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SOŁTYS ROKU
GMINNY TURNIEJ GIER PLANSZOWYCH
90 LAT KS-27 GOŁKOWICE
85 LAT LKS „GWIAZDA” SKRZYSZÓW
90 LAT SZKOŁY W ŁAZISKACH
ZMIANY U EMERYTÓW
ŚWIETLICA JAKO STRAŻNIK UŚMIECHU
SPOTKANIA LUDZI Z PASJĄ W BIBLIOTECE

13 LISTOPADA W BUDYNKU BYŁEGO PRZEJŚCIA 
GRANICZNEGO W GOŁKOWICACH OFICJALNIE 

OTWARTY ZOSTAŁ NOWY POSTERUNEK POLICJI
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FRANCISZEK PIECZKA ODZNACZONY 
PRZEZ PREZYDENTA ANDRZEJA DUDĘ 
ORDEREM ORŁA BIAŁEGO
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NESTORZY NASZEJ GMINY

AURELIA SONTOWSKA

Dwoje mieszkańców Skrzyszowa obchodziło w listopadzie 2017 
roku szczególne jubileusze urodzin. Pan Antoni Chwałek świętował 
16 listopada swoje 90 urodziny, natomiast 19 listopada jubileusz 95 
lat urodzin obchodziła Pani Aurelia Sontowska. Z życzeniami zdrowia 
i długowieczności, słodkim upominkiem oraz bukietem kwiatów Sza-
nowne Jubilatki odwiedzili przedstawiciele władz samorządowych 
gminy Godów. Jubilaci pozostają pod troskliwą opieką swoich rodzin, 
co dodaje im sił na każdy kolejny dzień. Przybycie gości było dla Jubi-
latów i ich Rodzin miłym akcentem, a spotkanie doskonałą okazją do 
wysłuchania wspomnień i opowieści.

ANTONI CHWAŁEK

Szanownym Jubilatom raz jeszcze składamy serdeczne gratulacje 
oraz najlepsze życzenia dalszych lat w zdrowiu i szczęściu rodzinnym, 
dużo wytrwałości, pogody ducha i siły do pokonywania wszelkich tru-
dów oraz samych radosnych dni w gronie życzliwych, troskliwych naj-
bliższych ich sercu osób. Jest nam bardzo miło, że możemy wspólnie 
cieszyć się z osiągnięcia przez mieszkańców naszej gminy tak wspa-
niałego wieku.

Agnieszka Siwarska
USC Godów
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Relacja z Domu 
SenioRa „GwaRek”

Żaden dzień się nie powtórzy 
nie ma dwóch podobnych nocy, 
dwóch tych samych pocałunków,
dwóch jednakich spojrzeń w oczy.

Wisława Szymborska

Dzień Seniora obchodzony jest w kilku wariantach na poziomie 
globalnym i lokalnym: 1 października jako Międzynarodowy Dzień 
Osób Starszych, 20 listopada jako Ogólnopolski Dzień Seniora oraz 20 
października jako Europejski Dzień Seniora. Wszystkie daty mają jed-
nak wspólny cel – kształtować społeczne postrzeganie osób starszych 
oraz podejmować wszelkie działania mające na celu zapewnienie im 
godnego życia. Do najważniejszych zadań należy walka z wyklucze-
niem osób w podeszłym wieku, a także zapewnienie im dostępu do 
pełnego życia kulturalnego i społecznego. 

W Domu Seniora Gwarek w Skrzyszowie Pensjonariusze świętowa-
li 20 października Europejski Dzień Seniora. Po południu przy kawie 
i ciasteczku wysłuchali występu Kapeli Góralskiej „Hora” ze Szczyrku, 
a następnie zabawę prowadzili wodzireje „Kriss”. Były żarty, konkursy, 
a nawet tańce, wszyscy brali czynny udział w imprezie. Bardziej spraw-
ni uczestniczyli w konkursach i tańcach, zaś osoby na wózkach słucha-
ły żartów, melodii biesiadnych i ochoczo śpiewały, korzystając z wcze-
śniej przygotowanych śpiewników. 

Każdego roku celebrujemy to święto, dlatego żeby „żyć tu i te-
raz”, żeby przez zabawę i uśmiech każda chwila, tak szybko upływa-
jącego czasu, pozytywnie zapisała się w pamięci naszych podopiecz-
nych. Gdzie śpiew i zabawa, tam nie ma miejsca na cierpienie i ból, gdy 
wszyscy razem biesiadują przy wspólnym stole na pewno łatwiej po-
konać wszelkie bariery zdrowotne, sprawnościowe i wiekowe. 

E. Gąsior

GRUDZIEŃ 2017

16 listopada Koło Gospodyń Wiejskich z Gołkowic świętowało ju-
bileusz 60 lat istnienia. Z tej okazji odbyły się uroczystości rocznico-
we, które rozpoczęły się od mszy św. w kościele parafialnym w Goł-
kowicach. Następnie zaproszeni goście udali się do Ośrodka Kultury 
w Gołkowicach. Panie otrzymały wiele gratulacji i ciepłych słów od 
obecnych na spotkaniu gości. Jubileusz był także wyjątkową chwilą, 
w której warto było zatrzymać się na moment i opowiedzieć o 60-let-
niej działalności Koła, którą w formie niezwykłego wiersza zaprezento-
wała jego współautorka – Aniela Kubica. Całość przeplatana była pio-
senkami w wykonaniu chóru Echo z Gołkowic. Spotkanie było okazją, 
aby porozmawiać, pobawić się i podzielić wspomnieniami, które każ-
da z pań nosi w swoim sercu. A było to tak…

Koło Gospodyń Wiejskich powstało 13 października 1957 roku. 
W zebraniu założycielskim uczestniczyło osiem osób. Z biegiem cza-
su koło rozrastało się i w latach 60. i 70. liczyło już 120 osób. Tak licz-
ne członkostwo zawdzięczano temu, że Koło sprowadziło do chowu 
kurczaki, kaczki i gęsi oraz pasze do karmienia, co było w tamtym cza-
sie ogromnym ułatwieniem w hodowli. W skutek zmian strukturalnych 
w rolnictwie małe gospodarstwa zaczęły upadać, stawały się nieren-
towne, dlatego też znacznie zmniejszyło się zainteresowanie hodow-
lą, co wyraźnie wpłynęło na zmniejszenie ilości członkiń. W 1966 roku 
Koło zaczęło współpracę z Kółkiem Rolniczym, które wspierało orga-
nizację finansowo. Z pieniędzy tych członkinie mogły zakupić między 
innymi stroje ludowe, w których występują do dziś. Organizowano 
liczne kursy: kroju i szycia, gotowania, wypieku ciast. Celem koła była 
również organizacja imprez o charakterze kulturalnym: dożynek, dni 
miejscowości, zabaw tanecznych. Członkinie brały udział w pogadan-
kach na temat zdrowia, świadomego macierzyństwa. Organizowano 
również wycieczki turystyczne – do Ustronia, Wisły, Szczyrku, weso-
łego miasteczka. W kwietniu 2012 roku Koło brało udział w konkursie 

Świetlica jako strażnik uśmiechu

Świetlica jako 
strażnik uŚmiechu

Październik 2017 roku to dla Świetlicy Profilaktyczno-Wychowaw-
czej w Krostoszowicach oraz filii w Łaziskach początek realizacji za-
dania Świetlica jako strażnik uśmiechu, będącego efektem wygrane-
go konkursu organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Spo-
łecznej Województwa Śląskiego: Wspieranie lokalnych systemów pro-
filaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2017 roku.

Zadanie to obejmuje szereg działań wzbogacających ofertę świe-
tlicy, przede wszystkim zajęcia ze specjalistami: spotkania z psycholo-
giem, warsztaty profilaktyczne z arteterapii, zajęcia socjoterapeutycz-
ne, a także bieżące zajęcia prowadzone w ramach pacy świetlicy, m.in. 
program profilatyczno-wychowawczy Strażnicy Uśmiechu, Przyjaciele 
Zippiego, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

Celami wymienionych działań są głównie: zredukowanie poziomu 
agresji, zrozumienie przyczyn  negatywnych zachowań, poprawa mo-
toryki oraz doskonalenie znajomości zasad ortograficznych, obcowa-
nie ze sztuką, a także pogłębienie relacji rodzinnych.

Świetlica jako strażnik uśmiechu to zadanie realizowane w ramach 
Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 
2017-2020 oraz Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alko-
holowych w województwie śląskim na lata 2016-2020.

Zuzanna Surmiak

60 lat minęło jak jeden dzień…
kulinarnym Kalejdoskop Śląskich Smaków obszaru Morawskich Wrót 
w Tworkowie. Przygotowane przez panie jabłka zapiekane w kremie 
zostały wpisane na listę Regionalnych Przepisów Kulinarnych. Koło 
Gospodyń gościło także w Czeskich Petrovicach na konkursie trady-
cyjnych wypieków „Petrovicke Kolacze”, gdzie zdobyło nagrodę za 
najlepszy kołocz.

Koło Gospodyń Wiejskich od początku powstania bierze udział 
w organizacji dożynek gminnych, trans granicznych i powiatowych. 
Tradycją stały się spotkania podożynkowe, podczas których przy gro-
chówce, krupnioku i kołoczu omawiane są wszystkie punkty impre-
zy oraz spotkania jesienne po wykopkach przy prażonkach, kreplach 
i wórszcie na patyku.

Przygotowując takie spotkania, członkinie pamiętają o najstar-
szych koleżankach z Koła. 

Przewodniczącymi KGW w Gołkowicach w ciągu 60 lat były: Doro-
ta Prachowska, Maria Tomas, Łucja Prochasek, Leokadia Mocz, Wanda 
Czyż, Małgorzata Tlołka, Krystyna Cichy, Aurelia Kubica i nieprzerwa-
nie od 2006 roku Irena Popek.

Członkiniom życzymy wszystkiego najlepszego oraz realizacji wie-
lu przyszłych działań.

A. Szwarc
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lat urodzin obchodziła Pani Aurelia Sontowska. Z życzeniami zdrowia 
i długowieczności, słodkim upominkiem oraz bukietem kwiatów Sza-
nowne Jubilatki odwiedzili przedstawiciele władz samorządowych 
gminy Godów. Jubilaci pozostają pod troskliwą opieką swoich rodzin, 
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latów i ich Rodzin miłym akcentem, a spotkanie doskonałą okazją do 
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Szanownym Jubilatom raz jeszcze składamy serdeczne gratulacje 
oraz najlepsze życzenia dalszych lat w zdrowiu i szczęściu rodzinnym, 
dużo wytrwałości, pogody ducha i siły do pokonywania wszelkich tru-
dów oraz samych radosnych dni w gronie życzliwych, troskliwych naj-
bliższych ich sercu osób. Jest nam bardzo miło, że możemy wspólnie 
cieszyć się z osiągnięcia przez mieszkańców naszej gminy tak wspa-
niałego wieku.
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zakończenie sezonu 
PzhGP oddziału 
GoDów – 2017 R.

4 listopada w Domu Hodowcy w Skrzyszowie odbyło się spotkanie 
hodowców gołębi pocztowych. Hodowców oraz gości zaproszonych 
powitał prezes Oddziału Jan Zagrodzki. Wśród gości zaproszonych był 
wójt gminy Godów Mariusz Adamczyk, radny Jacek Kołek, radny po-
wiatu wodzisławskiego, a zarazem sołtys Skrzyszowa Roman Marcol 
oraz sekretarz zarządu głównego PZHGP Wiesław Tront. 

W związku z zakończeniem sezonu lotowego nadano tytuły mi-
strzowskie oraz odznaczenia następującym osobom:

MistrzaMi w lotach gołębi starych zostali:
Jolanta, Józef, Dariusz Robenek
I wicemistrz: Janusz, Sebastian Kozinoga 
II wicemistrz: Jan Zagrodzki 

MistrzaMi w lotach gołębi Młodych zostali:
Wojaczek – Witek
I wicemistrz: Marek Barciok
II wicemistrz: Józef, Roman Walter 

złote odznaczenia otrzyMali:
Tomasz Witek, Henryk Spandel , Adam Stokowy.

srebrne odznaczenia otrzyMali:
Wiesław Marcol, Andrzej Szeliga, Wiktor Pełka, Franciszek Tosta.

Gratulujemy!
Jan Zagrodzki

honorowy obywatel 
Gminy Godów został 

odznaczony orderem 
orła białeGo

11 listopada 2017r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie podczas 
uroczystości z okazji Święta Niepodległości prezydent Andrzej Duda 
wręczył odznaczenia państwowe. Jednym z trzech odznaczonych Or-
derem Orła Białego jest Franciszek Pieczka – Honorowy Obywatel 
Gminy Godów.

Order Orła Białego to najstarsze i najwyższe odznaczenie państwo-
we Rzeczypospolitej Polskiej nadawane za znamienite zasługi cywil-
ne i wojskowe dla pożytku Rzeczypospolitej Polskiej, położone zarów-
no w czasie pokoju, jak i w czasie wojny. Nadawany jest najwybitniej-
szym Polakom oraz najwyższym rangą przedstawicielom państw ob-
cych. Order Orła Białego noszony jest na wstędze błękitnej przewie-
szonej przez lewe ramię do prawego boku. Gwiazdę Orderu, niegdyś 
haftowaną, nosi się na lewej piersi. 

Monika Wojtek
Referat Organizacyjny,

Spraw Obywatelskich i Informatyki

z muzykĄ 
od kołyski

I nie ma w tym żadnej przesady. Trzynastoletni Paweł Widenka z Ła-
zisk z muzyką związany jest od zawsze. Pochodzi z muzykującej rodzi-
ny, w której na pierwszym miejscu stawia się muzykę organową. Na or-
ganach gra jego dziadek Stefan, tata Piotr i on sam. W kościele w Ła-
ziskach najczęściej gra senior rodu, zaś syn i wnuk – w Gołkowicach, 
a kiedy trzeba – to i w innych miejscowościach. Pawła bardzo wspie-
rają rodzice, szczególnie mama Jolanta, dbając o jego  uczestnictwo 
na lekcjach w szkole muzycznej, o systematyczność w ćwiczeniu gry 
na instrumentach i pomagając w pełnieniu ważnej i odpowiedzialnej 
roli organisty. Paweł jest uczniem klasy VII Szkoły Podstawowej w Ła-
ziskach oraz klasy II Państwowej Szkoły Muzycznej w Wodzisławiu Śl. 
w klasie organów Sebastiana Matyi. Jego drugim instrumentem jest 
trąbka.

Mimo młodego wieku Paweł ma już na swoim koncie sporo osią-
gnięć w dziedzinie  muzyki organowej. Najbardziej ceni sobie jednak 
wyróżnienie w I Transgranicznym Konkursie Organowym 

Uczniów Szkół Muzycznych, który odbył się 26 października br. 
w Raciborzu. Brali w nim udział uczniowie polskich szkół muzycznych 
I i II stopnia, uczniowie czeskich szkół muzycznych II stopnia oraz kon-
serwatoriów muzycznych, a jury tego konkursu stanowiła międzyna-
rodowa obsada pod przewodnictwem prof. Juliana Gembalskiego. 
Wyróżnienie w tak prestiżowym konkursie jest więc nie lada sukce-
sem. Niedawno, bo 8 listopada br., Szkoła Podstawowa w Łaziskach 
obchodziła jubileusz 90 lat istnienia. Na  mszy św. sprawowanej z tej 
okazji na organach zagrał też Paweł Widenka.

Młodemu organiście życzymy wytrwałości w doskonaleniu umie-
jętności gry na wybranych instrumentach i wielu sukcesów na niwie 
propagowania pięknej muzyki organowej. 

A. Tomas

asy żużlowych torów 
w łaziskach

Środowe popołudnie 22 listopada zgromadziło w sali remizy OSP 
w Łaziskach wielu kibiców i pasjonatów sportu żużlowego. Wszyst-
ko to za sprawą niecodziennego spotkania, którego gośćmi byli: Ho-
norowy Obywatel Gminy Godów, sprawozdawca i dziennikarz spor-
towy, autor książek o tematyce żużlowej – Henryk Grzonka, żużlowiec 
i trener sportu żużlowego, czterokrotny mistrz świata, mistrz Europy, 
13-krotny mistrz Polski Andrzej Wyglenda oraz polski żużlowiec, zdo-
bywca wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, obecnie podopiecz-
ny Domu Seniora Gwarek w Skrzyszowie – Joachim Maj.  Goście na 
spotkaniu barwnie opowiadali o swoich przeżyciach, wspomnieniach 
oraz historiach, przez co kibice z przyjemnością słuchali ich opowia-
dań, które dodatkowo wzbogacane były prezentacją multimedialną. 
Po spotkaniu goście rozdawali autografy i pamiątki.

A. Szwarc

Roman maRcol 
i sołectwo skrzyszów 
laureatami Plebiscytu 

„sołtys i sołectwo 
Roku 2017”

W Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach wręczono wyróżnienia w ple-
biscycie czytelników i internautów „Dziennika Zachodniego” – „Soł-
tys i Sołectwo Roku 2017”, prowadzonym pod honorowym patrona-
tem Marszałka Województwa Śląskiego. Nagrodzono laureatów 16 po-
wiatów województwa, a także tych, którzy zwyciężyli na etapie woje-
wódzkim.

Miło nam poinformować, że w etapie powiatowym I miejsce w ka-
tegorii Sołtys Roku wśród sołtysów naszego powiatu zajął pan Roman 
Marcol ze Skrzyszowa. Natomiast w kategorii Sołectwo Roku drugie 
miejsce zajęło sołectwo Skrzyszów. Serdecznie gratulujemy i dzięku-
jemy mieszkańcom za oddane głosy!

Relacja z wydarzenia dostępna jest pod adresem: slaskie.pl
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Ludowy Klub Sportowy Gwiazda Skrzyszów został założony w 1932 
roku. Drużyna piłkarska rozpoczęła rozgrywki w ramach podokrę-
gu Rybnik, najpierw w klasie „C”, w 1936 roku grała już w klasie „B”, 
a w 1938 w klasie „A”. Pierwszym prezesem klubu był Józef Damiec, 
przed wojną tę funkcję sprawowali także Alojzy Szkatuła, Jan Holesz 
i Józef Grobelny.

W 1945 roku klub został reaktywowany jako Polonia Skrzyszów. 
Pod tą nazwą grał pięć lat aż do 1949 roku, kiedy po awansie do klasy 
„A” drużyna została przeniesiona do Rybnika. W 1950 roku ponownie 
na piłkarskiej mapie Polski zagościła Gwiazda Skrzyszów i pod tą na-
zwą klub istnieje do dziś. Zespół przez następne dwie dekady lat grał 
w klasach „C” i „B”, w 1974 roku awansował do klasy „A”, gdzie spędził 
11 sezonów. W 1985 drużyna zanotowała spadek do klasy „B”, z której 
ponownie awansowała w sezonie 1991/92 po przybyciu nowego tre-
nera Marka Cudnowskiego. W klasie „A” Gwiazda grała aż do awan-
su do ligi okręgowej w 2002 r. W 2005r. osiągnięty został największy 
sukces w historii klubu – z 19-punktową przewagą Gwiazda Skrzyszów 
awansowała do IV ligi śląskiej, w której rozegrała dwa sezony. Po spad-
ku w 2007 roku Gwiazda zadomowiła się na dobre w lidze okręgowej, 
przerywając w niej swoją obecność na dwa sezony 2011/12 i 2012/13, 
kiedy grała w klasie „A”. Prezesami klubu po II wojnie światowej byli: 
Wiktor Skupień, Ludwik Kopiec, Teodor Rduch, Ryszard Sitek, Stani-
sław Tront, Henryk Holesz, Tadeusz Madecki, Bernard Oślizło, Rajmund 
Durczok, Roman Sitek i Krzysztof Surowiec. W ostatnim pięcioleciu 
drużynę trenowali Piotr Dróżdż, Marek Cudnowski oraz Bartosz Hudek. 
Najczęściej grającym piłkarzem był Paweł Lajda – 137 meczów, najwię-
cej bramek zdobył Grzegorz Porwoł – 75.

Jubileusz 60-lecia obchodzi sekcja, która klubowi dała największe 

Budowę Szkoły Podstawowej w Łaziskach rozpoczęto w 1924 roku. 
Budowniczymi byli głównie mieszkańcy Łazisk. Gmach szkoły w tam-
tych czasach znacznie się wyróżniał, wyglądał jak pałacyk szlachec-
ki. Zgodnie ze słownymi przekazami mieszkańców Łazisk i budowni-
czych, projekt szkoły był przygotowany dla Łazisk Górnych. Omyłko-
wo przesłano dokumentację do ówczesnych władz gminy Godów, któ-
re szybko rozpoczęły budowę. Kiedy katowiccy urzędnicy zorientowa-
li się, że nastąpiła pomyłka, budowa była już rozpoczęta, dlatego kon-
tynuowano prace. Placówkę oddano do użytku w 1927 r. Naukę rozpo-
częło w niej 35 dzieci sześcioletnich, a funkcję kierownika pełnił Hen-
ryk Skaba. W 1928 r. mieszkańcy Łazisk ufundowali kamienną tablicę 
o treści „W 10 rocznicę odzyskania niepodległości Polski. Obywatele 
11 XI 1928 rok”. Tablicę w późniejszych latach zamurowano. Dopiero 
w czasie prac związanych z odnawianiem elewacji w 2003 r. została 
ona odkryta i odnowiona. W czasie okupacji niemieckiej nauka była 
kontynuowana. Uczono dzieci języka niemieckiego, a zajęcia prowa-
dził kierownik o nazwisku Kurzawa. 

Pierwszym kierownikiem szkoły po wyzwoleniu był Paweł Kozio-
łek, który później zmienił nazwisko na Korczyński. Do placówki zapisa-
nych było 156 uczniów. Zajęcia prowadził kierownik szkoły oraz troje 
nauczycieli – Anna Koziołek, Henryk Bizoń i Leon Kubatko. Od 1 sierp-
nia 1955 r. prowadzeniem szkoły zajmował się Henryk Bizoń. Do roku 
szkolnego 1965/1966 szkoła miała siedem oddziałów. Od następne-
go roku szkolnego placówka stała się szkołą ośmioletnią i uczęszczało 
do niej 208 uczniów. W szkole prężnie działały: samorząd szkolny, To-
warzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Polski Czerwony Krzyż, Liga 
Ochrony Przyrody, spółdzielnia uczniowska, Szkolna Kasa Oszczędno-
ści i gromada zuchowa. 

1 września 1958 r. na posiedzeniu rady pedagogicznej postano-
wiono nadać szkole imię Adama Asnyka. Jednak nie dopełniono for-
malności związanych z nadaniem imienia szkole. Dopiero 6 czerwca 
1987 r. – w sześćdziesięciolecie powstania placówki – nastąpiło uro-
czyste nadanie szkole imienia Mikołaja Kopernika i przekazano mło-
dzieży sztandar.

Od roku 1971 obowiązki kierownika szkoły w Łaziskach, a następnie 
jej dyrektora pełnił Józef Krótki. W tym czasie uczniowie uczęszczali na 
zajęcia chóru szkolnego i zespołu muzycznego. Kolejnym dyrektorem 
szkoły była Krystyna Stacha, a następnie stanowisko dyrektora objął 
w roku 1994 Waldemar Paszylka. W tym czasie oprócz organizacji dzia-
łających wcześniej, powstało Koło Gwary Ślaskiej „Bajtle”, Zespół Tań-
ca „Magnolia”. Zakupiono pierwszy komputer Amiga 500 i uruchomio-
no tzw. „pokój hodowlany” oraz powstała pracownia komputerowa.

W roku 1999 placówka została przekształcona w sześcioletnią 
szkołę podstawową, a dyrektorem została Gabriela Kłosek. 1 wrze-
śnia 2009 r. w wyniku połączenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej 
oraz Publicznego Przedszkola utworzono Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny w Łaziskach. W latach 2005-2008 szkoła uczestniczyła w projekcie 
„Socrates Commenius”. Głównym koordynatorem była szkoła z Austrii, 
a partnerami szkoły z Włoch, Irlandii, Anglii i Grecji. W ramach tego 
projektu naszą szkołę odwiedzili wszyscy partnerzy, a nasi uczniowie 
mieli okazję spotkać się z uczniami i nauczycielami we Włoszech i Au-
strii.  Uczniowie uczestniczyli w wielu projektach, programach i kon-
kursach. Jednym z większych sukcesów było zdobycie głównej nagro-
dy w Ogólnopolskim Konkursie „TESCO dla szkół – zdrowo najedzeni“. 
W latach 2010-2012 szkoła realizowała projekt „Mój Europass kluczem 
do sukcesu” współfinansowany przez UE. W 2010r . szkoła uczestniczy-
ła w programie „Katyń… Ocalić od zapomnienia”. Uczniowie zasadzi-
li dwa dęby symbolizujące dwie ofiary zbrodni katyńskiej pochodzące 
z Łazisk. Obecnie w budynku szkoły mieszczą się trzy oddziały przed-
szkolne (68 dzieci, 6 nauczycieli i 8 pracowników obsługi) oraz siedem 
klas szkolnych (119 dzieci, 20 nauczycieli i 6 pracowników obsługi).

W związku z obchodami 90-lecia Szkoły Podstawowej w Łaziskach 
8 listopada 2017 r. odprawiono mszę świętą, a 17 listopada miała miej-
sce uroczysta akademia przygotowana dla licznie przybyłych gości: 
Śląskiego Wicekuratora Oświaty, władz gminy i powiatu, dyrektorów 
szkół, absolwentów oraz emerytowanych nauczycieli i pracowników.

Jolanta Janetta i Anna Studzińska

jubileusz 90 lat szkoły Podstawowej w łaziskach

85 lat Gwiazdy skrzyszów
sukcesy w skali ogólnopolskiej – tenis stołowy istnieje w ramach na-
szego klubu już od 1957 roku. Pierwszą zanotowaną kadrę stanowi-
li Gerard Stabla, Marian Barciok, Bernard Grzebełek, Rajmund Wesoły 
oraz jej grający kierownik Stanisław Stebel. Drużyna w latach 1957-
1963 brała udział w rozgrywkach klasy „B” podokręgu Bielsko-Biała, 
a w 1963 awansowała do klasy „A” w nowo utworzonym Podokręgu 
Rybnik. Drużyna odnosiła kolejne sukcesy: w 1964 roku zespół zajął II 
miejsce na mistrzostwach LZS w Katowicach, w 1965 zdobył tytuł Dru-
żynowego Mistrza Śląska Juniorów w składzie Bernard Oślizło, Roman 
Sitek, Roman Szombierski, a w Drużynowych Mistrzostwach Polski Ju-
niorów zajęła IV miejsce, co było największym sukcesem klubu w hi-
storii. W 1967 awansował do ligi okręgowej, gdzie spędził rok. Kolejne 
lata nie były jednak tak udane, o czym świadczy przerwa w działalno-
ści sekcji w latach 1974-75, a później ciągła gra w klasie „A” aż do 1990 
roku, kiedy drużyna awansowała do klasy terenowej. W 1992 roku, po 
powrocie do drużyny Bernarda Oślizło, drużyna awansowała do ligi 
wojewódzkiej, a w 1997 roku do II ligi, gdzie w 1999 roku zajęła II miej-
sce. W następnym roku drużyna występowała już ponownie w III lidze, 
gdzie grała do kolejnego awansu w 2002. Od 2005 roku drużyna nie-
przerwanie występuje w III lidze. Kierownikami sekcji tenisa stołowe-
go od czasu powstania byli: Stanisław Stebel, Eryk Bem, Wiktor Sitek, 
Bernard Oślizło, Jan Suchy, Edward Musioł, Witold Łupiński, Henryk Si-
tek, Roman Pluta, Jan Tatarczyk, ponownie Bernard Oślizło, Marek Si-
tek i Grzegorz Stebel. 

W 2016 roku do sekcji działających w klubie dołączyła sekcja moto-
rowa, którą z licznymi sukcesami reprezentuje w zawodach gokarto-
wych Mateusz Rajwa wraz ze swoim zespołem.

Kamil Chrobok
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2 grudnia Klub Sportowy KS-27 Gołkowice świętował swój jubile-
usz 90-lecia istnienia. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w ko-
ściele parafialnym w Gołkowicach. Po mszy zaproszeni goście udali się 
na uroczystości do Ośrodka Kultury w Gołkowicach. Obchody stały się 
okazją do licznych wspomnień oraz podsumowań sportowych. Poni-
żej krótki zarys historii Klubu.

Drużynę Piłkarską założono w Gołkowicach w 1927 roku. Najwięk-
szym sukcesem sportowym gołkowiczan był w okresie międzywojen-
nym awans do klasy „B” – liga po reaktywacji w 1945 roku. Klub przy-
jął nazwę Towarzystwo Gimnastyczno-Sportowe Gołkowice. Przełom 
lat czterdziestych i pięćdziesiątych był okresem prosperity; powstały 
m.in. sekcje siatkówki, tenisa stołowego i szachów, a drużyna piłkarska 
awansowała do klasy „A” (1949-51). Kolejne zamieszanie z nazwą klubu 
nastąpiło w okresie funkcjonowania tzw. sekcji w latach 1950-56. Wte-
dy to Gołkowiczanie występowali pod nazwą Gwardia Górnik i Sparta. 
Do historycznej nazwy KS-27 Gołkowice powrócono w 1957 roku sta-
raniem Pawła Grzonki i Antoniego Damca.

Po latach gry w klasach „B” i „C” Gołkowice ponowny awans do kla-
sy „A” wywalczyły w 1977 roku. Był to swoisty prezent na złoty jubile-
usz klubu. Co ciekawe 20 lat późnej jubileusz istnienia klubu gołko-
wiccy piłkarze uczcili w podobny sposób. KS-27 Gołkowice w klasie 
„A” grał w latach – 1977-79, 1990-93, 1997-1999, 2001-2002. Wspania-
łą kartę w historii klubu stanowią gościnne występy na boisku w Goł-
kowicach takich drużyn jak: Ruch Chorzów (z Cieślikiem i Wyrobkiem 
na czele), GKS Jastrzębie, Odra Wodzisław. Gołkowicki klub doskonale 
wykorzystuje również swoje przygraniczne położenie, utrzymując sta-
le kontakty z wszystkimi drużynami z Piotrowic i Karwiny.

Założycielami klubu byli w 1927 roku: Henryk Mynte, Eugeniusz Ma-
jewicz, Maksymilian Polok. Po wojnie w gołkowickim klubie działali Jó-
zef Wojtek, Józef Adamczyk, Jan Surma, Florian Brzoza, Leon Czyż, Jó-
zef Larysz, Rafał Wojtek, Alfred Grzonka, Paweł Grzonka, Henryk Gracz, 
Stanisław Lincner, Piotr Krupski, Bronisław Karasek, Leszek Brzoza, Sta-
nisław Grym. Aktualnie Prezesem Klubu Sportowego 27 Gołkowice 
jest Rajmund Halfar.

A. Szwarc

3 grudnia w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Gołkowi-
cach odbyła się tradycyjna msza barbórkowa, której przewodniczył 
metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc. Wśród licznie zgro-
madzonych gości znaleźli się górnicy, włodarze gminy i przedstawicie-
le powiatu wodzisławskiego.

90 lat ks-27 Gołkowice

Obchody jubileuszu KS-27 Gołkowice, 2 grudzień 2017 r.
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uroczysta barbórka w Gołkowicach
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wybory w orGanizacjach 
emeryckich

W bieżącym roku kończy się pięcioletnia kadencja zarządów kół 
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, co oznacza ko-
nieczność przeprowadzenia wyborów w tych jednostkach organiza-
cyjnych na kolejną kadencję lat 2018 – 2022.W gminie Godów istniały 
dotychczas cztery koła: w Gołkowicach, Łaziskach, Skrbeńsku i Skrzy-
szowie. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze w tych kołach odbyły 
się w następujących terminach: 25 października – w Skrzyszowie, 9 li-
stopada – w Łaziskach, 21 listopada – w Gołkowicach  i 29 listopada 
– w Skrbeńsku. W wyniku wyborów jawnych zostały wybrane nowe 
zarządy, które ukonstytuowały się w następujących składach osobo-
wych:

koło Pzerii w skrzyszowie:
Lidia Skupień – przewodnicząca,
Grażyna Rduch – zastępca,
Aniela Oślizło – sekretarz,
Edyta Sitek – skarbnik,
Helena Granieczny, Helena Porwoł i Jan Jeleń – członkowie.

koło w łaziskach:
Franciszek Gajdosz – przewodniczący,
Halina Sosna – sekretarz,
Romana Zygmunt – skarbnik.

koło w gołkowicach:
Antoni Tomas – przewodniczący,
Jan Sporysz – zastępca,
Maria Godyń – sekretarz,
Aurelia Tomas – skarbnik,
Aniela Błatoń, Róża Kozinoga, Irena Neugebauer – członkowie.

Koło w Skrbeńsku – na podstawie podjętej przez członków uchwa-
ły ta jednostka terenowa została rozwiązana. Tak więc od 30 listopada 
2017 r. w gminie Godów funkcjonują tylko trzy koła PZERiI.

A. Tomas

sukcesy „Ścisłowców” 
w oGólnoPolSkim 

konkursie ces „multitest”
Z przyjemnością informujemy, że w Ogólnopolskim Konkursie 

Przedmiotowym  MULTITEST 2017 organizowanym przez Centrum 
Edukacji Szkolnej w Warszawie uczniowie Szkoły Podstawowej w Goł-
kowicach  osiągnęli znaczące sukcesy. W konkursie wzięło udział 36 
uczniów (18 w części przyrodniczej i 18 z matematyki). Każdy test kon-
kursowy był testem wielokrotnego wyboru i składał się z 26 pytań. Do 
każdego pytania przypisano cztery możliwe odpowiedzi od A do D. Za 
poprawnie zaznaczoną odpowiedź uczestnik otrzymywał +1 punkt, 
a za błędnie zaznaczoną -1 punkt.

nagrodzeni uczniowie:
BIOlOGIA:

Łukasz Zniszczoł z klasy 3a (Gimnazjum) – tytuł laureata
ChEMIA:

Michał Krzyżok z klasy 3a (Gimnazjum) – tytuł laureata
GEOGRAfIA:

Paweł Przybyła z klasy 3b ( Gimnazjum) – tytuł laureata
fIZyKA:

Paweł Przybyła z klasy 3b (Gimnazjum) – tytuł laureata
Marzena Sternadel z klasy 2a (Gimnazjum) – wyróżnienie

MATEMATyKA:
Paweł Przybyła z klasy 3b (Gimnazjum) – tytuł laureata
Patrycja Gruszka z klasy 7a (SP) – tytuł laureata
Kacper Spień z klasy 7b (SP – tytuł laureata
Michał Krzyżok z klasy 3a (Gimnazjum) – wyróżnienie
Laura Zając z klasy 3a (Gimnazjum) – wyróżnienie
Marzena Sternadel z klasy 2a (Gimnazjum) – wyróżnienie

Cieszymy się z sukcesów naszych uczniów na szczeblu ogólnopol-
skim. Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych konkursach.

henryka Mitko

otwarcie Posterunku 
w Gołkowicach

W poniedziałek 13 listopada 2017r. uroczyście otwarto Posterunek 
Policji w Gołkowicach. Wójt Gminy Godów Mariusz Adamczyk oraz Ko-
mendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński 
przekazali kierownikowi posterunku st. asp. Adrianowi Pawlusowi sym-
boliczny klucz. Posterunek działa już od 1 listopada i został utworzony 
w  dawnej siedzibie straży granicznej. Budynek został wyremontowa-
ny i wyposażony w nowy sprzęt kwaterunkowy oraz teleinformatyczny. 
Obowiązki pełni tu siedmiu policjantów, a kierownikiem placówki został 
st. asp. Adrian Pawlus. Posterunek otwarty jest w godzinach od 6.00 do 
22.00.  W późniejszych godzinach można skontaktować się z dyżurnym 
w Wodzisławiu za pomocą interkomu.

Monika Wojtek
Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Informatyki

Święty Mikołaj w Gminie Godów
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jEstEśmy nr 147

„Trzeba potrafić się zdefiniować, wiedzieć skąd przychodzimy 
i kim są nasi przodkowie”. Tymi słowami rozpoczął się wykład Maria-
na Scheithauera pt. „Od rodzinnej genealogii do zagadek lokalnej hi-
storii”. Gość naszego cyklu „Spotkania ludzi z pasją” przedstawił licz-
nie zgromadzonym historię poszukiwań swoich korzeni. Pierwsze pró-
by ustalenia swojej tożsamości rozpoczął już w latach siedemdziesią-
tych, jeszcze w szkole podstawowej. Jako że rodzinne pamiątki pasjo-
nata były raczej skąpe, gdyż przepadły podczas wojny, wiele lat musia-
ło upłynąć, zanim nowe możliwości pozwoliły mu sięgnąć dalej. W po-
znaniu losów swoich przodków pomogły zasoby archiwów udostęp-
niane obecnie w Internecie. Dzięki wnikliwym poszukiwaniom entu-
zjasta dotarł do informacji o swoim najdawniejszym przodku, urodzo-
nym 1748 roku, którym był John Michael Scheithauer. 

Drugą, po genealogii, pasją mieszkańca Krostoszowic  jest arche-
ologia. Od 2012 r. współpracuje z Muzeum w Wodzisławiu Śląskim, 
dzięki czemu uczestniczył m.in. w wykopaliskach na Grabówce, gdzie 
odkryto grobowiec Bordynowskiej Pani i uzyskano odpowiedzi na 
wiele pytań związanych z największą tajemnicą ziemi wodzisławskiej.  

Spotkaniu towarzyszyła wystawa i wyniki badań udostępnione 
dzięki uprzejmości Muzeum Miejskiego w Wodzisławiu Śl. pt. „Tam 
grób, gdzie serce twoje”. Ekspozycję możnabyło oglądać w bibliote-
ce do końca listopada.

GBP Godów 

Postawa 
Godna Pochwały

Tylko dzięki bohaterskiej postawie uczestnika rozgrywek teniso-
wych udało się uniknąć tragedii. Podczas rozgrzewki przed Turniejem 
Tenisa Stołowego, który odbył się w Skrzyszowie 15 listopada 2017 po-
między drużyną  LKS Gwiazda SEGER Skrzyszów a  LKS Orzeł Kozy, je-
den z zawodników drużyny przyjezdnej zasłabł, a następnie stracił 
przytomność i przestał oddychać. Tylko szybka i zdecydowana posta-
wa zawodnika LKS Gwiazdy SEGER Skrzyszów pana Filipa Jabłońskie-
go zapobiegła tragedii. Bez chwili zwątpienia przystąpił on do reani-
macji kolegi, przywracając mu czynności życiowe. Panu Filipowi skła-
damy wyrazy szczerego uznania i podziękowania za bezinteresowną 
pomoc oraz godną naśladowania postawę związaną z ochroną życia 
i zdrowia ludzkiego. 

Wstąp do MłodzieżoWej 
drużyny pożarniczej osp 

W GodoWie!
18 listopada w remizie OSP w Godowie odbyło się pierwsze 

zebranie dla zainteresowanych uczestnictwem w młodzieżowej 
drużynie pożarniczej. Spotkanie z nowymi członkami MDP opie-
rało się głównie na zapoznaniu ich z działalnością i sprzętem po-
żarniczym, jakim dysponuje jednostka straży pożarnej w Godo-
wie. Druhowie prowadzący pierwsze szkolenie gremialnie przy-
znali, że przynależenie do MDP to okazja dla dzieci i młodzieży na 
przeżycie niezwykłej przygody, wartościowe spędzanie wolnego 
czasu i nauka odpowiedzialności za siebie i innych. Pierwsze spo-
tkanie organizacyjne już za nami, ale jeżeli lubisz pomagać bliź-
nim, podejmować nowe wyzwania i pokonywać swoje bariery – 
skontaktuj się z nami – zachęcają strażacy OSP Godów. Gwaran-
tują też młodym adeptom zajęcia teoretyczne i praktyczne doty-
czące tematyki pożarniczej, zajęcia z udzielania pierwszej pomo-
cy, regularne zbiórki prowadzone przez doświadczonych straża-
ków oraz zawody sportowo-pożarnicze.

A. Szwarc

Gminny turniej 
Gier Planszowych 

w krostoszowicach
Gry planszowe były, są i z pewnością wciąż będą jedną z form spę-

dzania wolnego czasu, cieszącą się zainteresowaniem dzieci i mło-
dzieży. Potwierdzeniem tych słów może być frekwencja uczestników 
Gminnego Turnieju Gier Planszowych w Krostoszowicach 14 listopa-
da br. Zawodnicy, którzy stanęli do zaciętej rywalizacji, przyjechali ze 
Szkół Podstawowych gminy Godów rywalizowali w dwóch katego-
riach wiekowych : klasy I-III oraz klasy IV-VII. 

Poniżej zwycięzcy w poszczególnych kategoriach i grach.

A. Szwarc

gruPa starsza  
„ZAPAMIęTAJ”

I  Adam Zozworek – SP Gołkowice
II Mikołaj Nawrat – SP Krostoszowice
III Paweł Wojtalik – SP Skrbeńsko

„SCRABBlE” 
I Tobiasz Kotela – SP Krostoszowice
II Rafał Łojek – SP Skrbeńsko
III Klaudia Tomala – SP Łaziska

„WARCABy
I Michał Płusa – SP Godów
II Tomasz Pieczka – SP Łaziska
III Kacper Dubel – SP Krostoszowice

"5 SEKUnd
I Kacper Buchta – SP Skrzyszów
II Oskar Kosmala – SP Skrbeńsko
III Dominika Banko – SP Godów

KlASyfIKACJA dRUżynOWA:
I SP Krostoszowice
II SP Skrbeńsko
III SP Godów

gruPa Młodsza:
„ChIńCZyK” 

I Kamil Salamon – SP Skrzyszów
II Jakub Krzystała – SP Krostoszowice
III Karolina Klepek – SP Godów

„ZAPAMIęTAJ” 
I Szymon Grygierek – SP Skrbeńsko
II Julia Marcisz – SP Krostoszowice
III Martyna Sosna – SP Skrzyszów

„WARCABy” 
I Martyna Więcek – SP Skrzyszów
II Adam Dubiel – SP Skrbeńsko
III Laura Wawrzyńczyk – SP Łaziska 

KlASyfIKACJA dRUżynOWA:
I SP Skrzyszów
II SP Skrbeńsko
III SP Krostoszowice

sPotkania ludzi z PasjĄ – marian scheithauer

Marian Scheithauer w czasie prezentacji
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Szkoła w Łaziskach obecnie
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Budynek Szkoły w Łaziskach, rok 1927

Europejski Dzień Seniora świętowali także pensjonariusze 
domu Seniora Gwarek w Skrzyszowie

Joachim Maj, Andrzej Wyglenda oraz Henryk Grzonka,
czyli asy żużlowych torów w Łaziskach
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Hubertus u Andrzeja 4.11.2017r. Na zdjęciu Marta Mnich na kucyku Klik,
zdobywczyni lisiej kity w kategorii kuce

Zakończenie sezonu lotowego PZHGP Wieczór magii w świetlicy w Podbuczu

Pierwsze spotkanie kandydatów do młodzieżowej drużyny OSP Godów
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„O literaturze bez granic” to cykl spotkań 
autorskich organizowanych w Gminnej Bi-
bliotece Publicznej w Godowie, którego ce-
lem jest przybliżenie Państwu literatury 
znanych, cenionych i popularnych autorów 
bestsellerów polskiej powieści współcze-
snej oraz umożliwienie dostępu do nowości 
wydawniczych prelegentek. 

23 listopada mieliśmy zaszczyt gościć po-
pularyzatorkę śląskiej kultury, a w szcze-
gólności tradycji, języka i wartości rodzin-
nych – Sabinę Waszut. Z tej okazji odby-
ły się spotkania autorskie z młodzieżą i mi-
łośnikami prozy autorki, które poprowadzi-
ła Joanna Bonarek. Pisarka serca czytelni-
ków zdobyła pełną wzruszeń, napisaną ład-
nym stylem i angażującą emocjonalnie fa-
bułą trylogii („Bezdroża”, „W obcym domu”, 
„Zielony byfyj”) opisującej dzieje śląskiej ro-
dziny, na której losach piętno odcisnęły lata 
30. XX wieku, zawierucha wojenna i wyda-
rzenia powojenne. Śląska saga to pozycja 
obowiązkowa dla każdego czytelnika, cho-
ciażby ze względu na podejmowane tema-
ty, początkowo zakazane, a potem przemil-
czane i zapomniane karty z dziejów Śląska, 
które dzięki powieściom zostały  przybliżo-
ne szerokiemu gronu odbiorców. Sabina Wa-
szut jest także autorką licznych artykułów, 
bohaterką wywiadów, organizatorką wyda-
rzeń literackich oraz osobą, która aktywnie 

O LITERATURZE BEZ GRANIC

KROSTOSZOWICKIE KILOMETRY NIEPODLEGŁOŚCI
11 LISTOPADA 2017 r.

PO SĄSIEDZKU, CZYLI WSPÓŁPRACA
NA POGRANICZU POLSKO-CZESKIM

PO SOUSEDSTVÍ ČILI SPOLUPRÁCE NA ČESKO-POLSKÉM POHRANIČÍ

włącza się w kampanie promujące czytelnic-
two polskich autorów. 

28 listopada z przedszkolakami, młodzie-
żą i czytelnikami spotkała się  Karolina Wil-
czyńska, ambasadorka kampanii społecznej 
promującej czytelnictwo „Książka jest ko-
bietą” i autorka pięknych powieści. Czytać 
nauczyła się mając cztery lata, w bibliotece 
szkolnej przeczytała wszystkie książki prze-
znaczone dla dziewczynek w jej wieku, zmo-
tywowana przez męża pierwszą powieść 
napisała piórem w zeszycie.  W życiu co-
dziennym bywała trenerką, terapeutką, wy-
kładowcą uniwersyteckim, a obecnie zajmu-
je się pisarstwem. W wolnych chwilach z za-
miłowaniem i pasją haftuje, tworzy biżute-

rię i ozdabia przedmioty techniką decoupa-
ge. Bardzo wysoko ceni spotkania autorskie, 
w które angażuje się z całą swoją osobowo-
ścią. Wierzy w przeznaczenie, dobro i ludz-
ką szczerość, ale najważniejszy jest dla niej 
człowiek ze światem pełnym emocji i oczy-
wiście miłość. Autorka serii „Stacja Jagodno” 
pisze  o uczuciach, nawet tych najskrytszych 
i najtrudniejszych, o ludzkich rozterkach i co-
dziennych problemach, o szczęściu. Litera-
tura pisarki wnosi w życie każdego czytelni-
ka wiele ciepła i dobrej energii oraz motywu-
je do przemyśleń.  

Serdecznie dziękujemy bohaterkom na-
szym spotkań za niezapomniane lekcje li-
teratury. Cieszymy się, że nasi mieszkań-
cy mieli nie tylko okazję spotkać się osobi-
ście z autorkami pięknych powieści, ale i po-
znać wiele interesujących faktów i ciekawo-
stek z niezwykle twórczego życia prelegen-
tek. Naszych drogich czytelników zapra-
szamy do lektury i na ostatnie już autorskie 
spotkanie. 7 grudnia aktywny dzień w na-
szej bibliotece spędzi Pani Agnieszka Lin-
gas-Łoniewska. Będzie nam miło Was go-
ścić o godz. 17.00.

Anna Polnik
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Jednym z najważniejszych projektów inwe-
stycyjnych realizowanych w historii Petrovic 
u Karviné jest przebudowa budynku restauracji 
U Krutkého na Centrum Kulturalno-Społeczne, 
którego brakuje w gminie od lat. Trudno zna-
leźć osobę wśród mieszkańców, która nie wie, 
gdzie szukać tego obiektu. To historyczny ar-
tefakt Petrovic. Wielu z mieszkańców pamię-
ta również cały szereg wydarzeń, które miały 
tu miejsce w przeszłości, począwszy od imprez 
szkolnych, takich jak: bale maskowe dla dzieci, 
poprzez różne bale stowarzyszeń po spektakle 
teatralne lub seanse filmowe. Następnie odby-
wały się w tym miejscu także dyskoteki oraz 
koncerty. Niestety, przez ostatnie kilka lat za-
nim 19 stycznia 2015 r. zadecydowano o odku-
pieniu obiektu od właścicieli, znajdowało się tu 
miejsce zakwaterowania ze wszystkimi nega-
tywnymi skutkami, jakie zwykle przynosi funk-
cjonowanie takiego obiektu. Sytuacja była jesz-
cze bardziej skomplikowana, ponieważ budy-
nek znajduje się w samym centrum miejscowo-
ści. Również te fakty odgrywały rolę podczas 
decyzji rady miasta o zakupie budynku.

HISTORIA
Restauracja Emila Krutkého, szczególnie sala 

balowa, odgrywała w pierwszej połowie ubie-
głego wieku znaczącą rolę w historii naszej 
społeczności. W tym miejscu mianowicie to-
czyło się  życie kulturalne miasta i miało wiel-
ki wpływ na życie społeczne i polityczne. Bu-
dynek należał do rodziny Krutkich, najpierw do 
Františka, a później do jego syna Josefa i drugie-
go syna Emila. Emil Krutki był dwukrotnie bur-
mistrzem miejscowości w latach dwudziestych 
ubiegłego wieku. Stał się pierwszym czeskim 
burmistrzem wioski i dzięki jego staraniom po-
wstała czeska szkoła. Za jego rządów zbudo-
wano wodociągi, elektryfikację, szkołę i ratusz 
(urząd gminny). W dużej sali można było obej-
rzeć sztuki teatralne, w 1929 roku otwarto kino 
Elektra, w 1936 roku zainstalowano sprzęt do 
projekcji kinowej filmów dźwiękowych. Wów-
czas przybywały tłumy z okolicznych wsi, po-
nieważ nie spotkały się wcześniej z podobną 
formą rozrywki.

W kwietniu 1957 roku, Komitet gminny Pe-
trovic wynajął halę, scenę, kasy, zaplecze sa-
nitarne i magazyn. Po śmierci Emila Krut-
kého w 1958 roku restauracja zmieniła nazwę 
na Dom Robotniczy, a w czerwcu tego same-
go roku podpisano umowę najmu z państwo-
wą restauracją i kawiarnią Český Těšín. 28 li-
stopada 1960 na mocy decyzji wydziału finan-
sowego Komitetu gminnego w Karwinie prze-
niesiono własność spadkobierców nierucho-
mości Emila Krutkého na państwo czechosło-
wackie, imiennie na restauracje i jadalnie Český 
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CENTRUM KULTURALNO-SPOŁECZNE U SĄSIADÓW

Těšín. W 1990 roku restaurację oddano rodzi-
nie Krutkich. W 1991 roku  nieruchomość kupiła 
para Soňa i Mikuláš Lukáčovi z Dolních Marklo-
vic. W latach dziewięćdziesiątych budynek był 
dalej użytkowany między innymi do organizo-
wania różnych imprez i dyskotek czy też wyda-
rzeń kulturalnych i społecznych. Po roku 2000 
działania te zostały wstrzymane, a zaplecze 
poza restauracją służyło jako miejsce zakwa-
terowania.

Następnie rozpoczęto przygotowania pro-
jektu przebudowy budynku na nowe Centrum 
Kulturalno-Społeczne. Obejmuje ono głów-
nie salę ze sceną i zaplecze kuchenne w formie 
małego saloniku. Może służyć do organizowa-
nia mniejszych imprez lub ceremonii, dla któ-
rych jest niewystarczająca przestrzeń w urzę-
dzie miejskim. Pojemność dużej sali w przypad-
ku organizowania bali i podobnych imprez jest 
przeznaczona dla 248 gości.  Ponadto, na par-
terze znajduje się przestrzeń dla nowej biblio-
teki. Będzie ona bardziej przestronna niż stan 
obecny, a także pozwoli na organizację róż-
nych imprez, takich jak spotkania literackie. Na 
pierwszym piętrze będą do dyspozycji prze-
strzenie, które tworzą wystarczające zaplecze 
dla działań stowarzyszeń i kółek. Opracowanie 
projektu zajęło ponad rok.

Na podstawie dokumentacji projektowej na 
wiosnę 2016 roku ogłoszono przetarg na wy-
bór wykonawcy, a także we współpracy z part-
nerem projektu gminą Godów opracowano pro-
jekt Synergie – integracja społeczeństwa oraz 
instytucji pogranicza Godowa i Petrovic u Ka-
rviné, który został ujęty w programie opera-
cyjnej współpracy transgranicznej Interreg 
V-A Czechy – Polska 2014-2020. Wniosek ten 
został pozytywnie oceniony i w ramach  projek-
tu. Unia Europejska wesprze finansowo rekon-
strukcję wyżej wymienionego budynku, która 
powinna mieć miejsce w latach 2018-2022. Do-
finansowano także prace budowlane i wyposa-

PROJEKT SYNERGIE PŘISPÍVÁ K PODPOŘE KULTURY A ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI V OBCI, ANEB NAMÍSTO UBYTOVNY KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ CENTRUM

żenie do wysokości 9,1 miliona koron czeskich. 
Całkowita kwota dofinansowania dla tego pro-
jektu wynosi 18,1 miliona koron czeskich.

Przebudowę zgodnie z projektem zainicjo-
wały szeroko zakrojone prace rozbiórkowe we 
wrześniu 2016 roku. W trakcie tych prac roz-
biórkowych, pomimo badań przeprowadzonych 
przez projektanta podczas przygotowywania 
projektu do przebudowy, pojawiły się proble-
my, które doprowadziły do wstrzymania dal-
szych prac nad tą budową w październiku oraz 
konieczność dostosowania projektu przebudo-
wy. Po zakończeniu pierwszego etapu prac roz-
biórkowych, stwierdzono, że pozostałe ścia-
ny, które, zgodnie z przygotowanym projektem 
powinny służyć jako podstawa do dalszej budo-
wy, nie są ze względu na wiek i historię budyn-
ku w takim stanie, aby można było kontynu-
ować budowę Centrum Kulturalno-Społeczne, 
nie mówiąc już o gwarancji, że zrekonstruowa-
ny obiekt w przyszłości nie będzie pękać. Stara-
no się temu zapobiec.

W wyniku powyższego zdecydowano się 
na zburzenie statycznie niewystarczających 
części i wzmocnienie fundamentów wień-
ca oraz wykonanie płyty fundamentowej. Na 
niej zostanie zbudowany sam budynek. Ponie-
waż są to stosunkowo duże zmiany w projek-
cie, wszystkie etapy muszą być konsultowane 
z urzędem budowlanym, wykonawcą zamówie-
nia publicznego i instytucjami, które mają kom-
petencje do zarządzania funduszami europej-
skimi, tak aby zminimalizować wszelkie ryzy-
ko pod względem decyzji administracyjnych. 
Z tych powodów prace budowlane zostały za-
wieszone. Po rozwiązaniu wszystkich proble-
mów rozpoczęto pracę ponownie wiosną tego 
roku, zakładając faktycznie, że cała odbudo-
wa zakończy się pomyślnie na wiosnę i urucho-
mione zostanie Centrum Kulturalno-Społeczne 
i szeroki zakres wydarzeń, które są częścią pro-
jektu Synergy.
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Budynek w trakcie modernizacjiZdjęcie hostoryczne

Wizualizacja stanu docelowego

Jednou z nejvýznamnějších investičních akcí realizo-
vaných v historii Petrovic u Karviné je přestavba objek-
tu restaurace U Krutkého na Kulturní a společenské cen-
trum, které v obci dlouhodobě chybí. Zřejmě jen stěží by-
chom v obci hledali mezi obyvateli někoho, který by ne-
věděl, kde tento objekt hledat. Vždyť ta koneckonců hi-
storicky k Petrovicím neodmyslitelně patří. Mnozí si také 
vzpomínají na celou řadu akcí, které se zde v minulo-
sti konaly, počínaje školními akcemi typu dětských ma-
škarních bálů, přes plesy různých spolků až po divadel-
ní představení či kinoprojekce. Později se zde také ko-
naly diskotéky či koncerty. Bohužel posledních několik 
let před tím, než se 19. ledna 2015 rozhodlo o odkoupe-
ní objektu od jejich majitelů obcí, byla zde provozována 
ubytovna, a to se všemi negativními dopady, které pro-
voz takového  zařízení s sebou zpravidla přináší. Situace 
byla o to horší, že budova se nachází přímo v centru obce. 
I tyto skutečnosti sehrávaly při rozhodování zastupitel-
stva o odkupu budovy velmi důležitou roli.  

HISTORIE
Restaurace Emila Krutkého, zejména pak společenský 

sál, sehrála v první polovině minulého století významnou 
úlohu v dějinách naší obce. Zde se odehrával kulturní ži-
vot obce s velkým vlivem na společenský a politický ži-
vot. Objekt vlastnila rodina Krutkich, nejdříve František 
Krutki, pak jeho syn Josef a později druhý syn Emil. Emil 
Krutki byl dvakrát starostou obce ve dvacátých letech 
minulého století, Byl prvním českým starostou obce 
a velmi se zasloužil o českou školu. Za jeho starosto-
vání byl vybudován vodovod, provedena elektrifikace, 
postavena škola a radnice (obecní úřad). Ve velkém sále 
se hrálo divadlo, v roce 1929 bylo otevřeno kino Elektra, 
v roce 1936 byla do kina instalována aparatura k pro-
mítání zvukových filmů. Tehdy sem přicházeli lidé z okol-
ních vesnic, protože u nich nic podobného nebylo.

V dubnu 1957 si Místní národní výbor v Petrovicích 
pronajal sál, jeviště, pokladny, sociální zařízení a skladi-
ště. Po úmrtí Emila Krutkého v roce 1958 byla restau-
race přejmenována na Dělnický dům a v červnu téhož 
roku byla podepsána nájemní smlouva se státním pod-
nikem Restaurace a jídelny Český Těšín. Dne 28. listo-
padu 1960 rozhodnutím finančního odboru Okresního 
národního výboru v Karviné došlo k převodu vlastnic-
kého práva k nemovitosti dědiců Emila Krutkého do 
vlastnictví československého státu, konkrétně na Re-
staurace a jídelny Český Těšín. V roce  1990 byla restau-
race vrácena rodině Krutkich. V roce 1991 objekt koupi-
li manželé Soňa a Mikuláš Lukáčovi z Dolních Marklovic. 
V devadesátých letech minulého století zde ještě objekt 
dále sloužil mimo jiné i k pořádání různých kulturně spo-
lečenských akcí a diskoték. Po roce 2000 byly již tyto ak-
tivity postupně utlumeny a v zařízení mimo restaurace 
bylo provozováno ubytovací zařízení.

Následně byla zahájena projektová příprava pře-
stavby tohoto objektu do podoby nového Kulturního 
a společenského centra. Centrum v sobě zahrnuje pře-
devším společenský sál s pódiem a zázemím v podobě 
kuchyně a menšího salónku. Ten může sloužit pro akce 
menšího rozsahu, popřípadě jako obřadní síň pro obřa-
dy, pro něž je nedostačující prostor stávající obřadní 
síně na obecním úřadě. Kapacita velkého sálu v přípa-
dě pořádání plesů či obdobných společenských akcí je 
dimenzována na 248 účastníků.  Dále zde v přízemí 
vzniknou prostory pro novou knihovnu. Ta bude pro-
stornější než stávající a umožní i konání různých akcí 
jako jsou například literární besedy. V prvním patře po-
tom budou připraveny prostory, které vytvoří důstoj-
né zázemí pro spolkovou činnost. Zpracování projektu 
trvalo více než rok.

Na základě zpracované projektové dokumentace bylo 
na jaře 2016 vyhlášeno zadávací řízení na výběr zho-
tovitele a zároveň ve spolupráci s partnerskou Gminou 
Godów vypracován projekt Synergie – integrace spole-
čnosti a institucí pohraničí Godowa a Petrovic u Karvi-
né, který byl předložen do operačního programu přesh-
raniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Pol-
sko 2014 - 2020. Uvedená žádost byla pozitivně vyhod-
nocena, a tak v rámci uvedeného projektu Evropská unie 
finančně podpoří mimo celé řady společných kulturních 
a společenských akcí, které by měly proběhnout v letech 
2018 až 2022, také přestavbu uvedeného objektu, a to 
částkou určenou na spolufinancování stavebních prací 
a zařízení ve výši až 9,1 milionu korun. Celková dotační 
částka na realizaci tohoto projektu potom dosahuje výše 
18,1 milionu korun.

Rekonstrukce byla v souladu s projektem zahájena 
rozsáhlými bouracími pracemi v září 2016. Při těchto bo-
uracích pracích, i přes průzkumy, které projektant v rám-
ci přípravy projektu na uvedenou přestavbu realizoval, se 
vyskytly problémy, které v říjnu vedly k pozastavení da-
lších prací na této stavbě a nutnosti upravit projekt pře-
stavby. Po provedení první fáze bouracích prací bylo zji-
štěno, že zbývající zdivo, které v souladu se zpracovaným 
projektem mělo sloužit jako základ pro další stavbu není 
vzhledem ke stáří a historii budovy v takovém stavu, aby 
bylo možné na jejich základě pokračovat ve stavbě Kul-
turního a společenského centra, natož po případné reali-
zaci garantovat, že do budoucna nebude rekonstruova-
ný objekt například praskat. Tomuto byla snaha předejít. 

V návaznosti na tuto skutečnost bylo rozhodnuto, že 
dojde k demolici staticky nevyhovujících části a zpevnění 
základů věnce a realizace základové desky Na ní potom 
proběhne výstavba samotného objektu. Jelikož se jed-
ná o poměrně rozsáhlé úpravy projektu, bylo nutné vše 
konzultovat se stavebním úřadem, zpracovatelem ve-
řejné zakázky, jakož institucemi, které mají v kompeten-
ci administraci evropských fondů, a to tak, aby byla mini-
malizována veškerá rizika, které z hlediska administrati-
vního s sebou rozhodnutí o úpravě projektu rekonstruk-
ce nese. 

Z těchto důvodu došlo k pozastavení stavebních pra-
cí. Tyto se po vyřešení všech problémů intenzivně roz-
běhly na jaře letošního roku a v současné době je reálný 
předpoklad, že na jaře celá přestavba bude úspěšně do-
končena a bude zahájen provoz Kulturního a společen-
ského centra, včetně celé řady akcí, které jsou součástí 
projektu Synergie.



Jednym z najważniejszych projektów inwe-
stycyjnych realizowanych w historii Petrovic 
u Karviné jest przebudowa budynku restauracji 
U Krutkého na Centrum Kulturalno-Społeczne, 
którego brakuje w gminie od lat. Trudno zna-
leźć osobę wśród mieszkańców, która nie wie, 
gdzie szukać tego obiektu. To historyczny ar-
tefakt Petrovic. Wielu z mieszkańców pamię-
ta również cały szereg wydarzeń, które miały 
tu miejsce w przeszłości, począwszy od imprez 
szkolnych, takich jak: bale maskowe dla dzieci, 
poprzez różne bale stowarzyszeń po spektakle 
teatralne lub seanse filmowe. Następnie odby-
wały się w tym miejscu także dyskoteki oraz 
koncerty. Niestety, przez ostatnie kilka lat za-
nim 19 stycznia 2015 r. zadecydowano o odku-
pieniu obiektu od właścicieli, znajdowało się tu 
miejsce zakwaterowania ze wszystkimi nega-
tywnymi skutkami, jakie zwykle przynosi funk-
cjonowanie takiego obiektu. Sytuacja była jesz-
cze bardziej skomplikowana, ponieważ budy-
nek znajduje się w samym centrum miejscowo-
ści. Również te fakty odgrywały rolę podczas 
decyzji rady miasta o zakupie budynku.

HISTORIA
Restauracja Emila Krutkého, szczególnie sala 

balowa, odgrywała w pierwszej połowie ubie-
głego wieku znaczącą rolę w historii naszej 
społeczności. W tym miejscu mianowicie to-
czyło się  życie kulturalne miasta i miało wiel-
ki wpływ na życie społeczne i polityczne. Bu-
dynek należał do rodziny Krutkich, najpierw do 
Františka, a później do jego syna Josefa i drugie-
go syna Emila. Emil Krutki był dwukrotnie bur-
mistrzem miejscowości w latach dwudziestych 
ubiegłego wieku. Stał się pierwszym czeskim 
burmistrzem wioski i dzięki jego staraniom po-
wstała czeska szkoła. Za jego rządów zbudo-
wano wodociągi, elektryfikację, szkołę i ratusz 
(urząd gminny). W dużej sali można było obej-
rzeć sztuki teatralne, w 1929 roku otwarto kino 
Elektra, w 1936 roku zainstalowano sprzęt do 
projekcji kinowej filmów dźwiękowych. Wów-
czas przybywały tłumy z okolicznych wsi, po-
nieważ nie spotkały się wcześniej z podobną 
formą rozrywki.

W kwietniu 1957 roku, Komitet gminny Pe-
trovic wynajął halę, scenę, kasy, zaplecze sa-
nitarne i magazyn. Po śmierci Emila Krut-
kého w 1958 roku restauracja zmieniła nazwę 
na Dom Robotniczy, a w czerwcu tego same-
go roku podpisano umowę najmu z państwo-
wą restauracją i kawiarnią Český Těšín. 28 li-
stopada 1960 na mocy decyzji wydziału finan-
sowego Komitetu gminnego w Karwinie prze-
niesiono własność spadkobierców nierucho-
mości Emila Krutkého na państwo czechosło-
wackie, imiennie na restauracje i jadalnie Český 
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Těšín. W 1990 roku restaurację oddano rodzi-
nie Krutkich. W 1991 roku  nieruchomość kupiła 
para Soňa i Mikuláš Lukáčovi z Dolních Marklo-
vic. W latach dziewięćdziesiątych budynek był 
dalej użytkowany między innymi do organizo-
wania różnych imprez i dyskotek czy też wyda-
rzeń kulturalnych i społecznych. Po roku 2000 
działania te zostały wstrzymane, a zaplecze 
poza restauracją służyło jako miejsce zakwa-
terowania.

Następnie rozpoczęto przygotowania pro-
jektu przebudowy budynku na nowe Centrum 
Kulturalno-Społeczne. Obejmuje ono głów-
nie salę ze sceną i zaplecze kuchenne w formie 
małego saloniku. Może służyć do organizowa-
nia mniejszych imprez lub ceremonii, dla któ-
rych jest niewystarczająca przestrzeń w urzę-
dzie miejskim. Pojemność dużej sali w przypad-
ku organizowania bali i podobnych imprez jest 
przeznaczona dla 248 gości.  Ponadto, na par-
terze znajduje się przestrzeń dla nowej biblio-
teki. Będzie ona bardziej przestronna niż stan 
obecny, a także pozwoli na organizację róż-
nych imprez, takich jak spotkania literackie. Na 
pierwszym piętrze będą do dyspozycji prze-
strzenie, które tworzą wystarczające zaplecze 
dla działań stowarzyszeń i kółek. Opracowanie 
projektu zajęło ponad rok.

Na podstawie dokumentacji projektowej na 
wiosnę 2016 roku ogłoszono przetarg na wy-
bór wykonawcy, a także we współpracy z part-
nerem projektu gminą Godów opracowano pro-
jekt Synergie – integracja społeczeństwa oraz 
instytucji pogranicza Godowa i Petrovic u Ka-
rviné, który został ujęty w programie opera-
cyjnej współpracy transgranicznej Interreg 
V-A Czechy – Polska 2014-2020. Wniosek ten 
został pozytywnie oceniony i w ramach  projek-
tu. Unia Europejska wesprze finansowo rekon-
strukcję wyżej wymienionego budynku, która 
powinna mieć miejsce w latach 2018-2022. Do-
finansowano także prace budowlane i wyposa-
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żenie do wysokości 9,1 miliona koron czeskich. 
Całkowita kwota dofinansowania dla tego pro-
jektu wynosi 18,1 miliona koron czeskich.

Przebudowę zgodnie z projektem zainicjo-
wały szeroko zakrojone prace rozbiórkowe we 
wrześniu 2016 roku. W trakcie tych prac roz-
biórkowych, pomimo badań przeprowadzonych 
przez projektanta podczas przygotowywania 
projektu do przebudowy, pojawiły się proble-
my, które doprowadziły do wstrzymania dal-
szych prac nad tą budową w październiku oraz 
konieczność dostosowania projektu przebudo-
wy. Po zakończeniu pierwszego etapu prac roz-
biórkowych, stwierdzono, że pozostałe ścia-
ny, które, zgodnie z przygotowanym projektem 
powinny służyć jako podstawa do dalszej budo-
wy, nie są ze względu na wiek i historię budyn-
ku w takim stanie, aby można było kontynu-
ować budowę Centrum Kulturalno-Społeczne, 
nie mówiąc już o gwarancji, że zrekonstruowa-
ny obiekt w przyszłości nie będzie pękać. Stara-
no się temu zapobiec.

W wyniku powyższego zdecydowano się 
na zburzenie statycznie niewystarczających 
części i wzmocnienie fundamentów wień-
ca oraz wykonanie płyty fundamentowej. Na 
niej zostanie zbudowany sam budynek. Ponie-
waż są to stosunkowo duże zmiany w projek-
cie, wszystkie etapy muszą być konsultowane 
z urzędem budowlanym, wykonawcą zamówie-
nia publicznego i instytucjami, które mają kom-
petencje do zarządzania funduszami europej-
skimi, tak aby zminimalizować wszelkie ryzy-
ko pod względem decyzji administracyjnych. 
Z tych powodów prace budowlane zostały za-
wieszone. Po rozwiązaniu wszystkich proble-
mów rozpoczęto pracę ponownie wiosną tego 
roku, zakładając faktycznie, że cała odbudo-
wa zakończy się pomyślnie na wiosnę i urucho-
mione zostanie Centrum Kulturalno-Społeczne 
i szeroki zakres wydarzeń, które są częścią pro-
jektu Synergy.
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ště. Po úmrtí Emila Krutkého v roce 1958 byla restau-
race přejmenována na Dělnický dům a v červnu téhož 
roku byla podepsána nájemní smlouva se státním pod-
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padu 1960 rozhodnutím finančního odboru Okresního 
národního výboru v Karviné došlo k převodu vlastnic-
kého práva k nemovitosti dědiců Emila Krutkého do 
vlastnictví československého státu, konkrétně na Re-
staurace a jídelny Český Těšín. V roce  1990 byla restau-
race vrácena rodině Krutkich. V roce 1991 objekt koupi-
li manželé Soňa a Mikuláš Lukáčovi z Dolních Marklovic. 
V devadesátých letech minulého století zde ještě objekt 
dále sloužil mimo jiné i k pořádání různých kulturně spo-
lečenských akcí a diskoték. Po roce 2000 byly již tyto ak-
tivity postupně utlumeny a v zařízení mimo restaurace 
bylo provozováno ubytovací zařízení.

Následně byla zahájena projektová příprava pře-
stavby tohoto objektu do podoby nového Kulturního 
a společenského centra. Centrum v sobě zahrnuje pře-
devším společenský sál s pódiem a zázemím v podobě 
kuchyně a menšího salónku. Ten může sloužit pro akce 
menšího rozsahu, popřípadě jako obřadní síň pro obřa-
dy, pro něž je nedostačující prostor stávající obřadní 
síně na obecním úřadě. Kapacita velkého sálu v přípa-
dě pořádání plesů či obdobných společenských akcí je 
dimenzována na 248 účastníků.  Dále zde v přízemí 
vzniknou prostory pro novou knihovnu. Ta bude pro-
stornější než stávající a umožní i konání různých akcí 
jako jsou například literární besedy. V prvním patře po-
tom budou připraveny prostory, které vytvoří důstoj-
né zázemí pro spolkovou činnost. Zpracování projektu 
trvalo více než rok.

Na základě zpracované projektové dokumentace bylo 
na jaře 2016 vyhlášeno zadávací řízení na výběr zho-
tovitele a zároveň ve spolupráci s partnerskou Gminou 
Godów vypracován projekt Synergie – integrace spole-
čnosti a institucí pohraničí Godowa a Petrovic u Karvi-
né, který byl předložen do operačního programu přesh-
raniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Pol-
sko 2014 - 2020. Uvedená žádost byla pozitivně vyhod-
nocena, a tak v rámci uvedeného projektu Evropská unie 
finančně podpoří mimo celé řady společných kulturních 
a společenských akcí, které by měly proběhnout v letech 
2018 až 2022, také přestavbu uvedeného objektu, a to 
částkou určenou na spolufinancování stavebních prací 
a zařízení ve výši až 9,1 milionu korun. Celková dotační 
částka na realizaci tohoto projektu potom dosahuje výše 
18,1 milionu korun.

Rekonstrukce byla v souladu s projektem zahájena 
rozsáhlými bouracími pracemi v září 2016. Při těchto bo-
uracích pracích, i přes průzkumy, které projektant v rám-
ci přípravy projektu na uvedenou přestavbu realizoval, se 
vyskytly problémy, které v říjnu vedly k pozastavení da-
lších prací na této stavbě a nutnosti upravit projekt pře-
stavby. Po provedení první fáze bouracích prací bylo zji-
štěno, že zbývající zdivo, které v souladu se zpracovaným 
projektem mělo sloužit jako základ pro další stavbu není 
vzhledem ke stáří a historii budovy v takovém stavu, aby 
bylo možné na jejich základě pokračovat ve stavbě Kul-
turního a společenského centra, natož po případné reali-
zaci garantovat, že do budoucna nebude rekonstruova-
ný objekt například praskat. Tomuto byla snaha předejít. 

V návaznosti na tuto skutečnost bylo rozhodnuto, že 
dojde k demolici staticky nevyhovujících části a zpevnění 
základů věnce a realizace základové desky Na ní potom 
proběhne výstavba samotného objektu. Jelikož se jed-
ná o poměrně rozsáhlé úpravy projektu, bylo nutné vše 
konzultovat se stavebním úřadem, zpracovatelem ve-
řejné zakázky, jakož institucemi, které mají v kompeten-
ci administraci evropských fondů, a to tak, aby byla mini-
malizována veškerá rizika, které z hlediska administrati-
vního s sebou rozhodnutí o úpravě projektu rekonstruk-
ce nese. 

Z těchto důvodu došlo k pozastavení stavebních pra-
cí. Tyto se po vyřešení všech problémů intenzivně roz-
běhly na jaře letošního roku a v současné době je reálný 
předpoklad, že na jaře celá přestavba bude úspěšně do-
končena a bude zahájen provoz Kulturního a společen-
ského centra, včetně celé řady akcí, které jsou součástí 
projektu Synergie.
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