Kto żyje w sercach tych, którzy pozostają,
nie umiera nigdy.

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA
krewnym, kolegom i koleżankom,

znajomym, sąsiadom, przewodniczącemu 
i radnym Rady Gminy Godów, 

przewodniczącemu Rady Powiatu 
Wodzisławskiego, wójtowi, byłym wójtom 

i delegacji Gminy Godów, 
sołtysowi i radzie sołeckiej w Skrbeńsku,

ks. proboszczowi Parafii NSPJ w Skrbeńsku,
delegacjom KWK „Marcel” i KWK „Zofiówka”,
delegacjom szkół w Skrbeńsku, Gołkowicach 
i Jastrzębiu-Zdroju, delegacjom kół emerytów 
i rencistów, delegacji koła gospodyń wiejskich 

i zespołowi Melodia w Skrbeńsku,
przyjaciołom z rybnickiego klubu miłośników 

kwiatów, orkiestrze i tym wszystkim,
którzy okazali nam wiele serca i życzliwości 

w bardzo bolesnych dla nas chwilach,
odwiedzali i wspierali w chorobie, dzieląc nasz 

smutek oraz uczestniczyli w modlitwach,
Mszy św. i ostatniej drodze naszego ukochanego 

Męża, Ojca, Dziadka i Teścia

HENRYKA KLYSZCZ
z wyrazami ogromnej wdzięczności i szacunku 
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z życia gminy4

„BeLeLudek, Berenika 
i dzieLny oŁowiany 

ŻoŁnierzyk, czyLi wieLkie 
odczarowanie nóŻek”
Wyobraźnia jest początkiem tworzenia. Wyobrażasz 
sobie to, czego pragniesz, chcesz tego, co sobie 
wyobraziłeś i w końcu tworzysz to, czego chcesz.

George Bernard shaw

W niedzielę, 18 grudnia w sali kinowej Ośrodka Kultury w Gołkowi-
cach działa się prawdziwa magia. Wypełniona po same brzegi widow-
nia, prawie 40 małych artystów, a wśród nich, jedna mała dziewczyn-
ka, która zmieniła losy głównego bohatera bajki. spektakl został stwo-
rzony specjalnie przez Dominikę Brzozę-Piprek na podstawie znanej 
bajki Hansa Christiana Andersena i został dedykowany małej miesz-
kance Łazisk, zmagającej się z rozszczepem kręgosłupa.

Inspirowane dziecięcą wyobraźnią przestawienie, pokazało jak 
wielką moc ma dziecięca fantazja. To dzięki niej zmienione zostały 
los bohaterów opowieści. Berenika (debiutująca w Teatrze Naszej Wy-
obraźni) odmieniła los Dzielnego Ołowianego Żołnierzyka, a uczest-
nicy niedzielnych wydarzeń pomogli w odczarowywaniu jej nóżek. 
Wszystkim artystom – występującym i tańczącym – gratulujemy od-
wagi, pokonania własnych ograniczeń i wspaniałego występu przed 
tak liczną widownią. Ogromne brawa należą się także Dominice Brzo-
zie-Piprek za niezwykłą adaptację bajki! Dziękujemy za cudowne emo-
cje i niezwykłą umiejętność ogarnięcia 40 energicznych artystów!

KONCERT 
CHARYTATYWNY

Wszystkim uczestnikom niedzielnego wydarzenia, dziękujemy 
jeszcze raz, za otwarte, ciepłe i dobre serca. Dzięki Waszej pomocy, 
udało się zebrać 2320,00 zł. 

Ogromne podziękowania dla Doroty Welcel za przepiękne stroje 
oraz dla panów Franciszka sitka i Mariana – za łódkę i żołnierzyki. Jesz-
cze raz dziękujemy rodzicom za zaangażowanie, pomoc w przygoto-
waniu spektaklu, strojów i rekwizytów.

wystąpili: 
•	TEATR NAsZEJ WYOBRAŹNI:

Beleludek – Katarzyna Gojowy;
Dzielny Ołowiany Żołnierzyk – Wiktor Majzner;
Tancereczka, animator ryby – Zuzanna Błatoń;
Mama (+obsługa techniczna) – Emilia Karasek;
szczur, chłopiec – Milena Majzner;
szczur, łobuziak – Wiktoria Pankros;
Łobuziaki: Marta Ptaszyńska, Karolina Wilczek, Kamila Kryut;
Pajac sipi, sprzedawca – Adrianna Łyczko;
oraz odważna dziewczynka – BERENIKA BORKOWsKA.

•	ANAVA skrbeńsko:
Aleksandra Macura, Maja Grochowska, sonia Grochowska, Julia Gu-
styn, Anastazja Gustyn, Milena Śledziewska, Natalia Wodecka, Oli-
wia Rejmoniak, lilianna Krentusz, Blanka smołka, Zuzanna Wiche-
rek.

•	ANAVA Godów:
Filip Wysłucha, Amelia Matyjak, Antonina Cuber, Magdalena Jan-
kowska, Maja Błatoń, Martyna Kaleta, Julian Kozubski, Aleksandra 
Wypiór, Nikola Rosa, Milena Tatarczyk, lidia Miśko, Karol Miśko, Zu-
zanna Kocik, Maria Wołoszyn, Łukasz lincner, Feliks Piprek, Kinga 
Gruszczyńska, Monika Jankowska.

judyta Marcol

ii BoŻonarodzeniowy 
JarMark 

w GoŁkowicach
W drugi weekend grudnia, pod ośrodkiem kultury w Gołkowicach 

odbył się II Bożonarodzeniowy Jarmark Rękodzieła. Wydarzenie to po-
woli wpisuje się w coroczny kalendarz wydarzeń gminy Godów. W tym 
roku w wystawie prac rękodzielniczych wzięło udział prawie 30 wy-
stawców, którym niestraszne były warunki pogodowe. szczególnie 
dokuczliwy był zimny i porywisty wiatr. Na szczęście znalazło się wielu 
odważnych: zarówno wystawców, jak i odwiedzających.

Muzycznie rozgrzewała wszystkich Gminna Orkiestra Dęta pod 
przewodnictwem Ryszarda Wachtarczyka, klimatycznie ubrana 
w czapki Św. Mikołaja! Świąteczne rytmy można było także wyklaskać, 
zanucić i wyśpiewać, by chwilę później oddać się zadumie, a to wszyst-
ko za sprawą sPOKO BABEK pod wodzą Danuty szczypki. Zwiedzający 
mogli także poczęstować się wypiekami przygotowanymi przez Koła 
Gospodyń Wiejskich z gminy Godów. W tym roku, pierwsze miejsce za 
najlepszy świąteczny wypiek zdobyło KGW z PODBUCZA! Gratulujemy 
zwycięzcom oraz wszystkim biorącym udział w tej zabawie!

Uczestnicy jarmarku mogli poczuć świąteczną atmosferę, skoszto-
wać słodkich wypieków, a także ogrzać się przy pysznym domowym 
grzańcu, serwowanym przez KGW z Gołkowic. Dziękujemy za obec-
ność! Do zobaczenia za rok!

judyta Marcol

niezwykŁe spoTkania 
UCZNIÓW

W Zespole szkół w skrzyszowie aktywnie działa szkolne Koło Wo-
lontariatu, czyli grupa uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum 
bezinteresowne i dobrowolne zaangażowana w działalność na rzecz 
potrzebujących. Wolontariat szkolny kształtuje oraz rozbudza wrażli-
wość oraz empatię, wpływa na kreowanie postaw altruistycznych, roz-
wija wśród uczniów postawę alternatywną wobec konsumpcyjnego 
stylu życia. Opiekunami szkolnego Koła Wolontariatu są szkolni peda-
godzy: Izabela Hudek i Renata Parus.

21 listopada wolontariusze szkolnego Koła Wolontariatu oraz 
uczennice klas VI Zespołu szkół w skrzyszowie wraz z opiekunami oraz 
p. Weroniką Wnuk-Czerwicką, odwiedzili zaprzyjaźniony z naszą szko-
łą Dom seniora „Gwarek”. Uczniowie chcieli złożyć życzenia pensjona-
riuszom z okazji przypadającego właśnie Dnia seniora. Występy arty-
styczne wolontariuszy uświetniły tańce Zumby przygotowane przez 
szóstoklasistki. 

7 grudnia br. wolontariusze szkolnego Koła Wolontariatu razem 
z opiekunem – Izabelą Hudek oraz asystentem nauczyciela – syl-
wią Machnicą udali się w odwiedziny do Powiatowego Domu Dziec-
ka w Gorzyczkach, aby przekazać wychowankom placówki paczki ze 
słodyczami, które zostały zebrane przez uczniów naszego zespołu 
w ramach akcji: „Cukierkowa akcja = Mądra pomoc”. Uczniowie bardzo 
przeżywali to niezwykłe spotkanie, albowiem pierwszy raz odwiedza-
li dom dziecka. Poznali ciekawą historię placówki, zasady codzienne-
go funkcjonowania jej mieszkańców, podział obowiązków czy zasady 
korzystania z komputera, a także formy spędzania wolnego czasu oraz 
świąt. spotkanie bardzo zbliżyło wolontariuszy Zespołu szkół w skrzy-
szowie oraz wychowanków Powiatowego Domu Dziecka, a wśród 
młodych osób nawiązała się nić sympatii. szkolne Koło Wolontariatu 
zostało zaproszone do Powiatowego Domu Dziecka na wiosenne spo-
tkanie plenerowe. Przed świętami Bożego Narodzenia uczniowie wy-
bierają się w odwiedziny z kartkami świątecznymi do Domu seniora 
„Gwarek”. Wolontariusze Zs w skrzyszowie bardzo aktywnie działają 
i bezinteresownie angażują się w swoje zadania.

Izabela Hudek
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szLacheTna paczka w zespoLe 
szkóŁ w skrzyszowie

Uczniowie oraz pracownicy Zespołu szkół w skrzyszowie wzięli 
udział w projekcie „szlachetna Paczka” stowarzyszenia Wiosna. Nasza 
placówka każdego roku wspiera ów projekt poprzez zbiórki żywności, 
słodyczy i środków czystości.

W tym roku Zs w skrzyszowie został Zbiorowym Darczyńcą. Przy-
gotowano świąteczne paczki dla dwóch rodzin, które znalazły się 
w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Wśród pracowników Zespołu 
szkół w skrzyszowie zorganizowana została szybka zbiórka pienięż-
na, uczniowie wzięli udział w zbiórce żywności, słodyczy, środków czy-
stości, kosmetyków i ręczników (liczył się każdy gest!). Dzięki wspar-
ciu i zaangażowaniu szkolnych darczyńców w ciągu jednego tygodnia 
udało się zebrać najważniejsze rzeczy i zakupić wymarzone prezen-
ty dla wybranych rodzin. Dla samotnego ojca pana Arkadiusza i jego 
córeczki Oliwki, oprócz środków czystości i żywności, dodatkowo 
w świątecznych paczkach pojawiły się m. in. koc, ciepłe skarpetki, ko-
smetyki, ręczniki kąpielowe i ręczniki kuchenne, pościel, tablet, odku-
rzacz, odzież oraz opał na zimę. W paczkach dla starszej pani Janiny 
oprócz żywności, środków czystości i słodyczy było również jej wyma-
rzone radio, ciepły polar, szalik oraz garnek.

9 grudnia br. nauczyciele Zespołu szkół w skrzyszowie do maga-
zynu szlachetnej Paczki w Wodzisławiu Śląskim przewieźli łącznie 13 
świątecznych paczek, które 10 grudnia razem z zakupionym węglem 
trafiły do rodzin. Z informacji wolontariuszy wynika, że rodziny przyję-
ły paczki z bardzo dużym wzruszeniem i radością. Projekt udał się dzię-
ki wspaniałemu zaangażowaniu i wzorowej mobilizacji uczniów, rodzi-
ców oraz pracowników zespołu.

Izabela Hudek

JuBiLeusz 150-Lecia dziaŁaLnoŚci 
kóŁ Gospodyń wieJskich

Rok 2016 był rokiem jubileuszowym dla Kół Gospodyń Wiejskich. Te 
prężnie działające w Polsce organizacje obchodziły 150 urodziny. Koła 
Gospodyń Wiejskich są samorządną i niezależną organizacją społecz-
no-zawodową. Reprezentują interesy i działają na rzecz poprawy sytu-
acji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich. Obecnie na terenie Gmi-
ny Godów działa pięć Kół, które aktywnie uczestniczą we wszystkich 
uroczystościach zarówno kościelnych, jak i świeckich, takich jak np. 
dożynki, dni gminy, kiermasze, wystawy. Reprezentują gminę Godów 
w różnych konkursach zarówno na szczeblu powiatowym, wojewódz-
kim jak i poza granicami Polski.

19 grudnia 2016 r. członkinie KGW z gminy Godów uczestniczyły 
w XXXI sesji sejmiku Województwa Śląskiego, poświęconej m.in. ob-
chodom 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich na ziemiach polskich. Re-
prezentacja naszej gminy w składzie: Irena Popek, Bronisława Wrodar-
czyk i Aniela Kubica zaprezentowały przygotowane przez siebie stoisko  
z tradycyjnymi potrawami świątecznymi kuchni śląskiej. Do Katowic 
oprócz naszych przedstawicielek KGW pojechał także z wystawą Krzysz-
tof Popek, który wzbudził ogólny zachwyt, prezentując swoje rzeźby. 

Wszystkim członkiniom Kół Gospodyń Wiejskich gminy Godów 
składamy gratulacje i wyrazy szczerego uznania dla zaangażowania 
Pań w upowszechnianie kultury i tradycji. Jesteśmy wdzięczni za ak-
tywną działalność i wytrwałą pracę społeczną służącą rozwojowi oraz 
kształtowaniu tożsamości kulturowej mieszkańców oraz zwyczajów 
gminy Godów. Niech umacnianie w tradycji i kulturze będzie Waszą 
pasją, niech przyczyni się do tego, by wieś była dostrzegana i docenia-
na. W tym, co przyjdzie Wam dalej czynić, niech nie zabraknie zdrowia 
oraz pomyślności, a praca społeczna na rzecz drugich, niech dostarczy 
wiele satysfakcji. Życzymy Wam zdrowia, pomyślności, nowych twór-
czych pomysłów, następnych jubileuszy, dalszej wytrwałości na rzecz 
lokalnego środowiska i aby członkostwo w Kole przechodziło z poko-
lenia na pokolenie.

A. Szwarc

koLeJne sukcesy Judoków 
poLonii Łaziska 

Treningi i systematyczne ćwiczenia technik zaowocowały kolejny-
mi sukcesami zawodników sekcji Judo lKs Polonia Łaziska. Na zawo-
dach 12 listopada w Krakowie szymon siedlaczek zajął II miejsce w Pu-
charze Polski Juniorów w Ju-Jitsu!

Także młodsi zawodnicy mają osiagnięcia. W Barbórkę w Jastrzębiu 
odbył się Turniej Judo Dzieci i Młodzików. Z naszego klubu startowali:

•	 I miejsce – K. Krzystała;
•	 II miejsca – T. Posanow, A. szumiak;
•	 III miejsca – B. Ostrzołek, M. Kubina;
•	 IV miejsce – P . Maciejewski.

Gratulacje!!!
Michał Kuczak

STYCZEŃ 2017

z Życia naszeJ GroMady 
zuchoweJ ,,przyJacieLe 

Lasu” z GoŁkowic
Nasza gromada zuchowa rozpoczęła zbiórki w październiku. Opie-

kunami są Krystyna Kelner i Karolina Durka. Z wielką przyjemnością 
w poczet gromady przyjęliśmy nowych członków. są to: Julia Wo-
rach, Kalina Kwiatkowska, Arek Firla, Kamila Wolak, Nicola Korbel, Bar-
tosz Durczok. Dzieci z rąk zuchów: Oliwii Witek, Martyny Pietroszek, Ju-
lii Oślizło, Roberta Krentusza, Mateusza Puchały otrzymały mundurek, 
który jest ważnym atrybutem każdego zucha oraz złożyły odcisk palca.

Na zbiórkach bawimy się, śpiewamy piosenki, wykonujemy prace 
plastyczne, uczymy się otaczającego świata oraz podstawowych war-
tości, które zawarte są w Prawie Zucha.

Festiwal „złota nutka”
26 listopada zuchy z gromady zuchowej „Przyjaciele lasu” działają-

cej w naszej szkole brały udział w Festiwalu Piosenki Harcerskiej „Złota 
Nutka” 2016, organizowanym przez Hufiec Ziemi Wodzisławskiej, któ-
ry odbył się w Pszowie. W sobotni ranek zuchy ochoczo z dawką adre-
naliny pojechały na festiwal, aby zaprezentować dwie piosenki: „Przy-
gotował zuch dwie nogi” oraz „Polski zuch”.Wszyscy dobrze się bawi-
li! Każdy uczestnik otrzymał dyplom, a nasza gromada otrzymała bon 
o wartości pieniężnej 50 zł.

Święta tuż tuż...
Związek Harcerstwa Polskiego ogłosił konkurs świąteczny dla gro-

mad zuchowych – Świąteczne Zapachy Azji, czyli przepis na bożonaro-
dzeniową dekorację. Z naszej gromady w konkursie wzięły udział: Oli-
wia Witek i Martyna Pietroszek, które wykonały piękne bombki, oraz 
Robert Krentusz, który stworzył ślicznego anioła. Wyniki konkursu zo-
staną ogłoszone podczas przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju 
na Jasnej Górze w Częstochowie.

betlejemskie Światełko pokoju
Po raz kolejny Betlejemskie Światełko Pokoju zawitało do Gołkowic 

dzięki zuchom z Zespołu szkół w Gołkowicach. W środę 21 grudnia 
składali życzenia świąteczne i dzielili się Jego blaskiem w środowisku 
lokalnym. Zuchy zawitały do Urzędu Gminy, do sołtysa Piotra Wrodar-
czyka, do Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Centrum Kultury 
Turystyki i sportu, Ośrodka Zdrowia i lewiatana. Zuchy zawitały tak-
że do kościoła w Gołkowicach, gdzie podczas rorat przekazały Betle-
jemskie Światło Pokoju. Światełko zagościło również u księdza seniora 
Teofila lenartowicza. Dla całej społeczności szkolnej Światełko przyjął 
dyrektor Waldemar Paszylka podczas szkolnych jasełek. Zostało ono 
również złożone na ręce pani wicedyrektor Edyty Bebek oraz pasto-
ra Daniela Ferka.

Karolina Durka, Krystyna Kelner
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Ferie ziMowe z GMinnyM cenTruM kuLTury, sporTu 
i TurysTyki w Godowie

DATA OŚRODEK KUlTURY 
W GODOWIE

OŚRODEK KUlTURY 
W GOŁKOWICACH

OŚRODEK KUlTURY 
W sKRZYsZOWIE

OŚRODEK KUlTURY 
W sKRBEńsKU ŚWIETlICA W PODBUCZU

16.01
poniedziałek
10.00-11.30

Konkursowo – czyli witamy 
w świecie zgadywanek 

Hania Kołek

Zajęcia plastyczne 
Bogumiła Caniboł

W krainie dźwięku – zajęcia 
muzyczno-ruchowe

Barbara Grobelny
Kulinarnie z babcią Ewą Zajęcia świetlicowe

17.01
wtorek

10.00-11.30

Kulinarne 
eksperymentowanie 

Dorota Welcel, ola Szwarc

Plastyczne czary-mary 
Bogumiła Caniboł

18.01
środa

10.00-11.30

Zajęcia 
plastyczno-kreatywne 

Dorota Welcel
seans kinowy

W krainie twórczych 
pomysłów

– zajęcia plastyczne
Bogumiła Caniboł

10.00-12.00
Balik przebierańców Zajęcia świetlicowe

19.01
czwartek

10.00-11.30

W krainie rozmaitości –
zajęcia plastyczno-

integracyjne
Monika Breś

20.01
piątek

10.00-11.30

Zabawy taneczne na scenie 
Renata jakubowska Zajęcia świetlicowe

23.01
poniedziałek
10.00-11.30

Konkursowo – czyli witamy 
w świecie zgadywanek

Hania Kołek

Zajęcia plastyczne 
Bogumiła Caniboł

W krainie dźwięku – zajęcia 
muzyczno-ruchowe

Barbara Grobelny
Kulinarnie z babcią Ewą Zajęcia świetlicowe

24.01
wtorek

10.00-11.30

Zajęcia kreatywne
ola Szwarc

16:30 – Balik Przebierańców 
dla dzieci – tańce i animacje

Plastyczne czary-mary 
Bogumiła Caniboł

25.01
środa

10.00-11.30

Zajęcia
plastyczno-kreatywne 

Dorota Welcel
seans kinowy

W krainie twórczych 
pomysłów

– zajęcia plastyczne
Bogumiła Caniboł

16.00 – „Kopciuszek”
– spektakl teatru ART RE 

z Krakowa

Zajęcia świetlicowe

26.01 
czwartek

10.00-11.30

W krainie rozmaitości -
zajęcia plastyczno 

integracyjne
Monika Breś

10.00-11.30
oraz 11.30-13.00

Warsztaty rysunku 
i malowania obrazów 

Sylwia Gromacka-Staśko
(zapisy w OK w skrbeńsku)

27.01
piątek

10.00-11.30

Zabawy taneczne na scenie 
Renata jakubowska Zajęcia świetlicowe

GMinny druŻynowy TurnieJ Tenisa sToŁoweGo

We wszystkich Ośrodkach Kultury będą prowadzone zajęcia trzy 
razy w tygodniu w godzinach 10.00-11.30.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku szkolnym.
serdecznie zapraszamy!

Z udziałem 42 zawodniczek i zawodników z Godowa, Gołkowic, 
skrbeńska, skrzyszowa i Krostoszowic 15 grudnia rozegrany został 
Gminny Drużynowy Turniej Tenisa stołowego. Zawody organizowane 
były przez Gminną Radę sportu w Godowie oraz przez Zespół szkół 
w Gołkowicach.

Wiele się działo! Były przygotowania i solidna rozgrzewka. Odro-
biny stresu i napięcia towarzyszącego każdym zawodom i konkuren-
cji też nie zabrakło. Ale przede wszystkim była piękna rywalizacja fair 
play! I to cieszy najbardziej!

Ostatecznie rozgrywki zakończyły się wynikami:

sp dziewczyny
I miejsce – sP Godów
II miejsce – sP Krostoszowice
III miejsce – sP Gołkowice

sp cHłopcy
I miejsce – sP Godów
II miejsce – sP Gołkowice
III miejsce – sP skrbeńsko

gimnazjum dziewczyny
I miejsce – G. Gołkowice
II miejsce – G. skrzyszów

gimnazjum cHłopcy
I miejsce – G. skrzyszów
II miejsce – G. Gołkowice

A. Szwarc

GMINA WCZORAJ I DZIŚ

Obecnie sklep LEWIATAN
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Sklep BOROWIANKA przy ulicy Leśnej w Gołkowicach, lata 60.

Fo
t. 

ar
ch

iw
um

 G
CK

Si
T 

w
 G

od
ow

ie

Projekt „Szlachetna Paczka” w Zespole Szkół w Skrzyszowie 9.12.2016 r.
(więcej na str. 5)
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Uczestnicy Gminnego Drużynowego Turnieju Tenisa Stołowego 
w Zespole Szkół w Gołkowicach 15.12.2016 r. (więcej na str. 6)

Poświęcenie groty św. Barbary przy kościele Podwyższenia Krzyża
Świętego i św. Anny w Gołkowicach (więcej na str. 3)
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Występy uczniów podczas uroczystej akademii z okazji Dnia Górnika 
w Szkole Podstawowej w Gołkowicach 5.12.2016 r. 
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   15 STYCZNIA 
 KOMPLEKS REKREACYJNO – SPORTOWY  

W GODOWIE         
START 12:00   

DUŻA SCENA - występy zespołów rockowych: 

12:00 - 13:00     Back to School 

13:00 - 14:00     A jeste 1. Kapela 

14:00 - 15:00     Brudas 

15:00 - 16:00    21 GaRaGe 

16:00 - 17:00  Digitus Medius 

17:00 - 18:00     Iluzja 

18:00 - 19:00    Don't do That 

19:00 - 20:00    Feniks 

MAŁA SCENA: 

12:00 - 20:00   aukcje charytatywne, karaoke,  

    zabawa taneczna z DJ- em 

PRZEJAŻDŻKI KONNE 

PRZEJAŻDZKI STARYMI MOTORAMI 

  DUŻO DOBREGO JEDZONKA  I WIELE INNYCH ATRAKCJI!  


