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NESTORZY NASZEJ GMINY
Mieszkaniec Gołkowic Pan Franciszek Undas świętował w paź-

dzierniku swoje 90 urodziny. Z życzeniami zdrowia i długowiecz-
ności, słodkim upominkiem oraz bukietem kwiatów Szanownego 
Jubilata odwiedzili przedstawiciele władz samorządowych Gmi-
ny Godów.

Szanownemu Jubilatowi raz jeszcze składamy serdeczne gra-
tulacje oraz najlepsze życzenia dalszych lat w zdrowiu i szczęściu, 
dużo wytrwałości, pogody ducha i siły do pokonywania wszelkich 
trudów oraz samych radosnych dni w gronie najbliższych. Jest na 
bardzo miło, że możemy wspólnie cieszyć się z osiągnięcia przez 
Mieszkańca naszej gminy tak wspaniałego wieku.

Agnieszka Siwarska
USC Godów

Serdecznie dziękujemy Wam za aktywny udział w wyborach sa-
morządowych. Wysoka frekwencja jest dowodem poczucia odpowie-
dzialności za przyszłość Naszej Gminy.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za okazane zaufanie i każdy głos 
oddany na naszą wizję rozwoju gminy.

Ponowny wybór na stanowisko Wójta Gminy Godów oraz Radnych 
Gminy Godów to wystawienie pozytywnej oceny dotychczasowym 

DRODZY MIESZKAŃCY!

PATRIOTYCZNIE NA 
„BAJKOWYM WZGÓRZU”

30 października 2018 r. w skrzyszowskim przedszkolu odbył się 
konkurs pt. „Kto ty jesteś? Polak mały!” Dzieci jak zawsze były świetnie 
przygotowane przez rodziców.

Występy były oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 3/4 -lat-
ki i 5/6 -latki. Komisja pod szczególną uwagę brała: dobór repertuaru, 
zgodność z tematem, kulturę słowa, dykcję, emisję głosu, tempo, mo-
dulację, intonację, interpretację utworu, ogólny wyraz artystyczny.

WYNIKI KONKURSU

W kategorii 3/4 – latków:
I miejsce Zuzanna Adamczyk – Grupa Krasnoludki
II miejsce Marta Kubiniok – Grupa Biedroneczki
III miejsce Hanna Juraszek – Grupa Smerfy

W kategorii 5/6 – latki:
I miejsce Jakub Kiełbasa – Grupa Gumisie
 oraz Mateusz Żymełka – Grupa Gumisie
II miejsce Hanna Oślizło – Grupa Gumisie
III miejsce Hanna Toman – Grupa Kotki
 oraz Łukasz Szczurek – Grupa Kotki

W konkursie wzięło udział 13 dzieci z naszego przedszkola. Każde 
dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom, książkę i coś słodkiego. Ser-
decznie dziękujemy wszystkim rodzicom za przygotowanie dzieci.

Opiekunami konkursu były: Karolina Krakowczyk, Klaudia Maksik, 
Justyna Robenek.

Karolina Krakowczyk

dokonaniom, która stanowi dla nas ogromną mobilizację do dalszej 
i sumiennej pracy. Jednocześnie gratulujemy kontrkandydatom uzy-
skanych wyników i mamy nadzieję na owocną współpracę w nowej 
kadencji dla dobra Naszej małej ojczyzny.

Wójt oraz Radni Gminy Godów
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15 października 2018 r. w Ośrodku Kultury w Skrzyszowie odbyła się 
uroczysta a zarazem  ostatnia już w tej kadencji sesja Rady Gminy Go-
dów, połączona z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość 
zgromadziła liczne grono nauczycieli i dyrektorów placówek oświa-
towych z terenu Gminy Godów, a także emerytowanych nauczycieli 
placówek oświatowych oraz przedstawicieli związków zawodowych 
w osobach Katarzyny Hudek i Arkadiusza Gajdy.

Uroczystą Sesję otworzył Antoni Tomas Przewodniczący Rady Gmi-
ny Godów. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Godów Mariusz Adam-
czyk, który złożył życzenia z okazji święta Edukacji Narodowej wszyst-
kim nauczycielom, podziękował za pracę, jaką wkładają w rozwój no-
wych pokoleń i życzył wytrwałości i radości z pracy, jaką wykonują. 
Uroczystość, jak co roku, była okazją do wręczenia odznaczeń i nagród 
nauczycielom i pracownikom oświaty, w podziękowaniu za ich rzetel-
ną codzienną pracę.

Co roku nauczyciele zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowe-
go. W roku szkolnym 2017/2018 piętnastu nauczycieli uzyskało stopnie 
awansu zawodowego – czterech nauczycieli kontraktowych, dwóch na-
uczycieli mianowanych i dziewięciu nauczycieli dyplomowanych.

Stopień nauczyciela dyplomowanego uzySkali:
1. Marzena Hejmej – Przedszkole Publiczne w Gołkowicach
2. Anna Oślizło – Przedszkole Publiczne w Gołkowicach
3. Sonia Szkatuła – Przedszkole Publiczne w Gołkowicach
4. Weronika Wnuk-Czerwicka – Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie
5. Izabela Gardyan – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Godowie
6. Joanna Krentusz – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrbeńsku
7. Beata Bienia – Szkoła Podstawowa w Gołkowicach
8. Monika Grzonka – Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie
9. Katarzyna Żymełka – Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie

Stopień nauczyciela mianowanego uzySkali:
1. Lucyna Szymańska – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Godowie
2. Anna Brodowska – Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie

Stopień nauczyciela kontraktowego uzySkali:
1. Marta Giemza – Szkoła Podstawowa w Krostoszowicach
2. Elżbieta Wacławiec – Szkoła Podstawowa w Krostoszowicach
3. Sylwia Stacha-Kiermaszek – Szkoła Podstawowa w Krostoszowicach
4. Patryk Ślęczka – Szkoła Podstawowa w Gołkowicach

Praca nauczyciela wymaga wiele wyrozumiałości i życzliwości, oso-
bistego wkładu oraz cierpliwości tak, żeby wykształcić pokolenie cie-
kawe świata i wiedzy, takie które nie będzie się bało zadawać pytań 
i szukać na nie odpowiedzi. Życzymy wielu sukcesów zawodowych, 
a także wszelkiej pomyślności, zdrowia, wytrwałości i optymizmu 
w dążeniu do wyznaczonych celów. Proszę przyjąć gratulacje z okazji 
osiągniętego awansu zawodowego.

z pracą w oświacie w minionym roku Szkolnym 
rozStały Się naStępujące oSoby:

1. Pani urszula kłosok była zatrudniona w Przedszkolu Publicznym 
w Łaziskach od 1 grudnia 1989 roku jako sprzątaczka, a następnie aż 
do przejścia na emeryturę – w listopadzie 2017 roku – pracowała jako 
woźna oddziałowa. Zawsze dyspozycyjna i chętna do pomocy. 

Szanowana i lubiana przez współpracowników, jak i przez przed-
szkolaków i ich opiekunów, których przez 28 lat swojej pracy poznała 
setki. Była osobą otwartą, uśmiechniętą, życzliwą.

2. Pani Helena niemczyk jest nauczycielem edukacji wczesnosz-
kolnej, muzyki i plastyki z 40- letnim stażem pracy. Posiada stopień 
nauczyciela dyplomowanego. Wielokrotnie wyróżniana nagroda-
mi dyrektora i wójta. Jest nauczycielem poświęcającym się uczniom 
i sztuce, kultywuje tradycje regionalne i środowiskowe.. Przygotowa-
ła uczniów do wielu konkursów na szczeblu gminnym, powiatowym 
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i ogónopolskim. Wielokrotnie była opiekunem stażu młodych nauczy-
cieli. Jest autorką programu „Promocja poprawnej wymowy w klasach 
młodszych” oraz współautorką programu zajęć plastyczno-muzycz-
nych z elementami arteterapii. Czynnie wspierała wiele akcji charyta-
tywnych.  

3. Pani renata twardzik w Szkole Podstawowej w Krostoszo-
wicach pracowała od 1 czerwca 1995 roku do 26 lipca 2018 r. w su-
mie w szkole przepracowała 23 lata na stanowisku pracownika obsłu-
gi. Dała się poznać jako osoba niezwykle pracowita, życzliwa i zaan-
gażowana w obowiązki zawodowe. Lubiana przez uczniów i wszyst-
kich pracowników szkoły. Szkołę traktowała jak swój dom, o który na-
leży dbać i troszczyć się. Życzymy wszelkiej pomyślności, odpoczynku 
i zdrowia na zasłużonej emeryturze.

4. Przejście na emeryturę to nie kryzys, ale wstęp do wolności.
Pani bronisława Hirszfeld rozpoczęła pracę w Szkole Podstawo-

wej w Godowie w roku 2000, jako pracownik obsługi. Była z nami przez 
18 lat. Nigdy się nie skarżyła. W ciągu całej kariery zawodowej odzna-
czała się sumiennością i zaangażowaniem w pracę. Potrafiła przekazać 
swoją życiową wiedzę i podzielić się z nią w bardzo ciekawy sposób. 
Dlatego była nie tylko sumiennym i zaangażowanym pracownikiem, 
ale także dobrym przyjacielem, życiowym mentorem dla młodszych 
pracowników i wzorem dla uczniów. Dzięki temu jej praca była zawsze 
doceniana przez zwierzchników i całą społeczność szkolną. Była waż-
nym i szanowanym jej członkiem. Za swoją wyróżniającą pracę wielo-
krotnie była nagradzana nagrodami dyrektora.

5. Pani maria ranoszek to dyplomowana nauczycielka religii. Całe 
swoje życie zawodowe (28 lat pracy) związała z gołkowicką szkołą. Jej 
uczniowie odnosili sukcesy w Rejonowych Konkursach Biblijnych. Na-
uczycielka przygotowywała przedstawienia jasełkowe, które były wy-
stawiane nie tylko dla społeczności lokalnej, ale również dla pensjo-
nariuszy Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach. Dbał o tradycje pa-
triotyczno-chrześcijańskie, wraz z uczniami troszczyła się o groby po-
ległych za wolność. Organizowała wiele akcji charytatywnych, w tym 
zbiórki przeznaczone dla poszkodowanych w powodzi, trzęsieniu zie-
mi, pożarze, itp. 

6. Pani aniela Szczerba 1 września 2000 roku rozpoczęła pracę 
w Gimnazjum w Gołkowicach. Rzetelnie i z pełnym zaangażowaniem 
przepracowała na stanowisku sprzątaczki 18 lat. Łącznie Pani Anie-
la przepracowała 42 lata. W tym czasie odebrała Nagrody Dyrektora 
Szkoły w roku 2008, 2012 i 2016. Lubiana przez nauczycieli, współpra-
cowników i uczniów szkoły.

7. Pani barbara wodecka zatrudniona była w Przedszkolu w Skrzy-
szowie od 1 kwietnia 1997 r. Do 30 października 2017 r. na stanowi-
sku głównej kucharki. W trakcie swojej 20-letniej pracy wykazała się 
sumiennością i zaangażowaniem, a także wysoką kulturą bycia, przez 
co zyskała sympatię i przychylność zarówno pracowników, jak i dzieci. 

Życie wszystkich wielkich ludzi przypomina nam, że możemy uczy-
nić nasze życie wzniosłym. I odchodząc, zostawić za sobą ślady naszych 
stóp na piaskach czasu. Składamy wyrazy uznania i podziękowania za 
rzetelną, pełną oddania i zapału pracę, za trud, cierpliwość, życzliwość 
i wyrozumiałość. Dziękujemy za wartości, jakie przekazaliście Państwo 
młodemu pokoleniu, za wskazywanie im właściwych dróg, za codzien-
ne budowanie ich wnętrz na ludzi mądrych i szlachetnych. Dziękujemy 
za wiele lat współpracy, za osobiste zaangażowanie, za tworzenie po-
zytywnego wizerunku szkoły. Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym oraz wielu radosnych i spokojnych dni.

Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznawany jest za szczególne 
osiągnięcia w pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej, za za-
sługi w dziedzinie oświaty i wychowania.
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Świadczy o dużym zaangażowaniu w pracę, o przejawianej inicjaty-
wie, tworzeniu pozytywnego wizerunku szkoły. Nagrodzonym życzymy 
wytrwałości w realizacji przyjętych celów, radości z dużych, jak i małych 
sukcesów, wielu chwil zadowolenia i satysfakcji zawodowej oraz zdro-
wia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

1. Pani mirela zgrzędek jest nauczycielem dyplomowanym z 33-letnim 
stażem, pracuje w Szkole Podstawowej w Skrzyszowie. Jest nauczyciel-
ką matematyki. Opracowała i wdrożyła program autorski pt. „Program 
kółka matematycznego dla uczniów zdolnych”, który realizuje na zaję-
ciach kółka matematycznego. O efektach jej pracy świadczą sukcesy 
uczniów, którzy wielokrotnie otrzymywali tytuły finalistów i laureatów 
konkursów i olimpiad międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódz-
kich, powiatowych i gminnych. Jest jednym z pomysłodawców i orga-
nizatorów Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego dla uczniów 
klas IV-VI z terenu gminy Godów. Nauczycielka prowadzi także zajęcia 
wyrównawcze dla uczniów z problemami w nauce matematyki. W ra-
mach tych obowiązków ściśle współpracuje z rodzicami, angażuje ich 
w życie szkoły i klasy. Za wyróżniającą pracę dydaktyczno-wychowaw-
czą została uhonorowana licznymi nagrodami: Nagrodą Wójta Gminy 
Godów (2016) oraz Nagrodami Dyrektora Szkoły: 2000, 2005, 2011, 2015.

2. Pani Henryka mitko jest nauczycielem dyplomowanym z 25-letnim 
stażem, pracuje w Szkole Podstawowej w Gołkowicach Jest nauczy-
cielem matematyki. Prowadzi zajęcia dla uczniów zdolnych. Jej pod-
opieczni wielokrotnie otrzymywali tytuły finalistów i laureatów w kon-
kursach i olimpiadach międzynarodowych, ogólnopolskich, woje-
wódzkich, powiatowych i gminnych. Pani Henryka Mitko dwukrotnie 
była organizatorką Gminnych Konkursów Matematycznych: „Europa 
bez Tajemnic” i „Podróż po Europie”. Od roku 2012 organizuje wyjazdy 
na warsztaty chemiczne dla uczniów klas III gimnazjum, przeprowa-
dzane przez pracowników Katedry Chemii Nieorganicznej, Analitycz-
nej i Elektrochemii Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Prowadziła zajęcia 
w ramach innowacji „Matematyka innego wymiaru”. Była organizator-
ką szkolnych imprez profilaktyczno-sportowych „Jesienne Manewry” 
przeprowadzanych na terenie Stacji Ratownictwa Górniczego w Wo-
dzisławiu Śl. Była uczestnikiem Śląskiego Kongresu Nauczycieli Przed-
miotów Matematyczno-Przyrodniczych - „Nowoczesne komputero-
we metody kształcenia nauk przyrodniczych – ICSE”, Regionalnego 
Forum Edukacyjnego, Ogólnopolskiego Kongresu Nauczycieli Mate-
matyki, „Edukacja matematyczna wobec wyzwań współczesnej szko-
ły”. Zorganizowała i przeprowadziła warsztaty dla nauczycieli powia-
tu wodzisławskiego dotyczące pracy z programem „Cabri” i kalkulato-
rami graficznymi. Za wyróżniającą pracę dydaktyczno-wychowawczą 
została uhonorowana licznymi nagrodami i odznaczeniami: Brązowy 
Krzyż Zasługi (2007), Nagroda Śląskiego Kuratora Oświaty (2011), Na-
groda Wójta Gminy Godów (2009) oraz Nagrodami Dyrektora Szkoły: 
2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
Medal zostanie wręczony przez Śląskiego Kuratora Oświaty 20 paź-
dziernika na uroczystości z okazji Dnia Związkowca w Będzinie.

Tradycją stało się, ze z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycie-
lom przyznawane są Nagrody Wójta. Otrzymają je dziś nauczyciele, któ-
rzy w ostatnim roku szkolnym szczególnie na nie zasłużyli. Pośród te-
gorocznych laureatów są nauczyciele, którzy opracowali i wdrażali au-
torskie programy edukacyjne, rozwijali uzdolnienia uczniów, przygo-
towując ich, wielokrotnie z sukcesami, do udziału w konkursach tema-
tycznych, rozwijali talenty uczniów. Nagrodzeni zostaną także nauczy-
ciele uczący swoich uczniów wrażliwości, otwartości, poszanowania in-
ności i poświęcenia, oraz ci, którzy swój czas poświęcają uczniom z trud-
nościami w nauce lub potrzebującym szeroko rozumianej pomocy 
i wsparcia. Dyrektorów zaś honorujemy za wkład i zaangażowanie, dba-
łość o jakość pracy szkoły oraz właściwą organizację pracy szkoły. Jeste-
śmy pełni uznania wobec sposobu wdrażania nowej reformy, dbałości 
o pracowników szkoły oraz o szeroko rozumiany interes społeczny. Do-
ceniamy zaangażowanie oraz osobisty wkład w tworzenie codzienności 
uczniów, nauczycieli oraz wszystkich pracowników szkoły.

nagrody wójta w roku Szkolnym 2017/2018 
otrzymują:

1. Anna Prochasek – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrbeńsku
2. Dominika Sikora – Szkoła Podstawowa w Krostoszowicach
3. Justyna Wasińska – Szkoła Podstawowa w Gołkowicach
4. Marcin Nowak – Szkoła Podstawowa w Gołkowicach
5. Grażyna Durczok – Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie
6. Agnieszka Leśniak – Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie
7. Gabriela Kłosek – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ła-

ziskach
8. Barbara Brzezińska – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Godowie
9. Adriana Cudnowska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie
10. Waldemar Paszylka – dyrektor Szkoły Podstawowej w Gołkowicach

Życzymy satysfakcji z wykonywanej pracy zawodowej, dalszych 
sukcesów oraz wytrwałości w życiu codziennym. Gratulujemy przy-
znanej nagrody.

W drugiej części przyszedł czas podsumowań i podziękowań. Wójt 
Mariusz Adamczyk serdecznie podziękował wszystkim, z którymi miał 
zaszczyt pracować w mijającej kadencji: radnym, sołtysom, dyrekto-
rom i kierownikom jednostek organizacyjnych. Podsumował cztery 
lata pracy, omawiając dokonania samorządu oraz wspominając o naj-
ważniejszych dokonaniach, jakie udało się zrealizować w ciągu czte-
rech ostatnich lat.

Na zakończenie przewodniczący rady oraz wójt wręczyli radnym, 
sołtysom, dyrektorom jednostek organizacyjnych podziękowania bę-
dące wyrazem wdzięczności za działalność samorządową w  okresie 
VII kadencji Rady Gminy Godów (2014 – 2018). Podziękowania otrzy-
mali również zastępca wójta Tomasz Kasperuk, skarbnik  Beata Kału-
sek, sekretarz Brygida Dobisz oraz kierownicy referatów Urzędu Gmi-
ny Godów.

jeSTeśmy nr 158

ZESTAWIENIE WYNIKÓW WYBORÓW NA WÓJTA
Nr obwodu 1

Godów
2

Godów
3

Gołkowice
4 

Gołkowice
5 

Gołkowice
6 

Gołkowice
7

Krostoszowice
8

Krostoszowice
mariusz adam adamczyk
KW STOWARZYSZENIE
WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA

184 234 251 222 284 276 176 141

kamil jan gąsior
KWW NOWY SAMORZĄD 232 176 148 167 172 139 65 116

Nr obwodu 9  
Łaziska

10  
Łaziska

11
Skrbeńsko

12
Skrzyszów

13
Skrzyszów

14
Skrzyszów

15
Skrzyszów razem

mariusz adam adamczyk
KW STOWARZYSZENIE
WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA

261 249 295 231 234 197 215 3450

kamil jan gąsior
KWW NOWY SAMORZĄD 144 125 121 208 170 142 158 2283



z życia gminy 5LISTOPAD 2018

WYNIKI WYBORÓW DO RADY GMINY
Obwód 1 GOdów

1. BALCAR Łukasz Robert 
– KW STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 238

2 DOBIAS Wojciech Piotr 
– KWW NOWY SAMORZĄD 176

Obwód 2 GOdów

1 KLIMEK Paweł Wiesław 
– KW STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 203

2 KWAPIS Zbigniew Antoni 
– KWW NOWY SAMORZĄD 197

Obwód 3 GOłkOwice

1 KUBICA Krzysztof Józef 
– KW STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 217

2 POLNIK Tomasz Marian 
– KWW NOWY SAMORZĄD 182

Obwód 4 GOłkOwice
Obsadzenie mandatu bez głosowania – Bogusław Dziędziel 
– KW STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA

Obwód 5 GOłkOwice

1 KIERMASZEK Krzysztof Mikołaj 
– KW STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 266

2 CZOPEK Zdzisław Andrzej 
– KWW NOWY SAMORZĄD 186

Obwód 6 GOłkOwice

1 TOMAS Antoni Józef 
– KW STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 277

2 CZAPNIK Patryk Adrian 
– KWW NOWY SAMORZĄD 131

Obwód 7 krOstOszOwice

1 NAWRAT Tomasz Marcin 
– KW STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 157

2 MOŁDRZYK Judyta Anna 
– KWW NOWY SAMORZĄD 81

Obwód 8 krOstOszOwice

1 RDUCH Adam Jan 
– KW STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 117

2 GĄSIOR Kamil Jan 
– KWW NOWY SAMORZĄD 144

Obwód 9 łaziska

1 KUCZAK Michał Jacek 
– KW STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 296

2 WIDENKA Piotr Stefan 
– KWW NOWY SAMORZĄD 102

Obwód 10 łaziska
Obsadzenie mandatu bez głosowania – Zbigniew Gajek 
– KW STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA

Obwód 11 skrbeńskO

1 PROCHASEK Dawid Mikołaj 
– KW STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 183

2 PALOWSKI Stanisław Franciszek 
– KWW NOWY SAMORZĄD 196

3 KOCIK Maria Otylia 
– KWW „MARII KOCIK” 39

Obwód 12 skrzyszów

1 SKUPIEŃ Zygmunt Bernard - KW STOWARZYSZENIE 
WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 245

2 KOPIEC Grzegorz Jerzy - KWW NOWY SAMORZĄD 195

Obwód 13 skrzyszów

1 OŚLIZŁO Bernard Roman - KW STOWARZYSZENIE 
WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 199

2 PTAK Teresa Janina - KWW NOWY SAMORZĄD 200

Obwód 14 skrzyszów

1 KOŁEK Jacek Hilary 
– KW STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 189

2 WIDZ Krzysztof Julian 
– KWW NOWY SAMORZĄD 151

Obwód 15 skrzyszów

1 TATARCZYK Stanisław Wiktor 
– KW STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 270

2 HERMAN Henryk 
– KWW NOWY SAMORZĄD 95

MINITURNIEJ PIłKI NOżNEJ
W pierwszy październikowy wtorek w sali Zespołu Szkolno-Przedsz-

kolnego w Godowie rozegrano Miniturniej Piłki Nożnej, którego orga-
nizatorem była Gminna Rada Sportu w Godowie. Tego dnia zmierzy-
ły się ze sobą szkoły podstawowe i uczniowie gimnazjów. Jak zwykle 
podczas tego typu zawodów emocje były olbrzymie i trwały do same-
go końca sportowego dnia. 

Ostatecznie klasyfikacja turnieju prezentuje się  następująco:

Szkoła podStawowa
 I Gołkowice
 II Skrzyszów
 III Łaziska
 IV Godów
 V Skrbeńsko

Król strzelców: Adrian Hermanek – Skrzyszów
Najlepszy bramkarz: Karol Och – Skrzyszów

gimnazjum
 I Gołkowice
 II Skrzyszów

Król strzelców: Patryk Prochasek – Gołkowice
Najlepszy bramkarz: Paweł Kranc – Gołkowice

Gratulujemy!
Gabriela krzyształa

POGRANIcZE NA SPORTOWO
18 października br. na murawie boiska LKS Gwiazdy Skrzyszów od-

był się mecz pomiędzy drużynami szkół ze Skrzyszowa i Petrovic. Ce-
lem zawodów było rozwijanie zainteresowań piłkarskich wśród dzieci 
oraz popularyzacja sportów drużynowych oraz współpraca gminy Go-
dów z gminą Petrovice.

Pierwsza połowa meczu był niezwykle wyrównana i zakończyła się 
wynikiem 0:0. W 10 minucie drugiej połowy bramkę dla drużyny z Pe-
trovic strzelił David Macha. Ta bramka przesądziła o całym wyniku me-
czu. Najlepszym piłkarzem turnieju został strzelec jedynej bramki - Da-
vid Macha, zaś najlepszym bramkarzem został Karol Och z SP w Skrzy-
szowie. Sportowców nagrodzono pucharami oraz pamiątkowymi dy-
plomami. Przygotowany został również poczęstunek.

Wszystkim piłkarzom gratulujemy sportowego ducha oraz posta-
wy fair-play. Organizatorami meczu byli: Wójt Gminy Godów, Gminna 
Rada Sportu w Godowie oraz LKS Gwiazda Skrzyszów.

k. skrzyszowska

Projekt Synergia – integracja społeczności i instytucji pogranicza 
Godowa i Petrovic u Karvine” jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go – Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020.
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SPORT TO ZDROWIA PODSTAWA, 
A DlA NAS DOBRA ZABAWA

Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą.
św. Augustyn

W październiku br. zostały zorganizowane przez Gminną Radę Spor-
tu w Godowie dwie imprezy sportowe, po raz pierwszy skierowane do 
najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Główne cele tych zawodów 
to rozwijanie sprawności fizycznej i odporności psychicznej dzieci, two-
rzenie atmosfery współpracy i współdziałania w zespole, poznawanie  
i przestrzeganie zasad zdrowej rywalizacji sportowej, rozwijanie od-
porności emocjonalnej w sytuacjach porażki lub zwycięstwa, pozna-
wanie i stosowanie zasad właściwego dopingu sportowego. Aktyw-
ność ruchowa rozwija koordynację ruchową, rozładowuje napięcie 
emocjonalne, ćwiczy umiejętność opanowania lęku, emocji, pokony-
wania trudności, współtworzy miłą atmosferę podczas ćwiczeń oraz 
uczy przestrzegania reguł w zawodach sportowych.

8 października sala gimnastyczna gołkowickiej szkoły podstawowej 
gościła cztery drużyny klas I-III szkół podstawowych z gminy Godów 
oraz  jednej z czeskich Petrowic. Dzieci po raz pierwszy brały udział 
w wyjazdowych zawodach, ale wykazały się niezwykłą wolą zwycię-
stwa, dzielnie walczyły o cenne punkty dla swoich drużyn. Ostatecz-
nie kolejne miejsca zajęły: 

•	 I miejsce: SP Skrzyszów
•	 II miejsce: ZSP Godów
•	 III miejsce: SP Petrowice
•	 IV miejsce: ex aequo SP Gołkowice z ZSP Łaziska

Każda drużyna otrzymała puchar, a dla wszystkich zawodników 
przygotowane zostały pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

10 października gołkowicka podstawówka stała się miejscem roz-
grywek pomiędzy  przedszkolakami z Gołkowic i Petrowic. Młodzi za-
wodnicy po raz pierwszy mieli styczność z zawodami sportowymi, co 
dodatkowo podnosiło rangę spotkania. Przejęte maluchy zachwyciły 
swoją walecznością i chęcią uzyskania jak najlepszych wyników, a ich 
wzajemny doping z pewnością dał się usłyszeć w każdej klasie. Zasłu-
żenie obie drużyny zdobyły taką samą liczbę punktów.

Wszystkim dzieciom biorącym udział w rywalizacji serdecznie gra-
tulujemy sportowej postawy oraz osiągniętych wyników. Dziękujemy 
nauczycielom za przygotowanie małych zawodników oraz za pomoc 
w zorganizowaniu zawodów.

Obie imprezy zorganizowano w ramach projektu „Synergia - inte-
gracja społeczności i instytucji pogranicza Godowa i Petrovic u Karvi-
ne” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Programu Interreg 
V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020.

k. skrzyszowska

jeSTeśmy nr 158

XXXVI TURNIEJ GRAND PRIX OKRęGU – PUChAR WóJTA GMINY GODóW
W sobotę 13 października 2018 roku w Ośrodku Kultury w Skrzyszowie 

rozegrany został doroczny Turniej Skata o Puchar Wójta Gminy Godów. 

miejsce nazwisko i imię klub  
– sekcja

punkty GPO razem seria I seria II
miejsce z gry razem punkty w punkty w punkty w

1 Mołdrzyk Józef WOK Skrzyszów 40 10 50 2 760 26 1 547 12 1 213 14

2 Gomola Jan TKKF RELAKS 
Wodzisław 35 10 45 2 660 24 1 010 9 1 650 15

3 Gajda Bolesław FORTECA Świerklany 30 10 40 2 571 27 1 544 15 1 027 12
4 Polok Franciszek FORTECA Świerklany 28 10 38 2 536 28 1 224 13 1 312 15

5 Cisek Edward S.C. HERKULES 
Rydułtowy 28 10 38 2 522 25 1 195 13 1 327 12

6 Ośliżlok Roman FORTECA Świerklany 28 8 36 2 445 22 1502 12 943 10
7 Wojaczek Eugeniusz WOK Skrzyszów 26 8 34 2 444 18 1 248 10 1 196 8
8 Balcar Krystian WOKiR Połomia 26 8 34 2 436 23 1 021 10 1 415 13
9 Dutkiewicz Edward WOKiR Połomia 26 8 34 2 363 26 1 590 14 773 12

10 Żak Józef Krojc Krzyżanowice 24 8 32 2 288 25 1 251 12 1 037 13

Jak zwykle do tej bardzo popularnej śląskiej gry karcianej zgłosiło się wie-
lu chętnych. Poniższa tabela przedstawia dziecięciu najlepszych graczy.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym. k. skrzyszowska

25-lECIE FAMIlIJI ZE SKRZYSZOWA
Zespól Familijo powstał w listopadzie 1993 r. na bazie istniejącego 

w latach 80. zespołu Gosposie i przyjął tę samą nazwę. Przez rok, od koń-
ca 1994 roku do listopada 1995 roku zespól nosił nazwę Jedność, zaś w li-
stopadzie przemianowany został na Familijo i tak nazywa się do dnia dzi-
siejszego. Działalność zespołu Familijo jest bardzo różnorodna. Oprócz 
propagowania pieśni folkloru ziemi śląskiej, zespół tworzy widowiska, 
które pokazują obyczaje i obrzędy, jakie miały i mają miejsca w naszym 
regionie; występuje w radio i telewizji, bywa za granicą, nawiązuje kon-
takty z ludźmi znanymi i szanowanymi, zbiera nagrody i wryazy uznania 
w wielu miejscach na Śląsku. Zespół ma bardzo bliskie kontakty z Czelod-
ką Ślązaków, z którą wielokrotnie występuje. Od powstania zespołu do 
końca 2016 roku kierownikiem była Urszula Santarius. Od stycznia 2017 
roku kierownictwo pozostaje w rękach Bernarda Oślizło.

27 października br. mieliśmy wyjątkową okazję do świętowania – ze-
spół Familijo ze Skrzyszowa obchodził Jubileusz 25-lecia swojej działal-
ności. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji zespołu w ko-
ściele pw. Świętego Michała Archanioła w Skrzyszowie. Nabożeństwo 
uświetnił śpiew Gabrieli Dworakowskiej, członkini Zespołu Pieśni Ludo-
wej SILESIA z Opolszczyzny. Występ był niespodzianką dla Jubilatów. 
Po mszy odbyło się spotkanie w Ośrodku Kultury w Skrzyszowie. Wśród 
zgromadzonych, poza obecnymi i byłymi członkami zespołu, znaleźli się 
m.in. wójt gminy – Mariusz Adamczyk, przewodniczący Rady Gminy – 
Antoni Tomas, sołtys Skrzyszowa – Roman Marcol, radni gminy Godów, 
poseł na sejm RP Krzysztof Gadowski, dyrektor Gminnego Centrum Kul-
tury, Sportu i Turystyki w Godowie – Tatiana Stopyra, dyrektor Zespo-
łu Szkół im. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie – Adriana Cudnowska 
oraz dyrektor Przedszkola Publicznego „Bajkowe Wzgórze” w Skrzyszo-
wie – Mariola Moczała, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzyszo-
wie – Leon Dobrowolski,  przedstawiciele organizacji ze Skrzyszowa, 
sponsorzy, wieloletni przyjaciel zespołu Włodzimierz Radoła, zaprzyjaź-
niony z Familiją zespół śpiewaczy Rychwałdzianie oraz Zespół Pieśni Lu-
dowej SILESIA w składzie Krystian Czech, Gabriela Dworakowska, Barba-
ra Wysocka oraz Rajmund Szymaniec. 

Wszystkich zebranych przywitał obecny kierownik Bernard Ośli-
zło. Następnie Jubilaci słowem i piosenką zabawiali gości, prezentując 
m.in. krótkie humorystyczne występy artystyczne. Należy przyznać, że 
w zespole nie brakuje talentów aktorskich. Jubilaci doczekali się rów-
nież własnego „Hymnu o Familiji”, którego autorem jest Bogdan Dzier-
żawa z Rybnika – laureat pierwszego konkursu „Po naszymu, czyli po 
śląsku”, ogłoszonego przez Radio Katowice w 1993 roku, a także wie-
lu konkursów literackich i gwarowych. Z rąk Włodzimierza Radoły, ze-
spół otrzymał napisany specjalnie na tą okazję utwór pt. „Hamletow-
ski problem wioski”.

a. szwarc

GMINA WCZORAJ I DZIŚ

Remont kolei Godów – Turza, 1925 r.
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Żelazny szlak rowerowy, rok 2018

Uczestniczki przeglądu piosenki patriotycznej z Gołkowic, 
Pszów 10.10.2018 r.

Zakonnica na tle kościółka św. Walentego w Bieruniu. Fotografia Damiana 
Szewczyka, mieszkańca Skrzyszowa, wyróżniona w prestiżowym konkursie 

Scott Kelby’s Worldwide Photowalk Dzień Głośnego Czytania, Gołkowice 09.10.2018 r. 

Lilian Drong, Maksymilian Kras, Kamil Sporysz oraz Nikodem  Majzner 
z SP z Gołkowic wywalczyli awans do Rejonowego Turnieju Szachowego, 

Rydułtowy 29.10.2018 r.
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Hubertus w Krostoszowicach, 20.10.2018 r. Srebrny Jubileusz Zespołu Familijo, Skrzyszów 27.10.2018 r.
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GMINA WCZORAJ I DZIŚ

Remont kolei Godów – Turza, 1925 r.
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Pszów 10.10.2018 r.

Zakonnica na tle kościółka św. Walentego w Bieruniu. Fotografia Damiana 
Szewczyka, mieszkańca Skrzyszowa, wyróżniona w prestiżowym konkursie 

Scott Kelby’s Worldwide Photowalk Dzień Głośnego Czytania, Gołkowice 09.10.2018 r. 

Lilian Drong, Maksymilian Kras, Kamil Sporysz oraz Nikodem  Majzner 
z SP z Gołkowic wywalczyli awans do Rejonowego Turnieju Szachowego, 

Rydułtowy 29.10.2018 r.
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Hubertus w Krostoszowicach, 20.10.2018 r. Srebrny Jubileusz Zespołu Familijo, Skrzyszów 27.10.2018 r.
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Koncert Sylwester 

W  C H O R Z O W I E

GODZINA WYJAZDU

BIS 
13 stycznia 2019 r.

1 6 . 0 0

Informacje oraz zapisy 
w Ośrodku Kultury w Skrzyszowie 

tel. 32  47 26 417

KOSZT BILETU Z
PRZEJAZDEM100 zł


