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DOSTĘPNE W O.K. 
W GOŁKOWICACH

Zanieśli światełko do JastrzębskiegoBetlejem
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Zwyciężczyni w konkursie Aktywne Ferie

Zwycięskie zdjęcie w konkursie Aktywne Ferie
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DROGI MIESZKAŃCU!
MASZ KONTO W BANKU LUB SKOK-U?
ZOBACZ, CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ!

Blisko 70% Polaków nie wie, że w Polsce istnieje instytucja, która 
gwarantuje bezpieczeństwo ich rachunków w bankach i SKOK-ach. 
Jest nią Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Jeżeli upada bank lub kasa, 
BFG wypłaca pieniądze osobom, które miały w nich rachunki. Wie-
dząc, na jakich zasadach działa – można uchronić się przed utratą do-
robku życia. Dowiedz się, komu przysługują gwarancje BFG i jak spraw-
dzić, czy Twoje środki są bezpieczne.

Od 25 lat Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje bezpieczeń-
stwo środków trzymanych na rachunkach w bankach, a od 7 lat rów-
nież w SKOK-ach. To instytucja, której głównym zadaniem jest dbanie 
o to, żebyśmy w razie upadku banku lub SKOK-u odzyskali wpłacone 
tam pieniądze. Dlatego tak ważne jest, żeby swoje oszczędności trzy-
mać w banku lub kasie – dzięki gwarancjom BFG są tam bezpieczne. 
Ale uwaga! Te gwarancje dotyczą tylko części produktów i obowiązu-
ją do określonej kwoty. Jakiej?

BFG GWARANTUJE ŚRODKI DO 100 TYS. EURO W ZŁOTYCH
Nasze środki na rachunkach w bankach i SKOK-ach są chronione do 

równowartości 100  000 euro w złotych. Gdyby zdarzyło się, że nasz 
bank lub SKOK popadnie w tarapaty finansowe i upadnie –  BFG wy-
płaci nam pieniądze, które tam trzymaliśmy. Jeśli nasze oszczędno-
ści nie przekraczają kwoty ok. 440 000 złotych (przy obecnym kursie 
euro), otrzymamy pełen zwrot środków. 

GWARANCJE NA WSZYSTKICH KONTACH OSOBISTYCH
Warto pamiętać, że nie wszystkie produkty dostępne w bankach 

i SKOK-ach mają gwarancje BFG. Do produktów, które objęte są gwa-
rancjami, należą rachunki bieżące, pomocnicze i oszczędnościowe 
(czyli nasze typowe konta osobiste), a także rachunki powiernicze i lo-

JAK CHRONIĆ ŚRODKI W BANKACH I SKOKACH
katy terminowe. Jeśli korzystamy z tego typu rozwiązań, możemy być 
spokojni o swoje pieniądze. 

Gwarancje BFG nie obejmują natomiast produktów oferowanych 
przez inne podmioty niż bank lub SKOK, nawet, jeśli kupimy je pod-
czas wizyty w banku lub SKOK-u. Takim produktem może być np. kupio-
na w banku polisa ubezpieczeniowa, której stroną tak naprawdę nie jest 
bank, ale współpracujące z nim towarzystwo ubezpieczeniowe. Banko-
wy Fundusz Gwarancyjny nie zabezpiecza też tych środków, które – na-
wet za pośrednictwem banku – przeznaczamy na inwestowanie, np. 
w fundusze inwestycyjne. Dla pewności zawsze warto zapytać pracowni-
ków banku lub SKOK-u, czy nasze pieniądze będą miały gwarancje BFG.

PROWADZĘ FIRMĘ. CZY JA TEŻ JESTEM CHRONIONY?
Na wypłatę zgromadzonych na rachunkach w banku lub SKO-

K-u środków mogą liczyć nie tylko klienci indywidualni, ale też m.in. 
przedsiębiorstwa. Jeżeli trzymamy firmowe pieniądze w zaufanej in-
stytucji, możemy być o nie spokojni. Warto jednak pamiętać, że wie-
le zależy od tego, jaką firmę prowadzimy. Rachunki firmowe osób, któ-
re mają jednoosobową działalność gospodarczą, są traktowane tak 
samo jak ich rachunki osobiste – jeśli są prowadzone w jednym banku, 
dotyczy ich jeden limit gwarancji do 100 tys. euro w złotych. Jeśli nato-
miast prowadzimy spółkę, która ma osobowość prawną, jest ona trak-
towana jako osobny „klient” i przysługuje jej odrębny limit.

GDZIE DOWIEM SIĘ WIĘCEJ?
To naprawdę ważne, żebyśmy dbali o bezpieczeństwo naszych 

oszczędności, a im więcej w tym temacie wiemy, tym bardziej działa 
to na naszą korzyść. Warto zatem zaczerpnąć szczegółowych informa-
cji na temat zasad gwarantowania środków w bankach i SKOK-ach na:

www.gwarancjebfg.pl

BFG prowadzi też infolinię pod bezpłatnym numerem 0 800 569 341. 
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INWESTYCJE DROGOWE 
W GMINIE GODÓW

Kolejne inwestycje drogowe na terenie naszej gminy zostały zakoń-
czone. Przebudowano odcinek ulicy Słonecznej w Łaziskach – wartość 
inwestycji 388 311,00, zł w tym 60% dofinansowania w ramach Fundu-
szu Ochrony Gruntów Rolnych, tj. 124 500,00 zł. Wykonano nakładkę 
asfaltową na ulicy Wiejskiej w Podbuczu na odcinku 428 m.b. – war-
tość inwestycji to 94 718,72 zł, z czego 14 796,78 zł zapłacono z fundu-
szu sołeckiego.

Na drogach powiatowych wyremontowano około 400 m.b. ulicy 
Powstańców Śląskich w Skrzyszowie – wartość zadania ok. 678 tys. zł, 
udział finansowy gminy – 50% wartości zadania. Zrealizowano prace 
związane z budową sygnalizacji świetlnej na ul. 1 Maja w Godowie – 
wartość prac około 94 tys. zł, 50% wartości zadania finansuje gmina. 
Ponadto przy 50% udziale finansowym gminy trwają prace projekto-
we przebudowy ul. 1 Maja w Gołkowicach na odcinku od ul. Piotrowic-
kiej do ul. Celnej (dwa odrębne projekty) – wartość prac projektowych 
to ok. 69 tys. zł oraz przebudowy ul. Celnej w Gołkowicach – wartość 
projektu 56 tys. zł.

Urząd Gminy Godów
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POKAZ SIŁY ZIELONO-
CZERWONEJ RODZINY. 

BOŻONARODZENIOWA AKCJA 
LKS SKRBEŃSKO

W ostatni poniedziałek listopada 2020 roku dobiegła końca akcja, 
w której każdy z was mógł zostać pomocnikiem zielono-czerwonego 
Mikołaja. 

W akcji udział wzięło ponad trzydzieści osób, dzięki czemu nasz 
Mikołaj uzbierał aż 1990 złotych na prezenty, które 6 grudnia zosta-
ły przekazane przez zarząd oraz piłkarzy naszego zespołu dzieciakom 
z Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach. 

W tym szczególnym dniu przedstawiciele naszego klubu podaro-
wali małym przyjaciołom przede wszystkim dawkę uśmiechu. Były 
również atrakcje dla wszystkich tych, którzy dołączyli się do akcji - roz-
losowane zostały nagrody, takie jak koszulka meczowa Jastrzębskiego 
Węgla, wejściówki na mecze siatkarzy z Jastrzębia oraz smycz GKS Ja-
strzębie z autografem Daniela Szczepana. 

Damian Skorupa
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Zachęcamy do zakupu najnowszej publikacji dyrektora wodzi-
sławskiego muzeum Sławomira Kulpy pt. „Obrazy z przeszłości”. Al-
bum przenosi jego czytelników do świata, którego w dużej mierze 
już nie ma. Namacalnie i przede wszystkim obrazowo mówi o prze-
szłości Wodzisławia Śl. – To pokłon dla ludzi, którzy tu mieszkali, któ-
rzy żyją i będą żyć w przyszłości – mówił podczas promocji książ-
ki jej autor.

15 grudnia 2020r. miało miejsce uroczyste przekazanie nowego radio-
wozu do posterunku Policji w Gołkowicach. Jest to samochód osobowy 
marki Toyota Corolla, kombi, o napędzie hybrydowym. Gmina Godów 
przeznaczyła na dofinansowanie samochodu 45 000 zł. Ponadto Gmina 
przekazała Policji w Gołkowicach w użyczenie nowy alkomat Dräger Al-
cotest 5000 o wartości 1568,50 zł. Jest to profesjonalny sprzęt wykrywa-
jący obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. 

Daniel Wodecki 
UG Godów

PRZEKAZANIE NOWEGO RADIOWOZU ORAZ ALKOMATU 
DLA POLICJI W GOŁKOWICACH

NAJNOWSZA PUBLIKACJA DOSTĘPNA W PUNKCIE INFORMACJI 
TURYSTYCZNEJ W GOŁKOWICACH

Ten wyjątkowy album jest do nabycia w Ośrodku Kultury w Gołko-
wicach w cenie 90 zł.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy uprzednio do telefo-
nicznego kontaktu z Ośrodkiem Kultury w Gołkowicach pod nume-
rem tel. 32 47 27 532.

Ponadto zachęcamy do zakupu pozostałych publikacji. 
K. Skrzyszowska
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Jak co roku w okresie przedświątecznym Szlachetna Paczka ruszy-
ła w Polskę, by już po raz 20. wesprzeć potrzebujące rodziny. Ideą Szla-
chetnej Paczki jest udzielenie pomocy rodzinom, które z różnych po-
wodów (biedy, choroby, niepełnosprawności, sytuacji losowej itp.) tej 
pomocy potrzebują przy pełnym zachowaniu ich anonimowości, gdyż 
kontakt rodziny z Darczyńcą przygotowującym dla niej pomoc odby-
wa się całkowicie za pośrednictwem Wolontariuszy.  W tym roku część 
doświadczonych Wolontariuszy z rejonu Wodzisław Śląski, w którym 
Szlachetna Paczka od 9 lat prężnie działa, postanowiła zadziałać nie-
co inaczej.

Paczka Przygody tak nazywany jest projekt Szlachetnej Pacz-
ki, w ramach którego grupy Wolontariuszy z danego rejonu ruszają 
w Polskę - tam, gdzie jeszcze nie było Paczki. Do małych miast i wio-
sek, by  docierać do  prawdziwej, ukry-
tej biedy. Wodzisław Śląski od lat może 
chwalić się tym, że Darczyńcy z tego re-
jonu zawsze stają na wysokości zadania. 
Rodziny z rejonu wodzisławskiego jako 
pierwsze znikają z bazy rodzin Szlachet-
nej Paczki, bo cudowni Darczyńcy tak 
bardzo licznie co roku nas wspierają.  To 
wsparcie utwierdziło nas - Wolontariu-
szy w tym, że trzeba się tą pomocą po-
dzielić z innymi, bardziej potrzebujący-
mi. I tak się stało. Szóstka doświadczo-
nych Wolontariuszy z Wodzisławia Ślą-
skiego (Ania Widz- Malkowska, Julia Ko-
peć, Monika Sobik, Bartosz Smołka, Da-
mian Szymanek, Ania Orszulik) chcia-
ła pokazać innym, nieodkrytym dotąd 
przez Szlachetną Paczkę rejonom w Pol-
sce, jak wielkie serca mają ludzie ze Ślą-
ska.

Stowarzyszenie WIOSNA, które trzy-
ma pieczę nad projektem Szlachetnej 
Paczki udzieliło Wolontariuszom  infor-
macji, że rejonem, do którego paczkowa 

pomoc jeszcze nie dotarła, jest oddalony od Śląska o blisko 450 km re-
jon powiatu lubartowskiego. Wolontariusze mieli mnóstwo obaw, ale 
towarzyszyła też temu wielka radość i ekscytacja. Jak się okazało, dla 
zdeterminowanych Wolontariuszy nie ma rzeczy niemożliwych. Naj-
pierw nawiązano współpracę z MOPS i GOPS w Lubartowie celem uzy-
skania informacji o potrzebujących rodzinach. Następnie pozyskano 
środki na wyjazd. Na szczęście lokalni przedsiębiorcy kolejny raz nie 
zawiedli.  Firmy: Capek Sp.z.o.o. i  Ekoprobud Inwest sp. z o.o. ze Skrzy-
szowa, a także DASK Malowanie Proszkowe z Mikołowa przekazały 
środki na sfinansowanie przedsięwzięcia. Flagowa Kraina ufundowała 
piękną plandekę na paczkowego tira, którym zostały przetransporto-
wane prezenty dla rodzin. Zaś sam transport paczek zapewnił Pan Da-
riusz Grychnik. Wiele innych osób dołożyło swoją cegiełkę do tej akcji 

PACZKA PRZYGODY
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i to właśnie dzięki każdej tej cegiełce powsta-
ła piękna wielka inicjatywa. 

Końcem października Wolontariusze ru-
szyli na wschód Polski, by odwiedzić rodziny 
wstępnie zgłoszone do projektu. Pandemia 
nie ułatwiała realizacji zamierzonego planu, 
ale chęć pomocy potrzebującym dodawała 
Wolontariuszom siły i determinowała do dzia-
łań. Już po pierwszych spotkaniach  utwier-
dzili się oni w przekonaniu, że są we właści-
wym miejscu i pomoc tym rodzinom jest bar-
dzo potrzebna. Wśród potrzebujących były 
osoby starsze, schorowane, samotne, niepeł-
nosprawne, ale każda z nich tak bardzo czeka-
jąca na tę małą iskierkę nadziei na lepsze jutro.  
14 listopada została otwarta ogólnopolska 
baza rodzin Szlachetnej Paczki, w której w Re-
jonie Wodzisław Śląski prócz rodzin z tego re-
jonu znalazło się także 18 rodzin z powiatu lu-
bartowskiego.  Już 15 listopada wszystkie te 
rodziny znalazły swojego Darczyńcę, a Wo-
lontariusze mogli odetchnąć, wiedząc, że nie 
zawiodą rodzin i w grudniu wyruszą do nich 
z pomocą.

W piątek 11 grudnia w pięknie udekoro-
wanym wcześniej magazynie udostępnio-
nym przez MOSiR w Wodzisławiu Śl. Wolon-
tariusze z pomocą Strażaków z OSP z Radlina 
II przyjmowali paczki, które od razu pakowa-
ne były na dużego, paczkowego tira po to, by 
w sobotę wczesnym rankiem móc wyruszyć 
na wschód Polski. We wstępnych rozmowach 
z Darczyńcami  Wolontariusze informowali ich 
o tym, że paczka przez nich przygotowywa-
na będzie przekazana do rodziny z powiatu 
lubartowskiego. Początkowo Wolontariusze 
mieli obawy o reakcję Darczyńców na projekt 
Paczki Przygody, ale jak się okazało, zupełnie 
niepotrzebnie, bo Darczyńcy przyjęli tę infor-
mację z wielkim entuzjazmem, a wręcz i zacie-
kawieniem. Wolontariusze, będąc w stałym 
kontakcie z Darczyńcami, pozyskiwali infor-
macje na temat przygotowywanych paczek, 
wiedzieli, że przygotowania idą pełną parą, 
jednak to, co trafiło na naczepę tira, przerosło 
ich oczekiwania. Tir był wypełniony paczka-
mi za blisko 100 tys.zł. Wśród podarków znaj-
dował się sprzęt AGD (m.in. pralki, lodówki), 
sprzęt RTV (komputery, laptopy, tablety), meble, mnóstwo żywności, 
chemii i innych prezentów dla rodzin. Znalazła się tam nawet choin-
ka z bombkami dla jednej schorowanej starszej pani, która tak bardzo 
o niej marzyła. Średnio jedna rodzina otrzymała pomoc za około 5,5 
tys. zł.  Na miejsce 12 grudnia ośmioosobowa ekipa ze Śląska (6 wolon-
tariuszy, kierowca i fotograf - Małgorzata Oślizło) dotarła w okolicach 
godziny 11.00. Na ekipę czekało kilka zastępów lokalnych jednostek 
OSP (z Brzezin, Wólki Rokickiej i Annoboru), grupa harcerzy z zastępu 
Huragan z Lubartowa, a także przedstawiciele Starostwa w Lubartowie. 
Dzięki ciężkiej pracy tych wszystkich ludzi, ale także ciepłemu przyjęciu 
śląskiej drużyny w sobotni chłodny, zimowy dzień i wieczór 18 rodzin 
z powiatu lubartowskiego przeżywało radość, której mało kto z nich 
wcześniej doświadczył. Były łzy wzruszenia  i radości, było niedowie-
rzanie, że te kilkanaście czy kilkadziesiąt paczek, które strażacy wnosili, 
przeznaczono wyłącznie dla nich. Mimo tego, że dla Wolontariuszy był 
to już kolejny rok działania w ramach projektu Szlachetna Paczka i wy-
dawało się im, że widzieli już wiele, to jednak Paczka Przygody pozwo-
liła im utwierdzić się w tym, że każdy rok niesie ze sobą nowe doświad-
czenia, tak cenne i budujące, dodające energii na cały kolejny rok. Pacz-
ka to także poznanie nowych ciekawych ludzi, których bohaterskie po-

stawy nieraz w sytuacji bez wyjścia dają olbrzymią siłę i przywracają 
wiarę w ludzi. Wracającym późnym wieczorem na kolację i nocleg do 
hotelu Wolontariuszom towarzyszyło duże zmęczenie, gdyż dzień był 
bardzo pracowity, a niektórzy minionej nocy nie spali w ogóle. Jednak 
zmęczenie przezwyciężała ogromna satysfakcja z faktu, że udało się! 
Że projekt, który dwa lata temu był jedynie marzeniem wolontariuszy, 
stał się rzeczywistością, dodatkowo w okresie tak trudnym, z pandemią 
w tle. Nie byłoby to możliwe bez ogromnego  zaangażowania sponso-
rów, darczyńców i wielu ludzi dobrej woli, którzy swoim wsparciem po-
mogli w realizacji tego projektu. 

Trudno jest wyrazić słowami wdzięczność za ten ogrom otrzyma-
nej zewsząd pomocy. Chciałabym jednak w imieniu Wolontariuszy 
Paczki Przygody i obdarowanych rodzin powiatu lubartowskiego, dla 
których tegoroczne Święta Bożego Narodzenia zapewne były wyjąt-
kowe dzięki Wam - ludziom o wielkich sercach, przekazać z serca pły-
nące słowo DZIĘKUJĘ! 

Dziękujemy, że kilometry nie miały dla Was znaczenia, bo dostrze-
gliście, że na końcu tej długiej drogi stoi czekający na nas człowiek. 

Anna Orszulik – Wolontariusz Paczki Przygody
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„RAJD MIKOŁAJA” KOŁA 
TURYSTYKI ROWEROWEJ 

GMINY GODÓW
W dniu 6.12.2020 r. Koło Turystyki Rowerowej Gminy Godów zorga-

nizowało po raz szósty „Rajd Mikołaja”.
W poprzednich latach uczestnicy rajdu odwiedzali Jarmarki Bożo-

narodzeniowe w Karwinie, Gołkowicach i Wodzisławiu Śl.
W roku 2020 rajd przebiegał w innej atmosferze z powodu pande-

mii. Trasa tegorocznego rajdu prowadziła przez sołectwa: Gołkowice, 
Skrbeńsko, Godów, Łaziska, Podbucze i Skrzyszów.

Mikołaje na rowerach wzbudzały duże zainteresowanie wśród prze-
jeżdżających samochodami kierowców oraz mieszkańców, a w szcze-
gólności dzieci, które otrzymywały od Mikołajów cukierki.

S. Grym „Pomysł na Mikołajki z Mrocznymi Duchami”

POMYSŁOWE MIKOŁAJKI 
Z MROCZNYMI DUCHAMI

W tym roku spotkanie mikołajkowe z Mrocznymi Duchami nie 
mogło odbyć się w tradycyjnej formie w związku z sytuacją panują-
cą w kraju, koronawirus pokrzyżował nam plany. Spotkanie z Mikoła-
jem w bibliotece zastąpiliśmy inną  formą zabawy. Został zorganizo-
wany konkurs plastyczny „Pomysł na Mikołajki z Mrocznymi Ducha-
mi”. W zabawie mógł wziąć udział każdy bez względu na adres za-
mieszkania. Wśród autorów nadesłanych prac zostali wyłonieni laure-
aci: I miejsce zajęła Maja L. z Raciborza, II miejsce – Adam P. z Bytomia, 
III miejsce – Agata K. z Godowa, a 2 wyróżnienia przyznano Darii M. 
i Nadii M. z Jastrzębia-Zdroju. Wszystkim dziękujemy za udział w kon-
kursie i mamy nadzieję, że za rok spotkamy się w tradycyjnej już for-
mie w bibliotece.

Wioleta Krentusz
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„AKTYWNE FERIE”
– ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

Przed feriami zimowymi został ogłoszony konkurs fotograficzny pt. 
„Aktywne Ferie”. Zadaniem uczestników konkursu było udostępnienie  
na profilu Facebooka Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki 
w Godowie zdjęcia pokazujacego, jak spędzać ferie zimowe w sposób 
aktywny. 

Spośród 19 zgłoszonych do konkursu zdjęć użytkownicy Facebo-
oka za pomocą „lajków” głosowali na najlepsze zdjęcie. W wyniku tego 
głosowania zwycięzcami konkursu zostali Hanna i Michał, których fo-
tografia zdobyła 255 polubień. Gratulujemy i dziękujemy za udział 
w naszym konkursie.

II miejsce w konkursie 
„Aktywne Ferie”

III miejsce  w konkursie 
„Aktywne Ferie”
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„Świąteczny czas” – zwycięskie zdjęcie

Piękne, bogato zdobione choinki,  świąteczne skrzaty, barwne stro-
iki lub wieńce, oryginalne i własnoręcznie wykonane dekoracje... 32 fo-
tografie z niezwykłymi bożonarodzeniowymi ozdobami świąteczny-
mi przesłane zostały do Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turysty-
ki w Godowie w ramach konkursu "Świąteczny czas". Zadaniem każde-
go uczestnika było wykonanie zdjęcia przedstawiającego ozdobę te-
matycznie nawiązującą do Świąt Bożego Narodzenia, którą zrobił sa-
modzielnie, czyli tzw. rękodzieło. Zdjęcie konkursowe należało wkle-
ić w formie komentarza na stronie FB organizatora. Laureat wyłonio-
ny został w głosowaniu ogólnym poprzez zebranie największej ilości 
polubień pod swoim zdjęciem. Zwyciężczynią konkursu fotograficz-
nego została pani Agnieszka Wolny, która w nagrodę otrzymała dy-
plom oraz bon podarunkowy. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za 
udział, zaś finalistce serdecznie gratulujemy.

A. Szwarc
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KONKURS 
„ŚWIĄTECZNY CZAS”
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BEZKONKURENCYJNY 
DOUBLET

Wraz z końcem roku 2020 Centrum Kultury Śląskiej w Świętochło-
wicach zorganizowało XXVI Konkurs Kolęd i Pastorałek. Ze względu na 
obecną sytuację epidemiologiczną przesłuchania zostały przeprowa-
dzone w formie on-line. Zadaniem uczestników było przesłanie nagra-
nia wideo ze swoim występem, a na swoich faworytów można było 
oddawać głosy w formie polubień na FB CKŚ w Świętochłowicach mię-
dzy 23 grudnia 2020 r. a 6 stycznia 2021 r. Konkurs miał charakter ogól-
nopolski, którego celem było kontynuowanie tradycji wspólnego ko-
lędowania, propagowanie twórczości nawiązującej do tematyki sa-
kralnej oraz konfrontacje poziomu artystycznego. Do konkursu nagra-
nia dowolnie wybranych kolęd lub pastorałek zgłoszenia mogli nadsy-
łać soliści, duety, zespoły muzyczno – wokalne oraz rodziny muzyku-
jące. Nagrania oceniano w dwóch kategoriach: dzieci do 12 lat oraz po-
wyżej 12 lat. I to właśnie w tej drugiej duet akustyczny doubleT z Klau-
dią Tomalą i Jakubem Tront z Łazisk okazał się bezkonkurencyjny z ko-
lędą „Nie było miejsca dla Ciebie”, zajmując I miejsce. Należy dodać, że 
do konkursu wpłynęło 51 zgłoszeń z 34 miast z całej Polski, zatem kon-
kurencja była niemała. Serdecznie gratulujemy młodym artystom suk-
cesu i czekamy na kolejne.

K. Skrzyszowska

STARE FOTOGRAFIE 
Z GMINY GODÓW 
POSZUKIWANE!

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie nadal poszu-
kuje archiwalnych fotografii w związku z przygotowywaną publi-
kacją 

„GMINA NA STAREJ FOTOGRAFII”
Zwracamy się z prośbą do osób, które posiadają ciekawe sta-

re zdjęcia (budynki, krajobrazy, obrzędy, ludzie itp.) o dostarcze-
nie ich do Ośrodka Kultury w Godowie, gdzie zostaną zeskanowa-
ne i zwrócone właścicielowi, lub o przesłanie gotowych skanów 
mailem na centrum@gckgodow.pl (Tytułem: Gmina na starej fo-
tografii). Prosimy także o informację, co dane zdjęcie przedstawia, 
z którego roku pochodzi i kto jest jego właścicielem. Z góry dzię-
kujemy za pomoc.

Wszystkim udostępniającym swoje archiwalne zdjęcia 
oferujemy pierwszeństwo otrzymania albumu.
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ZANIEŚLI ŚWIATEŁKO 
DO BETLEJEM…

W okresie przedświątecznym w naszej okolicy została zorganizo-
wana kolejna akcja „Zanieśmy Światełko do Jastrzębskiego Betlejem”. 
Tym razem wybraliśmy Zakład Leczniczo-Opiekuńczy dla Dzieci „BE-
TLEJEM” w Jastrzębiu-Zdroju.

Leczeniem, opieką i rehabilitacją objęte są tam dzieci z niepełno-
sprawnością intelektualną i fizyczną w stopniu głębokim, z poraże-
niem mózgowym, wielowodziem, w przedziale wiekowym 1-25 lat.

Naszym celem była zbiórka środków higienicznych, żywności dla 
dzieci i niemowląt, odzieży, zabawek i słodyczy.

Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi pomimo trudnego czasu, jaki 
mamy, udało się! 8 grudnia przekazaliśmy wszystko do ośrodka w Ja-
strzębiu. 

Dodatkowo przygotowaliśmy 50 paczek mikołajkowych ze słody-
czami dla wszystkich podopiecznych.

Z tego miejsca pragnę podziękować wszystkim, którzy włączyli się 
do akcji: osobom prywatnym, sponsorom, firmom oraz wszystkim, 
którzy pomogli w organizacji zbiórki. Przedszkole Gołkowice , KZ Oaza 
Jastrzębie, Pracownicy Obi, Miętowa Ekipa Charytatywnych Działaczy 
z Żor – dziękujemy po raz kolejny! 

Cieszy nas niezmiernie to, że nawet koronawirus nie ostudził wam 
zapału do pomagania i w tym trudnym okresie po raz kolejny pokaza-
liśmy, że razem możemy więcej. Razem pomaga się łatwiej.

Katarzyna Wojtas

Dary przekazane do Jastrzębskiego Betlejem
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MŁODZI: 
ZWYCZAJNIE NIEZWYCZAJNI

Jesteśmy:  siostrami, które połączyła jed-
na pasja.
Nazywamy się: Emilia Knop , Kalina Kwiat-
kowska .
Mieszkamy: w Gołkowicach.
Mamy lat: Emilia – 17, Kalina – 12.
Nasza pasja to: piłka nożna.
Wszystko zaczęło się od: oglądania Euro 
2016, kiedy nasza drużyna wygrywała me-
cze właśnie na Mistrzostwach Europy, ale 
wcześniej chodziłyśmy na zajęcia SKS do 
szkoły, dzięki nim właśnie zaczęłyśmy grać, 
późnej wyszło tak, że ja (Emilia) wychodzi-
łam z chłopakami na boisko grać. 4 lipca 
2018 razem z Kaliną zaczęłyśmy grać w klu-
bie SWD Wodzisław Śląski. Do dziś w rodzi-
nie się mówi, że właśnie piłka nożna to u nas 
rodzinne, nasz dziadek Alojzy i Wujek Tade-
usz też grali. 
Nasza pasja jest dla nas: czymś bardzo 
ważnym,  mimo tego, że to nie sport dla 
dziewczyn, my się czujemy w nim najlepiej, 
naszymi idolami są: Jakub Błaszczykowski, 
Michał Pazdan i Ewelina Kamczyk.
Trzy słowa, które nas opisują: pomoc in-
nym ludziom, muzyka i sport.
W przyszłości chciałabym: 
Emilia – spotkać Jakuba Błaszczykowskie-
go, 
Kalina – spotkać także Błaszczykowskiego 
i Michała Pazdana.

WSPOMNIENIE 
O JANIE SURMA

„W ciągu całego życia tylko 
dwie doby mają mniej niż dwa-
dzieścia cztery godziny. Spinają 
one księgę życia niczym okładka.” 
Pierwsza doba to dzień narodzin, 
a druga to ostatni dzień życia…

W dniu 21.12.2020 r. odszedł 
nagle, w wieku 72 lat, Jan Sur-
ma. Człowiek bezinteresowny, su-
mienny, do końca swoich dni ak-
tywny społecznie. 

Urodził się w 27.03.1948 roku 
w Gołkowicach, gdzie spędził całe 
swoje życie. Po ukończeniu Tech-
nikum Górniczego w Rybniku wy-
jechał do Krakowa i tam studiował 
na Wydziale Górniczym Akade-
mii Górniczo-Hutniczej. Po obronie pracy magisterskiej wrócił do ro-
dzinnych stron i rozpoczął pracę w Zasadniczej Szkole Górniczej KWK 
„Jastrzębie” - początkowo jako nauczyciel praktycznej nauki zawodu, 
a od 1982 r. do 1997 r. jako dyrektor tejże szkoły. Praca w charakte-
rze nauczyciela była jego pasją. Wykonywał ją z wielkim zaangażowa-
niem, co skutkowało rzeszą wychowanków i uczniów do dziś wspomi-
nających jego cierpliwość, wyrozumiałość i stoicki spokój.

Po przejściu na emeryturę nadal związany był zawodowo z oświatą 
i  środowiskiem nauczycielskim, a dodatkowo aktywnie działał w sze-
regach Ochotniczej Straży Pożarnej gminy Godów.

W 1987 r. został prezesem OSP w Gołkowicach, zaś w ostatnich la-
tach pełnił w tej jednostce funkcję skarbnika.

Był również wiceprezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP w Wodzisławiu Śląskim oraz prezesem Zarządu Gminnego ZOSP RP 
w Godowie.

Brał aktywny udział w zawiązaniu porozumienia o współpracy 
przygranicznej pomiędzy Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu 
sąsiadujących gmin: Godowa i Petrovic koło Karviny, co zapoczątko-
wało trwającą po dziś dzień owocną współpracę z SDH Zavada oraz 
OSH w Karvinie.

Za swoje zasługi został odznaczony między innymi Złotym Zna-
kiem Związku OSP RP oraz złotym medalem za długoletnią służbę.

W wyniku wyborów samorządowych w 1997 r. otrzymał mandat 
radnego gminy w Godowie.

W życiu prywatnym był cichym, skromnym człowiekiem, chętnym 
do niesienia pomocy. Zawsze służył radą oraz swoim czasem. Był ser-
decznym kolegą, przyjacielem, wspaniałym ojcem i dziadkiem.

Cechowała go wielka kultura słowa. Będzie nam brakowało jego 
życzliwości, żartów i możliwości wspólnych rozmów na każdy temat 
przeplatanych cennymi uwagami. 

Jego nagłe, niespodziewane odejście w grudniowy wieczór za-
mknęło bezpowrotnie niezapomniany okres w życiu każdego, kto miał 
szansę go poznać i z nim przebywać.

Jan Surma spoczął na cmentarzu parafialnym w Gołkowicach. Po-
grzeb odbył się 24.12.2020 r.

Małgorzata Rusek

Emilia Knop i Kalina Kwiatkowska Ś.p. Jan Surma

Emilia Knop

Spotkanie z Kamilem Glikiem

Kalina Kwiatkowska
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„RAJD MIKOŁAJA” KOŁA TURYSTYKI
ROWEROWEJ GMINY GODÓW

GMINA WCZORAJ I DZIŚ
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Ośrodek Zdrowia w Skrzyszowie, 1986 r.
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Ośrodek Zdrowia w Skrzyszowie, 2020 r.
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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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