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Godów ● Gołkowice ● Krostoszowice ● Łaziska ● Podbucze ● Skrbeńsko ● Skrzyszów
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NESTORZY NASZEJ GMINY

Styczeń – pierwszy miesiąc roku 2022 przyniósł w gminie Godów 
szczególne wydarzenie – mieszkanka Gołkowic Pani Elżbieta Zaremba 
świętowała 90. urodziny.

Tak wspaniały jubileusz urodzin symbolizuje cały wiek wypełnio-
ny codziennymi radościami i troskami, a także pracą i poświęceniem 
dla dobra bliskich.

Wójt Gminy osobiście przekazał Jubilatce życzenia zdrowia i długo-
wieczności wraz ze skromnym upominkiem, podkreślając tym samym 
wyjątkowość tego jubileuszu.

Pani Elżbieta ma od dawna swoją receptę na długowieczność - to 
pogoda ducha, życzliwość dla innych i najważniejsze – miłość do sło-
wa, bo jak mówi sama Jubilatka: “Wiersze to dla mnie po prostu ży-
cie”. Pani Elżbieta otoczona jest wyjątkową opieką i troską ze strony 
bliskich osób, a ciepła, rodzinna atmosfera jest jednym z najlepszych 
przepisów na dobre samopoczucie.

Jest nam niezmiernie miło, że możemy wspólnie cieszyć się z osiągnię-
cia przez mieszkankę naszej gminy tak wspaniałego wieku. Szanownej Ju-
bilatce życzymy dużo zdrowia i wewnętrznej siły, która pozwoli jej przyj-
mować każdy kolejny dzień życia z optymizmem.

Agnieszka Pustelnik
Kierownik USC w Godowie

JUBILATKA ELŻBIETA ZAREMBA
Pani Elżbieta urodziła się w Pionkach w rejonie Puszczy Kozienic-

kiej. Ukończyła studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Potem 
pracowała na Śląsku. Najpierw jako nauczycielka w Rudzie Śląskiej, 
a następnie, aż do emerytury, była wykładowcą w Instytucie Kształce-
nia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Katowicach.

Pisaniem wierszy i opowiadań pasjonowała się od wczesnej młodości. 
Należała do Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Jastrzębiu-
Zdroju. Jest współautorką kilku wydanych tam almanachów poetyckich. 
Jest również laureatką Nagrody Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie 
Kultury w latach 2007-2009, która przyznawana jest za osiągnięcia w dzie-
dzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 

Pani Elżbieta jest wyjątkowym człowiekiem – to osoba twórcza, wraż-
liwa i niezwykle ciepła. Ofiarowuje innym to, co jest w życiu najcenniej-
sze: miłość, przyjaźń, troskę i odpowiedzialność za drugiego człowieka.

Samodzielnie wydała dwa tomiki wierszy: Zwierzenia (2006) oraz 
Wiersze (2015), jest też po trochu malarką – sama wykonuje ilustracje 
do swoich książek. Swoją twórczość prezentuje w szkołach, domach 
kultury i bibliotekach.

Inspirację do refleksji poetyckiej, jak sama autorka mówi, podsu-
wa jej samo życie i z tej potrzeby tworzenia powstał właśnie tomik – 
„Zwierzenia”, w którym tytułem wstępu czytamy:

Piszę zwyczajnie,
bez wielkich przenośni,
wyrażam myśli
jak mogę najprościej,
uczucia najskrytsze
w wiersze zamieniam
i to są właśnie
moje zwierzenia.

Źródło: Opracowane na podstawie informacji rodziny
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PÓŁ TYSIĄCA WYMIENIONYCH 
KOTŁÓW I SETKI UMÓW NA INNE 

DZIAŁANIA EKOLOGICZNE
Tylko w minionym roku właściciele budynków jednorodzinnych na 

terenie gminy Godów zrealizowali prawie 500 inwestycji ze wsparciem 
finansowym Urzędu Gminy w Godowie, polegających na wymienie 
starego źródła ogrzewania na nowoczesne ekologiczne źródła, speł-
niające obowiązujące normy prawne.

1 MLN 875 TYS. ZŁ NA WYMIANĘ STARYCH KOTŁÓW
Łącznie w 2021 r. mieszkańcy w ramach Programu Ograniczenia Ni-

skiej Emisji podpisali z Gminą 519 umów. Ostatecznie zrealizowali 494 
inwestycje. W domach zostało zainstalowanych 257 kotłów gazowych, 
206 kotłów węglowych 5. klasy, 20 pomp ciepła i 11 kotłów na pellet. 
Gmina przeznaczyła na ten cel 1 875 000 zł, z czego 1 000 000 zł wy-
nosiła pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej.

– Te liczby pokazują, że zarówno mieszkańcy gminy, jak i my, jako 
samorząd bardzo poważnie podchodzimy do konieczności poprawy 
stanu powietrza – podkreśla Mariusz Adamczyk, wójt Gminy Godów, 
zaznaczając, że również w roku bieżącym gmina nie rezygnuje z pro-
ekologicznych działań.

SĄ ŚRODKI NA KOTŁY GAZOWE
PONE na rok 2022 zakłada wymianę 130 starych, nieekologicznych 

źródeł ciepła. W domach planuje się zainstalować 110 kotłów gazo-
wych, 10 kotłów na pellet i 10 pomp ciepła. Nabór trwa i ma charakter 
ciągły, aż do wyczerpania środków w budżecie gminy przeznaczonych 
na ten cel, maksymalnie jednak do 15 października 2022 r. Na dzień 
2 lutego pozostały środki na 23 kotły gazowe. Zaplanowana kwota 
środków finansowych w budżecie Gminy na ten rok wynosi 520 000 zł. 
Wysokość dotacji wynosi 3 tys. zł w przypadku wymiany na biomasę 
(pellet), 4 tys. zł w przypadku wymiany na kocioł gazowy lub 5 tys. zł 
w przypadku wymiany starego źródła ciepła na pompę ciepła. W ubie-
głym roku można było również uzyskać 3 tys. zł na wymianę starego 
kotła na nowoczesny kocioł węglowy.

DUŻE ZAINTERESOWANIE PUNKTEM KONSULTACYJNYM 
„CZYSTEGO POWIETRZA”

Mieszkańcy bardzo chętnie korzystają również z możliwości, ja-
kie daje im działalność Punktu Konsultacyjnego „Czyste Powietrze” 
w Urzędzie Gminy. Działalność punktu została zainaugurowana we 
wrześniu 2020 r. i od tego momentu mieszkańcy gminy złożyli w nim 
824 wnioski, z tego 123 w roku 2020, 675 wniosków w roku 2021 i 26 
wniosków w styczniu bieżącego roku. Ponadto w pierwszym miesiącu 
tego roku w punkcie odbyło się 98 konsultacji.

Na 100 gmin sklasyfikowanych w rankingu programu „Czyste Po-
wietrze” za III kwartał 2021 r. – pod względem liczby złożonych wnio-
sków przypadających wszystkie na gospodarstwa domowe – liderem 
została właśnie Gmina Godów.

TRWAJĄ KONTROLE KOTŁOWNI
Zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej województwa śląskie-

go obowiązującej od 1 września 2017 r. kotły eksploatowane powyżej 
10 lat (wiek użytkowanego kotła liczy się wg stanu na dzień 1 września 
2017 roku, tj. momentu, od którego obowiązuje uchwała antysmogo-
wa) oraz kotły nieposiadające tabliczki znamionowej należało wymie-
nić do końca 2021 r.

Od początku roku urzędnicy wykonali dwanaście kontroli kotłowni 
na terenie gminy Godów. W dwóch przypadkach sprawa została prze-
kazana policji. Kontrole na terenie gminy dokonywane są na zgłosze-
nie oraz wyrywkowo w przypadku, kiedy ogłaszany jest alarm smogo-
wy. Alarm smogowy jest zaś ogłaszany przy przekroczeniu średniodo-
bowej wartości 150 mikrogramów na m sześc. dla pyłu PM10. Z kolei 
poziom informowania ustalono na 100 mikrogramów.

(a)

LUTY 2022

TERMOMODERNIZACJA 
SP GOŁKOWICE NA PÓŁMETKU
Prace budowlane związane z termomodernizacją budynku Szko-

ły Podstawowej w Gołkowicach zbliżają się do półmetka. Przebiega-
ją bez przeszkód.

SZEROKI ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH
Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Szkoły 

Podstawowej w Gołkowicach zakłada m.in. ocieplenie ścian zewnętrz-
nych, stropodachów, ścian poniżej poziomu terenu, częściową wy-
mianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont pokrycia dachowego, re-
mont kominów, zabezpieczenie dylatacji, wymianę rynien i rur spusto-
wych, tynkowanie, wymianę zadaszeń nad drzwiami wejściowymi, ro-
boty związane z instalacjami elektrycznymi w kotłowni, instalację od-
gromową, przebudowę wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej. Za-
planowano ponadto wykonanie prac towarzyszących, tj. zagospoda-
rowania terenu, w szczególności demontaż starego ogrodzenia i mon-
taż nowego wraz z bramami i furtkami, roboty brukarskie oraz robo-
ty wykończeniowe, w tym kafelkowanie szatni i sanitariatów, wymianę 
ścianek systemowych, balustrad i malowanie wnętrz.

SZKOŁA W NOWEJ ODSŁONIE
Największym zakresem prac objęta została starsza część szkolnego 

obiektu, tzw. stara szkoła. Do tej pory wymienione zostały tam okna i in-
stalacja centralnego ogrzewania. W dalszym etapie prac odświeżone zo-
staną wszystkie wnętrza dawnej szkoły podstawowej, łącznie z przebu-
dową sanitariatów. W nowej kotłowni, która powstała w części dawne-
go przedszkola, zainstalowano dwa nowe kotły gazowe o łącznej mocy 
400 kW. Obecnie realizowane są procedury związane z uruchomieniem 
przyłącza gazowego. Przejście na ogrzewanie gazowe oznaczać będzie 
rezygnację z dotychczasowego ogrzewania węglowego.

Dodatkowo cały obiekt zostanie docieplony. Ściany zewnętrzne 
pokrywane są obecnie wełną mineralną. Styropapą pokryta zosta-
ła już starsza część budynku i mała sala gimnastyczna. Ściany, które 
w toku dotychczas wykonanych prac zostały ocieplone, na bieżąco zy-
skują nową elewację.

– Prace przebiegają bez przeszkód, budynek szkoły w połowie zo-
stał już ocieplony. Współpraca z firmą wykonawczą przebiega bardzo 
dobrze - ocenia Waldemar Paszylka, dyrektor Szkoły Podstawowej im. 
Porucznika Pilota Franciszka Surmy w Gołkowicach.

W związku z tym, że w środku starszej części szkoły prowadzone są 
prace budowlane i część szkoły została wyłączona z użytku, ucznio-
wie klas 1-3 uczą się obecnie w systemie dwuzmianowym. Z kolei dla 
uczniów klas 4-8 dedykowana została na czas remontu nowsza część 
szkoły, czyli dawne gimnazjum, gdzie nie są realizowane prace we-
wnątrz. Istotniejszych utrudnień dla uczniów udało się uniknąć.

TERMOMODERNIZACJA I REMONT GENERALNY
Prace budowlane realizuje firma F-Bud Sp.J. z Wodzisławia Śl. 

W przetargu wyceniła koszt wykonania robót na 4 575 442 zł. Gmina 
Godów pozyskała środki unijne z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Śląskiego w kwocie 2 446 143 zł i czynić będzie 
jeszcze starania o dodatkowe dofinansowanie. – Dzięki realizacji tego 
projektu, będzie to kolejny obiekt użyteczności publicznej na tere-
nie gminy Godów, który zyska nie tylko na efektywności energetycz-
nej, ale przejdzie praktycznie generalny remont – podkreśla Mariusz 
Adamczyk, wójt Gminy Godów.

(a)

Na bieżąco ocieplane i tynkowane są kolejne ściany budynku
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Próchnica zębów to bardzo duży problem, nie tylko ze względów 
estetycznych - wpływa ona na stan całego organizmu człowieka. Sto-
matolodzy od lat ostrzegają przed skutkami zaniedbań w zakresie hi-
gieny jamy ustnej, powstają programy i projekty, które mają na celu 
przełamać lęk przed dentystą i zachęcić dzieci do dbania o uzębienie. 
Jednym z takich programów jest Ogólnopolski Program Ministerstwa 
Zdrowia „Dentobus”. Do placówek oświatowych, głównie w mniej-
szych miejscowościach, przyjeżdża w pełni wyposażony mobilny ga-
binet stomatologiczny, w którym najmłodsi mogą sprawdzić stan swo-
ich zębów. Z wizyty kolorowego Dentobusa mogły skorzystać rów-

„Przeczytam 52 książki w 2021 roku” to akcja czytelnicza, która od-
była się po raz drugi w naszej bibliotece, a jej celem było propagowa-
nie czytelnictwa wśród dorosłych oraz samodzielnie czytających dzie-
ci. Tematyka przeczytanych książek i ich forma nie były narzucone. 

W dniu 21 stycznia 2022 r. miało miejsce podsumowanie wyzwania, 
w którym uczestniczył Wójt Gminy Godów pan Mariusz Adamczyk. 

W akcji wzięło udział 139 czytelników, w tym 22 dzieci, którzy złoży-
li 186 list zawierających tytuły przeczytanych książek. 

Łącznie uczestnicy akcji przeczytali 9 672 książki.

Fo
t. 

PP
 B

aj
ko

w
e 

W
zg

ór
ze

 w
 S

kr
zy

sz
ow

ie

Fo
t. 

PP
 B

aj
ko

w
e 

W
zg

ór
ze

 w
 S

kr
zy

sz
ow

ie

Fo
t. 

BG
P 

w
 G

od
ow

ie

Podsumowanie akcji „Przeczytam 52 książki w 2021 roku”

Dentobus w „Bajkowym Wzgórzu”

PODSUMOWANIE AKCJI 
„PRZECZYTAM 52 KSIĄŻKI W 2021 ROKU”

DENTOBUS W „BAJKOWYM WZGÓRZU”! 
nież dzieci z Przedszkola Publicznego „Bajkowe Wzgórze” w Skrzyszo-
wie. Każdy przedszkolak, po wcześniejszej zgodzie rodziców, podda-
ny został badaniu kontrolnemu. Pani stomatolog sprawdzała zarówno 
stan zębów, jak i zgryz. Wszystkie dzieci były bardzo dzielne i chętnie 
współpracowały z dentystą. W nagrodę dostały naklejkę „Dzielnego 
Pacjenta”, a rodzice – informację dotycząca stanu uzębienia pociechy. 
Mamy nadzieję, że to nie ostatnia wizyta Dentobusa w naszej placów-
ce, a nasi przedszkolacy będą mieli zdrowe i mocne zęby!

Magda Kiełbasa, Karolina Krakowczyk

Uczestnicy akcji reprezentowali wszystkie sołectwa naszej gminy: 
Godów – 19 osób, Gołkowice – 38 osób, Skrzyszów – 37 osób, Skrbeń-
sko – 12 osób, Krostoszowice – 5 osób, Podbucze – 1 osoba, Łaziska – 
22 osoby. 5 osób było spoza naszego terenu: Wodzisław Śląski – 3 oso-
by, Gorzyczki – 1 osoba, Jastrzębie-Zdrój – 1 osoba. 

Najaktywniejszym czytelnikiem okazała się pani Maria Musińska, 
która w minionym roku przeczytała 312 książek, składając 6 pełnych list.

Za podjęcie wyzwania i realizację czytelniczych planów w 2021 r. dla 
każdego uczestnika akcji przygotowano podziękowanie oraz upominek.

Ponadto wyłoniono 16 osób, które zostały nagrodzone kartami po-
darunkowymi Księgarni ORBITA w Rybniku, a są nimi: Maria Musińska, 
Barbara Grim, Iwona Szczodry, Kornelia Caniboł, Lucyna Długi, Danuta 
Urbisz, Genowefa Brzoza, Grażyna Cichy, Ewa Duśko, Justyna Jankow-
ska, Ewa Król, Anna Krzysztofczyk, Aurelia Kubica, Anita Moczała, Ma-
ria Piechaczek-Borkowska, Aniela Szczeponek.

Serdecznie wszystkim dziękujemy za uczestnictwo w ubiegłorocz-
nej akcji „Przeczytam 52 książki w 2021 roku”. Gratulujemy wytrwa-
łości i sukcesu, który jednocześnie przełożył się   na obraz czytelnic-
twa w naszej gminie. Pierwsze nagrody i upominki już zostały odebra-
ne. Z radością czekamy na spotkanie z pozostałymi najaktywniejszy-
mi czytelnikami.

Zapraszamy również do udziału w tegorocznej akcji „Przeczytam 
52 książki w 2022 roku”.

Aby wziąć w niej udział, wystarczy odwiedzić jedną z naszych 6 bi-
bliotek publicznych, odebrać formularz listy i zapisywać tytuły prze-
czytanych książek, a następnie pełną listę złożyć w bibliotece.

Podsumowanie akcji już za rok!
B. Holesz
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CEEB - Złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków 
jest obowiązkowe

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

PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW!

1 lipca 2021 roku ruszył powszechny spis źródeł ciepła, o którym 
musi pamiętać każdy właściciel lub zarządca budynku/lokalu który 
posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW. Złożenie deklaracji do Central-
nej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) jest obowiązkowe. Mamy 
na to czas tylko do 30 czerwca 2022 r. 

Ustawą z dnia 28 października 2020r. o zmianie ustawy o wspiera-
niu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw /Dz. 
U. poz. 2127/ utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków 
i nałożono nowe obowiązki na właścicieli/zarządzających budynka-
mi lub lokalami. Za jej stworzenie, wdrożenie i prowadzenie odpowie-
dzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

CZYM JEST DEKLARACJA?
To rodzaj ankiety w której podaje się:

•	 imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub 
lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;

•	adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło 
ciepła lub źródło spalania paliw;

•	 informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie 
nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich 
przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;

•	numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
•	adres e-mail (opcjonalnie).

KOGO DOTYCZY DEKLARACJA?
Każdego właściciela lub zarządcę budynku lub lokalu, zarówno 

mieszkalnego jak i niemieszkalnego, które posiadają źródło ciepła 
o mocy do 1 MW.

KIEDY NALEŻY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ?
Dla nowo powstałych budynków termin ten wynosi 14 dni. Dla budyn-

ków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma czas na złożenie deklara-
cji do 30 czerwca tego roku. Uwaga! Obowiązek złożenia deklaracji jest na-
łożony ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie grozi kara grzywny, 
która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. 

JAK MOŻEMY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ?
W formie elektronicznej – żeby to zrobić należy posiadać profil za-

ufany albo podpis elektroniczny. Jest to najszybszy oraz najwygod-
niejszy sposób. Deklarację należy złożyć na stronie: https://ceeb.gov.pl 

Deklarację może też złożyć w formie papierowej – wypełniony do-
kument można wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gmi-
ny w Godowie. Wzór deklaracji można pobrać na stronie internetowej 
www.godow.pl bądź w Urzędzie Gminy w Godowie.

SZCZEGÓŁY U GŁÓWNEGO INSPEKTORA 
NADZORU BUDOWLANEGO

Celem złożenia deklaracji jest pozyskanie rzetelnych i wiarygod-
nych informacji od mieszkańców na temat używanych źródeł ogrze-
wania swoich domów oraz stosowanego opału. Zebranie tych infor-
macji w jedna bazę, pozwoli podejmować skuteczne działania mające 
na celu poprawę jakości powietrza.

Dane ewidencji prowadzi Główny Inspektor Nadzoru Budowlane-
go, toteż wszelkie pytania w tej sprawie należy kierować do przedsta-
wicieli Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego e-mail: info-ce-
eb@gunb.gov.pl

(a)
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30. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 
W NASZEJ GMINIE

Praca wolontariusza to najwspanialsza forma pomocy, jaką można 
sobie wyobrazić. Pełne zaangażowanie bez oczekiwania materialne-
go wynagrodzenia! Są jednak korzyści, których na pieniądze nie da się 
przeliczyć; choćby uśmiech dziecka podczas niesienia mu pomocy czy 
wdzięczność osoby potrzebującej. 

Tak i w tym roku Sztab Godowskiego WOŚP-u stanął na wysoko-
ści zadania. 

Mimo sytuacji pandemicznej i braku wolnego czasu nasz Sztab 
podjął walkę z różnymi przeciwnościami i kolejny raz udało się pod-
trzymać tradycję Grania dla WOŚP. 

To cudowny dzień w roku, kiedy możemy grać, kiedy możemy spo-
tkać się w różnych miejscach w naszej gminie, kiedy spotkane oso-
by dają ci tyle pozytywnej energii i zadowolenia, uśmiechu – wtedy 
wiesz, że to, co robisz, ma sens. 

W tym roku Główny Sztab Godowskiego WOŚP-u wpadł na pomysł 
zorganizowania korowodu jak rok temu, ale tym razem był to Kulinar-
ny Szlak Gminy Godów. Towarzyszyli nam również strażacy z każdej 
miejscowości, ciastkowóz i przejażdżki konne, zaś obsługą fotograficz-
ną i nagraniową zajmował się niezastąpiony w tym temacie nasz wie-
loletni przyjaciel Franek Brzoza. 

Kulinarny Szlak zaczynaliśmy w Łaziskach, gdzie wszystkich często-
waliśmy darmową swojską smażonką, ale też ciepłą herbatą i kawą. 
Spotkaliśmy się pod wiatą za OSP. Towarzyszyli nam tam strażacy z Ła-
zisk i policja, która była również w kolejnych punktach naszego szlaku. 
Dzieci przynosiły piękne obrazki, za które otrzymały upominek. Pusz-
ki zasilane były na bieżąco. 

Po zjedzeniu smażonki i wypiciu kawy wyruszyliśmy naszym koro-
wodem na Podbucze. Tam na parkingu pod kaplicą pysznymi ciastami 
częstowały nas Panie z KGW „Fajne Babeczki”. Ile tam było słodkości! 
Zasiliwszy puszkę, mieszkańcy mogli zabrać pyszne ciasta do domu, 
ale też zjeść na miejscu razem z pyszną kawą czy herbatą. Pogoda nie 
sprzyjała, więc coś ciepłego dla każdego było wybawieniem. Kolej-
nym przystankiem Kulinarnego Szlaku były Krostoszowice, a dokład-
nie parking pod restauracją ARKADIA. Do tego miejsca zostaliśmy od-
prowadzeni przez strażaków z Łazisk, a przejęci przez straż ze Skrzy-
szowa. W tym miejscu, jak to na niedzielne południe przystało, dzie-
liliśmy pysznym swojskim rosołem podarowanym przez Restaurację 
Arkadia. Każdy, kto przyszedł, mógł zasilić puszkę i poczęstować się 
zupą, ale też pysznymi ciastami z naszego Ciastowozu. 

Przed godziną 13.00 wyruszyliśmy do Skrzyszowa. Tam pod wiatą 
częstowaliśmy mieszkańców pysznymi, chrupiącymi, swojskimi plac-
kami ziemniaczanymi podarowanymi przez Dom Przyjęć ATMOSFE-
RA z Mszany. Placki cieszyły się ogromnym powodzeniem. Mieszkań-

JESTEŚMY NR 194

Światełko do nieba w Godowie

30. Finał WOŚP w gminie Godów, 30.01.2022 r.

30. Finał WOŚP w gminie Godów, 30.01.2022 r.
Fo

t. 
F.

 B
rz

oz
a

Fo
t. 

F.
 B

rz
oz

a
Fo

t. 
F.

 B
rz

oz
a

Fo
t. 

F.
 B

rz
oz

a

Patrol biegowy WOŚP
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cy zjadali je z cukrem, z ketchupem, ze śmietaną i nawet z pietruszką. 
Oj, co to była za uczta! Puszki były zasilone, a Sztab zadowolony, że ko-
lejny przystanek mimo złej pogody przyciągnął mieszkańców Skrzy-
szowa. 

Nasza trasa prowadziła nas tym razem do Skrbeńska. Razem ze 
Strażą i zaprzęgiem konnym dotarliśmy na parking przy boisku LKS 
Skrbeńsko. Tam obsługą naszego kulinarnego punktu zajęli się wy-
śmienicie sportowcy z drużyny piłkarskiej, za co im dziękujemy. Kieł-
baski z grilla czekały na każdego mieszkańca gminy, a dodatkowo jak 
zawsze kawka, herbata i coś słodkiego. No i co najważniejsze - dobra 
muzyka i dobry humor! 

Ze Skrbeńska udaliśmy się do Gołkowic. Tam pod Gminnym Cen-
trum Kultury czekały na mieszkańców darmowe przekąski- począw-
szy od chleba ze smalcem i ogórkiem po ciasta, ciasteczka, kawę i her-
batę przygotowane przez Grupę Motocyklową MROCZNE DUCHY. 
Każdy mieszkaniec dobrowolnie zasilał puszki wolontariuszy, częstu-
jąc się tymi dobrociami. Na zmarzluchów czekało również ciepłe po-
mieszczenie w budynku GCK przygotowane przez Mroczne Duchy. 
Straż z Gołkowic zorganizowała przejażdżki dla dzieci w ich wozie. 
A przejażdżki konne były oblegane przez najmłodszych i tych trochę 
starszych. Mimo niesprzyjającej pogody mieszkańcy Gołkowic zawi-
tali na ten kulinarny przystanek w całkiem licznym składzie. Ostatnim 
już przystankiem Kulinarnego Szlaku WOŚP był Godów. Finał nasze-
go korowodu odbywał się pod wiatą przy boisku Olzy Godów. Tutaj 
strażacy z Godowa spisali się również na medal. Rozłożony został na-
miot, w którym każdy mieszkaniec mógł się ogrzać. Strażacy pilnowa-
li również bezpieczeństwa podczas całego finału. Pod wiatą Dj Bog-
dan z Aperitif Godów zagrzewał wszystkich muzyką. Na mieszkańców 
czekał pyszny grzaniec z wkładką i bez, kawa, herbata i pyszna „kwa-
śnica” przygotowana przez Sale Bankietowe OK Gołkowice. Zlicytowa-
liśmy również kilka „perełek”, takich jak: kultowe leżaki WOŚP, rower, 
walizkę turystyczną na kółkach, garnki, koszulki WOŚP, piłkę z autogra-
fami drużyny LKS Skrbeńsko, kubki z limitowanej edycji Godowskie-
go WOŚP -u. Nasi mieszkańcy mają wielkie serca, co wiemy już od kil-
ku lat. Kwota licytacji przebiła nasze oczekiwania. Wspólny czas zakoń-
czyliśmy jak zawsze światełkiem do nieba w kształcie serca. W Godo-

wie spotkaliśmy się z największą liczbą mieszkańców, za co serdecznie 
dziękujemy. Bo mimo pogody, która nie sprzyjała w tym dniu od same-
go rana, daliście radę i zawitaliście do nas. 

Chciałam również wspomnieć o naszym Biegowym Patrolu WOŚP, 
który przemierzał kilometry po wszystkich wsiach gminy Godów. Na-
zbierał on aż 25 km, a puszka została również zasilona przez spotka-
nych ludzi. Każdy uczestnik dostał pamiątkowy odblask z logo WOŚP. 
Grupa biegowa, w skład której wchodzili „Łapacze Zachodzącego 
Słońca” i nie tylko, spisała się na medal. W tym dniu ich hasłem było: 
„Pomaganie przez bieganie”, no i się udało! 

Kolejną świetną akcją są aukcje Allegro, które trwają nadal, bo aż 
do 14 lutego. 

Sztab WOŚP dzięki hojności lokalnych przedsiębiorców, ale i pry-
watnych osób, wystawił aż 125 aukcji internetowych. Wpłaty z allegro 
bezpośrednio zasilają konto WOŚP. 

W tym roku po raz pierwszy dysponowaliśmy również terminalem, 
płatności bezgotówkowe to dla nas też już nie problem. 

Wspaniałym pomysłem okazały się również eSkarbonki naszych 
Wolontariuszy. Tam online można było wpłacać dowolną kwotę. W ten 
sposób kwota wszystkich skarbonek w naszym sztabie przekroczyła 
7545 zł. Jeśli chodzi o sam wynik z 30. Finału, to kwota na dzień dzisiej-
szy wynosi prawie 45 tys. zł, a nie zostały jeszcze zakończone wszyst-
kie aukcje internetowe, dlatego dokładną kwotę podamy po całko-
witym zakończeniu aukcji Allegro. Ale już dziś widać, że jest wysoka! 
BRAWO GMINA GODÓW !

W tym miejscu chcielibyśmy jako Sztab WOŚP GODÓW podzięko-
wać przede wszystkim tym, którzy przyczynili się, aby ten dzień znów 
był „wygranym” nie tylko dla nas wszystkich, ale także dla tych naj-
młodszych, którzy potrzebują takich ludzi jak WY, jak MY. Takich o wiel-
kich sercach! Ciężko wymienić wszystkich darczyńców tegorocznego 
finału, ale nie martwcie się - każde podziękowanie trafi w odpowied-
nie drzwi już niebawem. 

„Do końca świata i jeden dzień dłużej…”
Dziękujemy i do zobaczenia za rok na 31. Finale WOŚP!

Karolina Krakowczyk 

30. Finał WOŚP w gminie Godów, 30.01.2022 r.
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„Prawdziwym zadaniem nauczyciela nie jest 
dostarczanie odpowiedzi, ale stymulowanie pytań 

i zachęcanie do samodzielnych poszukiwań.”
Albert Einstein

EKSPERYMENTUJEMY 
I DOŚWIADCZAMY 

W GOŁKOWICKIEJ SZKOLE
Nie tylko zima zawitała za oknem, ale również dotarła na zajęcia re-

alizowane w ramach projektu  finansowanego ze środków Unii Euro-
pejskiej „Stowarzyszenie Młodych Kreatorów” – fizyka z chemią – za-
jęcia eksperymentalne. Uczniowie z gołkowickiej szkoły eksperymen-
towali z suchym lodem oraz produkowali sztuczny śnieg. Było zimo-
wo i bajkowo…

W naukach przyrodniczych bezpośrednie obserwacje i ekspery-
menty są najważniejszymi metodami poznawania. Metody te mają 
problemowy charakter, uwalniają indywidualny potencjał i wymaga-
ją wysiłku ze strony ucznia. Wielostronnie aktywizują, uczą też współ-
działania i porozumiewania się, a przede wszystkim motywują do ucze-
nia się i dają konkretne edukacyjne korzyści. W taki właśnie sposób 
pracują uczniowie biorący udział w projekcie unijnym „Doświadczaj  
i eksperymentuj – innowacje i nauczanie oparte na eksperymencie 
w Szkole Podstawowej w Gołkowicach”. Dzięki udziałowi w projek-
cie pracowania fizyczno-chemiczna zyskała zupełnie nowy wygląd. 
Sala została wyposażona w pojedyncze stoliki, tablicę interaktywną 
z projektorem ultrakrótkoogniskowym, komputer, laserowe urządze-
nie wielofunkcyjne, szkło i sprzęt laboratoryjny oraz inne pomoce dy-
daktyczne.

Wyposażenie klasy sprawia, że uczniowie chętniej i z radością 
uczestniczą w zajęciach lekcyjnych.

Jolanta Siemieniuk

ŚWIĄTECZNA GALA TALENTÓW

W Ośrodku Kultury w Skrzyszowie na przełomie roku odbyły się wy-
stępy uczestników zajęć stałych. 22 grudnia miały wymiar świątecz-
no - kolędowy. Młodzi artyści- podopieczni pani Asi i pana Krzyszto-
fa-prezentowali utwory instrumentalne na gitarach i keyboardach. 
Stworzyli bardzo miłą atmosferę, wprowadzając w chwilę przedświą-
tecznej, radosnej zadumy. 18 stycznia występy odbyły się już w bar-
dziej rozrywkowych rytmach. Na scenie oglądaliśmy podopiecznych 
p. Basi oraz grupy tanecznej Rytmix. Było dla nas ogromną radością 
słuchać i podziwiać efekty pracy naszych podopiecznych. Wszystkie 
występy były gromko oklaskiwane przez rodziców i sympatyków mło-
dych artystów.

Paweł Sobik

JESTEŚMY NR 194

O DZIADKACH PAMIĘTAMY, 
CHOĆ PANDEMIĘ MAMY! 

Co roku w styczniu obchodzimy dwa piękne święta: Dzień Babci 
i Dzień Dziadka, które przypadają kolejno 21 i 22 stycznia! W tym dniu 
każdy wnuk podąża z najlepszymi życzeniami do swoich Dziadków. 
Dziękujemy im za wspólnie spędzany czas, za cierpliwość i opiekę. 
Niestety, czasy pandemii wymusiły na nas zmianę w organizacji tych 
dni. Jednak przedszkolacy z „Bajkowego Wzgórza” pamiętają o swo-
ich Dziadkach! Z tej okazji w każdej grupie przygotowane zostały upo-
minki dla Dziadków, dzieci nauczyły się też piosenki specjalnie dla 
nich! Mamy nadzieję, że w przyszłym roku znów będziemy mogli za-
prezentować się przed Dziadkami z pięknym występem, a czasy pan-
demii odejdą w niepamięć! Jeszcze raz wszystkim Babciom i Dziad-
kom składamy najlepsze życzenia: dużo zdrowia, radości, uśmiechu 
i pociechy z wnucząt.

Magda Kiełbasa, Kamila Sitek

Świąteczna Gala Talentów w Ośrodku Kultury w Skrzyszowie
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Przedszkolaki ze Skrzyszowa pamiętają o swoich Dziadkach
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Grudniowe zimowe eksperymentowanie
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Najpiękniejsze kolędy oraz pastorałki rozbrzmiały w gołkowickim 
kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w niedzielne popołudnie 16 
stycznia 2022 r. Na zaproszenie Wójta Gminy Godów Mariusza Adam-
czyka oraz Przewodniczącego Rady Gminy Antoniego Tomasa do goł-
kowickiej świątyni bardzo licznie przybyli mieszkańcy gminy oraz po-
bliskich miejscowości. Jak podczas każdego koncertu orkiestry pod 
dyrekcją Ryszarda Wachtarczyka, tak i tym razem występ muzyków zo-

Kościół katolicki 6 stycznia obchodził uroczystość Objawienia Pań-
skiego, w tradycji nazywane Świętem Trzech Króli. W jego centrum nie 
jest uczczenie trzech mędrców, ale nowo narodzonego Jezusa Chry-
stusa, który ukazuje się światu..

Trzej królowie być może byli astrologami, którzy ujrzeli gwiazdę - 
znak narodzin Króla. Jednak pozostanie tajemnicą, w jaki sposób sta-
ła się ona dla nich czytelnym znakiem, który wyprowadził ich w da-
leką i niebezpieczną podróż do Jerozolimy. Trzej Królowie ofiarowali 
nowonarodzonemu: mirrę, kadzidło i złoto. Złoto ofiarowuje się oso-
bom najbogatszym, samemu królowi, przez to mędrcy w bezbronnym 
dziecku uznali króla. Drugim darem było kadzidło, którego używa się 
do dnia dzisiejszego w świątyniach podczas obrzędów religijnych jako 
symbol modlitwy i oddania chwały Bogu. W starożytności jego war-
tość czasami przewyższała nawet złoto, ponieważ sprowadzano je 
z południowej Arabii czy z Afryki. Trzecim darem była mirra – rodzaj 

Noworoczny koncert Gminnej Orkiestry z Gołkowic
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Święto Trzech Króli w Godowie, 06.01.2022 r.

NOWOROCZNE KONCERTOWANIE 
Z GMINNĄ ORKIESTRĄ DĘTĄ Z GOŁKOWIC

EPIFANIA – WIELKIE ŚWIĘTO WIARY

stał niezwykle ciepło przyjęty przez słuchaczy. Pojawiły się wyjątkowe 
aranżacje znanych utworów, radosna muzyka wypełniła wnętrza świą-
tyni, było wspólne śpiewanie najpiękniejszych polskich kolęd razem 
z solistkami: Danutą Szczypką, Urszulą Wachtarczyk, Emilią Szwarc 
oraz Dorotą Smolorz. Koncert poprowadziła Dominika Brzoza-Piprek. 

K. Skrzyszowska

żywicy używanej w starożytności do namaszczania ciała przed złoże-
niem do grobu.

Święto Trzech Króli to jedno z najstarszych i najbardziej chrześcijań-
skich świąt. Powstało na początku IV wieku. Organizacja barwnego or-
szaku jest próbą przełożenia prawdy wiary na język obrazów, symboli 
i zwyczajów, które nam - ludziom są bliskie.

Pomimo trudnej sytuacji pandemicznej w parafii Św. Józefa Robot-
nika w Godowie także i w tym roku udało się zorganizować „Orszak 
Trzech Króli”, który został poprzedzony powitaniem „monarchów” 
na placu przykościelnym. Barwny orszak uformowany był z młodzie-
ży – kandydatów do Bierzmowania, pocztów sztandarowych górni-
ków i strażaków, pań w strojach regionalnych oraz służby liturgicznej.

W tym roku w postacie Trzech Króli wcielili się: Karol Krzystała, Ma-
rek Pukowiec oraz Piotr Grzywa.

A. Szwarc
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MŁODZI: ZWYCZAJNIE 
NIEZWYCZJANI

Nazywam się: Maciej Mitko.
Mieszkam w: w miejscowości Gołkowice, 
zapewne wszystkim dobrze znanej.
Mam lat: 15, a w tym roku kończę 16.
Moja pasja to: to historia.
Wszystko zaczęło się od: tego, że kiedyś, 
dawno temu, oglądałem program o bitwach 
pancernych II wojny światowej. Stwierdzi-
łem, że czołgi to męski temat, i zmobilizo-
wałem się do oglądanie tegoż dokumentu. 
Naprawdę mi się spodobało. Jako że grałem 
na komputerze, to chciałem mieć jakieś gry 
w tym temacie. Początkowo grałem trochę w World of Tanks, ale po 
czasie zaprzestałem tego. Jako iż byłem graczem głównie przeglądar-
kowym, to wyszukałem frazę „historyczne gry”. Po czasie serfowania 
pod tym hasłem odnalazłem grę „Osamotnieni”. Z powodu nieznale-
zienia niczego lepszego kliknąłem. Ukazało się logo Muzeum Histo-
rii Polski, ale wówczas nie miało to dla mnie absolutnie żadnego zna-
czenia, miałem ok. 9 lat. Sama gra polegała na byciu dyplomatą pod-
czas wojny polsko-bolszewickiej. Ten konflikt był mi wówczas niezna-
ny, więc mnie to zaintrygowało. W grze był przerywniki filmowe, któ-
re omawiały wyniki naszych działań, ale te, które nie zmieniały historii. 
Zaciekawiło mnie to bardzo, więc zacząłem szukać i czytać na ten te-
mat. Sprawiło to, że historia stawała się dla mnie coraz bardziej atrak-
cyjna i wyszukiwałem kolejne hasła. Z niecierpliwością czekałem tak-
że na lekcje historii w podstawówce, zwłaszcza te o wojnie polsko-bol-
szewickiej, by popisać się swą wiedzą.
Moja pasja jest dla mnie: przede wszystkim czymś, czym mogę zabić 
nadmiar wolnego czasu. Jest dla mnie drogowskazem w mojej eduka-
cji, gdyż miała ona duży wpływ na kierunek mej nauki.
Trzy słowa, które mnie opisują: pomysłowy, energiczny, ciekawski.
W przyszłości chciałabym: zostać politykiem, jak każdy młody zmie-
niać świat według swojej wizji, ewentualnie być oficerem Wojska Pol-
skiego bądź prawnikiem.
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Maciej Mitko
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DOMINIKA BRZOZA-PIPREK 
DOCENIONA PRZEZ RADĘ 

PROGRAMOWĄ TVP3 KATOWICE

19 stycznia tego roku z rąk wiceprzewodniczącej Rady Programo-
wej TVP3 Katowice Jadwigi Chwielowskiej Dominika Brzoza-Piprek 
odebrała wyróżnienie dla Młodych Dziennikarzy za reportaż pt. „Ge-
petto z Rybnika”. Materiał powstał w ramach ogólnopolskiego cyklu 
pt. „Całkiem niezła historia”. „Jest to opowieść o człowieku, dla które-
go lalki i teatr są całym życiem. W malutkiej piwniczce tworzy bajkowe 
postacie, które na małych i wielkich scenach kradną serca publiczno-
ści. To opowieść o magii teatru, niespokojnej artystycznej duszy i wi-
downi, bez której Markowi Żyle trudno żyć!” (źródło: katowice.tvp.pl) 
Jak sama dziennikarka przyznaje, to wyróżnienie, jak każda nagroda, 
stanowi ogromną motywację, ale jest również pretekstem do dalsze-
go rozwoju. Z kolei wiceprzewodnicząca Rady Programowej TVP3 Ka-
towice poziom publicystyczny nagrodzonych reportaży określiła jako 
naprawdę wysoki, w młodych dziennikarzach dostrzega ogromny po-
tencjał. Życzymy kolejnych sukcesów!

K. Skrzyszowska

Wyróżnione przez Radę Programową TVP3 Katowice dziennikarki, 
Katowice 19.01.2022 r. 
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GMINA WCZORAJ I DZIŚ

Godów, zima, lata 60. Gołkowice, zima 2022 r.
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30. FINAŁ WOŚP W GMINIE GODÓW Fot. F. Brzoza



BANK SPÓŁDZIELCZY 
W JASTRZĘBIU ZDROJU
ZAŁOŻONY W 1897

Kredyt 
ProEko RRSO 5,73%

oblicz ratę

obniż koszty energii

płać niższe rachunki

ekokredyt do 100 tys PLN

Godów, ul. 
1 Maja 53

tel. 324789529
8:00 - 16.00 (pn-pt)

Skrzyszów,
 ul. Powstańców 11
tel. 324789534

8.00-16.00 (pn-pt)

Zapraszamy do naszych
placówek:

Oferta pracy i nauki zawodu

Firma Perfect Car zatrudni na stanowiska:

    lakiernik samochodowo-przemysłowy          blacharz

Oferta pracy skierowana jest do mężczyzn i kobiet – do przyuczenia zawodowego
oraz do uczniów szkół zawodowych i techników

Poszukujemy osób z zaangażowaniem i sercem do pracy.

W zamian oferujemy przyuczenie do zawodu pod okiem

Mistrza, jednego z najlepszych fachowców w regionie. 

Perfect Car działa od ponad 20 lat i specjalizuje się w

naprawach blacharsko-lakierniczych samochodów klasy

premium (np. BMW, Porsche). Dlatego od kandydatów

oczekujemy  wysokiej  dyscypliny  i  zaangażowania  w

pracę  oraz  dokładności,  czyli  cech  adekwatnych  do

niemieckich standardów jakości pracy, z których nasza

firma  się  wywodzi.  Od  lat  kształcimy  młode  kadry,

mając przy tym profesjonalne podejście pedagogiczne.

ul. Graniczna 26, 44-341 Gołkowice

tel.: 694 210 238

 biuro@perfectcar.pl  |  perfectcar.pl 
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