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Jesteśmy NR 1972

Sadzonki drzew przekazali wójtowi Mariuszowi Adamczykowi 
pracownicy PWiK w Wodzisławiu

 
Aż jedenaście osób z gmi-
ny Godów zostało laure-
atami tegorocznych nagród 
Powiatu Wodzisławskiego 
w dziedzinie kultury i spor-
tu. Uroczysta gala, podczas 
której wręczone zostały 
nagrody, odbyła się 5 maja 
w Rydułtowskim Centrum 
Kultury Feniks. 

Galę, którą zorganizowano 
po dwuletniej przerwie spowo-
dowanej pandemią, rozpoczął 
koncert zespołu smyczkowe-
go uczniów szkoły muzycznej 
I stopnia im. Pawła Świętego 
w Rydułtowach. Prócz naj-
ważniejszych w tym dniu lau-
reatów, w gali wzięli udział 
samorządowcy z rady i zarządu 
powiatu, m.in. starosta Leszek 
Bizoń, przewodniczący Adam 
Krzyżak, wicestarosta Tade-
usz Skatuła, członkowie zarzą-
du Kornelia Newy, Krystyna 
Kuczera i Jan Zemło, wiceprze-
wodniczący rady Robert Wala, 
członkowie Komisji Oświaty, 
Kultury i Sportu rady powiatu 
Gabriela Kiełkowska, Sławo-
mir Szurek i Janusz Ballarin. 
Obecni byli też włodarze gmin 
powiatu, w tym wójt Gminy Go-

Jedenastu mieszkańców gminy odebrało 
powiatowe nagrody i wyróżnienia

Gala odbyła się w Rydułtowach

sportowców, mieszkających 
na terenie naszej gminy. Są 
to: Maja Moczała (UKS Basz-
ta Wodzisław Śląski – szachy), 
Karolina Tyman (UKS Diament 
Godów – lekkoatletyka), Ma-
ciej Piskowski (UKS Judo Ju
-Jitsu Łaziska – judo), Bartosz 
Kopiec (UKS Judo Ju-Jitsu Ła-
ziska – judo), Kevin Jeremiasz 
(UKS Judo Ju-Jitsu Łaziska – 
judo), Dominik Rajszys (UKS 
Judo Ju-Jitsu Łaziska – judo), 
Oliwia Cichy (UKS Judo Ju-Jit-
su Łaziska – judo), Wiktoria 
Błatoń (UKS Judo Ju-Jitsu Łazi-
ska – judo). Natomiast Dominik 

Gmina otrzymała 
od PWiK Wodzisław 
drzewa za e-faktury

W ramach akcji „Zasadź z 
nami drzewo za e-fakturę” 
Gminie Godów zostało przeka-
zanych sześć sadzonek drzew. 
Dostarczyło je Przedsiębior-
stwo Wodociągów i Kanalizacji 
w Wodzisławiu. To dwa dęby 
szypułkowe, dwa klony czer-
wone i dwie magnolie. 

W ramach akcji za każde 100 
klientów PWiK z danej gmi-
ny korzystających z e-faktury, 
PWiK przeznacza do tej gminy 

jedną sadzonkę drzewa. Tym 
sposobem do gminy Godów tra-
fiło sześć sadzonek, co oznacza, 
że około 600 klientów PWiK Wo-
dzisław z terenu gminy Godów 
rozlicza się z Przedsiębiorstwem 
za pomocą e-faktur. Drzewka 
przekazane przez pracowni-
ków PWiK odebrał wójt Mariusz 
Adamczyk. – Zachęcam kolej-
nych naszych mieszkańców do 
rezygnacji z tradycyjnych papie-
rowych faktur na rzecz e-faktur 

– mówi wójt Gminy Godów. 
Cztery drzewka przekazane 

przez PWiK zostaną zasadzo-
ne w parku nieopodal Urzędu 

Gminy w Godowie. Dwa kolej-
ne trafią na teren Przedszkola 
Publicznego w Gołkowicach. 

 (a)

Szwarc (UKS Judo Ju-Jitsu Łazi-
ska – judo) został wyróżniony.

najlepsi ambasadorzy 
Gminy

– Gratuluję wszystkim lau-
reatkom i laureatom, a także 
trenerom i opiekunom, olbrzy-
mich sukcesów zarówno w 
dziedzinie kultury, jak i sportu. 
Sukcesy te są efektem nie tylko 
ogromnego talentu, ale przede 
wszystkim ogromnej pracy, jaką 
wykonują, by ten swój talent ra-
zem z opiekunami i trenerami 
rozwijać i szlifować. Dziękuję 
również za to, że tak pięknie 
reprezentują Gminę Godów, 
często daleko poza jej granica-
mi. Nie można sobie wyobrazić 
lepszych ambasadorów naszej 
gminy – podkreśla Mariusz 
Adamczyk, Wójt Gminy Godów. 

Gmina Godów 
w czołówce

Warto zaznaczyć, że wśród 
zdobywców nagród powiatu, 
mieszkańcy naszej gminy sta-
nowili jedną z dwóch najwięk-
szych grup. Najwięcej laureatów 
ma Wodzisław – w sumie 15 
osób (14 w sporcie i 1 w kultu-
rze). Godów uplasował się dru-
gim miejscu z 11 laureatami (9 
w sporcie i 2 w kulturze)!  (a)

dów Mariusz Adamczyk.

Jedenastu wspaniałych
Obecność włodarza Godowa 

nie była przypadkowa. Miesz-
kańcy naszej gminy zostali w 
tym roku licznie nagrodzeni. 
W dziedzinie kultury nagrody 
otrzymały dwie mieszkanki 
naszej gminy: Hanna Łaciok 
(wnioskodawcą było Wodzi-
sławskie Centrum Kultury) 
oraz Elżbieta Zaremba (wnio-
skodawcą była Gminna Biblio-
teka Publiczna w Godowie). Z 
kolei w dziedzinie sportu lau-
reatami zostało aż dziewięciu 
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Na początku maja w Urzędzie 
Gminy w Godowie podpisane 
zostały dwie umowy na realiza-
cję inwestycji zleconych przez 
Gminę Godów. W Gołkowicach 
na ul. Żabkowskiej powstanie 
kanalizacja deszczowa i nowa 
nawierzchnia drogi. W Skrzy-
szowie na ul. Przedszkolnej 
wykonana zostanie kanalizacja 
deszczowa. Tam również zosta-
nie odtworzona nawierzchnia 
drogowa.

nowa droga 
na Żabkowskiej

Umowa na budowę kanalizacji 
deszczowej i nowej drogi na ul. 
Żabkowskiej została podpisana 
5 maja. W przetargu wybrane 
zostało przedsiębiorstwo Trans
-Wiert Duda Sp. z o.o. W ramach 
zadania wybuduje ono łącznie 
740 m kanalizacji deszczowej, 
a następnie nową jezdnię as-
faltową z podbudową. Umowa 
opiewa na kwotę 1 993 604 zł. 
Na wykonanie inwestycji wyko-
nawca ma 120 dni. Należy spo-

W Gołkowicach i Skrzyszowie powstaną 
nowe drogi i kanalizacje

Na ul. Żabkowskiej trzeba liczyć się 
ze sporymi utrudnieniami

Umowy na realizację zadań w Skrzyszowie i Gołkowicach w imieniu 
Gminy Godów podpisał Tomasz Kasperuk, zastępca wójta Gminy Godów

dziewać się utrudnień w ruchu, 
o których wykonawca robót bę-
dzie każdorazowo informował 
mieszkańców ulicy. Realizacja 
zadania powinna zakończyć do 
2 września.

Wyjaśnijmy w tym miejscu, 
że kanalizacja deszczowa na 
ul. Żabkowskiej pozwoli na od-
wodnienie ul. Granicznej, której 
przebudowa wraz z ul. Poprzecz-
ną znajduje się obecnie na etapie 

realizacji. Tym samym znaczna 
większość dróg w tym rejonie 
Gołkowic zostanie gruntownie 
zmodernizowana.

Gmina zleciła budowę 
kanalizacji deszczowej, 
JZWiK kanalizacji 
sanitarnej i nowej jezdni

Również 5 maja w Urzędzie 
Gminy w Godowie podpisano 
umowę na budowę kanalizacji 
deszczowej o długości około 100 
m na ul. Przedszkolnej w Skrzy-
szowie. Umowa została podpisa-
na z wybraną w postępowaniu 
przetargowym firmą ANMAR 
Usługi Budowlane. Prace na ul. 
Przedszkolnej rozpoczęły się 9 
maja. Zamknięty dla ruchu zo-
stał odcinek ulicy Przedszkolnej 
od skrzyżowania z ulicą Jana III 
Sobieskiego w kierunku Przed-
szkola. Dojazd do posesji oraz 
przedszkola możliwy jest od 
strony ulicy 1 Maja w Skrzyszo-
wie. Realizacja zadania powin-
na zakończyć się do 19 czerwca. 
Wartość zadania to 129 864 zł. 
Przy okazji na zlecenie Jastrzęb-

Droga nieprzejezdna 
między 7.30 a 17.00
Przebudowa ul. Żabkowskiej 
rozpoczęła się 10 maja. Ze 
względu na to, że jest to tzw. 
ślepa ulica z jedynym wylotem 
– na ul. Graniczną, jej miesz-
kańcy muszą liczyć się z utrud-
nieniami. Na czas robót między 
godz. 7.30 a 17.00 droga może 
być zamknięta i nieprzejezdna. 
O szczegółach utrudnień infor-
muje mieszkańców ulicy rów-
nież wykonawca robót, firma 
Trans-Wiert Duda.

Most na Głęboczu 
wyremontowany

Drewniany most na Głęboczu 
w ciągu ul. Jana III Sobieskie-
go w Gołkowicach przeszedł 
remont, połączony z wymianą 
nawierzchni.

To dobra informacja dla 
amatorów turystyki pieszej i 
rowerowej, korzystających z 

urokliwych tras i ścieżek na 
terenie gminy Godów, w tym z 
Żelaznego Szlaku Rowerowego. 
W ramach remontu wymienio-
ne zostały zniszczone elementy 
nawierzchni drewnianego mo-
stu. Koszt zadania wyniósł 30 
750 zł.  (a)

Most na Głęboczu został wyremontowany i znów bezpiecznie służy  
m.in. amatorom turystyki rowerowej

skiego Zakładu Wodociągów i 
Kanalizacji w tym miejscu wy-
budowana zostanie również 
kanalizacja ściekowa. Po za-
kończeniu tego zadania JZWiK 
ma zlecić wykonanie nowej na-
wierzchni.

Umowy z ramienia Gminy Go-
dów podpisał Tomasz Kasperuk, 
zastępca wójta Gminy Godów.

(a)

Kubeł na odpady 
należy wystawić 
najdalej do godz. 6.00
Należy zwrócić również uwa-
gę, że odbiór poszczególnych 
frakcji odpadów komunalnych 
będzie nadal realizowany 
zgodnie z podanymi w harmo-
nogramie odbioru terminami. 
Ze względu jednak na remont 
drogi, odpady są odbierane 
wczesnym rankiem. Dlatego 
zwracamy się do mieszkańców 
ul. Żabkowskiej, żeby kubły z 
odpadami wystawiać najpóź-
niej do godz. 6.00 dnia, w któ-
rym zaplanowany jest odbiór 
odpadów. Późniejsze wysta-
wienie kubła wiązać się będzie 
z tym, że odpady nie zostaną 
odebrane.
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W ramach zadania m.in. wymienione zostały piłkochwyty

Pod koniec kwietnia doko-
nano odbioru przebudowy ul. 
Czarnieckiego w Wodzisławiu 
Śląskim i końcowego odcin-
ka ul. Wodzisławskiej w Kro-
stoszowicach. Oprócz nowej 
nawierzchni i podbudowy, wy-
budowana została również ka-
nalizacja deszczowa.  

Przebudowa drogi na odcin-
ku od tzw. skrzyżowania pięciu 

dróg w kierunku gminy Godów 
była możliwa dzięki wspólnemu 
finansowaniu inwestycji przez 
Powiat Wodzisławski, Miasto 
Wodzisław Śląski i udziale finan-
sowym Gminy Godów. Koszt mo-
dernizacji około 700 metrowego 
odcinka wyniósł w sumie 1,6 
mln zł. Gmina Godów przekaza-
ła na realizację zadania 68 tys. zł. 
 (a)

Czarnieckiego do Krostoszowic 
już po przebudowie

Przebudowa ul. Czarnieckiego i końcowego odcinka ul. Wodzisławskiej 
była możliwa również dzięki zaangażowaniu finansowemu Gminy Godów

Boisko piłkarskie na Orliku 
przeszło remont

Dobiegły końca prace re-
montowe na boisku piłkar-
skim kompleksu Orlik w 
Krostoszowicach. Dzięki 
temu bez przeszkód można 
korzystać z boiska, które cie-
szy się ogromnym zaintereso-
waniem mieszkańców gminy, 
zwłaszcza najmłodszych. 

W ramach zadania, które 
wykonała firma PUH Elbud 
Krzysztof Świętek, wyre-
montowano i wyrównano 
nawierzchnię boiska, napra-
wiając i uzpełniając jej uszko-
dzone fragmenty. Ponadto 

wymienione zostały piłko-
chwyty, czyli wysokie siatki 
znajdujące się za bramkami, 
które były już mocno zużyte. 
Wyremontowane zostały rów-
nież same bramki, na których 
dodatkowo zawieszono nowe 
siatki. Całość prac kosztowała 
96 000 zł.

Wcześniej wymienione zo-
stały również oprawy oświe-
tleniowe. Tradycyjne lampy 
zostały zastąpione bardziej 
wydajnymi i energooszczęd-
nymi lampami LED. 

 (a)

Utopce opanowały 
centrum Godowa

Nieopodal ujścia Piotrówki 
do Olzy, w centrum Godowa 
tuż przy parku sołeckim stanę-
ły... utopce. Drewniane rzeźby 
powstały w ramach ubiegło-
rocznego pleneru rzeźbiar-
skiego „Artystyczny plener 
nad Olzą”.

Śląskie utopce pomagały
Utopce to demony wodne 

występujące w słowiańskich 
wierzeniach. Wiara w nie była 
żywa dawniej zwłaszcza na 
Śląsku, gdzie obdarzano je – 
obok przyrodzonej im złośli-
wości – również pozytywnymi 
cechami. Jednym z najbardziej 
znanych utopców jest wodzi-
sławski Zeflik. Od niedawna 
swoich utopców ma również 

Gmina Godów. I to aż pięciu. 
Tyle ich wyobrażeń , plus oka-
zała ławka, powstało podczas 
ubiegłorocznego „Artystycz-
nego pleneru nad Olzą”, w ra-
mach którego sześciu artystów 
z Polski, Niemiec, Litwy i Czech 
za pomocą pił łańcuchowych 
przedstawiło swoje wyobraże-
nia na temat ludowych podań 
o tych mitycznych istotach. Ar-
tyści wykonali swoje rzeźby w 
sporych kawałach drewna.

Plener międzynarodowy
W plenerze udział wzięli 

Bogumiła Caniboł, Ireneusz 
Caniboł, Roman Kiełb, Bernd 
Winter z Niemiec, Robertas 
Kielakuas z Litwy i Agata Vali-
kova z Czech. (a)

Rzeźby można oglądać tuż przy parku sołeckim w Godowie, nieopodal 
Urzędu Gminy

Rzeźby zostały wykonane przez 
artystów z kilku krajów

Utopce powstały w ramach 
„Artystycznego pleneru nad Olzą”
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Sesja Rady Gminy w Godowie, która 
odbyła się 25 kwietnia, została poświęco-
na w dużej mierze tematyce bezpieczeń-
stwa na terenie gminy Godów. W ocenie 
przedstawicieli służb poprzedni rok na-
leżał do stosunkowo bezpiecznych.

Podczas sesji swoje sprawozdania za 
2021 r. przedstawili Komendant Powia-
towy Policji w Wodzisławiu Śl. podinsp. 
Wiesław Dryja, Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej w Wodzi-
sławiu bryg. Marek Misiura, Komendant 
Gminny OSP Zbigniew Radecki oraz Na-
czelnik Wydziału Obywatelskiego, Ochro-
ny Informacji Niejawnej i Zarządzania 
Kryzysowego Starostwa Powiatowego w 
Wodzisławiu Gabriela Bała.

Przestępczość na niskim 
poziomie, ale nietrzeźwych 
kierowców nie brakuje

Ze sprawozdania komendanta policji 
wynika, że przestępczość na terenie gmi-
ny w najbardziej uciążliwych kategoriach 
(kradzież z włamaniem, kradzież mienia, 
uszkodzenie mienia, pobicia i uszkodze-
nia ciała) pozostaje na relatywnie niskim 
poziomie, podobnie jak w latach poprzed-
nich. W 2021 r. w tych czterech katego-
riach odnotowano 23 przestępstwa – 7 
w Skrzyszowie, 3 w Gołkowicach, 5 w 
Łaziskach, 3 w Skrbeńsku, 4 w Krosto-
szowicach i 1 w Godowie. Złapano 31 
nietrzeźwych kierujących. Spadła liczba 
ofiar wypadków drogowych. W 2021 była 
to jedna osoba ranna. Odnotowano 96 ko-
lizji drogowych. Wydano 18 niebieskich 
kart.

Bezpiecznie pod względem 
pożarowym

Gmina Godów była w 2021 r. najbez-
pieczniejszą w powiecie wodzisławskim 
z punktu widzenia straży pożarnej. W 
całym 2021 r. odnotowano 86 zdarzeń, 
w tym 24 pożary, 48 zagrożenia miejsco-

we i 14 alarmów fałszywych. Te ostatnie 
pochodzą głównie z tzw. urządzeń tech-
nicznych (czujek), których zadaniem jest 
alarmowanie o zagrożeniu. W gminie 
Godów odnotowano najmniej interwen-
cji w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 
tj. 6,2/1000 mieszkańców. Co nie znaczy, 
że strażacy-ochotnicy z jednostek OSP 
w Godowie, Gołkowicach, Łaziskach i 
Skrzyszowie nie brali udziału w akcjach. 
Komendant Zbigniew Radecki wyliczył, 
że nasi ochotnicy w 2021 r. do akcji wy-
jeżdżali 176 razy, również poza granice 
gminy, zwłaszcza w przypadku pożarów 
i zagrożeń miejscowych dużych rozmia-
rów, jak to miało miejsce np. w przypadku 
nawalnych opadów w dniu 13 maja 2021 
r., kiedy ucierpiała znaczna część powia-
tu wodzisławskiego, ale akurat nie gmina 
Godów. Wszystkie godowskie jednostki 
OSP, również dzięki sporemu zaangażo-
waniu Gminy Godów, są bardzo dobrze 
wyposażone w nowoczesny sprzęt. – Stan 
wyposażenia jednostek nie budzi zastrze-
żeń – podkreślił komendant Radecki.

Powodzie omijały gminę
Gabriela Bała zwróciła uwagę na za-

grożenia przeciwpowodziowe. W gmi-
nie Godów zagrożenie powodują rzeki: 
Olza, Szotkówka, Leśnica i Piotrówka, a 
najbardziej narażone na podtopienia są 
domostwa i posesje położone przy ul. J. III 
Sobieskiego (Głębocz), ul. Dębina w Goł-
kowicach, ul. Gliniki w Godowie, ul. Gra-
niczna w Godowie, ul. Nowa w Godowie, 
ul. 1 Maja w Godowie, ul. Powstańców 
Śląskich w Godowie. Natomiast objęte 
zagrożeniem łąki, pola uprawne i odłogi 
znajdują się w obrębie ul. Granicznej w 
Godowie, depresyjnej części Skrbeńska 
(głównie tereny przygraniczne) oraz na 
pozostałych terenach przygranicznych. 
W ubiegłym roku powodzie i większe 
podtopienia omijały gminę.

 (a)

8 maja obchodzo-
ny był Dzień Biblio-
tekarza i Bibliotek. 
To dobra okazja, by 
przybliżyć mieszkań-
com gminy bogatą 
działalność Gminnej 
Biblioteki Publicz-
nej w Godowie.

Książki za milion 
złotych

GBP w Godowie, 
oprócz głównej sie-
dziby w Godowie 
przy ul. 1 Maja 18, 
prowadzi działal-
ność również w 
pięciu filiach. Są to Filia Nr 1 w Gołkowicach, 
Filia nr 2 w Skrzyszowie, Filia nr 3 w Skrbeńsku, 
Filia nr 4 w Krostoszowicach i Filia nr 5 w Łazi-
skach. Na koniec 2021 r. znajdowało się w nich 72 
385 woluminów o łącznej wartości 1 014 990,36 
zł! Tylko w ubiegłym roku wprowadzono do in-
wentarza 3 022 woluminów o wartości 65 337,35 
zł. W ramach zakupów nowości wydawniczych 
wpłynęło 2 535 książek o wartości 58 089,36 zł, 
na stan przyjęto również 487 darów książkowych 
o wartości 7 247,99 zł. W 2021 r. wyłączono z 
księgozbioru 1 545 woluminów. Średnia wartość 
takiej książki wynosiła 2,5 zł. Z księgozbioru usu-
nięto zasadniczo książki zniszczone.

Do biblioteki również 
po audiobooka i... gazetę

We wszystkich bibliotekach zarejestrowano 46 
685 wypożyczeń książek w 2021 r., w tym: lite-
ratury dla dorosłych – 24 320 (52%), literatury 
dziecięcej – 18 315 (39%), literatury popularno-
naukowej – 4050 (9%). Udostępniono także 121 
woluminów na miejscu w bibliotece. Obok zbio-
rów drukowanych udostępniono także 328 doku-
mentów audiowizualnych. W 295 przypadkach 
czytelnicy zdecydowali się na wypożyczenie 
słuchowiska. Biblioteki oferowały czytelnikom 
również 21 tytułów tradycyjnych czasopism 
drukowanych o tematyce społecznopolitycznej 
i ogólnej. Czasopisma dostępne były w 4 placów-
kach, w których odnotowano 1 645 udostępnień 
prasy do domu. (a)

Gminna Biblioteka 
Publiczna 
z tysiącami książek 
i setkami czytelników

Co roku GBP w Godowie 
wzbogaca swój księgobiór o 
setki nowych książek

Gdzie najwięcej czytelników?
Aktywni czytelnicy byli mieszkańcami: Godo-
wa – 307 osób, Gołkowic – 563 osoby, Krostoszo-
wic – 130 osób, Łazisk – 288 osoby, Podbucza – 36 
osoby, Skrbeńska – 139 osób, Skrzyszowa – 453 
osób. Spoza Gminy Godów z zasobów bibliotek 
skorzystało 138 osób.

Gmina Godów najbezpieczniejszą 
w powiecie

Komendanci – podinsp. Wiesław Dryja (pierwszy z prawej), bryg. Marek Misiura (w środku) i 
Zbigniew Radecki (z lewej) podsumowali poziom bezpieczeństwa w gminie Godów za 2021 r.
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Nasze wiosenne Jubilatki
Tak wspaniały jubileusz urodzin symbo-

lizuje cały wiek wypełniony codziennymi 
radościami i troskami, a także pracą i po-
święceniem dla dobra bliskich.

Wójt Gminy Mariusz Adamczyk prze-
kazał Jubilatkom życzenia zdrowia i 
długowieczności wraz ze skromnym upo-
minkiem, podkreślając tym samym wyjąt-

kowość jubileuszu urodzin.
Nasze wyjątkowe Jubilatki mają od daw-

na swoją receptę na długowieczność – to 
pogoda ducha i życzliwość dla innych. 
Otoczone są wyjątkową opieką i troską ze 
strony bliskich osób. Ciepła, rodzinna at-
mosfera z pewnością jest jednym z najlep-
szych przepisów na dobre samopoczucie.

Jest nam niezmiernie miło, że możemy 
wspólnie cieszyć się z osiągnięcia przez 
mieszkanki naszej gminy tak wspaniałego 
wieku. Szanownym Jubilatkom życzymy 
dużo zdrowia i wewnętrznej siły, która po-
zwoli im przyjmować każdy kolejny dzień 
życia z optymizmem.
Agnieszka Pustelnik – Kierownik USC w Godowie

Wiosenny kwiecień w Gminie Godów przyniósł ze sobą szczególne wydarzenia – mieszkanki 
Gminy Godów: Pani Eufemia Potysz z Łazisk, Pani Halina Pyz ze Skrzyszowa i Pani Helena Ta-
tarczyk z Gołkowic świętowały 90-te urodziny.

Jubilatka Eufemia Potysz
Pani Eufemia urodziła się 1 kwietnia 1932 
r. w Łaziskach  w rodzinie Teofila Sobek i 
jego żony Rozalii z domu Twardzik. 17 lute-
go 1952 r. wyszła za mąż za Emila Potysz z 
Gołkowic. Od 22 lat jest wdową. Ma jedną 
córkę, doczekała się dwóch wnuków i jednej 
prawnuczki. Jej przepis na długowieczność 
to uśmiech i pogoda ducha.

Jubilatka Halina Pyz
Pani Halina urodziła się 23 kwietnia 1932 
r. w miejscowości Ruchenka w powiecie 
węgrowskim  w rodzinie Piotra Pełki i jego 
żony Zofii z domu Wojtulskiej. W paździer-
niku 1953 roku  wyszła za mąż za Józefa 
Pyza. W szczęśliwym małżeństwie przeżyła 
z mężem 44 lata, mąż zmarł w listopadzie 
1997 roku. Pani Halina cieszy się dobrym 
zdrowiem, lubi czytać książki i rozmawiać 
na ciekawe tematy. Pozostaje pod troskliwą 
opieką syna Tadeusza i jego żony Jolanty. 
Najbardziej cieszą ją odwiedziny wnuczek i 
prawnuków, których nazywa swoją najwięk-
szą radością i dumą.

Jubilatka Helena Tatarczyk
 Pani Helena urodziła się 27 kwietnia 1932 
roku w Gołkowicach jako córka Gertrudy 
i Adolfa Lincnerów. W 1953 roku wyszła 
za mąż za Emeryka Tatarczyka, z którym 
wspólnie przeżyła 50 lat. Urodziła i wycho-
wała czterech synów, którzy zostali górnika-
mi, za co została odznaczona Złotym Krzy-
żem Zasługi. Całe jej życie związane było z 
domem, pracą w gospodarstwie i troską o 
wychowanie dzieci. Doczekała się 9 wnu-
ków i 12 prawnuków, którym zawsze służy 
dobrą radą i pomocą.
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Szkoła Podstawowa w Gołko-
wicach nigdy nie pozbawia na-
dziei innych osób i jest otwarta 
na drugiego człowieka. 7 
kwietnia o godzinie 17:00 w 
szkole odbyło się integracyjne 
spotkanie ukraińskich mam 
i uczniów z dyrekcją, nauczy-
cielami, wicewójtem Gminy 
Godów Tomaszem Kasperu-
kiem, przedstawicielami rady 
rodziców  i rady uczniowskiej.

Ta inicjatywa miała na celu  
ukazanie integracji ukraiń-
skich  oraz polskich uczniów, 
zainspirowanie do rozmowy,  
do  podzielenia się refleksjami, 
spostrzeżeniami i  wrażeniami 
płynącymi z nauki w naszej 
szkole.

Najpierw zaproszeni goście 
zostali powitani przez dyrekto-
ra szkoły Waldemara Paszylkę, 
dalszą część spotkania popro-
wadziła pani Beata Bienia. Za-
powiedziała występy polskich 
i ukraińskich  dziewczynek w 
wiosennej piosence, podczas 
której wszystkim udzielił się 
beztroski nastrój, roztańczo-
ne uczennice z klasy 3. zosta-
ły przygotowane przez panią 
Justynę Wrodarczyk. Później  
przedstawiła filmik, ukazujący 
zajęcia polskich i ukraińskich 
dzieci na lekcjach języka pol-
skiego u pani Ewy Chmiel i 
Elżbiety Krzysztofczyk-Kosek. 
Nagranie zilustrowało, że litera-
tura nie zna granic… Uczniowie 
klas starszych zaproponowali 
twórcze, kreatywne spojrzenie 
na lektury obowiązkowe. Pod 
okiem polonistek  młodzież 
polska i ukraińska stworzyła  
wyjątkowe inscenizacje na mo-
tywach  „Akademii pana Klek-
sa” Jana Brzechwy, „Opowieści 
wigilijnej” Charlesa Dickensa”, 
„Małego Księcia” Antoine’a 

de Saint-Exupery’ego.  Filmik 
ukazał również dodatkowe 
zajęcia zorganizowane przez 
panią Anitę Kurasz, która 
swoje zajęcia prowadzi z życz-
liwością,  śpiewająco  i wywo-
łuje wśród uczniów szczery 
uśmiech. Literatura i zabawa 
łączy, jednoczy oraz sprawia, 
że każdy uczeń doskonale się 
w naszej szkole odnajduje i 
dobrze komunikuje. Podczas 
spotkania wypowiedziała się 
również reprezentantka rady  
uczniowskiej – Wiktoria Pan-
kros. Ukazując zrozumienie 
i empatię,   opowiedziała,  jak 
ważne jest wsparcie uczniów z 
Ukrainy, integracja, zaangażo-
wanie we wspólne  działania i 
stworzenie przyjaznej atmosfe-
ry  oraz pomoc w odnalezieniu 
się w nowej i trudnej, dla nich, 
sytuacji. Nieocenionego wspar-
cia udzielała nam pani Inna 
Nietriebska, która rozpoczęła  
pracę w naszej szkole na sta-
nowisku pomocy nauczyciela. 
Tłumaczyła  i przeprowadziła 
świetne, merytoryczne szko-
lenie dla rodziców, wyjaśnia-
jące funkcjonowanie Librusa. 
W trakcie spotkania panowała 
miła atmosfera. Rodzice mogli, 
przy swobodnej rozmowie, le-
piej się poznać, spędzając czas 
przy pizzy oraz dowiedzieć się 
wielu istotnych rzeczy na temat  
działalności szkoły.          

W sympatycznej atmosferze 
wspólnie spędzony czas  mi-
nął bardzo szybko, a nadzieja, 
mimo trudnej sytuacji u ukraiń-
skich sąsiadów, na lepsze jutro 
pozostała z każdym uczestni-
kiem…Bo nadzieja przychodzi 
do człowieka  wraz z drugim 
człowiekiem…
  Polonistki Szkoły 

Podstawowej z Gołkowic

Integracyjne spotkanie
Nadzieja przychodzi do człowieka wraz 
z drugim człowiekiem – Dante Alighieri

Ukraińscy rodzice dowiedzieli się wielu istotnych spraw na temat 
działalności szkoły
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reklama

Ul. Gliniki przed i po przebudowie

 
W skrzyszowskim Ośrod-
ku Kultury Klub Skata 
Sportowego zakończył 
cykl turniejów na sezon 
2021/2022. 

Turnieje odbywały się re-
gularnie co czwartek. Starto-
wało 23 zawodników. Wyniki 
przedstawiają się następująco:
  1. Stanisław Gembalczyk – 

46047 pkt.
  2. Eugeniusz Wojaczek  – 

44282 pkt.
  3. Bolesław Gajda  –  43067 

pkt.

  4. Krzysztof Taczała  – 
41321 pkt.

  5. Waldemar Wojtczyk  – 
40588 pkt

  6. Witold Tatarczyk  – 40243 
pkt.

  7. Bronisław Mucha – 38135 
pkt.

  8. Alfred Orawski  – 37064 
pkt.

  9. Lesław Uryga  – 35321 
pkt.

10. Leonard Kłosek  –  35203 
pkt.

Gratulujemy zwycięzcom. 
Zapraszamy w nowym sezo-
nie na kolejny turnieje.  

 Paweł Sobik

Wygodniej na ul. Gliniki  
i rowerowej trasie

Za oknami coraz słoneczniej, 
więc w najbliższych dniach ro-
werzyści powinni cieszyć się 
coraz lepszymi warunkami po-
godowymi. Gmina Godów dba 
również o to, by cieszyli się co-
raz lepszą infrastrukturą. Pod 
koniec ubiegłego roku przebu-
dowana została gruntownie 
nawierzchnia ul. Gliniki w Go-
dowie. Przebiega tędy fragment 
Żelaznego Szlaku Rowerowego.

Droga ze wsparciem
Ul. Gliniki na znacznym od-

cinku miała charakter drogi 
gruntowej. Gmina złożyła do 
Województwa Śląskiego wnio-
sek w zakresie budowy i moder-

nizacji dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych. Ostatecznie 
gmina uzyskała ponad 95 000 zł 
dofinansowania. W ramach za-
dania wyasfaltowano odcinek o 
długości 637 m, czym zajęło się 
Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Drogowego z Rybnika. Ostatecz-
ny koszt zadania wyniósł 422 
766 zł.

Poprawiony komfort
Dzięki temu, zwłaszcza po 

przejściu opadów deszczu, rów-
nież turyści korzystający z tego 
odcinka Żelaznego Szlaku Ro-
werowego mogą cieszyć się lep-
szym komfortem uprawiania 
turystyki rowerowej. (a)

Sekcja Skata w Skrzyszowie 
zakończyła sezon
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Od lewej stoją: Bolesław Gajda, Stanisław Gembalczyk, Eugeniusz 
Wojaczek
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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

W przedszkolu „Bajkowe Wzgórze” re-
alizowany jest Międzynarodowy Projekt 
Edukacyjny „Piękna nasza Polska cała!”. 
Projekt ma na celu kształtowanie szacun-
ku do własnego państwa oraz poczucia 
tożsamości narodowej. W ciągu całego 
roku szkolnego mamy do wykonania 
kilka zadań. Udało nam się już m.in.: za-
smakować kuchni europejskich państw, 
poznać i zatańczyć znane polskie tańce i 
zabawy ludowe oraz zasadzić drzewo w 
ogrodzie przedszkolnym. Wzięliśmy też 

udział w akcji BohaterOn, podczas której 
przygotowywaliśmy i wysyłaliśmy kartki 
dla Powstańców. Jednym z zadań jest Po-
kaz Mody Patriotycznej. 29 kwietnia, tuż 
przed narodowymi świętami, korytarz 
przedszkolny zamienił się w piękny wy-
bieg, a dzieci z grupy „Biedroneczki”, „Kra-
snoludki” i „Smerfy” prezentowały na nim 
piękne stroje. Każdy z nich nawiązywał 
do historii lub kultury Polski. Na wybiegu 
pojawili się więc: górnik, Ślązak i Śląza-
czka w ludowym stroju czy piłkarze repre-

zentacji. W ubiorze przedszkolaków nie 
brakowało ojczystych, biało-czerwonych 
barw. Całe wydarzenie podziwiały wszyst-
kie dzieci z przedszkola, a oklaskom i wi-
watom nie było końca! Uroczystość była 
zorganizowana w naszej placówce po raz 
drugi, ale z całą pewnością nie ostatni! Już 
dziś bardzo serdecznie zapraszamy przy-
szłych przedszkolaków do wspólnej zaba-
wy za rok! Piękna nasza Polska cała!  

 Magda Kiełbasa, Karolina Krakowczyk         

reklama

Biało-czerwono w „Bajkowym Wzgórzu”

Przedszkolaki z „Bajkowego Wzgórza” w Międzynarodowym Projekcie „Piękna nasza Polska cała”, 29.04.2022 rok

Fo
t.

 P
P

 „
B

a
jk

o
w

e 
w

zG
ó

r
ze

” 
w

 S
kr

zy
S

zo
w

ie
 (3

)



Jesteśmy NR 19710

Nazywam się: Janek Sitek  

mieszkam: w Skrzyszowie

mam lat:  13

moja pasja to: piłka nożna

wszystko zaczęło się od: Odkąd pamiętam piłka zawsze 
była przy mojej nodze. Najpierw były to dmuchane balony, gu-
mowe piłeczki, aż do normalnej piłki. Zaczynałem grać z tatą na 
boisku zrobionym obok domu. W 2014 roku, dzień przed moimi 
5. urodzinami rodzice zabrali mnie na pierwszy trening do Szkółki 
Winners Gołkowice. Od 8 lat z dumą reprezentuję ten wspaniały 
klub. Dzięki trenerom Łukaszowi Szymańskiemu i Piotrowi Łyczko, 
mogę doskonalić swoje umiejętności. Dali mi możliwość gry na 
wielu turniejach i zawodach gdzie często otrzymywałem wyróż-
nienia Najlepszego Zawodnika. To zaowocowało powołaniami do 
kadry Podokręgu Rybnik, ale nie tylko. Miałem lub mam oferty gry 
w takich akademiach jak Górnik Zabrze, BVB Łukasza Piszczka, Skra 
Częstochowa czy RKP Rybnik. Aktualnie zostałem zaproszony na 
testy do Akademii Rekord Bielsko Biała. Na dzisiaj jednak cały czas 
jestem zawodnikiem Winners i z tą szkółką zdobywam sukcesy i 
szlifuję swoje umiejętności. Nie zamykam jednak kontaktów z in-
nymi akademiami (w lutym pojechałem na trzydniowy turniej do 
Warszawy z zespołem Skry Częstochowa). Jestem w 7. klasie szkoły 
podstawowej. Mam świadomość, że moja przygoda w Winnersach 
się kończy, dlatego już dziś myślę o nowych wyzwaniach.     

moja pasja jest dla mNie: Moim odlotem od stresowych 
sytuacji. Nawet, kiedy nie gram z kolegami, to ćwiczę różne triki i 
sztuczki podglądane na filmikach YouTube. Kiedy siedzę w poko-
ju i się uczę to piłka zawsze jest pod biurkiem. Dodatkowo dzięki 
piłce nawiązuję ciekawe znajomości z zawodnikami z całej Polski. 
Mam też możliwość być w miejscach, gdzie nie każdy może być 
np. rozgrywałem turniej na Stadionie Śląskim w Chorzowie czy na 
stadionie Polonii Warszawa. 

Piłka wymaga ode mnie ogromnej samodyscypliny, która pozwala 
mi ogarniać naukę, treningi i zabawę. To z pewnością przyda się w 
przyszłości.   

trzy słowa, które mNie opisują: sumienny, wesoły, ambit-
ny

w przyszłości chciałbym: Zostać zawodowym piłkarzem, 
grającym na pozycji środkowego lub prawego pomocnika. Moim 
marzeniem jest gra w Bayernie Monachium, którego jestem fanem.  

Młodzi: zwyczajnie 
niezwyczajni
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Poświęcenie Kopca Wolności, 1928 rok

GMina WczOraJ i dziś
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Świat bez wątpienia był 
szczęśliwy dla uczennic z du-
szami artystycznymi, które 
odniosły niezwykły sukces – 2. 
miejsce w wojewódzkim kon-
kursie recytatorskim!

22 kwietnia 2022 roku w 
Domu Kultury im. Wiktorii 
Kubisz w Bielsku-Białej po raz 
XXIV odbył się Regionalny 
Konkurs Recytatorski pt. „Słoń-
ce, słońce i życie”. Do konkursu 
zakwalifikowało się aż 3 uczest-
ników z naszej gminy tj. Rafał 
Stabla (SP Gołkowice), Emilia 
Bienia (SP Krostoszowice) oraz 
Berenika Borkowska (ZSP Łazi-
ska). Sam udział w tym etapie 
jest niezwykłym osiągnięciem! 
Bowiem kwalifikują się do nie-
go jedynie laureaci z konkur-
sów gminnych, w przypadku 
klas młodszych, I-III oraz lau-
reaci konkursów powiatowych 
z klas IV-VI. To najlepsi recyta-
torzy z południa województwa 
śląskiego, którzy wykazują się 
wybitnymi osiągnięciami, do-
skonale radzą sobie z tremą, 
wykazują się niezwykłą wraż-
liwością i wnikliwym rozumie-
niem deklamowanych przez 
siebie tekstów. Jednym słowem 
to prawdziwi miłośnicy żywego 

Sukces uczniów naszej gminy w regionalnym 
Konkursie recytatorskim
Świat wówczas dopiero będzie szczęśliwy,gdy wszyscy ludzie mieć będą dusze artystów,
to znaczy, gdy z radością wykonywać będą swą pracę – August Rodin

Rafał Stabla ze Szkoły 
Podstawowej w Gołkowicach 

Emilia Bienia ze Szkoły 
Podstawowej w Krostoszowicach

Berenika Borkowska z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Łaziskach
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W tym roku przypada 100. rocznica przyłączenia części Górnego Śląska do Polski. Aby upamiętnić tę wyjątkową 
rocznicę zaplanowano wykonanie współczesnego zdjęcia nawiązującego do fotografii sprzed lat. 

Prosimy potomków i krewnych osób przedstawionych na zdjęciach o kontakt z Ośrodkiem Kultury w Godowie 32 47 65 630.
Prosimy również o wszelkie informacje związane z tymi dwoma zdjęciami.

słowa. W tym roku świętujemy 
podwójnie, a nawet potrójnie! 
Rafał Stabla otrzymał bowiem 
wyróżnienie. Emilia Bienia za-
jęła 2. miejsce w kategorii klas 
I-III, recytując wiersz Danuty 
Wawiłow pt. „Wędrówka” oraz 
prezentując fragment prozy 
Agnieszki Mielech „Dookoła 
świata. Emi i Tajny Klub Su-
perdziewczyn”. Zaś Berenika 
Borkowska zajęła 2. miejsce w 
kategorii klas IV-VI, recytując 
tę samą poezję oraz fragment 

prozy Justyny Bednarek pt. 
„Maryjki”. Tym samym sposo-
bem Berenika zakwalifikowała 
się do etapu ogólnopolskiego. 
To niezwykły sukces, zarówno 
dla naszych szkół, jak i społecz-
ności oraz gminy. Dziewczy-
ny przedstawiły wyjątkowe i 
znacznie różne interpretacje 
tego samego utworu. Ukazały 
w nich swoje „ja”, za pomocą 
żywego słowa zdołały ukazać 
swoją osobowość i wrażliwość 
oraz przedstawić słowami poet-

ki sprawy dla siebie ważne. To 
istotne, by za pomocą żywego 
słowa, recytowanego fragmen-
tu, pokazać nas samych. Na-
szym uczennicom się to udało. 
Gratulujemy niezwykłego suk-
cesu! Życzymy kolejnych! 

Oby jak najdłużej potrafiły 
wykonywać tę pracę z rado-
ścią, gdyż to daje wszystkim 
szczęście, a im wielką satys-
fakcję.

Katarzyna Domagała-Machnik
Beata Bienia
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