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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

Rajd Rowerowy Ścieżkami Pogranicza Polski i Czech. Godów, 17.07.2021 r.
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NOWE MIESZKANIA SOCJALNE W SKRZYSZOWIE

SIERPIEŃ 2021

W czerwcu br. zakończono inwestycję pn. „Adaptacja i przebudo-
wa budynku jednorodzinnego przy ul. Ks. R. Wallacha 167 w Skrzyszo-
wie”. Powstały w ten sposób cztery mieszkania socjalne dostosowane 
dla osób z niepełnosprawnościami. Zamontowana została winda ze-
wnętrzna, która umożliwia dostęp osobom z niepełnosprawnością ru-
chową do budynku. Dwa mieszkania składają się z pokoju z aneksem 
kuchennym oraz łazienką, a dwa kolejne posiadają również dodatko-
wą sypialnię. Realizacja inwestycji trwała rok. Umowę na roboty zwią-
zane z wykonaniem inwestycji zawarto z Firmą Remontowo-Budowla-
ną WESTBUD. Wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych wraz 
z dokumentacją projektową wyniosło 695 520 zł.

Mieszkania zostały wyposażone w najpotrzebniejsze meble i sprzęt 
– aneks kuchenny, lodówkę, szafę czy kanapę. Za ich dostawę i montaż 
odpowiadała firma DRZEWIARZ-BIS z Lipna, a koszt wyposażenia wy-
ceniono na 47 281,20 zł.

Całość prac zakończyła się 21 czerwca 2021 roku. Gmina Godów 
otrzymała na realizację projektu pn. „Nowe horyzonty – mieszkania 
socjalne w Gminie Godów” dofinansowanie ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych.

Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Godów

TERMOMODERNIZACJA 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W GOŁKOWICACH
Wkrótce ruszą prace termomodernizacyjne w Szkole Podstawowej 

w Gołkowicach. W drodze przetargu wyłoniony został wykonawca – 
firma F-BUD Sp.j. z Wodzisławia Śląskiego, z którą 21 lipca 2021 r. za-
warto umowę na realizację zadania. W ramach kompleksowej termo-
modernizacji zostanie wykonane ocieplenie ścian i stropodachu, wy-
miana stolarki okiennej i drzwiowej, a także zmiana źródła ciepła na 
kotłownię gazową.

Kwota, na jaką zostały wycenione roboty budowlane, to 
4.575.442,90 zł. Termin zakończenia realizacji zadania zaplanowano na 
sierpień 2022 r.

Na inwestycję otrzymano dofinansowanie ze środków Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020 w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych. 

Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Godów
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ARTYSTYCZNY 
PLENER 

NAD OLZĄ
W dniach 12-17 lipca na terenie Transgranicznej Strefy Aktywno-

ści w Gołkowicach odbył się kolejny plener rzeźbiarski pod nazwą „Ar-
tystyczny plener nad Olzą”. Plener rzeźbiarski został zorganizowa-
ny w ramach projektu „Synergia – integracja społeczności i instytu-
cji pogranicza Godowa i Petrovic u Karvine” współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego — Programu Interreg V-A Republika Czeska — Pol-
ska 2014-2020.

Przez tydzień można było obserwować kolejne etapy tworzonych 
dzieł, których autorami są: Bogumiła Caniboł – Polska, Agata Valaliko-
va – Czechy, Bernd Winter – Niemcy, Robertas Keliauskas – Litwa, Ro-
man Kiełb – Polska, Ireneusz Caniboł – Polska.

Powstały niesamowicie imponujące rzeźby utopców, czyli postaci 
z legend śląskich. Wszystkie rzeźby po odpowiednim zabezpieczeniu 
ozdabiać będą gminne przestrzenie publiczne.

Hanna Brzoza

WSPOMNIENIE 
O FRANCISZKU GAJDOSZU

Urodził się 26 kwietnia 1951 roku. Po ukończeniu studiów górni-
czych poszedł w ślady swojego ojca i zatrudnił się w KWK „Marcel”. Od 
przyjęcia aż do emerytury pracował na tej kopalni, tam uczył się gór-
nictwa, przechodząc przez wszystkie szczeble awansu, skończywszy 
na poziomie Najwyższego Kierownictwa Kopalni. W tym okresie zosta-
je ratownikiem górniczym, na krótko otrzymuje stanowisko Kierow-
nika Stacji Ratownictwa Górniczego na Kopalni „Marcel”, jest to czas 
wielu trudnych i skomplikowanych akcji.

Po przejściu na emeryturę w 2002 roku zaczyna swoją przygodę 
z lokalnym samorządem, zostaje Radnym Gminy Godów. W tym cza-
sie następują zmiany w Urzędzie Gminy – Wójtem zostaje Józef Pękała 
i z jego polecenia w 2003 roku Franciszek Gajdosz zostaje nominowa-
ny na Zastępcę Wójta Gminy Godów. 

W Gminie wiele się dzieje: wchodzi do Euroregionu Śląska Cieszyń-
skiego, zaczyna się współpraca z innymi samorządami, kontynuuje się 
i pogłębia współpracę ze stroną czeską. To czas dużych polsko-cze-
skich plenerowych imprez.

Jednym z kolejnych sukcesów jest doprowadzenie do podpisania 
w 2003 roku umowy z Jastrzębskim Zarządem Wód i Kanalizacji. Ta 
umowa pozwoliła pozyskać ponad 30 milionów zł na częściowe ska-
nalizowanie gminy Godów. Śp. Franciszek Gajdosz w gminie zajmował 
się m.in. oświatą, kulturą oraz przetargami na inwestycje. Przyczynił 
się także do powstania dwóch sal gimnastycznych w naszej gminie.

 „Swoim humorem potrafił rozładować każdą trudną sytuację, był 
człowiekiem skromnym, nigdy nie patrzył przez pryzmat wielkich za-
robków, pracował dla mieszkańców naszej gminy, był dobrym pracow-
nikiem i kolegą” – tak mawiał o nim Wójt Józef Pękała.

Po odejściu z Urzędu Gminy wrócił na krótko do górnictwa, zapro-
ponowano Mu zastępstwo Prezesa w firmie EKO-ŻORY. 

Z ukończeniem 60 lat zakończył swoje życie zawodowe, udziela-
jąc się społecznie, został Prezesem Koła Emerytów i Rencistów w Łazi-
skach, za jego kadencji odbyło się wiele spotkań i wyjazdów. Nasi se-
niorzy mogli skorzystać z kursu komputerowego, ucząc się posługi-
wać laptopem i komputerem.

Strona zawodowa, społeczna jego życia była ważna, ale nigdy nie 
zabiegał o zaszczyty, starał się być człowiekiem życzliwym, pomoc-
nym, prawym. Najbardziej kochał swoją rodzinę, dla niej zrobiłby 
wszystko, ona dawała Mu szczęście.

Zmarł nagle w Raciborskim Centrum Kardiologii 29 lipca 2021 roku. 

UDOKUMENTUJ OPŁATĘ 
W PUNKCIE SELEKTYWNEJ 

ZBIÓRKI ODPADÓW 
KOMUNALNYCH

W związku ze znacznym nasileniem się w ostatnim czasie przy-
padków „podrzucania” odpadów komunalnych do Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skrbeńsku przez oso-
by spoza terenu gminy Godów informuje się, że w celu właści-
wej identyfikacji osób dostarczających odpady do punktu nale-
ży przedłożyć do wglądu: 

•	dokument potwierdzający ostatnią wpłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi lub informację z Urzędu Gminy Godów 
o wysokości naliczonych opłat za odbiór odpadów,

•	właściciel powinien wylegitymować się dokumentem 
potwierdzającym tożsamość, aby wyeliminować osoby 
podszywające się pod mieszkańców gminy Godów. 

Przypomina się, że zgodnie z §2 pkt. 1 i 2 załącznika do uchwa-
ły Rady Gminy Godów Nr XVIII/113/2020 z dnia 30 marca 2020 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nie-
ruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uisz-
czoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi – to właściciel nieruchomości zamiesz-
kałej na terenie gminy Godów dostarcza odpady do punktu oraz 
zobowiązany jest do okazania dokumentu potwierdzającego 
uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Jednocześnie informuje się, że od dnia 17 lipca 2021 r. zmienio-
no organizację ruchu na terenie PSZOK, co w znacznym stopniu 
powinno ułatwić jego użytkowanie.

Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Komunalnej
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TEATRZYKU 
NASZ MALUTKI 
ROŚNIJ DUŻY 

OKRĄGLUTKI... 
Teatr Naszej Wyobraźni i grupa taneczna Anava rosną, że aż strach, 

ale my nie zrobimy „bach”, tylko... 
Być może trudno w to uwierzyć, ale Teatr Naszej Wyobraźni roz-

poczyna 14. sezon artystyczny, a grupa taneczna Anava – 9. Nie da 
się ukryć, że początki działalności obu grup nie były łatwe. Zaledwie 
8 osób tworzyło pierwszy skład teatru, dziś to prawie 40, a chętnych 
znacznie więcej. Podobnie było z grupą taneczną, pierwsze kroki sta-
wiało 15 osób w OK Skrbeńsko, teraz to ponad 80 tancerzy. Jak widać, 
talentów w gminie nie brakuje, chociaż od pewnego czasu na zajęcia 
uczęszczają też dzieci z innych części powiatu wodzisławskiego. 

Idea tańca jako sztuki, której celem jest zdobycie serca publiczno-
ści, a nie sportu, w którym liczą się puchary, ma coraz więcej zwolenni-
ków. Bo przecież powodów do rywalizacji w życiu nie brakuje. Taniec 
i teatr mają cieszyć, a zajęcia mają doskonalić koordynację ruchową, 
wyobraźnię przestrzenną, poczucie rytmu, dodawać pewności siebie, 
pomagać radzić sobie w sytuacjach stresowych. Na zajęciach tanecz-
nych nie brakuje m.in. elementów baletu, techniki wolnej, disco dance 
itp., a na zajęciach teatralnych – zajęć z dykcji, improwizacji i technik 
zapamiętywania. W miłej atmosferze, w towarzystwie koleżanek i ko-
legów dzieci doskonalą swój warsztat, a efekty prezentują nie tylko na 
lokalnych scenach. Wielokrotnie członkowie grup mieli okazję zapre-
zentować się w programie TVP3 „Pokój na poddaszu”. Jedną z najwięk-
szych przygód była wizyta Pierwszej Damy w OK Gołkowice i rewizy-
ta w stolicy, gdzie dzieci prezentowały autorski spektakl „Oj-czy-zna” 
przygotowany specjalnie na tę okazję. Teatr i grupy taneczne mocno 
angażują się w edukację kulturalną dzieci. Niejednokrotnie tworzyły 
przedstawienia skierowane do najmłodszych widzów, których celem 
było np. zapoznanie z twórczością Jana Brzechwy. Teatr Naszej Wy-
obraźni wspólnie z ZPiT „Vladisalvia” wystąpił dla ponad 3000 widzów 
z programami prezentującymi skarby polskiej kultury ludowej. To wła-
śnie teatr we współpracy z gminnymi przedszkolami stworzył postać 
legendarnego Beleludka. Jedno jest pewne – na zajęciach Anavy i Te-
atru Naszej Wyobraźni nie można się nudzić. Niestety, w ostatnich la-
tach nabory do zespołu były bardzo ograniczone. Chętnych było wie-
lu, miejsc prawie brak, bo wszystkie zajęte były przez osoby, które 
chciały kolejny rok kontynuować przygodę z grupami. 

W tym roku pełni nadziei ruszamy z zapisami do nowych grup. Ten 
sezon będzie nieco inny. Kadrę instruktorską zasilą dwie nowe do-
świadczone na scenie osoby. Godziny zajęć zostaną wydłużone, aby 
jeszcze mocniej doskonalić taneczne i aktorskie umiejętności. Już te-
raz zachęcamy do zapisania swoich pociech na nasze zajęcia. Propo-
zycji mamy wiele. Dzieci w wieku od 3 do 6 lat zapraszamy do grupy 
taneczno-wokalnej, gdzie poprzez zabawy rytmiczno-baletowe naj-
młodsi będą poznawać układy taneczne, a dodatkowo nauczą się śpie-
wać ciekawe piosenki. Dla tych odrobinę starszych – w wieku od 6 do 
9 i od 10 do 15 lat – proponujemy dwie grupy taneczne, gdzie podczas 
zajęć poruszymy każdy mięsień, przekroczymy granice swoich możli-
wości i tworzyć będziemy układy, które, mamy nadzieję, oczarują pu-
bliczność. Dla miłośników teatru w tym roku ruszamy z trzema grupa-
mi. Po raz kolejny wystartują zajęcia grupy JUNIORY (7-12 lat) i SENIO-
RY (13-18 lat). Nowością będzie PRZEDSZKOLE TEATRALNE (3-6 lat) – na 
próbach zajmiemy się przygotowywaniem nowicjuszy do wejścia na 
scenę. Pomożemy im nabrać pewności siebie, rozbudzimy kreatyw-
ność i potrenujemy pamięć, pamiętając o dobrej dykcji. To oczywiście 
nie wszystko. Najlepiej sprawdzić samemu i przekonać się, że ekipa Te-
atru Naszej Wyobraźni i Anavy to SUPERTEAM. 

Zapisy osobiście w OK Gołkowice już od 30 sierpnia. Start zajęć od 
15 września. Uwaga! O przydziale do grup decydują instruktorzy.

Dominika Brzoza-Piprek

DAMIAN SZEWCZYK 
NAGRODZONY

4 lipca pasjonaci fotografii z całego regionu spotkali się na II Ja-
strzębskim Maratonie Fotograficznym. Zwycięzcą tegorocznej rywa-
lizacji został skrzyszowianin Damian Szewczyk.

W konkursie udział wzięło 35 fotografów, którzy mieli do zrealizo-
wania trzy tematy fotograficzne: „Symetria”, „Zwykli ludzie” oraz „Po-
słuchaj, jak bije serce miasta”. Na każdy z tematów uczestnicy mieli po 
2 godziny.

Najwyżej ocenione zostały prace Damiana Szewczyka. II miejsce za-
jął Adrian Zawiślak, natomiast III – Cyprian Anuszkiewicz. Jury zdecy-
dowało także o przyznaniu wyróżnienia dla Krzysztofa Grabowskie-
go. Gratulujemy laureatom!

Organizatorem konkursu był Klub Fotograficzny Niezależni.

A.P.

Temat: Posłuchaj, jak bije serce miasta

Temat: Symetria

Temat: Zwykli ludzie
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V EDYCJA TOUR DE SILESIA 2021
JESTEŚMY NR 188

Wymagające podjazdy okraszone pięknymi widokami, niezapo-
mniana atmosfera oraz idealna pogoda. Tak w kilku słowach można 
streścić V edycję ultramaratonu rowerowego Tour de Silesia, która wy-
startowała w dniach 10-11 lipca z malowniczego Godowa. W ostatnich 
latach gminę Godów można uznać za jedną z najbardziej rowerowych 
na terenie całego województwa śląskiego. Wszystko za sprawą Żela-
znego Szlaku Rowerowego, który z dnia na dzień zyskuje coraz więk-
szą popularność wśród fanów jednośladów. Są jednak takie dwa dni 
w roku, podczas których ta atrakcja schodzi na dalszy plan. W tym se-
zonie miał to być weekend przypadający na 22-23 maja. Niestety, ob-
ostrzenia związane z pandemią COVID-19 wymusiły na organizatorach 
zmianę terminu. Dlatego kolarze z całej Polski zjechali do Godowa do-
piero na początku lipca, aby zmierzyć się ze swoimi słabościami na jed-
nym z trzech proponowanych dystansów. 

Pierwsza edycja Tour de Silesia odbyła się w 2017 roku. Na pomysł 
organizacji maratonu, który będzie promował walory województwa 
śląskiego, wpadli Sebastian Dusik oraz Paweł Pieczka. Maraton charak-
teryzuje się zmienną trasą, podczas każdej z edycji, która nie należy do 
najłatwiejszych. Pomimo tego co roku coraz więcej osób przybywa do 
Godowa, aby stanąć na starcie tej prestiżowej już imprezy. Nie inaczej 
było i w tym roku. Na listach startowych widniało ponad 640 nazwisk, 
zapisanych na dystansie 100 km, 300 km lub 500 km. 

Cała impreza zaczęła się już w piątek po południu. Po dwóch krót-
kich, lecz intensywnych burzach wyszło słońce, a powietrze zrobiło 
się lekkie. O 17.00 na obiekt sportowy w Godowie zaczęli przybywać 
pierwsi zawodnicy. Czekał na nich grill, napoje oraz pakiety startowe, 
które można było odebrać w biurze zawodów. Każdy z zawodników 
startujących na dystansie 300 km i 500 km otrzymał pamiątkowy bi-
don, chustę, numer startowy oraz plecaczek. Dla śmiałków rywalizują-
cych na dystansie 100 km upominki przygotował sklep rowerowy KO-
LARZ z Gołkowic. Dodatkowo serwisanci z tegoż sklepu regulowali ro-
wery uczestników tuż przed startem w sobotę oraz w niedzielę. Za po-
moc serdecznie dziękujemy! Tak piątkowy wieczór minął nam w mi-
łej i spokojnej atmosferze, pełnej pogaduszek oraz omawiania taktyki 
przed sobotnimi startami.

 W sobotę baza maratonu wstała bardzo wcześnie. Już o 6.00 pa-
nowie ze służby gminnej zamontowali bramę startową oraz namioty. 
Pogoda zapowiadała się idealnie – ciepło, bez opadów deszczu. Stop-
niowo parking zaczął zapełniać się samochodami zawodników, którzy 
po kolei meldowali się w biurze zawodów po odbiór pakietu. W tym 
miejscu serdecznie dziękujemy Paniom z Gminnego Centrum Kultury, 

Sportu i Turystyki za nieopisaną pomoc! Szykowanie rowerów, osta-
nie poprawki ubioru, napełnianie bidonów, pakowanie batoników czy 
też żeli w kieszonki – to z pewnością czynności, które wykonuje każdy 
zawodnik zaraz przed startem. Ostatnim punktem przed zameldowa-
niem się na linii startu jest odbiór urządzenia GPS, które służy do mo-
nitorowania pozycji zawodnika podczas maratonu. Na każdym z dy-
stansów zawodnicy muszą pokonać określoną trasę, więc taki moni-
toring jest niezbędny do weryfikacji przejazdów. Dodatkowo pozwa-
la bliskim na dopingowanie oraz monitorowanie miejsca swojego fa-
woryta. 

Równo o godzinie 7.30, po krótkiej odprawie technicznej, na tra-
sę 500 km rusza pierwsza grupa. Starty odbywają się co 5 minut po 
10 osób. Wpływ na taką formę startu mają przepisy o ruchu drogo-
wym, których zawodnicy muszą przestrzegać, gdyż cały maraton od-
bywa się w otwartym ruchu ulicznym. Na linię startu przybył nawet 
Wójt Gminy Godów – Pan Mariusz Adamczyk. Serdecznie dziękuje-
my za przybycie, przywitanie oraz doping zawodników! Na dystansie 
500 km wystartowało niespełna 80 śmiałków. Na pierwszych kilome-
trach czekały na nich małe podjazdy na drodze w kierunku Cieszyna. 
Kulminacyjnym punktem tego odcinka był bardzo stromy podjazd na 
Przełęcz pod Tułem. Łatwo nie było, lecz widoki wynagradzały trud. 
Następnie szybki zjazd i odpoczynek na pierwszym punkcie kontro-
lnym w Górkach Wielkich. Na dłuższym dystansie zawodnicy musie-
li zaliczyć 5 punktów. Obecność na nich jest obowiązkowa. Dodat-
kowo uczestnicy mogą uzupełnić swoje bidony, zjeść batona, wypić 
kawę czy też posilić się zupą lub drugim daniem. Wszystko tak, aby 
spokojnie mogli pokonać kolejne kilometry. Drugi odcinek trasy te-
goż dystansu można śmiało nazwać górskim. Kolarzy czekały podjaz-
dy pod zameczek w Wiśle, Jaworzynkę oraz Laliki. Kolejny punkt kon-
trolny czekał na zawodników w Węgierskiej Górce. Tam mogli liczyć na 
sporych rozmiarów kotlet z ziemniakami i surówką. Następne kilome-
try to dalej góry, które prowadziły w stronę Makowa Podhalańskiego 
do restauracji Kardamon, gdzie każdy mógł zjeść pyszną zupkę przed 
rozpoczęciem bardzo trudnego podjazdu. Nagrodą za jego pokona-
nie była widokowa trasa wzdłuż Zbiornika Świnna Poręba. Ostatnim 
górskim wyzwaniem na trasie był podjazd pod Kocierz. Z tego miej-
sca pozostało już raptem płaskie 200 km do mety. Ale najpierw szyb-
ki punkt na bardzo dobry obiad w Kętach. Końcowe 200 km zawodni-
cy pokonywali nocą. Dzięki temu ruch w pobliżu takich miejscowości 
jak Tychy, Kobiór czy też Orzesze był znikomy. Ostatnia pauza na trasie 
miała miejsce w Rybniku nad zalewem. Po zjedzeniu zupy pomidoro-
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wej pozostało 100 km wiodące po terenach nadodrzańskich. Na deser 
jeszcze podjazd pod Pogrzebień i ostatnia prosta do mety. Na dystan-
sie 500 km najszybszy w kategorii SOLO okazał się Wojtek Gubała (18h 
44min), natomiast w kategorii OPEN – Paweł Wygrabek (19h 07min). 
Dystans ten ukończyła także jedna zawodniczka – Anna Lis z czasem 
25h 30 min. Ogromne gratulacje dla najlepszych!

Dystans 300 km wystartował o godzinie 8.25. Trasa do punktu 
w Górkach Wielkich miała bardzo zbliżony przebieg do tej na najdłuż-
szym dystansie. Następnie odbijała w kierunku Bielska-Białej, gdzie po 
pokonaniu kilku mniejszych podjazdów na zawodników czekał Prze-
gibek – zdecydowanie największe wyzwanie na tej trasie. W nagro-
dę kilka kilometrów wzdłuż Jeziora Międzybrodzkiego i kolejny mały, 
sztywny podjazd pod Wielką Puszczę. I w ten sposób uczestnicy po-
konali największe trudności na trasie TdS MINI. W nagrodę posiłek na 
punkcie w Kętach i szybkie kilometry w stronę Rybnika, a następnie 
na terenach nadodrzańskich, podjazd pod Pogrzebień, który po wcze-
śniejszych podjazdach stał się tylko małą zmarszczką, i meta w Godo-
wie. Na tym dystansie jako pierwsza w kategorii kobiet SOLO przyby-
ła Wioleta Filipienko (12h 58 min), natomiast w kategorii kobiet OPEN 
– Agnieszka Trybała (12h 48 min). W kategorii mężczyzn SOLO zwycię-
żył Tomasz Wyciszczak (10h 37min), a w kategorii OPEN – Adrian Kosta-
rek (10h 44min). Ogromne gratulacje dla najlepszych!

Zawodnicy z dłuższych dystansów przybywali do Godowa przez 
całą noc. Tymczasem w niedzielny poranek o godz. 8.00 wystartował 
ostatni dystans – TdS FAMILY 100 km. Jak nazwa wskazuje, głównie 
chodzi tutaj o dobrą zabawę i pokonywanie własnych słabości. Trasa 
tegoż dystansu biegła po dobrze nam znanych terenach. Uczestnicy 
ruszyli w stronę Pielgrzymowic, a następnie przez Pniówek i Świerkla-
ny dotarli do Rybnika na punkt kontrolny. Tam mogli uzupełnić bido-
ny oraz zjeść kawałek bardzo dobrego ciasta. Dalsza część trasy pro-
wadziła wzdłuż Jeziora Rybnickiego i przez takie wioski jak Zwonowi-
ce, Raszczyce czy Pstrążna. Pierwsi zawodnicy meldowali się w Godo-
wie po ok. 4 h jazdy. Na mecie na każdego uczestnika czekał pamiątko-
wy medal oraz śląski obiod, który bez wątpienia jest jedną z najwięk-
szych atrakcji naszej imprezy! 

W tym miejscu chciałbym wszystkim serdecznie podziękować za 
pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia. Z roku na rok coraz wię-
cej osób się angażuje oraz nam pomaga. Raz jeszcze dziękuję wła-
dzom Gminy Godów, Policji za pilnowanie porządku oraz klubowi LKS 
OLZA Godów. Dziękujemy także naszym rodzinom za wsparcie, eki-
pom filmowym i fotografom. Nie pozostaje mi nic innego, jak zapro-
sić Was wszystkich na kolejną edycję TdS, która na pewno odbędzie się 
w 2022 roku. Szczegóły, jak i wiele innych informacji na naszej stronie 
www.tourdesilesia.pl.

ZAPRASZAMY!

Fo
t. 

G
CK

Si
T 

w
 G

od
ow

ie
Fo

t. 
G

CK
Si

T 
w

 G
od

ow
ie

Fo
t. 

G
CK

Si
T 

w
 G

od
ow

ie

Fo
t. 

G
CK

Si
T 

w
 G

od
ow

ie

Fo
t. 

G
CK

Si
T 

w
 G

od
ow

ie

Fo
t. 

G
CK

Si
T 

w
 G

od
ow

ie



z życia gminy8 JESTEŚMY NR 188

EKOKOLONIJO 
– MIĘDZYPOKOLENIOWA 

EKOLOGIA
Zróbmy coś dla nas i przyrody wokół nas! Włącz się i pomóż nam za-

projektować oraz pielęgnować zielnik!
„Projekt EkoKolonijo – międzypokoleniowa ekologia” zakłada za-

gospodarowanie skarpy przy Ośrodku Kultury w Skrbeńsku w rośli-
ny jadalne oraz hotele dla owadów. Projekt skierowany jest do osób 
młodszych i starszych gotowych do działań ekologicznych.

Głównym celem projektu jest edukacja ekologiczna poprzez stwo-
rzenie ogólnodostępnego zielnika, z którego będą mogli korzystać 
wszyscy mieszkańcy gminy Godów oraz turyści odwiedzający sołec-
two Skrbeńsko. Na skarpie ekologicznej umieszczone zostaną również 
domki dla owadów.

Projekt przyczyni się do zwiększenia świadomości ekologicznej, 
wyrobienia wrażliwości ekologicznej oraz budowania odpowiedzial-
ności społecznej poprzez dbanie o wspólne dobro. Aby tego doko-
nać, zorganizowany zostanie cykl wykładów i warsztatów ekologicz-
nych dla grupy projektowej Kamelki, którą tworzyć będą dzieci i mło-
dzież gminy Godów. 

Podsumowaniem wspólnej pracy będzie Piknik Ekologiczny, w ra-
mach którego będzie można podziwiać efekty warsztatów w formie 
wystawy prac w Ośrodku Kultury w Skrbeńsku. Piknikowi towarzyszyć 
będzie występ lokalnej grupy artystycznej.

Zachęcamy do dołączenia!
A.P.

RODZINNY PIKNIK W PODBUCZU
Dopisała pogoda. Dopisali uczestnicy. Za nami niedzielny Piknik 

Rodzinny w Podbuczu. Festyn rozpoczął się występem tanecznej gru-
py Anava – byliście fantastyczni! Na scenie zaprezentowały się tak-
że zespoły działające w gminie Godów: Zespół Podbuczanki oraz Go-
spodynki pod kierownictwem Daniela Szkatuły, które zaprezentowa-
ły znane i lubiane przez wszystkich pieśni i przyśpiewki. W trakcie pik-
niku można było skorzystać z mnóstwa atrakcji dla małych i dużych. 
Emocje wśród dzieci sięgnęły zenitu, gdy na scenie pojawił się gość 
specjalny – Świnka Pepa. Szaleństwom nie było oczywiście końca na 
dmuchanej zjeżdżalni – tak przecież uwielbianej przez dzieci. Oprócz 
tego na festynie można było samemu wykonać kolczyki z modeliny 
pod czujnym okiem Doroty Welcel. KGW Fajne Babeczki w Podbuczu 
zadbały o dobrą kawę, jak i odrobinę słodyczy dla uczestników pikni-
ku. Wszystkim przybyłym gościom serdecznie dziękujemy, a w szcze-
gólności delegacji z KGW Gołkowice za przybycie i udział w wydarze-
niu.

Gabriela Krzyształa

12 lipca 2021 roku została podpisana umowa z pracownią projek-
tową Askor Studio architekt Joanna Korbel z Rydułtów na wykona-
nie dokumentacji projektowej Przedszkola czterooddziałowego w Ła-
ziskach. Termin zakończenia realizacji zadania wyznaczono na dzień 
10 grudnia 2021 r.

Budynek projektowanego przedszkola będzie częściowo podpiw-
niczony, z poddaszem użytkowym, w konstrukcji tradycyjnej, muro-
wanej z dachem czterospadowym. Elewacje oraz bryła budynku zo-
staną zaprojektowane w taki sposób, aby wizualnie wkomponował się 

NOWE PRZEDSZKOLE W ŁAZISKACH
on w charakter otoczenia oraz istniejącego budynku Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego.

Powierzchnia zabudowy wynosić będzie ok 800 m2, planowany 
sposób ogrzewania gazowy.

Projekt będzie uwzględniał wymagania dostępności osób z niepeł-
nosprawnościami.

Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Godów
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NASI NA MISTRZOSTWACH 
EUROPY JUDO KATA

Troje zawodników z UKS Judo i Ju-Jitsu Łaziska reprezentowało 
nasz kraj podczas Mistrzostw Europy Judo Kata, które odbyły się 3 i 4 
lipca 2021 r. w Józefowie koło Warszawy: Wiktoria Błatoń w parze z Ke-
vinem Jeremiaszem i Sebastian Gembalczyk w parze z trenerką Be-
atą Sypniewską (UKS Judo Pawłowice). Sebastian Gembalczyk z Beatą 
Sypniewską zajęli 2. miejsce i zdobyli tytuł wicemistrzów Europy! Zo-
stali pokonani przez aktualnych wicemistrzów świata – reprezentan-
tów Holandii.

W kategorii juniorów Wiktoria Błatoń i Kevin Jeremiasz zajęli 
4. miejsce. Do medalu zabrakło im tylko 2 punktów. Trzymamy kciuki 
za naszych juniorów i wierzymy, że medale z takich imprez to kwestia 
czasu. Sama kwalifikacja i powołanie do Kadry Narodowej było wiel-
kim sukcesem młodych zawodników.

Michał Kuczak

Wicemistrzowie Europy: Beata Sypniewska i Sebastian Gembalczyk

Wiktoria Błatoń i Kevin Jeremiasz na Mistrzostwach Europy
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JUBILEUSZ STRAŻAKÓW 
Z GODOWA

4 lipca bieżącego roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Go-
dowie obchodziła uroczysty jubileusz 110-lecia jej powstania. Uroczy-
stość zaczęła się od mszy świętej w intencji członków OSP w Godo-
wie zorganizowanej w kościele parafialnym przez księdza proboszcza 
Krzysztofa Wrodarczyka. W mszy świętej uczestniczyli nie tylko stra-
żacy wraz z ich dwoma sztandarami, ale również ich rodziny oraz za-
proszeni goście. Następnie obchody jubileuszu zostały przeniesione 
do remizy OSP Godów. Po przywitaniu zgromadzonych strażaków i za-
proszonych gości została przedstawiona krótka historia powstania ich 
jednostki oraz omówienie ważnej roli, jaką pełnią strażacy-ochotni-
cy. Później nadszedł czas na rozdanie medali „Za Zasługi dla Pożarnic-
twa” oraz odznak „Za wysługę lat”. Tuż przy końcu został oddany głos 
zaproszonym gościom, którzy podziękowali strażakom-ochotnikom 
z Godowa za niesienie bezinteresownej pomocy w czasie pożarów, na-
wałnic, powodzi czy wypadków drogowych. Na zakończenie zrobiono 
kilka pamiątkowych zdjęć wszystkich zgromadzonych tuż przed remi-
zą. Ze względu na obostrzenia liczba osób biorących udział w uroczy-
stości musiała zostać ograniczona, co spowodowało, że uroczystość 
nie była tak hucznie świętowana jak w latach poprzednich.

Prezes OSP Godów
Krzysztof Krzyżok
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MŁODZI: 
ZWYCZAJNIE 

NIEZWYCZAJNI
Nazywam się: Alicja Salamon.
Mieszkam: w Krostoszowicach.
Mam lat: 12.
Moja pasja to: rysowanie. 
Wszystko zaczęło się od: tego, że projek-
towałam ubrania. Zawsze miałam przy so-
bie dużo szkicowników. Potem zaczęłam 
rysować i stało się to moją pasją. 
Moja pasja jest dla mnie: rysowanie 
jest nie tylko hobby, jest dla mnie zaba-
wą i przyjemnością. Interesuję się tym od 
najmłodszych lat. Uwielbiam rysować i je-
stem pewna, że będę robić to do końca ży-
cia, to moja odskocznia od rzeczywistości, 
nauki i trudnych chwil. Kiedy się nudzę, od 
razu zaczynam rysować. Mogę przenieść 
moje emocje na kartkę. W przyszłości 
chciałabym tworzyć piękne obrazy, aby wszyscy mogli je podziwiać.
Trzy słowa, które mnie opisują: miła, utalentowana, zaradna. 
W przyszłości chciałabym: coraz bardziej doskonalić moje umiejęt-
ności, rysować jak najlepiej. Chciałabym również iść do szkoły pla-
stycznej. 

JESTEŚMY NR 188

SPOTKANIE POD WIATĄ

„Covid spowodował, że siedzieliśmy długo w domach, a z pewno-
ścią to, że nie mogliśmy się przez długi czas spotykać. Rok 2020 był 
rokiem jubileuszu 60 lat istnienia KGW w Godowie. Miały być hucz-
ne obchody, uroczystość, ale niestety sytuacja zmusiła nas do odwo-
łania i przełożenia imprezy. Musiałyśmy bardzo ograniczyć naszą dzia-
łalność, nad czym ogromnie wszystkie członkinie ubolewały. Odwo-
łane kiermasze, dożynki, jarmarki – to wszystko bardzo nas zasmuci-
ło, gdyż zawsze bardzo chętnie i czynnie włączamy się w uczestnic-
two. Obecna poprawa sytuacji pandemicznej była bodźcem do zorga-
nizowania spotkania dla naszych gospodyń” – mówi jedna z członkiń 
zarządu KGW Godów. „Spontanicznie podjęłyśmy decyzję o organiza-
cji spotkania pod wiatą”.

Dla większości Pań była to okazja do spotkania się z koleżankami po 
ponadrocznej przerwie. W plenerze omówiono sprawy organizacyjne, 
sprawy bieżące, zaplanowano również działania związane z organiza-
cją zaległego jubileuszu. 

Po części oficjalno-organizacyjnej był czas na ploteczki przy kawie 
i pysznych ciastach. Zwieńczeniem spotkania Pań z KGW Godów był 
grill.

Iwona Długi

Spotkanie pod wiatą

Alicja Salamon
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ARTYSTYCZNY PLENER NAD OLZĄ

GMINA WCZORAJ I DZIŚ

Kaplica cmentarna. Gołkowice, 1981 r. Kaplica cmentarna. Gołkowice, 2021 r.
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