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Rejestracja wyłącznie telefoniczna:      

Szczegółowe informacje:  www.ovikor.pl oraz www.medycyna-pozdrozy.pl.
Możliwość płatności kartą lub gotówką.

dr n. med. Kordian Waroński serdecznie zaprasza!

Przyjmujemy 
w Radlinie ul. W. Orkana 8  

i w Skrzyszowie ul. Zielona 25 A.
9:00–16:00 (pn – pt)

+48  509 781 752
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Szanowni MieSzkańcy GMiny Godów

W ostatnim czasie dochodzi do obfitych i intensywnych opadów 
atmosferycznych, co skutkuje wystąpieniem powodzi oraz podto-
pień błyskawicznych, zalewających domostwa i posesje. Jeżeli wsku-
tek tego typu zdarzeń w gospodarstwach domowych (w budynkach 
mieszkalnych czy podstawowym wyposażeniu gospodarstw domo-
wych) dochodzi do szkód powodujących, że rodziny lub osoby znaj-
dują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą za-
spokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki 
własne, stanowi to przesłankę do ubiegania się o zasiłek celowy w wy-
sokości do 6 000 zł. Ponadto, w zależności od skali zniszczenia w go-
spodarstwie domowym, pomoc może być również przyznawana na 
remont budynku lub lokalu mieszkalnego w kwocie nie większej niż 
200 000 zł, a w przypadku budynków gospodarczych w łącznej kwo-
cie nie przekraczającej 100 000 zł.

W związku z powyższym, jeżeli wskutek zdarzeń o znamionach klę-
ski żywiołowej w gospodarstwie domowym na terenie gminy Godów 
(w domu, budynku mieszkalnym, gospodarczym, podstawowym wypo-
sażeniu gospodarstwa) wystąpią szkody, o których mowa wyżej, prosimy 
o niezwłoczne zgłaszanie tego typu incydentów do Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Godowie, tel. 32 47 27 733 lub 32 47 67 011. Po go-
dzinach pracy oraz w dni wolne od pracy przedmiotowe szkody należy 
zgłaszać pod numerem telefonu 669 289 104.

Wójt Gminy Godów
Mariusz Adamczyk

OKW 1 OKW 2 OKW 3 OKW 4 OKW 5 OKW 6 OKW 7 OKW 8 OKW 9 OKW 10 OKW 11 OKW 12 OKW 13 OKW 14 OKW 15 OKW 16 RAZEM

1 BIEDROŃ Robert 2 7 6 14 10 12 2 2 10 5 8 10 10 8 5 1 112

2 BOSAK Krzysztof 43 45 45 54 64 58 27 19 59 50 57 39 53 52 32 0 697

3 DUDA Andrzej 224 261 248 234 342 276 170 170 243 198 243 293 224 242 287 20 3675

4
62 49 64 63 76 97 37 43 68 50 66 60 60 63 45 0 903

5 JAKUBIAK Marek 1 1 0 1 1 0 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 10

6

8 14 4 11 11 11 4 6 19 9 21 9 10 8 10 1 156

7
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 4

8 TANAJNO Paweł 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 6

9
116 115 105 109 106 87 44 59 85 114 107 100 116 101 79 0 1443

10
2 1 0 0 0 0 2 0 1 2 1 1 2 0 2 1 15

11 ŻÓŁTEK Stanisław 1 1 3 2 1 5 0 1 1 1 0 4 2 1 0 0 23
RAZEM 459 495 475 491 611 546 287 301 489 430 504 516 479 476 461 24 7044

747 778 758 712 892 812 478 506 722 657 775 772 729 743 684 30 10795

Liczba kart ważnych: 7056

Frekwencja: 65,36%

Lp.
Imię i nazwisko 

kandydata

HOŁOWNIA 
Szymon

KOSINIAK-KAMYSZ 
Władysław

PIOTROWSKI 
Mirosław

TRZASKOWSKI 
Rafał

WITKOWSKI 
Waldemar

Liczba 
uprawnionych

wyniki wyBoRów PRezydenckicH – i TURa

Liczba kart ważnych: 7056 Frekwencja: 65,36%

PodSUMowanie GMinnej akcji 
„wSPieRajMy Medyków”

Szkoła Podstawowa w Gołkowicach i Szkoła Podstawowa w Skrzy-
szowie były organizatorami akcji „Wspierajmy Medyków”, nad którą 
objąłem patronat.

Celem akcji było rozwijanie empatii wśród uczniów oraz pokazanie 
medykom, że nawet najmłodsi mieszkańcy gminy Godów wspierają 
ich trud i zaangażowanie w walce z koronawirusem.

Na maila związanego z akcją wpłynęło kilkadziesiąt prac, w których 
uczniowie szkół podstawowych i przedszkolaki z naszej gminy ukazali 
niezastąpioną i ciężką pracę pracowników służby zdrowia.

Prace najmłodszych mieszkańców gminy Godów są podziękowa-
niem dla medyków za ich trudną pracę i znakiem, że ich doceniamy 
i jesteśmy im wdzięczni, bo to, z czym mierzą się na co dzień pielę-
gniarki, lekarze, ratownicy, farmaceuci, a także pozostały personel 
wspomagający, jest dla większości z nas nie do wyobrażenia.

Materiał filmowy z przesłanymi pracami można zobaczyć na face-
bookowym profilu gminy Godów. Wszystkie prace zostały przekaza-
ne do szpitali w Jastrzębiu-Zdroju i w Wodzisławiu Śląskim oraz do na-
szych lokalnych przychodni w Skrzyszowie, w Godowie, w Gołkowi-
cach i w Łaziskach, a dzieci uczestniczące w akcji otrzymały drobne 
upominki.

Wójt Gminy Godów
Mariusz Adamczyk

Lokalna Grupa Działania Morawskie Wrota planuje ogłosić konkursy na 
dofinansowanie, które obejmują tworzenie i rozwój przedsiębiorstw.
W tym zakresie świadczone jest bezpłatne doradztwo:

tel. (32) 45 15 034, kom. 603 252 083.
Nabór wniosków odbędzie się w dniach: 20.07.2020r. – 03.08.2020 r.
Ogłoszone zostaną następujące konkursy:

1. TWORZENIE PRZEDSIĘBIORSTW
Nabór 2/2020 – podjęcie działalności gospodarczej

– Wysokość limitu środków – 338 179  zł,
– Kwota wsparcia dla beneficjenta – 60 000 zł,
– Wysokość wsparcia – 100% kosztów kwalifikowalnych.

Więcej informacji na:
http://morawskie-wrota.pl/artykul/zasady-dofinansowania

2. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW
Nabór 3/2020 – rozwój małej infrastruktury turystycznej lub noclegowej

KONKURSY NA DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW
– Wysokość limitu środków – 25 000 zł,
– Kwota wsparcia dla beneficjenta – 25 000 zł,
(Uwaga! Minimalna wartość całej operacji wynosi 50 000 zł)
– Wysokość wsparcia – do 70% kosztów kwalifikowalnych.

Nabór 4/2020 – rozwój przedsiębiorstwa (ogólny)
– Wysokość limitu środków – 801 184  zł,
– Kwota wsparcia dla beneficjenta – 50 000-200 000 zł,
– Wysokość wsparcia –  70% kosztów kwalifikowalnych.

Nabór 5/2020 – rozwój usług społecznych dla osób 50+ i niepełnospraw-
nych

– Wysokość limitu środków – 104 014 zł,
– Kwota wsparcia dla beneficjenta – 50 000-104 014 zł,
– Wysokość wsparcia – 70% kosztów kwalifikowalnych.

Więcej informacji na:
http://morawskie-wrota.pl/artykul/zasady-dofinansowania-1

Rejestracja wyłącznie telefoniczna:      

Szczegółowe informacje:  www.ovikor.pl oraz www.medycyna-pozdrozy.pl.
Możliwość płatności kartą lub gotówką.

dr n. med. Kordian Waroński serdecznie zaprasza!

Przyjmujemy 
w Radlinie ul. W. Orkana 8  

i w Skrzyszowie ul. Zielona 25 A.
9:00–16:00 (pn – pt)

+48  509 781 752
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Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Katowicach ogłasza od dnia 01.07.2020 roku nabór wnio-
sków dla zadań realizowanych w 2020 roku, wpisujących się w Pro-
gram Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024.

Program ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększe-
nie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz 
zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej 
przedsięwzięciem, w efekcie czego wody opadowe oraz roztopowe 
z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kana-
lizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogól-
nospławnej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren 
nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na ulice, place itp.).

Beneficjentem programu są osoby fizyczne będące właścicielami 
lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budy-
nek mieszkalny jednorodzinny, z uwzględnieniem domów nowobu-
dowanych z kompletnym systemem orynnowania dachu, oddanych 
do użytkowania przed dniem wypłaty dofinasowania, z wyłączeniem 
tych nieruchomości, dla których udzielono już dofinansowania z Pro-
gramu Priorytetowego „Moja Woda”.

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji, nie więcej niż 
80% kosztów kwalifikowanych instalacji i nie więcej niż 5.000,00 zł na 
jedno przedsięwzięcie.

Program realizowany będzie w latach 2020–2024, nabór wniosków 
ma charakter ciągły w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 maja 2024 r. lub 
do czasu rozdysponowania puli środków. 

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

1. Założyć konto w portalu beneficjenta na stronie portal.wfosigw.ka-
towice.pl (nie dotyczy osób posiadających już konto w portalu be-
neficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzy-
stać z portalu. Formularz wniosku będzie dostępny dopiero po za-
logowaniu w portalu.

2. Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku 
o dofinansowanie dostępny w menu po lewej stronie w zakładce 
„DEDYKOWANA OFERTA DLA BENEFICJENTA (FORMULARZE WNIO-
SKÓW)"  >"Program priorytetowy MOJA WODA". Po zakończeniu 
wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.

3. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą 
„SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej w portalu beneficjenta.

4. Wydrukować wypełniony formularz wniosku, podpisać i dostar-
czyć wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych za-
łączników, znajdującym się na ostatnich stronach formularza wnio-
sku, do:

OgłOSZENIE O NABORZE – PROgRAm „mOjA WODA”

PRawie 2 Mln dla GMiny Godów 
z FUndUSzU inweSTycji SaMoRządowycH

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice
w godzinach jego pracy tj. 7:30 - 15:30.

Dostarczone (w wersji elektronicznej oraz papierowej) formularze 
wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na 
dokumencie.

Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w termi-
nie naboru, zostały zarejestrowane w Funduszu w formie elektronicz-
nej (aktywny PDF)  i została złożona ich podpisana papierowa wersja 
(z tożsamą sumą kontrolną).

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do Funduszu pa-
pierowej formy wniosku.

Regulamin:
https://www.wfosigw.katowice.pl/ogloszenie-o-naborze-01-07-2020.
html

25 czerwca 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śl. 
parlamentarzyści: senator Ewa Gawęda, poseł Teresa Glenc i poseł 
Adam Gawęda przekazali samorządom powiatu wodzisławskiego pro-
mesy na środki z Funduszu Inwestycji Samorządowych na łączną kwo-
tę prawie 25 mln zł.

Gmina Godów otrzymała promesę na kwotę 1 805 272 zł. Symbo-
liczny czek z rąk parlamentarzystów odebrał Wójt Gminy Godów – Ma-
riusz Adamczyk.

Fundusz Inwestycji Samorządowych to środki przeznaczone na  
dotacje dla gmin, powiatów i miast, w wysokości od 0,5 mln zł do aż 
ponad 93 mln. Kwoty dotacji dla poszczególnych samorządów wyni-
kają z relacji wydatków majątkowych i zamożności gmin i powiatów.

Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19. Wsparcie 
jest bezzwrotne.

Środki przekazane przez rząd będzie można wykorzystać na inwe-
stycje, a także inne niezbędne lokalnie działania. Będzie można trakto-
wać je również jako wkład własny w innych programach.

Pieniądze trafią do samorządów w ciągu kilku tygodni. Będą przy-
znawane w formie przelewów na wniosek samorządów – bez zbęd-
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nej biurokracji. Nie został też wskazany ostateczny termin na wydat-
kowanie środków.

B. Wala

Odebranie symbolicznego czeku z Funduszu Inwestycji Samorządowych 
przez Wójta Gminy Godów Mariusza Adamczyka.

Wodzisław Śląski, 25.06.2020 r.
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jak PoSTęPować 
w PRzyPadkU 

klęSki żywiołowej

SZaNOWNI MIESZkańcy GMINy GODÓW

W wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, np. nie-
korzystnych zjawisk atmosferycznych, jak burze, ulewy, podtopienia, 
powodzie, nawałnice, wichury, grad, dochodzi do różnego rodzaju 
zniszczeń i uszkodzeń. Szkody mogą wystąpić zarówno w prywatnych 
budynkach mieszkalnych czy gospodarczych, w środowisku natural-
nym, w infrastrukturze zlokalizowanej na terenie gminy (zerwana na-
wierzchnia jezdni, zerwane przewody, powalone drzewa, uszkodzone 
mosty, uszkodzenia kanalizacji, sieci wodociągowej), a także w gospo-
darstwach rolnych.

W przypadku wystąpienia określonej szkody, jeżeli wskutek odpo-
wiednio wcześnie podjętych działań reagowania kryzysowego możli-
we jest ograniczenie jej rozmiarów (np. pompowanie wody z zalanych 
piwnic), wówczas należy w pierwszej kolejności zgłosić zdarzenie do 
straży pożarnej pod numer telefonu 998. Dyspozytor przyjmie zgło-
szenie i niezwłocznie wyśle na podany w zgłoszeniu adres jednostkę 
straży pożarnej.

Warto również sporządzić dokumentację fotograficzną zniszczeń 
w domach, na posesjach, a w krytycznych sytuacjach zgłosić ten fakt 
do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godowie (tel. 32 47 27 
733 lub 32 47 67  011). Dla rodzin i osób samotnie gospodarujących, 
które w wyniku zdarzenia klęskowego poniosły straty w gospodar-
stwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wypo-
sażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej 
sytuacji życiowej, przewidziana jest specjalna pomoc finansowa, reali-
zowana na podstawie ustawy o pomocy społecznej w ramach zadania 
zleconego z zakresu administracji rządowej:

•	 zasiłek celowy w wysokości do 6 tysięcy złotych – podstawą do wy-
płaty jest przeprowadzony wywiad środowiskowy (tylko część VII 
kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego), a wypła-
ty świadczenia dokonuje właściwy terytorialnie ośrodek pomocy 
społecznej;

•	pomoc na remont budynku/lokalu mieszkalnego – kwota zasiłku 
wynosi do 20 tysięcy złotych (w szczególnie uzasadnionych przy-
padkach kwota zasiłku może być wyższa niż 20 tysięcy złotych, 
ale nie wyższa niż 100 tysięcy złotych). Wysokość świadczenia po-
mniejsza się o kwotę już przyznanego zasiłku celowego na to samo 
zdarzenie w wysokości 6 tysięcy złotych;

•	pomoc na odbudowę budynku/lokalu mieszkalnego – kwota zasił-
ku nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych; wysokość świadcze-
nia pomniejsza się o kwotę już przyznanego zasiłku celowego na to 
samo zdarzenie w wysokości 6 tysięcy złotych oraz zasiłku w wyso-
kości 20 tysięcy złotych lub wyższej.

Jednocześnie każda rodzina i osoba, która znalazła się w trudnej sy-
tuacji życiowej, ma prawo do innych form pomocy społecznej. Wspar-
cie to realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej przez ośrodki pomocy społecznej i obejmuje 
m.in. udzielenie posiłku, ubrania, pracę socjalną, poradnictwo specja-
listyczne, wsparcie w formie interwencji kryzysowej.

Niezależnie od powyższego, zachęcamy również do wykonywania 
dokumentacji fotograficznej stwierdzonych szkód i zniszczeń w mie-
niu gminnym, infrastrukturze lub środowisku naturalnym i zgłaszania 
informacji o zauważonych szkodach do Urzędu Gminy Godów:

pod nr tel. 32 476 50 65 wew. 27 lub wew. 15

oraz na adres e-mail: kryzys@godow.pl

Mariusz Adamczyk
Wójt Gminy Godów

KONKURS gmINNEj 
BIBLIOTEKI PUBLICZNEj 

W gODOWIE
Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza do udziału w konkursie skie-

rowanym do dzieci w wieku do lat 15 będących mieszkańcami gmi-
ny Godów. 

Zadanie konkursowe polega na przeczytaniu jak największej licz-
by książek wypożyczonych z biblioteki podczas wakacji letnich oraz 
przygotowaniu albumu zawierającego ilustracje do wybranych frag-
mentów. 

WyMAGAniA dotyczące prAc plAstycznych:
a) praca plastyczna płaska: malowanie, rysowanie, wyklejanie itp.;
b) format A4;
c) każda ilustracja powinna być opisana tytułem oraz autorem 

książki.

Gotowy album należy dostarczyć do siedziby Gminnej Bibliote-
ki Publicznej w Godowie, w godzinach otwarcia biblioteki do ponie-
działku 31 sierpnia br. do godz. 14.00.
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eGzaMiny 
óSMoklaSiSTów za naMi

18 czerwca zakończyły się egzaminy ósmoklasistów. W pierwszej 
kolejności uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych pisali egza-
min z języka polskiego, następnie z matematyki, a na końcu z języka 
obcego.

W szkołach na terenie gminy Godów do egzaminu przystąpi-
ło 138 uczniów. Z powodu przebywania na kwarantannie egzami-
nów tych nie mogło zdawać 8 osób (3 – SP Gołkowice, 2 – SP Skrzy-
szów, 1 – SP Krostoszowice, 1 – SP Godów, 1 – SP Skrbeńsko). Dla tych 
uczniów zaplanowano dodatkowy termin. Podeszli oni do egzaminów 
7, 8 i 9 lipca.

Egzamin ósmoklasisty w SP Krostoszowice
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andRzej PaUlUS PozoSTał 
PRezeSeM PodokRęGU RyBnik

Na Zebraniu Klubów Podokręgu Rybnik, którego przewodniczą-
cym wybrano Cezarego Rajcę, a rolę sekretarza pełniła Aleksandra Ko-
lorz, dokonano wyborów: Prezesa, Prezydium i Delegatów na Walne 
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Śląskiego Związku Piłki Nożnej.

Na wstępie zebrania w siedzibie Ośrodka Kultury w Gołkowicach 
Komisja w składzie: Marcin Piwoński – Przewodniczący oraz Małgorza-
ta Pietruszka i Monika Kaczmarczyk – Członkowie stwierdziła, że na 
ogólną liczbę delegatów uprawnionych do udziału  w zebraniu wzięło 
udział 33 delegatów, co stanowi 48,00 procent, dzięki czemu zebranie 
w drugim terminie było prawomocne.

W głosowaniu jawnym na Prezesa Podokręgu wybrano Andrzeja 
Paulusa, który otrzymał 32 głosy.

Ponadto do Prezydium zostali wybrani: Leszek Brzoza, Grzegorz 
Pytel, Aleksandra Kolorz, Cezary Rajca, Jarosław Macionczyk, Janusz 
Majda, Michał Szelong i Robert Lazar.

– W gronie prezydium nastąpiły w sumie kosmetyczne zmiany – pod-
sumował Andrzej Paulus, który stoi na czele zarządu od 2016 roku. – 
piłkarskim językiem mogę powiedzieć, że kręgosłup drużyny pozostał ten 
sam, ale odmłodziliśmy skrzydła, żeby jeszcze rozruszać ofensywę. nowe 
twarze w prezydium to robert lazar z Ks Kleszczów – reprezentujący zie-
mię żorską i Michał szelong z Mosir-u Jastrzębie – reprezentujący zie-
mię jastrzębską. podkreślam to, bo staramy się trzymać zasady, że w pre-
zydium podokręgu rybnik każdy powiat ma swojego przedstawiciela, że-
byśmy w sumie byli wyrazicielami całego środowiska piłkarskiego nasze-
go regionu.

Delegatami na Zebranie Śląskiego Związku Piłki Nożnej zostali wy-
brani: Andrzej Paulus, Grzegorz Pytel, Leszek Brzoza, Cezary Rajca, Ja-
rosław Macionczyk, Janusz Majda, Sebastian Piotrowski, Szymon Brzo-
za, Tomasz Zielonka i Marek Gałuszka.

Śląski związek piłki nożnej Zebranie Klubów Podokręgu Rybnik. OK Gołkowice, 19.06.2020 r.
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14 kwietnia br.  została podpisana umowa darowizny pomiędzy 
Fundacją Jastrzębskiej Spółki Węglowej a Szkołą Podstawową w Kro-
stoszowicach. Udało się pozyskać 18 000,00 zł na zakup 8 nowocze-
snych stanowisk komputerowych do pracowni informatycznej. Dzięki 
tym środkom i wkładowi własnemu zakupiono wysokiej jakości sprzęt 
komputerowy za 20  000,00 zł z przeznaczeniem edukacyjnym dla 
wszystkich uczniów szkoły. Zatem baza dydaktyczna naszej placówki 
została solidnie wzbogacona. Dzięki tym działaniom zarówno jakość 
pracy nauczycieli, jak i edukacja naszych uczniów zostanie mocno 
podniesiona. Niestety obecna sytuacja nie pozwala w pełni cieszyć się 
dzieciom z nowoczesnego sprzętu. Liczymy, że w nowym roku szkol-
nym będą mogli uczniowie odczuć tę znaczną poprawę dzięki wzbo-

Nowoczesny sprzęt komputerowy w SP Krostoszowice 
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odMieniona PRacownia inFoRMaTyczna w SP kRoSToSzowice

gaceniu pracowni komputerowej nowoczesnym sprzętem. Ogrom-
nie dziękuję za wszelką pomoc przy realizacji tego zadania wszystkim 
osobom, które przyczyniły się do pozyskania tych środków, przede 
wszystkim zarządowi Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej, który 
kolejny raz wsparł finansowo realizację działań edukacyjnych na tere-
nie gminy Godów. Dziękuję w imieniu całej społeczności szkolnej!

Marzena sitko
dyrektor szkoły
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konkURS „jeSTeM 
odPowiedzialny za PlaneTę”

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. zaprasza wszyst-
kich do wzięcia udziału w konkursie „Jestem odpowiedzialny za pla-
netę”.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie fotografii pod-
czas działań ekologicznych, pokazujących, jak w życiu codziennym 
staramy się dbać o środowisko. Termin nadsyłania prac upływa 31 
sierpnia 2020 r.

Regulamin konkursu dostępny jest na https://jzwik.pl/
homepage/349-konkurs-jestem-odpowiedzialny-za-planete

STARE FOTOgRAFIE 
Z gmINY gODÓW 
POSZUKIWANE!

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie szykuje się do 
wydania kolejnej publikacji – tym razem będzie to 

„GMINa Na STaREJ fOTOGRafII”
W związku z tym zwracamy się z prośbą do osób, które posia-

dają ciekawe stare zdjęcia (budynki, krajobrazy, obrzędy, ludzie 
itp.) o dostarczenie ich do Ośrodka Kultury w Godowie, gdzie zo-
staną zeskanowane i zwrócone właścicielowi, lub o przesłanie 
gotowych skanów mailem na centrum@gckgodow.pl (Tytułem: 
Gmina na starej fotografii). Prosimy także o informacje, co dane 
zdjęcie przedstawia, z którego roku pochodzi i kto jest jego wła-
ścicielem. Z góry dziękujemy za pomoc!

kolejny SUkceS liTeRacki 
w SP SkRzySzów

Z ogromną radością informujemy, że uczennica klasy 5b – Sandra 
Adamczyk otrzymała wyróżnienie w  I Ogólnopolskim Konkursie Li-
terackim „BĘDZIE DOBRZE!”, którego organizatorem jest Teatr Ziemi 
Rybnickiej. Głównym celem konkursu było pobudzenie do pozytyw-
nego  myślenia w obliczu panującej pandemii. Sandry nie trzeba było 
przekonywać, że pozytywne myślenie ma ogromne znaczenie – wy-
słała na konkurs swój wiersz, który napisała zainspirowana zajęcia-
mi Koła Żywego Słowa przebiegającymi pod hasłem: „Hot16challen-
ge i my – to są rymy o covidzie, niech on sobie już stąd idzie!” i zosta-
ła nagrodzona w kategorii wiekowej: dzieci 10-15 lat. Warto przypo-
mnieć, że w tym roku szkolnym Sandra została też wyróżniona w in-
nych konkursach literackich: w Ogólnopolskim Konkursie Literackim 
„Nie na końcu jest miejsce moje” i w Powiatowym Przeglądzie Twór-
czości Literackiej Dzieci i Młodzieży „Złoty Wawrzyn” 2020.

Serdecznie gratulujemy naszej uczennicy tych sukcesów, z których 
jesteśmy ogromnie dumni, i życzymy wielu następnych, które przynio-
są jej zadowolenie i satysfakcję z rozwijanej pasji, a chlubę naszej szko-
le. 

Maryla Marcol

BĘDZIE DOBRZE… 

Wirus zamknął w domu cały świat, 
nie pozwala z kolegami być za pan brat. 
on w powietrzu lata, 
siedzi w domu mama, tata. 
lekarze, pielęgniarki nam pomagają 
A i tak z falą hejtu się spotykają. 
lepiej dziękujmy i wdzięczność okazujmy. 
powiem wam coś, by coVid pokonać 
i z wirusa nie skonać: 
ręce myj, usta, nos kryj. 
trzymaj dystans w kolejce, 
Kawę pij w domu, nie w kafejce. 
zostań w domu, zostań w domu, 
gdy nie wyjdziesz, nie zaszkodzisz nikomu. 
Jeszcze będzie dobrze, zobaczycie 
i będziemy mieli normalne życie.

sandra Adamczyk, 11 lat

Sandra Adamczyk – uczennica SP Skrzyszów wyróżniona 
w I Ogólnopolskim Konkursie Literackim „BĘDZIE DOBRZE!”
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14 czerwca miłośnicy sportów motocyklowych spotkali się w Skrzy-
szowie na torze motocrossowym. Właśnie tam Stowarzyszenie „Endu-
ro” Mszana zorganizowało pierwszą edycję Extreme Cross Country.

Extreme Cross Country to zawody jednodniowe dla motocykli typu 
enduro/motocross, przeznaczone dla zawodników licencjonowanych, 
jak i uczestników niezrzeszonych. Jako wydarzenie o randze okręgo-
wej rozegrane zostało za zgodą Wójta Gminy Godów, Wójta Gminy 
Mszana oraz firmy TransLis. W rywalizacji udział wzięło 150 osób.

Zawody odbyły się na zamkniętej dla ruchu drogowego pętli o dłu-
gości około 7 kilometrów. Trasa była bardzo urozmaicona. - W trasę 
włączyliśmy tor Super Enduro, czyli przeszkody z opon, belek, skał czy 
kłód, tor MX, czyli ściganie się w pętli oraz elementy Hard Enduro, ta-
kie jak sypkie ostre podjazdy z kamienia – wyjaśnia Marek Bryc, głów-
ny organizator i pomysłodawca ECC. 

ExTREME cROSS cOuNTRy ROZEGRaNE ZOSTałO 
W TRZEch kaTEGORIach:

•	E1 – uczestnicy w wieku od 14 do 30 lat – zwycięzca Dawid Szwer-
lak,

•	E2 – uczestnicy w wieku powyżej 30. roku życia – zwycięzca Adrian 
Orzechowski,

•	ExPERT – najbardziej wymagająca trasa dla uczestników powyżej 
18. roku życia – zwycięzca Wojciech Latała.

ekSTReMalna jazda w SkRzySzowie
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Pierwsza edycja Extreme Cross Country zakończyła się sukcesem 
sportowym i organizacyjnym. – Postarali się także nasi sponsorzy 
– mówi Marek Bryc – dzięki nim możemy uatrakcyjniać zawody i roz-
wijać zainteresowanie motocrossem. Zdobywcy pierwszych trzech 
miejsc w każdej kategorii otrzymali opony Metzeller Sixdays Soft ufun-
dowane przez firmę GREG-Kop, natomiast zdobywcy czwartego, pią-
tego i szóstego miejsca nagrodzeni zostali bonami paliwowymi firmy 
KJ Transport Sobala. Chcę również podziękować pozostałym sponso-
rom nagród: 96 moto, Carapaks, Artafon, Funky MotoShop, Polo Tank, 
#wariat, Shock suspensions, a także Pol-Nix, Instal-Mix, Schodymsza-
na, Atmosfera Dom Przyjęć, Alchimica Polska, Baq Exhaust i Moclin.

To nie koniec imprez na skrzyszowskim torze motocrossowym 
w tym roku. – W niedzielę 26 lipca zapraszamy całe rodziny do kibi-
cowania podczas pierwszej edycji Extreme BAJTEL Cross Country dla 
dzieci do 16. roku życia. Gwarantujemy dobrą zabawę oraz niezapo-
mniane emocje! – zachęca Marek Bryc. Dla starszych zaplanowano 
drugą edycję Extreme Cross Country, która odbędzie się 6 września.

Zgłoszenia do Extreme BAJTEL Cross Country przyjmowane są do 
17 lipca, natomiast do drugiej edycji Extreme Cross Country – do 15 
sierpnia. Szczegółowe informacje znajdują się na facebookowym pro-
filu Stowarzyszenia „Enduro” Mszana.

A.p.
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Pandemia. Wszystkie imprezy sportowe przełożone lub, co gor-
sza, odwołane. Podobny los spotkał IV  edycję TdS, która musiała zo-
stać przełożona na 19-20 września 2020 r. No i co tu robić przez cały 
maj i czerwiec? Ileż można jeździć na trenażerze? W takiej sytuacji zro-
dził się pomysł organizacji czegoś nowego, czegoś, co dałoby zawod-
nikom możliwość dobrej zabawy i choć odrobiny rywalizacji podczas 
tego trudnego okresu. Rozwiązaniem okazała się edycja specjalna Tour 
de Silesia: COVID – 19 EDITION. Coś nowego, zgodnego z wszystkimi 
obostrzeniami, a jednocześnie dającego namiastkę zwykłej rywalizacji. 

Zasady tego wyzwania były proste. Każdy uczestnik w terminie 
1-30 czerwca 2020 r. musiał pokonać wybrany przez siebie dystans 125 
km lub 250 km. Aby nie było za łatwo, musiał zmieścić się w limicie cza-
sowym – odpowiednio 12 h i 24 h. Panowała zupełna dowolność, je-
śli chodzi o wybór trasy. Każdy mógł kręcić kilometry w swojej okolicy. 
Nasz pomysł spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. Łącznie za-
pisało się ponad 600 uczestników, co było dla nas niemałym szokiem. 
Nowa formuła rywalizacji pozwoliła wystartować osobom z całej Eu-
ropy i nie tylko. Mieliśmy uczestników z Niemiec, Szwajcarii, Wielkiej 
Brytanii, Irlandii, Szwecji, Norwegii czy nawet Kanady! Każdy z uczest-
ników maratonu mógł liczyć na pamiątkowy medal, skarpetki oraz 
czapeczkę w barwach TdS. Dodatkowo wydarzenie to pozwoliło nam 
jeszcze bardziej scementować naszą kolarską brać. 

Dla osób lubiących wyzwania wprowadziliśmy trzy dodatkowe ry-
walizacje. Pierwsza polegała na jak najszybszym pokonaniu 250 km. 
Kolega Paweł z Sosnowca zmieścił się w czasie 6 h i 30 min! Było rów-
nież coś dla typowych górali, czyli jak najwięcej metrów w górę na dy-
stansie 250 km. Można to porównać do popularnego „Everestingu”. Ku 
naszemu zaskoczeniu wygrał chłopak z  Wielkopolski, który wykręcił 
blisko 10 000 m przewyższenia! Ostatnia rywalizacja była dla najbar-
dziej wytrzymałych. Polegała na wykręceniu jak największej liczby ki-
lometrów w 24 h. Zwycięzca Cezary pokonał w tym czasie ponad 760 
km! Dziękujemy wszystkim firmom, które ufundowały małe nagrody 
dla najlepszych.

ToUR de SileSia: coVid-19 ediTion

Przez cały miesiąc zawodnicy walczyli ze swoimi słabościami i pod-
syłali nam swoje trasy. Wielu ustanowiło swoje rekordy życiowe. Za-
chęcamy do odwiedzin na naszym fanpage’u na Facebooku – Tour de 
Silesia, gdzie można znaleźć najciekawsze przejazdy. Nam bardzo za-
imponował zawodnik, który trasę 125 km pokonał na składaku! Jesz-
cze inny zdecydował się kręcić kółka na torze wrotkarskim. Przez bli-
sko 10 h wykonał 625 okrążeń, co pozwoliło na pokonanie 250 km. 
To dopiero trzeba mieć mocną psychikę, aby czegoś takiego doko-
nać! Ekipa z Krakowa przez cały dzień męczyła podjazdy na górze Żar, 
a ktoś inny wybrał się na „zagraniczną” wycieczkę do Sosnowca. Były 
również ciekawe relacje z przejazdów na terenie malowniczej Szwajca-
rii, Szwecji czy Kalifornii. 

Chcemy bardzo podziękować wszystkim uczestnikom za jeszcze 
jedną ważną rzecz. Przy okazji organizacji TdS: COVID-19 EDITION zde-
cydowaliśmy się na wsparcie jednego z mieszkańców Godowa – Oska-
ra Mocz. Chłopak jest przewlekle chory i cały czas potrzebuje wspar-
cia, do którego niezmiernie Was zachęcamy. Wspólnymi siłami zebrali-
śmy kwotę 6000 zł, którą przekazaliśmy rodzicom Oskara. Dziękujemy 
wszystkim za zaangażowanie i tak pozytywny odzew!

Organizacja Tour de Silesia: COVID-19 EDITION okazała się strzałem 
w dziesiątkę! Wszystkim serdecznie gratulujemy pokonania własnych 
słabości i zaliczenia wymaganego dystansu! Osoby zainteresowane 
kolejnymi startami w TdS zapraszamy do udziału we wrześniowej edy-
cji, która po raz kolejny odbędzie się na terenie naszej gminy. Wszyst-
kie informacje można znaleźć na stronie www.tourdesilesia.pl lub na 
naszym fanpage’u na Facebooku. Zapraszamy do udziału!

ekipa tds
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jEstEśmy nr 176

W dniach 19-21 czerwca br. odbył się III Bieg Charytatywny „Zedrzyj 
szczewiki dla Bereniki”. Podobnie jak w poprzednich edycjach tego 
wydarzenia (w latach 2016 i 2018), tak i tym razem celem było zebranie 
środków na leczenie ortopedyczne małej mieszkanki Łazisk – Bereni-
ki Borkowskiej (9 l.), zmagającej się z konsekwencjami rozszczepu krę-
gosłupa. Tym razem zamiast tradycyjnego biegu na krostoszowickim 
Orliku organizatorzy (KS INTER Krostoszowice) zaproponowali formułę 
biegu „wirtualnego”: na przestrzeni trzech weekendowych dni uczest-
nicy mogli przebiec lub przemaszerować dowolny dystans w dowol-
nej lokalizacji. Warunkiem udziału w akcji było udokumentowanie po-
konanego dystansu w formie wpisu w dyskusji na wirtualnym wyda-
rzeniu na portalu społecznościowym Facebook oraz uiszczenie opła-
ty startowej w formie dowolnej darowizny na zbiórce zorganizowanej 
przez rodziców Bereniki na portalu zrzutka.pl. Pomimo niesprzyjają-
cych warunków pogodowych (w wielu miejscach Polski w czasie trwa-
nia biegu aura nie rozpieszczała biegaczy, serwując im ulewne desz-
cze) na twarzach uczestników publikujących swe relacje w sieci widać 
było radość. 

Dzięki swej wirtualnej formule wydarzenie zyskało skalę ogólno-
polską, a wręcz europejską – szczewiki dla Bereniki zdzierano nie tylko 
w gminie Godów, ale też m.in. w Pawłowicach, Rydułtowach, Radlinie, 
Wodzisławiu Śląskim, Rybniku, Marklowicach, Raciborzu, Lubomi, Czy-
żowicach, Lędzinach, Ustroniu, Krakowie, Kadzidle (woj. mazowieckie), 
na Półwyspie Helskim, a nawet w irlandzkim Sligo i angielskim Tilga-
te Forest! Aktywny udział w akcji udokumentowało stosownymi wpi-
sami ok. 40 uczestników. Najdłuższy dystans w kategorii kobiet poko-
nała Joanna Fojcik, przebiegając w nocy z 20 na 21 czerwca 58,56 km 
na Mierzei Helskiej (w tym 30 km po plaży). W kategorii mężczyzn re-

„zedRzyj Szczewiki dla BeReniki iii” 
– PodSUMowanie BieGowej akcji cHaRyTaTywnej

kordzistą okazał się natomiast Michał Chrapkiewicz, który podczas 
ośmiogodzinnego biegu w deszczu po górskich trasach Beskidu Ślą-
skiego pokonał dystans 68,74 km, zdobywając po drodze szczyt Ba-
raniej Góry. Największą zorganizowaną grupą była jedenastoosobo-
wa ekipa pod przewodnictwem Henryka Szkatuły, która nocą z 20 na 
21 czerwca przebiegła w Wodzisławiu Śl. maraton (był to 11. z 20 ma-
ratonów Pana Henryka w ramach jego tegorocznej akcji „20 marato-
nów w 2020 roku z okazji 20-lecia przygody biegowej”). Szczewiki dla 
Bereniki zdzierał również m.in. artysta Kabaretu Młodych Panów, Ma-
teusz Banaszkiewicz. 

Dzięki wsparciu biegaczy udało się zebrać sumę 2.846 zł na kolej-
ny etap leczenia Bereniki w Niemczech (operację kolana, którą dziew-
czynka przeszła 2 lipca br.). Jako rodzice Bereniki Borkowskiej serdecz-
nie dziękujemy wszystkim, dzięki którym, pomimo nadzwyczajnych 
okoliczności spowodowanych pandemią COVID-19, tegoroczny Bieg 
Charytatywny „Zedrzyj szczewiki dla Bereniki” mógł się odbyć. Szcze-
gólnie gorące podziękowania kierujemy w stronę Prezesa KS INTER 
Krostoszowice – Marcina Piwońskiego. 

Maria M. piechaczek-Borkowska

NAGRODZENI W KONKURSIE „DZIĘKUJĘ CI TATO”

Marta Czyż – wyróżnienie  Marysia Niziołek – zwyciężczyni

GMINA WCZORAJ I DZIŚ
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„Żabkowianka” na ul. Granicznej. Gołkowice, 1997 r. „Kolarz” na ul. Granicznej. Gołkowice, 2020 r.
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NAGRODZENI W KONKURSIE „DZIĘKUJĘ CI TATO”

Marta Czyż – wyróżnienie  Marysia Niziołek – zwyciężczyni
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Fo
t. 

G
CK

Si
T 

w
 G

od
ow

ie

Fo
t. 

H
. Z

m
ar

zl
ik

„Żabkowianka” na ul. Granicznej. Gołkowice, 1997 r. „Kolarz” na ul. Granicznej. Gołkowice, 2020 r.
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KONKURS POLEGA NA PUBLIKACJI ZDJĘCIA, KTÓRE
PRZEDSTAWIA SZALONE WAKACYJNE CHWILE SPĘDZONE 

Z PRZYJACIELEM, KOLEŻANKĄ, GRUPĄ ZNAJOMYCH,
RODZINĄ...

OPUBLIKUJ POD POSTEM GŁÓWNYM
KONKURSU KREATYWNE ZDJĘCIE 

 I WYGRAJ BON DO PIZZERII

NA WASZE ZDJĘCIA CZEKAMY: 10 - 31 LIPCA (SESJA LIPCOWA),
1-25 SIERPNIA (SESJA SIERPNIOWA)

WWW.FACEBOOK.COM/GCKSIT

SZCZEGÓŁY I REGULAMIN
KONKURSU NA: 

DO ROZLOSOWANIA 2 BONY
DO PIZZERII: 
1 ZA LIPIEC 

1 ZA SIERPIEŃ

WAKACJE 
Z BELELUDKIEM

ZAJĘCIA ONLINE DLA DZIECI 
NA FACEBOOKU GCKSiT
każda środa o godz. 11.00


