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Wójt Gminy Godów dziękuje 
mieszkańcom, którzy otwarli 
się na uchodźców strona 11

z sąsiadami z Petrovic podpisany
Program współpracy
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życzenia

Nowe mieszkania przekazane lokatorom. 
Trafili tam również uchodźcy

1 marca był ważnym dniem 
dla dwóch rodzin ze specjalny-
mi potrzebami z terenu gminy 
Godów. Otrzymały one klucze 
do nowych mieszkań socjal-
nych, które powstały w ramach 
projektu „Nowe horyzonty – 
mieszkania socjalne w gminie 
Godów”, dofinansowanego ze 
środków unijnych.

cztery nowe mieszkania 
socjalne

Nowe mieszkania znajdują 
się w budynku przy ul. Walla-
cha 167 w Skrzyszowie. Zosta-
ły one dostosowane do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami. 
Dlatego w piętrowym budynku 
zamontowana została winda ze-
wnętrzna, która znacznie ułatwi 
dostęp niepełnosprawnym do 
mieszkań, a same mieszkania 
również zostały przystosowa-
ne do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Dwa mieszkania 
składają się z pokoju z aneksem 
kuchennym oraz łazienką, a 
dwa kolejne posiadają również 
dodatkową sypialnię.

Lokale dostosowane 
do potrzeb osób 
niepełnosprawnych

Gminie Godów zależało na 
zapewnieniu lokum osobom ze 
specjalnymi potrzebami. 1 mar-
ca klucze do dwóch większych 
mieszkań zostały przekazane 
Paniom Ewie i Jolancie. Pani 
Ewa jest matką samotnie wy-
chowującą trójkę dzieci w wie-

ku 13, 12 i 4 lata. Najmłodsze 
dziecko cierpi na problemy z 
drogami oddechowymi, co jak 
tłumaczy jego mama, spowo-
dowane jest m.in. tym, że do 
tej pory rodzina wynajmowała 
mieszkanie w zagrzybionym lo-
kalu z kiepskim ogrzewaniem. 
Z kolei Pani Jolanta wprowa-
dzi się do mieszkania wraz z 
22-letnim, niepełnosprawnym 
synem. Do tej pory rodzina ta 
również mieszkała w wynajmo-
wanym mieszkaniu na terenie 
gminy, które nie było dostoso-
wane do potrzeb osoby niepeł-
nosprawnej.

Obie panie są obecnie pod-
opiecznymi Centrum Integracji 
Społecznej w Godowie. Pracu-
ją i szlifują swoje umiejętności 
w szyciu maszynowym. Dzięki 
temu w przyszłości będą mogły 
podjąć pracę zarobkową już 
poza CIS-em. – Bardzo cieszę 
się z odbioru kluczy. Mieszka-
nie jest bardzo ładne, nieporów-
nanie lepsze, niż to, w którym 
do tej pory mieszkałam. Przede 
wszystkim nie ma tu wilgoci. 
Liczę, że dzięki temu moje naj-
młodsze dziecko nie będzie tak 
często chorowało – powiedziała 
Pani Ewa. Również Pani Jolan-
ta podkreślała podczas prze-
kazania kluczy, że w nowym 
mieszkaniu razem z niepełno-
sprawnym synem będą mieć 
nieporównanie lepsze warun-
ki. – Na pewno będzie się nam 
tu żyło znacznie łatwiej – przy-
znała.

Budynek przekazany 
przez jsW

Mieszkania socjalne powstały 
w budynku mieszkalnym, który 
został gminie przekazany w 2017 
r. przez Jastrzębską Spółkę Wę-
glową. – Dziękuję Jastrzębskiej 
Spółce Węglowej za przekaza-
nie tego budynku. Dzięki temu, 
a także dzięki pozyskanym przez 
gminę środkom unijnym, mogli-
śmy powiększyć naszą bazę lo-
kali socjalnych. Zależało nam 
na wykonaniu mieszkań dosto-
sowanych do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych, bowiem takich 
do tej pory w swoim zasobie nie 
posiadaliśmy – mówi Mariusz 
Adamczyk, wójt Gminy Godów.

Gmina pozyskała unijne 
dofinansowanie

Przebudowa budynku, wyko-
nanie i dostosowanie mieszkań 
socjalnych do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych, wyposażenie 
mieszkań oraz zagospodarowa-
nie terenu kosztowały w sumie 
742 tys. zł. Dofinansowanie z 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020 Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalne-
go wyniosło 607 tys. zł.

Dwa mniejsze mieszkania, do 
zasiedlenia których gmina jesz-
cze nie znalazła osób spełniają-
cych wymagania, zostały na ten 
moment zarezerwowane na po-
trzeby uchodźców wojennych z 
Ukrainy. Oba zostały już zasie-
dlone. (a)  

Panie Ewa i Jolanta oraz Mariusz 
Adamczyk, wójt Gminy Godów 
podczas przekazywania mieszkań 
socjalnych

Mieszkania zostały kompleksowo 
wyposażone

Budynek mieszkalny zyskał 
całkowicie nowe oblicze. 
Wyremontowano również jego 
otoczenie, w tym znajdujący się z 
tyłu budynek gospodarczy. 
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Z ciekawością przeczytałem 
wywiady dzieci z osobami, któ-
re przeżyły stan wojenny (ich 
wspomnienia i relacje z tego 
okresu).

Sam wspominam ten czas 
pracy na kopalni i związane z 
tym wydarzenia. Chciałbym się 
jednak podzielić z Wami pew-
ną nietypową przygodą z tego 
okresu. Może trochę zabawną 
(w tym czasie takich nie było), 
lecz prawdziwą. 

Zaczynajmy! Jedna z niewielu 
wolnych od pracy niedziel, ko-
niec stycznia. W nocy sypnęło 
trochę śniegiem, spory mrozik, 
lecz dzień słoneczny – idealne 
warunki na moje przyrodnicze 
zainteresowania. Po obiedzie 
wsiadam z żoną do malucha – 
ja biorę lornetkę i wybieram się 
chociaż na pół godziny do lasu. 
Zaparkowałem przy „obrazku” 
w Łaziskach (kapliczka Matki 
Boskiej stoi do dziś, trochę prze-
sunięta przy zjeździe z A-1) i w 
las. Poszliśmy z żoną sskrajem 

lasu i po około 45 minutach 
wracamy, a przy samochodzie 
„przedeptuje” i dmucha w ręce 
dwóch zziębniętych żołnierzy, 
w płaszczach, czapkach uszat-
kach, z bronią na ramieniu. Za-
dają standardowe pytanie: Co 
tu robicie? I proszą o dokumen-
ty. Po wyjaśnieniu i sprawdze-
niu dokumentów oznajmiają, 
że mają nas doprowadzić do 
Urzędu Gminy w Godowie, 
gdzie czeka wojskowy komi-
sarz (dla wyjaśnienia – w stanie 
wojennym w Urzędach Gmin 
były komórki z dyżurującym 
komisarzem oraz ktoś z obsługi 
Urzędu Gminy „czuwający nad 
bezpieczeństwem”). 

Wsiadamy do malucha – my 
z żoną z przodu, do tyłu starają 
się wczołgać opatuleni żołnie-
rze – jedziemy do Godowa. W 
drzwiach czeka komisarz oraz 
pełniąca dyżur (w tym przy-
padku p. sekretarz UG – I.J.). 
Wychodzimy z auta, żołnierze 
salutują, ja zamykam samochód 

i idziemy do biura. Komisarz 
żonę i mnie zaprasza do środ-
ka, żołnierze mają zaczekać na 
korytarzu. Krótkie przesłucha-
nie, wyjaśnienia, pouczenie 
– co wolno, a czego nie wolno 
w stanie wojennym i jesteśmy 
wolni. Z uwagi, że p. sekretarz 
nas znała, to przesłuchanie 
przebiegało w przyjaznej at-
mosferze i bez konsekwencji. 
W drzwiach następuje wymia-
na, żołnierze wchodzą do środ-
ka, a my odprowadzeni przez 
p. sekretarz wracamy do samo-
chodu i jedziemy do domu.

Na moście rzeki Szotkówki 
maluch podskakuje, a my sły-
szymy z tyłu jakiś metalowy 
trzask – patrzę w lusterko, a 
tam DWA KARABINY z pełnym 
wyposażeniem. 

Przypuszczam, że zbladłem; 
takiego prezentu w stanie wo-
jennym się nie spodziewałem. 
Skręciłem na Gliniki i myślimy 
z żoną, co w tych okoliczno-
ściach zrobić. W tym okresie 

to nie żarty, zdrowy rozsądek 
nakazał zawrócić i oddać kło-
potliwy sprzęt. Zawracamy, 
jedziemy z powrotem, na wy-
sokości zjazdu do pompowni 
(obecnie GCKSiT w Godowie) 
środkiem drogi w rozpiętych 
płaszczach, z czapkami w 
ręce pędzi dwóch żołnierzy 
w kierunku Łazisk. Na widok 
samochodu stają desperacko, 
zatrzymują nas, na siłę wyry-
wają broń ze środka samocho-
du, pospiesznie dziękują i bez 
dalszych słów odchodzą. My z 
żoną skołowani sytuacją zawra-
camy i jedziemy do domu – ko-
niec niedzielnych emocji. 

Czy komisarz zorientował się, 
że żołnierze są bez broni? Przy-
puszczam, że nie. Natomiast żoł-
nierze w obawie, że ja mogę broń 
dostarczyć komisarzowi, w tak 
desperacki sposób mnie zatrzy-
mali i wyciągnęli broń z auta, 
bojąc się konsekwencji. 

jan szczeponek

Pięć nauczycielek szkoły podstawowej 
w Skrzyszowie: Mirella Błatoń-Mar-
kowska, Anna Laskowska, Jadwiga 

Nikiel, Magdalena Syrek oraz, jako przed-
stawiciel kadry zarządzającej, Joanna Bo-
narek od listopada minionego roku do 
lutego br. brały udział w realizacji projek-
tu „Lekcja: Enter”. Uczestniczki projektu 
dzięki udziałowi w czterdziestogodzinnym 
cyklu szkoleń miały możliwość rozwijania 
swoich kompetencji informatycznych oraz 
prowadzenia lekcji odpowiadających po-
trzebom uczniów. Nauczycielki ćwiczyły 
prowadzenie zajęć z wykorzystaniem no-
woczesnych metod aktywizujących, two-
rzyły własne materiały cyfrowe, a przede 
wszystkim poddały refleksji problem odpo-
wiedzialnego, kreatywnego i bezpiecznego 
korzystania z nowych technologii podczas 
zajęć lekcyjnych czy dodatkowych. 

Aby zaliczyć projekt, nauczycielki mu-
siały opublikować scenariusze zajęć, a 
następnie w oparciu o nie przeprowadzić 
lekcje otwarte, w czasie których wykorzy-
stały zdobyte przez siebie umiejętności w 
praktyce. W grupie nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej nauczycielki Magdalena 
Syrek i Agnieszka Ścibiorska przygotowa-
ły zajęcia dla uczniów klasy 3b. Ucznio-
wie już w trakcie ubiegłego roku zostali 
zapoznani z nowymi programami: Canva, 
LearningApps, Quizyzz oraz z metodą 
WebQuest. Po raz pierwszy mogli wtedy 
założyć swoje skrzynki pocztowe, które 

WSPOMNIENIE O STANIE WOJENNYM

Karabiny w „maluchu”

Lekcje enter

pozwoliły im skorzystać w pełni z propo-
nowanych aktywności.

WebQuest to nic innego jak metoda pro-
jektów, realizowana w oparciu o instruk-
cje umieszczoną na stronie internetowej. 
Uczniowie otrzymali link z konkretnymi 
instrukcjami do wykonania. Ich celem 
było wykonanie prezentacji w programie 
Power Paint lub Canva na temat: „Cieka-
wostki o Arktyce i Antarktydzie”. 

Uczniowie wykazali się pomysłowością 
oraz bardzo dobrymi umiejętnościami 
informatycznymi. W pełni wykorzysta-
li zdobyte wiadomości oraz możliwości 

programów. Dzięki temu powstała spora 
galeria prezentacji na temat arktycznych 
ciekawostek, które uczniowie omawiali 
podczas lekcji informatyki.

– Zastosowanie Technologii Informacyj-
no-Komunikacyjnych zwiększa efektyw-
ność uczenia się, ponieważ daje możliwość 
atrakcyjnego przedstawienia danego za-
gadnienia. Użyte narzędzia cyfrowe po-
zwalają skuteczniej realizować założone 
cele lekcji, a uczniom łatwiej zapamię-
tać poznany materiał– twierdzą zgodnie 
uczestniczki projektu. 

Magdalena syrek, joanna Bonarek
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Bal karnawałowy 
w „Bajkowym 
Wzgórzu”

W dniu 11.02.2022r. w Przedszkolu 
Publicznym „Bajkowe Wzgórze” odbył 
się długo wyczekiwany bal karnawało-
wy. To niezwykłe wydarzenie dostar-
czyło wszystkim przedszkolakom wiele 
pozytywnych przeżyć i radości.

Już od rana do przedszkola zawitało 
wiele kolorowych i bajkowych postaci. 
Wśród nich wróżki, księżniczki, kotki, 
rycerze oraz super bohaterowie tj. Bat-
man, Spider – Man czy Harry Potter... 
Nie sposób zliczyć i wymienić wszyst-
kich, którzy pojawili się w tego dnia... 
Najważniejsze, że dzieci tryskały humo-
rem, a o to zadbał znakomity DJ, który 
uraczył dzieciaki zabawą w sztucznym 
śniegu.

Klaudia Maksik, Katarzyna Żymełka

Każdy rodzaj sportu niesie ze sobą bo-
gaty skarbiec wartości. Ćwiczenie uwagi, 
kształcenie woli, wytrwałości, odpowie-
dzialności, znoszenie trudu i niewygód, 
duch wyrzeczenia i solidarności, wierność 
obowiązkom – to wszystko należy do cnót 
sportowca.

Nasi uczniowie krok po kroku osią-
gają mistrzostwo!

W dniach 24 lutego – 27 lutego 2022 roku 
odbyły się Ogólnopolskie Igrzyska Mło-
dzieży Szkolnej i Igrzyska Dzieci w Biegach 
Narciarskich w Klikuszowej. Impreza ta już 
na stałe zagościła w kalendarzu Szkolnego 
Związku Sportowego w Katowicach.

Celem zawodów jest popularyzacja bie-
gów narciarskich wśród dzieci i młodzieży 
szkolnej.

Udział wzięli uczniowie szkół podstawo-
wych z całego kraju.

 Szkołę Podstawową w Gołkowicach re-
prezentowali: Oliwia Witek, Martyna Pie-
troszek, Amelia Cholajda, Alicja Kowalska, 
Martyna Cholajda, Natalia Długi, Michał 
Skorupa.

Nasi sportowcy wytrwale szlifują swoją 
formę w Klubie Sportowym „SKI Team” w 

Wodzisławiu Śląskim pod okiem trenera– 
pana Krzysztofa Skorupy.

Po złoto sięgnęła Oliwia Witek, uczennica 
klasy VIIB, broniąc tytułu Mistrzyni Polski w 
kategorii dziewcząt Igrzyska Dzieci w biegu 
stylem dowolnym na 4 x2 km.

 W ostatnim dniu zawodów, 27 lutego 2022 
roku, odbyły się biegi sztafetowe 2x 2km, w 
których udział wzięły: Martyna Pietroszek, 
Oliwia Witek, Amelia Cholajda, Alicja Ko-
walska.

Duży brawa dla Martyny Cholajdy– naj-
młodszej uczestniczki i Alicji Kowalskiej-naj-
młodszej zawodniczki w sztafecie.

Nasze reprezentantki również zajęły miej-
sce na podium– wywalczyły brązowy medal.

Wszystkim zawodnikom gratuluję świet-
nej formy, wytrwałości i ducha walki.

Najmłodsze
Podziękowanie dla trenera Krzysztofa Sko-

rupy, za czas poświęcony tym młodym lu-
dziom i udostępnienie sprzętu sportowego. 
Uznanie należy się również rodzicom za ich 
nieustanne zaangażowanie, pomoc, wspar-
cie oraz zapewnienie transportu.

Życzę dalszych sukcesów w mistrzowskim 
stylu!  Ewelina Kłosek

Ogromny sukces uczniów naszej szkoły w Ogólnopolskich Igrzy-
skach Młodzieży Szkolnej i Igrzyskach Dzieci w Biegach Narciarskich

Od pierwszego kroku do Mistrzostwa. 
Małopolska-Klikuszowa

Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Igrzyska Dzieci w Biegach Narciarskich w Klikuszowej
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W połowie grudnia ubiegłego 
roku Gmina Godów podpisała 
umowę na zaprojektowanie 
i wykonanie połączenia dro-
gowego ulicy Szybowej z Ol-
szyńską w Krostoszowicach 
(w formie projektuj i buduj). 
Nowa droga powstanie na od-
cinku 594 m, przebiegającym 
wzdłuż autostrady A1.

Najpierw projekt, później 
budowa

Przetarg na wykonanie za-

dania wygrało konsorcjum 
A&M Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych Mateusz Kuhn z 
partnerem PRD KUHN Sp. z 
o.o., które zaoferowało kwotę 
1 464 991 zł. Podpisana umo-
wa zakłada opracowanie w 
pierwszej kolejności komplet-
nej dokumentacji projektowej 
oraz uzyskanie pozwolenia na 
budowę. Następnie w myśl za-
pisów umowy, zakładane jest 
wykonanie nawierzchni drogo-
wej na łączniku ulicy Szybowej 

z ulicą Olszyńską. To odcinek o 
długości 594 m. Umowa zakła-
da również wykonanie na tym 
odcinku odwodnienia drogi po-
przez rowy otwarte i kanaliza-
cję deszczową oraz wykonanie 
ściany oporowej osuwającej się 
skarpy.

20 miesięcy na realizację 
inwestycji

Inwestycja będzie realizo-
wana na terenie przejętym we 
wcześniejszych latach przez 

Gminę od Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad 
oraz na fragmentach nieru-
chomości przejętych od miesz-
kańców gminy. Obecnie jest 
to droga szutrowa, która scala 
część gminy rozdzieloną prze-
biegiem autostrady. Realizacja 
zadania poprawi komfort ko-
rzystania z łącznika. Wykonanie 
projektu a następnie budowa 
drogi mają zostać zrealizowane 
w terminie 20 miesięcy od mo-
mentu podpisania umowy. (a)

Gmina zleciła zaprojektowanie i budowę łącznika ul. Szybowej 
i Olszyńskiej w Krostoszowicach
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Moja bajka z bieganiem za-
częła się kilka lat temu, kiedy 
to pierwsze kroki biegowe sta-
wiałam na bieżni w Godowie. 
Najpierw były to dwa kółka, a 
z treningu na trening liczba 
kółek rosła. Później liczyłam 
już nie kółka, lecz przebie-
gnięte kilometry. Za każdym 
razem radość z ich zdobywa-
nia była większa. Zaczęły się 
starty w różnych zawodach 
czy biegach charytatywnych. 
Każde dawały wiele emocji i 
nadal dają...

Pewnego dnia zostałam za-
proszona przez Henryka Szka-
tułę na wspólne bieganie. Była 
to grupa bardzo pozytywnych 
ludzi i miłośników biegania, 
która spotykała się trzy razy w 
tygodniu na Orliku w Krosto-
szowicach i wspólnie pokony-
wała kilometry. Dołączyłam do 
nich i tak zaczęła się przygoda 
„Łapaczów Zachodów Słoń-
ca”. Nazwa powstała z miło-
ści do zachodów słońca, które 
mieliśmy okazję podziwiać od 
wiosny aż do zimy …. Każdy 
zachód słońca inny i każdy za-
chwycający....

Nasza Biegająca Grupa spo-
tyka się regularnie trzy razy 
w tygodniu na bieganiu. Raz 
w tygodniu bądź nawet dwa 
razy w okresie zimowym jeź-
dzimy także na morsowanie w 
malowniczym wodzisławskim 
Balatonie. W ten sposób hartu-
jemy się i zdobywamy natural-
ną odporność. Czym możemy 
się pochwalić ? Regularnością 

Co daje nam bieganie? Odpowiadają Łapacze:
Dla mnie jest to czas relaksu, prze-
myśleń, czyszczenia głowy, układa-
nia planu kolejnego dnia w głowie, 
ale też czas rozmów z cudownymi 
ludźmi, czas radości, uśmiechu i sa-
tysfakcji z pokonanych kilometrów, 
które czasami są ciężkie do zdoby-
cia. To czas odkrywania pięknych 
miejsc, poznawania ludzi. – Karolina

Dla mnie to styl życia, pasja, spo-
sób na zagospodarowanie wolnego 
czasu, kontakt z naturą, poznawanie 
okolicy i innych miejsc, poznawanie 
nowych pozytywnych ludzi, to walka 
ze swoimi słabościami ale też nowe 
wyzwania. – Henio S.

Dla mnie bieganie to radość. Radość 
w tysiącach odcieni. – Kazik

Bieganie to dla mnie spędzanie wol-
nego czasu, odskocznia od nudnej 
codzienności. Ponadto jest to moż-
liwość budowania kondycji przy 
jednoczesnym zwiedzaniu okolic 
miejsca zamieszkania podczas po-
konywania tras, zarówno tych asfal-
towych, jak i tych leśnych, a nawet 
polnych. – Wiktor

Dla mnie bieganie to odstresowa-
nie od codziennego życia, zabija-

nie smutków, a z drugiej strony po 
ciężkim treningu mnóstwo endorfin. 
– Michał

Bieganie to odskocznia od codzien-
ności, możliwość podziwiania przy-
rody i poznawania świetnych, pozy-
tywnych ludzi. – Aga

Bieganie to styl życia, pasja i miłość. 
Podziwianie przyrody i nieopisany z 
nią kontakt. To dzięki bieganiu moje 
życie nabrało barw. – Agata

Zawsze byłam aktywna, a bieganie 
uwielbiam, dlatego staram się to 
robić jak najczęściej. Nie jest łatwo 
znaleźć czas, ale dzięki naszej bie-
gowej grupie „Łapaczy Zachodów 
Słońca” stało się to realne. Motywa-
cja, radość, entuzjazm, oczyszczanie 
z negatywnych emocji i stresu – to 
i wiele więcej daje mi bieganie. Na 
trasach biegowych poznałam też 
wielu fantastycznych ludzi. – Ada

Bieganie to wielka satysfakcja z nie-
równej walki z uciekającym czasem. 
– Henryk K.

Z biegowym pozdrowieniem „Łapa-
czy Zachodów Słońca” – łapcie każ-
de wyjątkowe chwile!

w której główną rolę grasz ty samBieganie to najpiękniejsza bajka, 

w treningach, gdyż nie choru-
jemy.

W dzisiejszych czasach każdy 
„żyje w biegu”, a tak naprawdę 
można wygospodarować go-
dzinkę dla siebie. Wiadomo, że 
każda dyscyplina wymaga od 
nas zaangażowania i regularno-
ści, co wiąże się z dobrą organi-
zacją domowych obowiązków. 
Ale na własnym przykładzie 
zapewniam Was, że wszystko 
jest do zrobienia. Wystarczy 
tylko chcieć. Trening buduje 
wewnętrzne wartości. Wzmac-
nia. Uczy szacunku i wiary we 
własne możliwości.

Oczywiście nie samymi tre-
ningami żyjemy, świętujemy 
swoje urodziny i inne ciekawe 
okazje (Mikołajki, Sylwester, 
organizacja Szlachetnej Pacz-
ki, WOŚP itp.) biegowo, ale i 
towarzysko, dobrze się wtedy 
bawimy.

Zapraszamy wszystkie osoby, 
które chcą spróbować i te, które 
już biegają, a szukają towarzy-
stwa biegowego...

Nasze informacje na temat 
godziny treningu i ewentual-
nej zmiany miejsca zawsze 
zamieszczam pod postem na 
Facebooku w moim profilu 
(dni pozostają bez zmian: Or-
lik Krostoszowice godz. 19.00 
– poniedziałek, środa i piątek, 
niedziela to już na stałe godz. 
9.00 – Balaton Wodzisław Śl., 
zaczynamy bieganiem, a koń-
czymy morsowaniem).

Zapraszamy WAS!
Karolina Krakowczyk
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Jesteśmy NR 1956

10 lutego 2022 roku na plat-
formie Teams grupa uczniów z 
klas siódmych i ósmych wzię-
ła udział w szkolnej debacie 
oksfordzkiej zorganizowanej 
przez panie: Beatę Bienię i Elż-
bietę Krzysztofczyk-Kosek. 

„Online czy offline?”– młodzi 
ludzie zdecydowali,że porozma-
wiają o tym, która przestrzeń 
jest im bliższa: wirtualna czy 
realna?

 Międzynarodowy Dzień Języ-
ka Ojczystego przypada 21 lute-
go i został ustanowiony 23 lata 
temu (17 listopada 1999 r.) przez 
UNESCO jako upamiętnienie 
tragicznego wydarzenia, do któ-
rego doszło w 1952r. w Dhace, 
która została później stolicą nie-
podległego Bangladeszu. 

Przypomina o bogactwie róż-
norodności językowej i podkre-
śla jego wartość dla rozwoju 
dziedzictwa kulturowego ludz-
kości. Przesłaniem święta jest 
ochrona języków ojczystych, 
promowanie wielojęzyczności 
i podkreślanie wartości eduka-
cji językowej. 

Uczniowie, zgodnie z zasada-
mi debaty oksfordzkiej, zostali 
podzieleni na dwie grupy.

Zespół ósmoklasistów dowo-
dził, że to w przestrzeni wirtu-
alnej tkwi ogromny potencjał. 
W roli liderki świetnie odna-
lazła się Paulina Szebesta, a 
argumentowali: Bartosz Radza-
nowski, Karol Majzner, Antoni 
Kurdziel, Zuzanna Nazarewicz. 
Wiktoria Nowomiejska celnie 
podsumowała stanowisko swo-
jej grupy: 

„Drużyna ósmoklasistów pod-
jęła stanowisko online. Naszym 
pierwszym argumentem było 
to, iż spędzanie czasu w Sieci 
jest korzystne dla naszej przy-
szłości, gdyż coraz więcej za-
wodów wymaga umiejętnego 
posługiwania się Internetem, 
Następnie rozmawialiśmy o 
szybkim przekazywaniu so-
bie najświeższych informacji 
o bliskim otoczeniu i świecie. 
Kolejnym argumentem była 
możliwość rozwijania swo-
ich paski, będąc jednocześnie 
wspieranym przez inne oso-
by w Sieci . Na samym końcu 
wspomniane były więzi mię-
dzyludzkie. Są one niezmier-
nie ważne i warto je budować 
i dbać o nie, nawet jeśli robimy 
to przez Internet. Wiele argu-

Dzień Języka Ojczystego
Szkolna debata oksfordzka „Online czy offline?
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Rozpoczęto przebudowę ul. Poprzecznej
1 marca została wprowadzona 

tymczasowa organizacja ruchu 
na ul. Poprzecznej. Związane 
jest to z rozpoczęciem przebu-
dowy ulicy.

Zgodnie z zatwierdzonym 
projektem tymczasowej organi-
zacji ruchu ul. Poprzeczna zo-
stała zamknięta na odcinku o 
długości 970 m (tj. na odcinku 
od skrzyżowania z ul. Granicz-
ną do skrzyżowania z ul. Pio-
trowicką). Oznacza to, że drogą 

możliwy jest dojazd tylko dla 
mieszkańców posesji znajdu-
jących się na odcinku objętym 
przebudową, a także dla służb 
ratowniczych. Wykonawca ro-
bót zastrzega sobie wszakże pra-
wo do chwilowego całkowitego 
zamknięcia przejazdu na czas 
wykonania niezbędnych robót, 
o czym jednak zobowiązany bę-
dzie poinformować dzień wcze-
śniej mieszkańców. Tymczasowa 
organizacja ruchu ma obowiązy-

wać do 30 listopada 2022 r. 
Z kolei zasadnicze prace  bu-

dowlane na ul. Granicznej powin-
ny się rozpocząć w najbliższym 
czasie (na razie sfrezowano war-
stwę starego asfaltu). Wówczas 
również zostanie wprowadzona 
na tym odcinku tymczasowa or-
ganizacja ruchu. 

W związku z prowadzonymi 
robotami, do odwołania auto-
busy linii 36 Wodzisław Śl. - Ja-
strzębie-Zdrój kursują od ulicy 

1 Maja w Gołkowicach - uli-
cą Piotrowicką do przystanku 
Skrbeńsko Piotrowicka i tam 
zawracają. Wyłączone z obsługi 
zostały przystanki: Skrbeńsko 
Poprzeczna Granica, Gołkowice 
Graniczna Poprzeczna. Zamiast 
na przystanku Gołkowice Gra-
niczna Żabków autobusy zatrzy-
mują się na przystanku 1 Maja 
Żabków. Rozkład jazdy w obu 
kierunkach pozostał bez zmian.
 (a)

Chodzi mi o to, aby język giętki
Powiedział wszystko, co pomyśli głowa...
Juliusz Słowacki

mentów zostało także odbitych. 
Zawzięcie dyskutowaliśmy mię-
dzy innymi o hejcie, z którym 
można się spotkać online oraz 
tym, kto może się kryć po dru-
giej stronie ekranu.”

Zespół siódmoklasistów za-
chęcał do „zaprzyjaźnienia 
się” z przestrzenią realną, dzię-
ki której możemy nawiązywać 
prawdziwe relacje, rozwijać 
pasje, uprawiać sport, dbać o 
zdrowie. Pojawiły się argumen-
ty o zagrożeniu płynącym z uza-
leżnienia od technologii. W roli 
liderki świetnie sprawdziła się 
Amelia Cholajda. W argumen-
tacji wspierali ją: Igor Majzner, 
Izabela Kobos, Mateusz Pu-
chała, Paweł Oślizło. Trafnego 
podsumowania dokonał Alek-
sander Mucha. 

Dyskusja toczyła się w przy-
jaznej, życzliwej atmosferze. 
Uczniowi zwracali się do siebie 
z szacunkiem, słuchali z uwagą 

i zainteresowaniem wypowie-
dzi kolegów i koleżanek. Zręcz-
nie żonglowali przemyślanym 
argumentami, przywołując cie-
kawe przykłady. 

Sztuka autoprezentacji, reto-
ryki, umiejętność wyciągania 
wniosków, logicznego rozu-
mowania, sprawnego, jasnego 
wyrażania myśli – to prawdzi-
wa wartość debaty, dyskusji, 
rozmów. Wysoki poziom, me-
rytoryczny, kultura słowa, 
interesujące i dojrzałe przemy-
ślenia. 

 To była ogromna przyjem-
ność obserwować młodych 
ludzi prezentujących odważ-
nie swój punkt widzenia. Prze-
strzeń wirtualna czy realna? – o 
tym warto i trzeba rozmawiać. 
Dziękujemy za inspirujące spo-
tkanie.

Polonistki z Gołkowic
Wiktoria nowomiejska, 

uczennica klasy 8a
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Od listopada 2019 r. Centrum Inte-
gracji Społecznej w Godowie, które ma 
swoją siedzibę w Gołkowicach, realizuje 
projekt aktywizacji zawodowej „CIS dla 
powiatu wodzisławskiego”. Przy współ-
pracy z Gminą Godów oraz Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Go-
dowie do Centrum kierowane są osoby, 
które skorzystają z oferty nauki zawodu 
w pracowniach CIS, warsztatów, szkoleń 
oraz kursów zawodowych. Dzięki temu 
CIS wyszkolił m.in. certyfikowane opie-
kunki seniorów i osób niepełnospraw-
nych. Z ich pomocy może skorzystać 
każdy mieszkaniec gminy Godów.

cztery pracownie
W I turze realizacji 

projektu wzięły udział 
33 osoby. Obecnie szko-
lonych jest kolejnych 
22 osób, a 13 kolejnych 
czeka w kolejce. Szko-
lenia i usługi wyko-
nywane są w ramach 
czterech pracowni: go-
spodarczo-remontowej; gastronomicz-
no-kateringowej, etnograficznej (nauka 
krawiectwa), opiekuńczo-asystenckiej. 
Wyszkoleni już uczestnicy poszczegól-
nych pracowni realizują już zewnętrz-
ne zlecenia. Największe doświadczenie 
posiadają uczestniczki pracowni opie-

kuńczo-asystenckiej, które posiadają 
stosowne certyfikaty. CIS realizował w 
ubiegłym roku projekt dotyczący tzw. 
opieki wytchnieniowej.

Więcej opieki opłaca się bardziej
Obecnie mieszkańcy gminy Godów 

mają możliwość wynajęcia od CIS-u 
usług opieki dla seniorów i osób niepeł-
nosprawnych. W ramach tego zadania 
pracownicy CIS wykonują usługi pielę-
gnacyjne i higieniczne. Nie wykonują 
natomiast usług z zakresu pielęgniar-
stwa, a więc nie wykonują iniekcji, 
zmiany opatrunków itp. Usługi pielę-
gnacyjne i higieniczne realizowane 
przez certyfikowane opiekunki z CIS-u 

są odpłatne. Odpłatność 
wynosi 15 zł za godzinę 
w przypadku zawarcia 
umowy na opiekę wy-
noszącą powyżej 20 go-
dzin miesięcznie, oraz 
20 zł za godzinę w przy-
padku zawarcia umowy 
na opiekę do 20 godzin 

miesięcznie. Ponadto w ramach usług 
dla mieszkańców pracownicy CIS-u 
wykonują usługi porządkowe oraz pra-
ce ogrodowe, a także usługi krawieckie. 
Osoby chcące skorzystać z oferty mogą 
kontaktować się z CIS pod nr tel +48 575 
300 928. (a)

Cennik usług
•	 Usługi	opiekuńcze:	20zł/h	lub	15	zł/h	przy	min.	
20	godzinach	w	miesiącu

•	 Sprzątanie	ogólne:	20zł/h
•	 Sprzątanie	po	remoncie:	35zł/h
•	Mycie	okien:	10	zł/małe	okno,	20	zł/duże	okno
•	 Plewienie,	kopanie,	plantowanie,	grabienie:	
20zł/h

•	Wykonanie	murków	ogrodowych:	30zł/metr
•	 Skracanie	spodni:	20-30zł
•	Naszycie	łat:	10-20zł
•	Wymiana	gumy	w	spodniach:	10-15zł
•	Wymiana	zamka:	15zł
•	 Skracanie	sukienki/spódnicy:	15-30zł
•	 Zwężanie	sukienki/spódnicy:	20zł
•	 Skracanie	ramiączek:	10-15zł
•	 Skracanie	żakietu/marynarki:	25-30	zł
•	 Skracanie	rękawów:	15-20	zł
•	Dopasowanie	do	sylwetki:	od	30zł
•	 Pogłębienie	dekoltu:	20-40zł
•	Doszycie	podszewki:	20zł
•	Wymiana	zamka	do	kurtki:	25-30zł
•	 Skracanie:	od	25	zł
•	Naszycie	taśmy	ozdobnej:	1mb	5zł
•	Obszycie	lamówką:	1mb	3zł
•	Naszycie	rzepa:	1mb	3zł
•	Overlok:	1mb	3zł
•	Wymiana	zamka	do	poszwy	(poduszka,	kołdra):	
15-20zł

•	 Podwijanie	obrusów,	serwet,	prześcieradeł:	1mb	
4zł

•	 Podwijanie	firan,	zasłon:	1mb	4zł

Uczestniczki pracowni opiekuńczo-asystenckiej posiadają stosowne 
certyfikaty, potwierdzające ich doświadczenie w opiece nad seniorami i 
osobami niepełnosprawnymi

Mieszkańcy gminy mogą skorzystać również z usług działającej w CIS 
pracowni krawieckiej

+48 575 300 928
numer, pod którym 

można zamawiać usłu-
gi wykonywane przez 

pracowników CIS

Pomogą w opiece nad seniorami, uprzątną 
ogródek, posprzątają dom, uszyją

Balik karnawałowy w Ośrodku Kultury w Godowie, rok 2022Bal przebierańców w SP Gołkowice. Lata 80.

GmINa WczORaj I DzIś

Fo
t.

 a
r

c
h

. r
. w

ó
jc

iń
s

ki

Fo
t.

 G
c

ks
it

 w
 G

o
d

o
w

ie



Jesteśmy NR 1958
„Będziemy na tyle silni, na ile 

będziemy zjednoczeni i na tyle 
słabi, na ile będziemy podziele-
ni” (J.K. Rowling). W tym jednym 
zdaniu zdaje się wybrzmiewać 
cała idea tego, w co świadoma 
społeczność Skrbeńska chcia-
łaby dziś ubrać swoje lokalne 
działania. Bardzo silnym bodź-
cem do zawiązania się Inicjaty-
wy Skrbeńsko – bo taką nazwę 
przybrało nowo powstałe sto-
warzyszenie – była potrzeba 
integracji społecznej, zaktywizo-
wania mieszkańców, stworzenia 
przestrzeni dla zróżnicowanych 
grup społecznych, by poprawić 
jakość życia wewnątrz samego 
sołectwa. 

Takie sygnały docierały do 
Pani Katarzyny Skrzyszowskiej, 
która postanowiła działać. Jej 
idea stworzenia grupy aktywnej 
społecznie zaczęła rodzić się już 
dwa lata temu, jednak starania 
te ograniczyła pandemia. Bez-
sprzecznie okres pandemii był 
czasem, kiedy społeczność, nie 
tylko Skrbeńska, ale w wymiarze 
globalnym, bardzo dotkliwie od-
czuła skutki izolacji, oderwania 
od dotychczasowej rzeczywi-
stości. Kilka pokoleń ludzi, całe 
rodziny zostały zamknięte w 
domach, co zawęziło przestrzeń 
do rozwoju własnego, bez możli-
wości ucieczki do zajęć pozado-
mowych. Zamknięci w domach 
szukaliśmy dla siebie aktywno-
ści – powstały domowe sklepi-
ki on-line, młodzież urządzała 
spotkania w sieci, zaczęliśmy 
szukać inspiracji do urządzania 
swoich mieszkań, nauczyliśmy 
się piec swój chleb, czy też się-
galiśmy po nowe nieznane hory-
zonty kulinarne. Tak naprawdę, 
zaczęliśmy doceniać możliwość 
fizycznego kontaktu z bliskim 
otoczeniem, sąsiadami, które 
zostały nam ograniczone. Pan-
demia dała nam wtedy czas na 
zwolnienie życiowego tempa. 

Pozbywając się pędu zawodo-
wego mieliśmy odrobinę czasu 
na refleksję i pojawiły się spo-
strzeżenia na temat integralności 
wewnątrzspołecznej w najbliż-
szym otoczeniu, w samej nawet 
przestrzeni sołeckiej. Wnioski 
nasunęły się same – na dzień dzi-
siejszy prawie nie istnieje życie 
sąsiedzkie. Nasi rodzice, dziad-
kowie kultywowali spotkania 
sąsiedzkie, ich relacje były nie-
jednokrotnie zażyłe, dzieci na 
wsi w co drugim domostwie od-
najdywały „ciocie” i „wujków”, 
same też chowały się w poczu-

Inicjatywa Skrbeńsko
– dla mieszkańców 
i wszystkich miłośników
ciu wspólnoty z rówieśnikami. 
Obecna rzeczywistość pozbawi-
ła nas tej zażyłości, ograniczamy 
się do swobody tylko „na swoim 
placu”, często nie znając nawet 
sąsiadów z najbliższej okolicy. 
Analizując ten hermetyczny 
trend życia z dala od innych 
zaczynamy czuć, że doskwiera 
nam samotność. W poczuciu ta-
kiej pustki, kiedy dopadały nas 
pandemiczne wieczory, a teraz 
światem wstrząsają doniesienia 
o wojnie tuż u naszych granic, 
pojawiły się głosy o konieczno-
ści zjednoczenia, stworzenia cze-
goś, co na nowo nauczy nas się 
integrować. W tym miejscu, jak 
królik z kapelusza pojawił się za-
lążek stowarzyszenia, w którym 
budowana będzie integracyjna 
„Kolonijo”.

W ramach swojej działalności 
Inicjatywa Skrbeńsko chciałaby 
docierać do różnych pokoleń – 
od najmłodszych po naszych 
seniorów. Na pierwszy założy-
cielskim spotkaniu, które odby-
ło się 15 marca, rozważano cele 
i zarys działalności dla stowarzy-
szenia. W spotkaniu brało udział 
21 osób. Wśród nich był także 
Eugeniusz Brzoza, który pod-
sumowując spotkanie nie krył 
dużego entuzjazmu z faktu, że 
w ciągu godziny pojawiło się kil-
kanaście konkretnych pomysłów 
i gotowych rozwiązań. Bardzo 
mocno wybrzmiały deklaracje – 
ważnych ról w strukturach pod-
jęli się konkretni członkowie, jak 
Katarzyna Skrzyszowska, która 
nieoficjalnie dowodzi grupie. 
Magdalena Szymańska przy-
gotuje i przeprowadzi niedługo 
ankiety wśród mieszkańców, py-
tając ich o potrzeby, pomysły na 
aktywizację sołectwa. Promocją 
stowarzyszenia w przestrzeni 
medialnej zajmuje się Marcin 
Czyż, który także poprowadzi 
pierwsze warsztaty kulinarne 
dla chętnych w ramach działal-
ności stowarzyszenia. Perspek-
tywa działalności grupy bardzo 
spodobała się obecnemu na spo-

tkani sołtysowi Franciszkowi 
Moczała, który zadeklarował 
wsparcie. Obecne były też przed-
stawicielki Koła Gospodyń Wiej-
skich w Skrbeńsku, które nie 
mogą już doczekać się współpra-
cy. Pierwsze pomysły i decyzje to 
między innymi cykliczna aktyw-
ność fizyczna – poniedziałkowe 
spacery z kijkami (Nordic Wal-
king) – stowarzyszenie zaprasza 
w każdy poniedziałek o 19.00 
pod Ośrodek Kultury w Skrbeń-
sku. Bogumiła Caniboł podjęła 
się organizacji wernisażu sztu-
ki, jaki powstanie przy ośrodku 
kultury. Będzie to też okazja do 
spotkań z mieszkańcami i orga-
nizacji eventów plenerowych. 
Początkiem kwietnia odbędzie 
się spotkanie – warsztaty ma-
nualne, na których tworzone 
będą stroiki wielkanocne – jest 
to świetna okazja, by porozma-
wiać o potrzebach mieszkańców, 
stąd też Inicjatywa Skrbeńsko 
serdecznie zaprasza wszystkich 
chętnych. W czerwcu wraz z 
KGW organizowany jest także 
wyjazd na zwiedzanie Krako-
wa. Pojawiają się kolejne pomy-
sły do organizowania cyklicznie 
powtarzających się wyjazdów do 
operetki, filharmonii z udziałem 
wszystkich chętnych mieszkań-
ców i miłośników Skrbeńska. Od 
czerwca zaplanowane są też pik-
niki rodzinne, wspólne ogniska. 

Działalność nowej grupy nie 
będzie jednak polegała na orga-
nizowaniu wyłącznie kultural-

nych, rekreacyjnych wydarzeń. 
Członkowie wyrażają chęć za-
opiekowania się przestrzenią 
zieleni na wsi, utrzymania po-
rządku w miejscach strategicz-
nych, historycznych, ważnych 
dla sołectwa. Chodzi o to, by 
połączyć przyjemne z pożytecz-
nym, dlatego wizja sadzenia 
kwiatów, krzewów uwieńczona 
wieczornym ogniskiem z kiełba-
skami i śpiewem spotkała się z 
bardzo dużą aprobatą. 

Jak więc widać, społeczność 
potrafi się sama jednoczyć, peł-
na jest ciekawych pomysłów i go-
towych rozwiązań. Członkowie 
Inicjatywy chwalą mieszkańców 
za zaangażowanie i otwartość, 
za pomysły i chęć do realizacji 
zadań, gdyż nikogo nie trze-
ba zmuszać, a entuzjazm przy 
planowaniu działań był godny 
podziwu. Okres pandemicznej 
izolacji i trudnej rzeczywisto-
ści nie był dla nas życzliwy, ale 
mieszkańcy Skrbeńska potrafili 
te trudne doświadczenia przeło-
żyć na coś dobrego – na INICJA-
TYWĘ, która pozwoli im się na 
nowo integrować, poznawać, do-
ceniać wartości sąsiedzkie, od-
szukać radość z pracy na rzecz 
lokalnej społeczności. Pokolenie 
za pokoleniem – silne, zjedno-
czone i bez podziałów – będzie 
wracało do lepszej rzeczywisto-
ści, a my z ogromną ciekawością 
będziemy śledzić ich kolejne po-
czynania. 

 Marcin Czyż
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Na czas ferii zimowych Gmin-
ne Centrum Kultury Sportu i 
Turystyki w Godowie przygo-
towało dzieciom wiele cieka-
wych ofert miłego spędzania 
czasu, proponując im udział w 
różnych zajęciach ruchowych, 
plastycznych, krawieckich, te-
atralno-tanecznych oraz ani-
macyjnych. Dzieci rozpoczęły 
ferie balem przebierańców w 
Ośrodku Kultury w Godowie na 

którym tanecznym pląsom nie 
było końca! Dodatkowo w Go-
dowie uczestnicy zajęć pozna-
li podstawowe techniki szycia, 
rozwijając swoje zdolności arty-
styczne i manualne. Amatorów 
ruchu i aktywności można było 
spotkać w Ośrodku Kultury w 
Gołkowicach i Skrzyszowie któ-
rzy mieli czas, żeby się wysza-
leć i wyskakać na trampolinach! 
Swoich możliwości taneczno 

– aktorskich można było spró-
bować na deskach sceny w Goł-
kowickim Ośrodku Kultury, a 
zabawy animacyjne wciągnęły 
do wspólnych szaleństw uczest-
ników zajęć w Ośrodku Kultu-
ry w Skrbeńsku i Skrzyszowie, 
spędzony tam czas upłynął im 
w bajkowej atmosferze, zabaw, 
uśmiechów oraz gier. W Świe-
tlicy w Podbuczu młodzi artyści 
aktywnie i wesoło uczestniczy-

li w zajęciach plastycznych, 
ich kolorowe prace plastycz-
no-techniczne były związane 
z tematyką zimową. Dziękuje-
my serdecznie wszystkim in-
struktorom oraz najmłodszym 
uczestnikom zajęć i z niecier-
pliwością czekamy na kolejne 
spotkania, tym razem w czasie 
wakacji. Do zobaczenia!

Gabriela Krzyształa

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

21.4.2022

11
110,- Kč

reklama

Ferie, ferie i po feriach! nudy z nami nie było
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Wójt Mariusz Adamczyk wyraził nadzieję, że po dwóch latach pandemii, 
mieszkańcy znów będą mogli się spotykać na organizowanych po obu 
stronach granicy wydarzeniach

Liczne koncerty, festiwale, 
festyny, pokazy – to główne 
działania, jakie zostaną zorga-
nizowane w ramach programu 
współpracy przygranicznej na 
rok 2022 między Gminą Godów 
a Obec Petrovice u Karvine, 
podpisanego 22 lutego w Cen-
trum Kultury w Petrovicach.

Wzmocnić osłabione przez 
pandemię więzi

Podpisanie programu poprze-
dzone zostało omówieniem 
jego głównych założeń przez 
przedstawicieli obu gmin i 
jednostek samorządowych. 
Został tak skonsturowany, by 
po dwóch latach pandemii na 
nowo wzmocnić łączące od 
1995 r. obie gminy więzi. I to 
nie tyle między jednostkami 
samorządowymi, ale przede 
wszystkim między mieszkań-
cami obu stron granicy. Stąd w 
programie przewidziano wiele 
wydarzeń kulturalnych, któ-
re organizowane będą przez 
urzędy gmin i centra kultury z 
Godowa i Petrovic. Współpra-
cę zapowiedziały też szkoły z 
Gołkowic i Petrovic oraz przed-
stawiciele ochotniczych straży 
pożarnych z terenu gminy Go-
dów i Petrovice.

Koncerty, festiwale, 
festyny

Wśród najważniejszych pla-
nów przewidziano dalszą re-
alizację projektu „Synergia 
– integracja społeczności i in-
stytucji pogranicza Godowa i 
Petrovic u Karvine”. Projekt ten 
współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej, oba samorzą-
dy realizują od września 2016 
r. W tym roku w jego ramach 
przewidziano organizację wielu 
imprez o charakterze sportowo
-rekreacyjnym po obu stronach 
granicy, zarówno dla dorosłych 
odbiorów, jak i dzieci. W ra-
mach wydarzeń kulturalnych 
przewidziano m.in. organizację 
koncertów (np. Tabu 4 czerwca 
w Godowie, czy koncertu chóru 
Permonik z Karviny w centrum 
kultury w Petrovicach 20 mar-
ca), festiwali, festynów i poka-
zów (np. Pokaz Konia Śląskiego, 
Festyn Ziemniaczany, Kulinar-
sky festival, Sylwester na Gra-
nicy). Strażacy podejmą kilka 
wspólnych działań (m.in. czysz-
czenie rzek płynących w pasie 
przygraniczym). Uczniowie 
szkół z kolei bedą rywalizować 
w kilku turniejach szkolnych 
(m.in. szachowym, atletycznym, 
unihokeja).

Program współpracy z sąsiadami z Petrovic podpisany. 
a w nim wiele ciekawych wydarzeń dla mieszkańców

Program dla mieszkańców 
gmin Godów i Petrovice

Progam współpracy podpisa-
li Wójt Gminy Godów Mariusz 
Adamczyk i Starosta Obec Pe-
trovice u Karvine Marian Lebie-
dzik. Obaj włodarze podkreślali, 
że w minionych dwóch latach, z 
powodu pandemii, współpraca 
transgraniczna obu gmin i ich 
mieszkańców miała ograniczo-
ny charakter. Wielu, znanych z 
poprzednich lat, wydarzeń nie 
można było zorganizować.

– Doświadczyliśmy najpierw 
zamknięcia granic, później roz-
maitych ograniczeń w prze-
kraczaniu granicy. Również 

kontakty międzyludzkie zosta-
ły ograniczone. Mamy jednak 
nadzieję, że to wszystko jest 
już za nami, że zbliżamy się 
ku końcowi pandemii i znów 
nasi mieszkańcy będą mogli 
się spotykać na wielu wydarze-
niach organizowanych po obu 
stronach granicy – powiedział 
Mariusz Adamczyk, wójt Gmi-
ny Godów, zaznaczając jednak, 
że to w jakim stopniu osatecznie 
możliwa będzie realizacja pro-
gramu, uzależnione jest od tego, 
czy i jakie w dalszej części roku 
obostrzenia sanitarne wprowa-
dzać będą rządy Polski i Czech.

 (a)

Młodzi: zwyczajnie niezwyczajni
Nazywam się: Alicja	Pisarek

mieszkam:	w	Skrzyszowie

mam lat:	7	lat	

moja pasja to:	taniec,	zabawa,	jazda	na	rowerze,	hulajnodze	i	fiszce

wszystko zaCzęło się od:	w	zeszłym	roku	szkolnym	zaczęłam	tań-
czyć	w	grupie	Rytmix	w	Skrzyszowie.	Zajęcia	wtedy	prowadziła	Pani	Klau-
dia	Czapka,	która	w	wakacje	otworzyła	swoją	szkołę	tańca	DanceCap	w	
Wodzisławiu	Śląskim.	Od	sierpnia	2021	tańczę	w	grupie	KidsCaps	master.	
Od	 stycznia	 przygotowywałam	 się	 do	 występu	 solowego.	 19.03.2022	
brałam	udział	w	IX	Ogólnopolskim	Festiwalu	Tańca	VIVERSO	w	Rybniku,	
gdzie	zdobyłam	V	miejsce	w	swojej	kategorii.

moja pasja jest dla mNie: Bardzo	miła	i	fajna.	Mam	dużo	koleża-
nek,	z	którymi	mogę	tańczyć	i	się	spotykać.	Uwielbiam	tańczyć	do	każdej	
muzyki.	Mam	ją	w	środku...

trzy słowa, które mNie opisują:	energiczna,	wrażliwa	i	uśmiech-
nięta

w przyszłośCi ChCiałbym/ChCiałabym:	Nauczyć	się	więcej.	Tań-
czyć	coraz	lepiej.	Brać	udział	w	kolejnych	zawodach	tanecznych.	Nie	wią-
żę	z	tym	jednak	przyszłości.	Chciałabym	kiedyś	zostać	policjantką.	W	tym	
zawodzie	jest	się	szybkim	a	ja	lubię	szybkość. Fo
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Militarna napaść Rosji na 
Ukrainę, do której doszło 24 lu-
tego, spowodowała napływ do 
Polski już ponad 2 mln wojen-
nych uchodźców, przede wszyst-
kim kobiet i dzieci, a także osób 
starszych. Do niemal każdego 
miasta i każdej gminy w Polsce 
przybywają kolejne osoby, ucho-
dzące z Ukrainy z obawy o wła-
sne życie. Dotyczy to również 
gminy Godów. Obecnie (stan 
na 22 marca) na terenie gminy 
przebywa 169 uchodźców, w 
tym 30 w zasobach gminnych 
(świetlica, mieszkania socjal-
ne, remiza OSP). W zasobach 
gminnych przygotowanych zo-
stało kolejne miejsca. 

Gmina Godów zorganizowała 
dla uchodźców spotkanie infor-
macyjno-integracyjne. Odbyło 
się ono 10 marca w sali kinowej 
Ośrodka Kultury w Gołkowi-
cach. Ze strony Urzędu Gminy 
wziął w nim udział wójt Mariusz 
Adamczyk oraz członkowie, po-
wołanego zarządzeniem wójta, 
gminnego zespołu ds. przyjęcia 
i zakwaterowania uchodźców. 
Obecni byli też dwaj tłumacze, 
którzy zapewnili komunika-
cję. Na spotkaniu wójt Mariusz 
Adamczyk przywitał ukraiń-
skich gości: – W imieniu swoim 
i pracowników urzędu gminy 
witam Was serdecznie, naszych 
przyjaciół z Ukrainy. Wiemy, 
jak ciężka jest obecnie sytuacja 
w Waszej ojczyźnie, Ukrainie. 
Wiemy, że Wasi mężowie, bra-
cia, ojcowie pozostali w ojczyź-
nie, broniąc domów, wsi i miast. 
Wyrażamy nadzieję, że odniosą 
zwycięstwo. My zaś postaramy 
się, żeby nie zabrakło dla Was 
najpotrzebniejszej pomocy – 
powiedział Mariusz Adamczyk, 
który wyraził również słowa 
uznania i podziękowania dla 
polskich rodzin, które z otwar-
tym sercem przyjęły pod swój 
dach uchodźców, a także dla 
wszystkich mieszkańców, którzy 
w jakiejkolwiek formie udzieli 
uchodźcom pomocy..

PESEL-e dla uchodźców
Od 18 marca w Urzędzie Gmi-

ny Godów rozpczęło się nada-
wanie uchodźcom numerów 
PESEL i Profili Zaufanych nie-
zbędnych do tego, by mogli oni 

Wójt dziękuje mieszkańcom, którzy otwarli 
się na uchodźców

ubiegać się m.in. po gwaranto-
wane im świadczenia. Numer 
PESEL może otrzymać każdy 
obywatel Ukrainy, który przy-
był po 24 lutego 2022 r. do Pol-
ski bezpośrednio z Ukrainy, w 
związku z działaniami wojen-
nymi, i złoży wniosek do urzędu 
gminy. Wyrobienie jednego nr 
PESEL uchodźcy zajmuje śred-
nio około 30 minut. By uzyskać 
nr PESEL uchodźcy muszą mieć 
ze sobą dokument potwierdzają-
cy ich tożsamość oraz zdjęcia do 
dokumentu. Te ostatnie wyko-
nują bezpłatnie dla uchodźców 
(koszty pokrywa gmina) dwa 
zakłady fotograficzne: Beaty 
Bogdańskiej z Łazisk i Foto Ko-
łodziej z Turzy Śl. Ponadto każda 
z osób, której zakładany jest Pro-
fil Zaufany musi posiadać dostęp 
do polskiego adresu e-mail. Stąd 
tak ważne, żeby uchodźcy mieli 
dostęp do sieci internetowej np. 
za pośrednictwem polskiego nu-
meru telefonu komórkowego. 

Nauka w szkołach 
dobrowolna

Ponad połowa przebywają-
cych na terenie gminy uchodź-
ców to dzieci i młodzież w 
różnym wieku. Ważnym tema-
tem, który należało podjąć, jest 
ich edukacja. Zgodnie z wy-
tycznymi edukacja dla dzieci z 
Ukrainy w wieku 7-14 lat (szko-
ły podstawowe) jest dobrowol-
na. Na ten moment ukraiński 
rodzic nie ma obowiązku wysy-
łania dziecka do polskiej szkoły, 
ale może to zrobić. Niektórzy 
ukraińscy rodzice już z tego 
prawa skorzystali. Na dzień 22 
marca do szkół na terenie gminy 
uczęszczało 25 ukraińskich dzie-
ci. Gmina stoi na stanowisku, by 
nie tworzyć dla nich osobnych 

oddziałów. Lepszym rozwią-
zaniem, przede wszystkim z 
uwagi na szybszą integrację z 
polskimi rówieśnikami, a rów-
nież ze względu na rozproszenie 
uchodźców po wszystkich sołec-
twach gminy, jest wdrażanie ich 
do istniejących już oddziałów 
szkolnych. Wszystkich szczegó-
łowych informacji rodzicom i 
opiekunom udzielają dyrektorzy 
poszczególnych szkół. Podob-
nie wygląda sytuacja w przy-
padku edukacji przedszkolnej 
dla dzieci z Ukrainy, przy czym 
w związku z prawną możliwo-
ścią zwiększenia liczby dzieci 
w oddziale wiekowym z 25 do 
28 dzieci, liczba tych miejsc jest 
ściśle ograniczona. Na dzień 22 
marca do przedszkoli uczęszcza 
7 ukraińskich maluchów. 

Magazyn pomocy 
dla uchodźców 
przebywających na terenie 
gminy Godów

W związku z koniecznością 
usytematyzowania pomocy 
udzielanej i deklarowanej przez 
mieszkańców gminy Godów na 

rzecz uchodźców wojennych 
z Ukrainy, przebywających na 
terenie gminy Godów, Gmina 
utworzyła centralny magazyn 
pomocy. Od 7 marca działa on 
w Ośrodku Kultury w Godowie 
przy ul. 1 Maja 93. W magazy-
nie gromadzone są środki po-
mocowe na rzecz uchodźców 
z Ukrainy, przebywających na 
terenie gminy Godów. Środki 
gromadzone są m.in. na podsta-
wie zapotrzebowania diagno-
zowanego przez pracowników 
socjalnych Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Godowie, 
oraz wolontariuszy i wielu ludzi 
dobrej woli. To właśnie do ma-
gazynu każdy mieszkaniec, jeśli 
ma taką wolę, może dostarczać 
pomoc. 

Magazyn jest czynny od ponie-
działku do piątku: przyjmowanie 
środków pomocy od godz. 10.00 
do 12.00, wydawanie pomocy od 
godz. 16.00 do 19.00; w soboty: 
przyjmowanie i wydawanie po-
mocy od godz. 8.00 do 12.00; w 
niedziele: przyjmowanie i wy-
dawanie pomocy od godz. 10.00 
do 12.00. O formie i zakresie 
potrzebnej pomocy informuje-
my na bieżąco w mediach spo-
łecznościowych Gminy Godów. 
Pomoc prosimy przynosić wy-
łącznie do magazynu. 

Gmina uruchomiła 
rachunek bankowy, na 
który można wpłacać 
darowizny na rzecz 
uchodźców

Informujemy również o utwo-
rzeniu przez Gminę Godów ra-
chunku bankowego, na który 
każdy może wpłacać darowizny 
z przeznaczeniem na pomoc 
uchodźcom z ogarniętej wojną 
Ukrainy, przebywającym na te-
renie gminy Godów. Darowizny 
przekazane na wskazany ra-
chunek zostaną wykorzystane 
na zakup niebędnej pomocy, 
zwłaszcza lekarstw (uchodź-
com przysługują lekarstwa tyl-
ko w 100% odpłatności), ale też 
m.in. świeżej żywności, środków 
czystości, czy usług komunika-
cyjnych (większość uchodźców 
nie dysponuje polskimi karta-
mi SIM, startery przekazywane 
przez firmy komunikacyjne mają 
ograniczoną wartość).  (a)

rachunek na rzecz 
uchodźców
Nr	 rachunku,	 na	 który	 można	
przelewać	 środki	 pomocowe,	
to:	 60	 8470	 0001	 2001	 0020	
4899	0092	BS	Jastrzębie-Zdrój.	
Niezwykle	istotne	jest,	by	każ-
dy,	 kto	 decyduje	 się	 na	 do-
konanie	 darowizny,	 w	 tytule	
przelewu/wpłaty	 wpisał:	 „Da-
rowizna	 na	 rzecz	 uchodźców	
z	 Ukrainy”.	 Darowizny	 doko-
nywane	 w	 punkcie	 kasowym		
Banku	 Spółdzielczego	 w	 Ja-
strzębiu-Zdroju	na	konta	gmi-
ny	są	bez	dodatkowych	opłat.		

10 marca w Ośrodku Kultury w Gołkowicach odbyło się spotkanie 
informacyjno-integracyjne, zorganizowane przez Gminę Godów dla uchodźców



Jesteśmy NR 19512
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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