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W zabytkowej Stacji Ko-
lei Wąskotorowej w Rudach 
podpisano ostatnie umowy 
w ramach tegorocznej edy-
cji Marszałkowskiego Kon-
kursu „Inicjatywa Sołecka”. 
Wsparcie otrzymały gminy z 
Subregionu Zachodniego, z 
powiatów raciborskiego, ryb-
nickiego i wodzisławskiego. 
Wśród nich również Gmina 
Godów, która pozyskała 80 tys. 
zł dla sołectwa Skrzyszów.

80 tys. zł 
dla sołectwa

O pomoc finansową w ra-
mach konkursu mogły ubiegać 
się sołectwa z terenu woje-
wództwa śląskiego za pośred-
nictwem gmin. Limit pomocy 
finansowej wynosił 80 tys. zł. 
Celem Marszałkowskiego Kon-
kursu „Inicjatywa Sołecka” jest 
umożliwienie mieszkańcom re-
alizacji przedsięwzięć i zadań, 
które służą rozwojowi lokal-
nych społeczności.

Rowerzyści, zwłaszcza 
młodsi, będą zadowoleni

Umowy przedstawicielom 
gmin wręczył wicemarszałek 
Wojciech Kałuża. Gmina Go-
dów pozyskała maksymalną 
kwotę 80 tys. zł z przeznacze-
niem na doposażenie placu za-
baw w sołectwie Skrzyszów, a 
konkretnie na zabudowę mo-
dułowego urządzenia typu 
pumptrack, umożliwiającego 
wszechstronny trening rowe-
rowy dla różnych grup wieko-
wych. Planowany jest zakup i 
montaż urządzenia wykonane-
go z materiału kompozytowe-
go z możliwością rozbudowy 
w przyszłości o kolejne kom-
ponenty. Ponadto w ramach 
zadania wykonane zostaną 
elementy małej architektury 
(kosze, ławki, stojaki) oraz bez-
pieczne ciągi komunikacyjne. 
Bezpieczeństwo użytkowników 
zostanie wzmocnione poprzez 
instalację monitoringu placu 
zabaw. Infrastruktura będzie 

Przypominamy: po dodatek osłonowy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Rajd, który zorganizowany 
zostanie przez Starostwo Po-
wiatowe w Wodzisławiu Śl. już 
po raz dwudziesty drugi zapla-
nowano na ostatnią niedzielę 
tegorocznych wakacji, czyli 28 
sierpnia. W tym roku trasa pro-
wadzić będzie pętlą z Wodzisła-
wia Śl. przez Turzę Śl., Łaziska, 
Godów, trasą Żelaznego Szlaku 
Rowerowego, Skrzyszów, Pod-
bucze z powrotem do Wodzi-
sławia Śl. Długość trasy wynosi 
32 km, w tym znaczna jej część 
powiedzie przez teren Gminy 
Godów.

Program rajdu prezentuje 
się następująco:
• 08.00 – 10.30 – rejestracja 

uczestników w Biurze Raj-
du,

• 11.00 start – Rodzinny Park 
Rozrywki Trzy Wzgórza 
w Wodzisławiu Śląskim,

• 14.30 – 15.00 meta – Ro-
dzinny Park Rozrywki Trzy 
Wzgórza w Wodzisławiu 
Śląskim,

• 15.00 – wydawanie posiłku 
regeneracyjnego,

• 15.30 – konkurencje sporto-
we z nagrodami.

Na mecie Rajdu w tym roku na 
uczestników będą czekać atrak-
cje związane z planowanym na 
ten sam dzień Festiwalem Orga-
nizacji Pozarządowych Powiatu 
Wodzisławskiego.

Udział w rajdzie jest dobrowol-
ny i bezpłatny. Każdy uczestnik 
bierze udział w imprezie wyłącz-
nie na własną odpowiedzialność 
i ponosi związane z tym ryzyko. 
Osoby zainteresowane proszone 
są o zgłaszanie się:

– telefonicznie pod numerami 
tel. 32-412-09-61 oraz 32-41-20-
949 w godzinach pracy starostwa,

– osobiście w siedzibie Staro-
stwa Powiatowego w Wodzisła-
wiu Śląskim, przy ul. Pszowskiej 
92a w Wydziale Promocji, Kultu-
ry i Sportu/III piętro pok. 313, w 
godzinach pracy urzędu.

Przy zgłoszeniu należy po-
dać imię, nazwisko, miejsce 
zamieszkania oraz zaznaczyć, 
czy uczestnik/uczestniczka jest 
pełnoletni. Rejestracji można do-
konywać do 24 sierpnia 2022 r.

Więcej informacji na stronie 
internetowej powiatwodzislaw-
ski.pl.

 (a)

Gmina pozyskała środki z inicjatywy 
społecznej dla Skrzyszowa

Symobliczny czek z rąk wicemarszałka Wojciecha Kałuży odebrali wójt 
Gminy Godów Mariusz Adamczyk, kierownik Referatu Finansowego 
Urzędu Gminy w Godowie i główny księgowy urzędu Daria Oślizło oraz 
sołtys Skrzyszowa Roman Marcol

miała niekomercyjny, ogólno-
dostępny i nieodpłatny charak-
ter. Wartość całego projektu 
gmina szacuje na 164 tys. zł.

Symboliczny czek na dofinan-
sowanie zadania sołeckiego w 
Skrzyszowie odebrali wójt Gmi-

ny Godów Mariusz Adamczyk, 
kierownik Referatu Finansowe-
go Urzędu Gminy w Godowie i 
główny księgowy urzędu Daria 
Oślizło oraz sołtys Skrzyszowa 
Roman Marcol.

(a)

Trwają zapisy do udziału w Powiatowym Rajdzie Rowerowym

W związku z kierowanymi do 
Urzędu Gminy w Godowie pyta-
niami mieszkańców o możliwość 
skorzystania z dodatku osłonowe-
go informujemy, że tą formą pomo-
cy zajmuje się Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Godowie. 
W związku z tym pytania dotyczą-

ce dodatku osłonowego prosimy 
kierować właśnie do GOPS. Przy-
pominamy zarazem, że dodatek 
osłonowy został wprowadzony w 
ramach Rządowej Tarczy Antyin-
flacyjnej aby zrekompensować 
wzrost kosztów energii elektrycz-
nej, cen gazu i żywności. Dokładne 

zasady jego wypłacania przedsta-
wione zostały na stronie interne-
towej GOPS. Tam również można 
pobrać niezbędny wniosek. Wszel-
kie informacje na ten temat moż-
na uzyskać również bezpośrednio 
w siedzibie GOPS Godów na ul. 1 
Maja 66, 44-340 Godów lub pod nr 

tel: 32 472 77 33. Zarazem zwraca-
my uwagę, by dodatku osłonowego 
nie mylić z dodatkiem węglowym 
w wysokości 3 tys. zł, który czeka 
jeszcze na podpis prezydenta. O 
możliwości i sposobie jego pozy-
skania, jeśli tylko to nastąpi, bę-
dziemy informować.   (a)
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Bezpłatne 
porady prawne 
na terenie 
powiatu 
wodzisławskiego
 
Stowarzyszenie Dogma 
zaprasza do punktów 
nieodpłatnego poradnic-
twa prawnego na terenie 
Powiatu wodzisławskiego.

Lista punktów, w których 
można uzyskać nieodpłat-
ne porady prawne:
•	Powiatowe	Centrum	Pomo-
cy	Rodzinie,	Budynek	Oazy	
Aktywności,	ul.	Wałowa	30,	
Wodzisław	Śl.	
poniedziałek,	środa:	14.00	–	
18.00,	wtorek:	10.00	–	14.00.

•	Centrum	Usług	Społecznych,		
ul.	Korfantego	87,	Radlin	
poniedziałek,	wtorek,	czwartek:	
13.00	–	17.00,	środa,	piątek:	
9.00	–	13.00

•	Gminne	Centrum	Kultury,		
ul.	Kopernika	8,	Gorzyce	
czwartek:	14.00	–	18.00	
piątek:	10.00	–	14.00

Inne punkty poradnicze  
w Powiecie wodzisław-
skim
•	Punkt	Nieodpłatnej	Pomocy	
Prawnej,	Zespół	Poradni	
Specjalistycznych,	ul.	26	Marca	
164,	Wodzisław	Śl.

				poniedziałek,	piątek:	8.00	–	16.00
				wtorek,	środa:	10.00	–	18.00
				czwartek:	9.00	–	17.00
•	Punkt	Nieodpłatnej	Pomocy	
Prawnej,	Urząd	Miasta	Pszów	
(Urząd	Stanu	Cywilnego),	
Pszowska	534,	Pszów	
poniedziałek,	piątek:	10.00	–	
14.00,	wtorek:	8.00	–	12.00,	
środa:	13.00	–	17.00,	czwartek:	
9.00	–	13.00

•	Punkt	Nieodpłatnej	Pomocy	
Prawnej,	Rydułtowskie		
Centrum	Kultury	Feniks,		
ul.	Strzelców	Bytomskich	9a,	
Rydułtowy,	poniedziałek:	9.00	
–	13.00,	wtorek	–	piątek:	12.00	
–	16.00

Zapisy	pod	nr	tel.	32	412	09	51	(po-
niedziałek,	 wtorek,	 środa	 w	 godz.	
od	7.30	do	15.30,	czwartek	w	godz.	
od	7.30	do	17.00,	piątek	w	godz.	od	
7.30	do	14.00)	lub	na	stronie	inter-
netowej	zapisy-np.ms.gov.pl	 (a)

 
W tym roku Gmina Godów realizuje kilka 
ważnych i dużych inwestycji kubaturo-
wych oraz drogowych. Niektóre z nich 
powoli zbliżają się do finału realizacji. 
Duże nadzieje wiąże się z nimi zwłaszcza 
w Gołkowicach, Skrbeńsku i Łaziskach.

Inwestycje kubaturowe
Trwają prace związane z termomodernizacją 

oraz wymianą źródła ciepła w Szkole Podsta-
wowej w Gołkowicach. Wartość umowy wynosi 
4.575.442,90 zł, jej wykonawcą jest firma F-BUD 
z Wodzisławia Śl. Termin realizacji mija 21 sierp-
nia tego roku , ale część porządkowych robót bę-
dzie realizowana jeszcze prawdopodobnie we 
wrześniu. Aktualnie dobiegają końca prace re-
montowe sanitariatów oraz zagospodarowania 
wokół budynków szkoły.

Trwają prace związane z budową sali gimna-
stycznej w Skrbeńsku. Wartość umowy wynosi 
4.647.529,61 zł, jej wykonawcą jest firma Usłu-
gi Ogólnobudowlane Aleksander Tarnowski ze 
Skrbeńska. Termin realizacji mija 27 września 
tego roku. Prace prowadzone są zgodnie z har-
monogramem. Aktualnie wykonywane są roboty 
wykończeniowe.

Realizowane są również prace związane z bu-
dową klatki schodowej z windą przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Łaziskach. Wartość 
umowy wynosi 967.000,00 zł. Wykonawcą jest 
firma Intero-serwis Sp z o.o. z Warszawy. Termin 
realizacji mija 10 października tego roku. Prace 
prowadzone są zgodne z harmonogramem. Trwa-
ją roboty elektryczne i prace wykończeniowe, w 
tym montaż przeszklenia.

Inwestycje drogowe
Trwają prace związane z przebudową ulicy Gra-

nicznej/Poprzecznej w Gołkowicach i Skrbeńsku. 
Wartość umowy wynosi 5.740 000,00 zł. Termin 
realizacji mija 30 listopada tego roku. Aktualnie 
trwają prace związane z wykonaniem podbudowy 
drogi oraz zabudową krawężników drogowych.

Realizowane są równie prace związane z prze-
budową ulicy Żabkowskiej w Gołkowicach. 
Wartość umowy wynosi 1.993.604,39, zł. Termin 
realizacji mija 2 września 2022 r. Aktualnie trwają 
prace związane z wykonaniem podbudowy drogi.

Część inwestycji zostanie zakończonych 
w przyszłym roku

Ponadto 27 czerwca rozpoczęto budowę dro-
gi do terenów inwestycyjnych w Gołkowicach. 
Wartość umowy wynosi 2.689.520,13 zł. Termin 
realizacji mija 6 czerwca przyszłego roku. Aktu-
alnie trwają prace związane z budową kanaliza-
cji deszczowej. Trwają również prace projektowe 
w formacie „zaprojektuj i wybuduj” dla budowy 

Kilka ważnych inwestycji 
na finiszu prac

połączenia ul. Szybowej z Olszyńską w Krosto-
szowicach. Wartość umowy wynosi 1.464.991,50 
zł. Termin realizacji mija 16 sierpnia przyszłego 
roku. (a)

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w 
Gołkowicach dobiega końca

W sali gimnastycznej w Skrbeńsku trwają obecnie 
prace wykończeniowe (stan na zdjęciu z 1 sierpnia)

Trwa również przebudowa ul. Granicznej i 
Poprzecznej

Ul. Żabkowska w Gołkowicach



JESTEŚMY NR 2004

Wydawca: Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie
Redaktor naczelny: Karina Skrzyszowska, tel. 32 47 65 630
Korekta: Artur Marcisz
Skład: Wydawnictwo Nowiny sp. z o.o.
e-mail: jestesmy@godow.pl

Adres do korespondencji: GCKSiT w Godowie, ul. 1 Maja 93, 44-340 Godów
Druk: Drukarnia Nowiny w Chorzowie, www.drukarnia.nowiny.pl
Nakład: 1000 egz.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i opracowywania nadsyłanych tek-
stów oraz zmian tytułów. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.

Ekodoradca Gminy Godów 
przypomina, że od 15 lipca 2022 
można składać wnioski na do-
finansowanie wymiany źródeł 
ciepła w ramach Programu Czy-
ste Powietrze Plus. Najważniej-
sza zmiana to prefinansowanie 
inwestycji. W programie Czy-
ste Powietrze Plus właściciele 
domów jednorodzinnych ubie-
gający się o dopłatę do wymia-
ny kopciucha oraz ocieplenia 
domu otrzymają wypłatę pienię-
dzy jeszcze przed rozpoczęciem 
inwestycji – nawet blisko 40 tys. 
zł. Jakie są zasady programu? Ja-
kie warunki trzeba spełnić, aby 
otrzymać zaliczkę na termomo-
dernizację domu?

Program Czyste 
Powietrze Plus 
– co nowego?

Czym różni się program Czy-
ste Powietrza Plus od Czystego 
Powietrza?

– zwiększenie o 10 tys. zł 
maksymalnej kwoty dotacji na 
wymianę pieca czy prace termo-
modernizacyjne w przypadku 
osób o najniższych dochodach 
– dofinansowanie wzrasta z 69 
do 79 tys. zł,

– wprowadzenie prefinanso-
wania, a więc możliwości otrzy-
mania pieniędzy jeszcze przed 
rozpoczęciem remontu, do 50% 
kosztów całej inwestycji, czy-
li w przypadku maksymalnej 

kwoty dofinansowania przed 
rozpoczęciem remontu można 
dostać prawie 40 tys. zł.

Program Czyste 
Powietrze Plus 
– dla kogo?

Program Czyste Powietrze 
Plus będzie dostępny tylko 
dla nowych osób składających 
wniosek o dofinansowanie, czy-
li tych, które wcześniej z Czy-
stego Powietrza nie korzystały.

Jakie warunki trzeba 
spełnić?

Warunkiem skorzystania z 
programu Czyste Powietrze 
Plus są progi dochodowe. Ze 
ścieżki prefinansowania będą 
mogli skorzystać beneficjenci 
kwalifikujący się w programie 
do podwyższonego i najwyższe-
go poziomu dofinansowania. 
Chodzi o 2 grupy beneficjentów 
(2 i 3 część programu Czyste Po-
wietrze) – właścicieli domów, 
gdzie przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie wynosi:

– do 1564 zł na osobę w gospo-
darstwie wieloosobowym oraz 
do 2189 zł w gospodarstwie jed-
noosobowym,

– do 900 zł na osobę w gospo-
darstwie wieloosobowym oraz 
1260 zł w gospodarstwie jedno-
osobowym.

Te dwie grupy w programie 
Czyste Powietrzu Plus będą 

mogły otrzymać o 10 tys. wyż-
szą maksymalną kwotę dota-
cji. W ramach podwyższonego 
dofinansowania maksymalna 
dotacja w Czystym Powietrzu 
wynosi do 37 tys. zł, z kolei w 
najwyższym – do 69 tys. zł. W 
Czystym Powietrzu Plus będzie 
to odpowiednio maksymalnie 
do 47 tys. i 79 tys. zł.

Czyste Powietrze 
Plus – zasady

Podstawą otrzymania dota-
cji zwiększonej o 10 tys. zł jest 
przynależność do grupy bene-
ficjentów o najniższych docho-
dach, potwierdzona stosownym 
zaświadczeniem o wysokości 
zarobków. Natomiast warun-
kiem wypłaty pieniędzy na 
zasadzie prefinansowania jest 
przesłanie wraz z wnioskiem o 
dotację umowy zawartej z wy-
konawcą na przeprowadzenie 
konkretnych prac zgodnych z 
zapisami programu. W ramach 
realizowanego przedsięwzięcia 
możliwe jest zawarcie do trzech 
umów z wykonawcami. Mogą 
one zostać dostarczone na eta-
pie uzupełniania wniosku, na 
co wnioskodawca będzie miał 
10 dni roboczych.

Zaliczka w wysokości do 50% 
najwyższej możliwej wysokości 
dotacji, przypadającej dla dane-
go beneficjenta, będzie wypła-
cana bezpośrednio na konto 

wykonawcy.

Jak złożyć wniosek 
w programie Czyste 
Powietrze Plus?

Wnioski należy składać wy-
łącznie za pośrednictwem 
generatora wniosków o dofinan-
sowanie NFOŚiGW (GWD) – z 
możliwością podpisania wnio-
sku elektronicznie profilem za-
ufanym. W przypadku braku 
podpisu profilem zaufanym, 
należy przesłać wersję elek-
troniczną wniosku, następnie 
wydrukować formularz i pod-
pisać go ręcznie oraz i przesłać 
pocztą lub przekazać za pośred-
nictwem punktu informacyjno
-konsultacyjnego w gminie.

Wniosek o dofinansowanie 
w programie Czyste Powietrze 
Plus (jego formularz) zostanie 
poszerzony o dodatkowe wa-
runki związane z prefinanso-
waniem, jeśli wnioskodawca 
zadeklaruje chęć skorzystania 
z tego finansowego udogodnie-
nia.

Wnioski można składać 
w Urzędzie Gminy 
w Godowie

Wnioski do Programu można 
składać w Punkcie konsultacyj-
nym programu „Czyste Powie-
trze” po uprzednim umówieniu 
się na wizytę pod nr. tel. +48 32 
476 50 65, wew. 19. (a)

Kolejne dobre wieści dla naszej 
gminy. Nawet 2.450.000 zł wspar-
cia finansowego z Rządowego 
Programu Inwestycji Strategicz-
nych, skierowanego do regionów, 
w których funkcjonowały PGR-y, 
trafi do Gminy Godów. Środki te 
zostaną przeznaczone na rozbu-
dowę infrastruktury przy remi-
zie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Łaziskach.

Zakres zadania, na które gmi-
na pozyskała właśnie środki 
finansowe, zakłada budowę bu-
dynku zaspokajającego potrzeby 

szatniowe, higieniczno-sanitarne 
oraz gospodarcze Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Łaziskach 
wraz z zapleczem treningowym.

Dodatkowy budynek na 
potrzeby straży

Przy remizie OSP Łaziska za-
mierzamy wybudować dodatko-
wy budynek dwukondygnacyjny 
o powierzchni użytkowej około 
220 m2. Na parterze budynku 
zlokalizowana zostanie strefa 
higieniczno-sanitarna ogólno-
dostępna oraz gospodarcza na 

potrzeby Ochotniczej Straży 
Pożarnej, a także świetlica. Na 
piętrze wydzielone zostanie 
pomieszczenie wielofunkcyjne 
z zapleczem higieniczno-sani-
tarnym oraz taras z zewnętrzną 
klatką schodową z zabudowa-
nym podnośnikiem lub plat-
formą hydrauliczną. Ponadto 
zostanie zmodernizowana ist-
niejąca w remizie kotłownia.

Bieżnia, tor przeszkód, 
mała architektura

Inwestycja wymagała będzie 

również przeprowadzenia prac 
związanych z zagospodarowa-
niem terenu, w tym rozbudową 
małej architektury. Zaplecze 
treningowe zlokalizowane na 
terenie za nowym obiektem 
wyposażone zostanie w bież-
nię o sztucznej i bezpiecznej na-
wierzchni wraz z oświetleniem 
zewnętrznym, torem przeszkód 
o nawierzchni trawiastej, stano-
wiskiem cięcia blach oraz inny-
mi elementami treningowymi i 
budynkiem magazynowym.

(a)

Ruszył program Czyste Powietrze Plus – warto 
zwrócić uwagę na ważne zmiany 

Powstanie zaplecze treningowe dla OSP w Łaziskach. Gmina pozyskała dotację



SIERPIEŃ 2022 5

17 lipca w Godowie zorga-
nizowany został Dzień Wo-
lontariusza. Stał się on okazją 
do wyrażenia podziękowań 
ze strony wójta Gminy Go-
dów Mariusza Adamczyka, 
skierowanych do wszystkich 
mieszkańców, którzy otwarli 
swoje serca na potrzeby dru-
giego człowieka.

Dzień wolontariusza
Wydarzenie miało szczególny 

charakter ze względu na toczącą 
się za wschodnią granicą nasze-
go kraju wojnę, będącą efektem 
napaści Rosji na Ukrainę. Skut-
kiem tego od 24 lutego do Pol-
ski zaczęły przybywać miliony 
uchodźców z Ukrainy. Na te-
renie gminy Godów w szczyto-
wym okresie przebywało ponad 

30 czerwca tego roku minął termin, w ja-
kim należało dokonać wpisu do bazy Cen-
tralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 
Ekodoradca Gminy Godów zachęca jed-
nak właścicieli budynków z terenu gminy, 
którzy takiej deklaracji jeszcze nie złożyły, 
by zrobić to jak najszybciej. Pozwoli to w 
przyszłości uniknąć kary administracyjnej 
za brak wpisu do CEEB.

CEEB działa bez zmian
W CEEB zbierane są wszystkie dane do-

tyczące źródeł ciepła i spalania paliw w bu-
dynkach mieszkalnych i niemieszkalnych 
o mocy nominalnej do 1MW. Deklarację 
należy złożyć w terminie 12 miesięcy w 
przypadku źródeł ciepła lub spalania pa-
liw uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. 
lub 14 dni w przypadku źródeł ciepła lub 
spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 

2021 r. Pierwszy termin już minął, mimo to 
wciąż można składać i wprowadzać dekla-
racje do CEEB. Zakończenie terminu usta-
wowego na złożenie deklaracji nie zmienia 
sposobu postępowania urzędników. Aplika-
cja CEEB, w której można w sposób zdalny 
za pośrednictwem internetu złożyć dekla-
rację, również działa tak, jak dotychczas.

Jeśli nie złożyłeś deklaracji 
w terminie nie zwlekaj i uniknij 
kłopotów

Ekodoradca przypomina, że zgodnie z 
art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 
o wspieraniu termomodernizacji i remon-
tów oraz o centralnej ewidencji emisyjno-
ści budynków, za brak złożenia deklaracji 
grozi grzywna, która jest wymierzana na 
zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. 
Jeżeli jednak zreflektujemy się, że nie zło-

żyliśmy deklaracji zanim organ wykonaw-
czy „poweźmie o tym informację”, możemy 
łatwo uniknąć potencjalnej kary, składając 
stosowną deklarację.

Przypominamy zatem, że deklarację 
można złożyć na dwa sposoby:

– przez Internet – wchodząc na stronę 
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budyn-
ków – wystarczy, że posiada się Profil za-
ufany (np. w bankowości elektronicznej) 
lub e-dowód

– papierowo w Urzędzie Gminy Godów 
(ul. 1 Maja 56, 44-341 Godów) lub wysyłając 
listem poleconym do Urzędu Gminy

Wzór deklaracji dostępny jest na stronie 
internetowej Głównego Urzędu Nadzoru 
Budowlanego lub w Biurze Obsługi Klien-
ta w Urzędzie Gminy.

(a)

Złóż deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków i uniknij kłopotów

Ogrom uznania, wdzięczności i podziwu. 
Gmina Godów uhonorowała wolontariuszy

230 uchodźców. Dziś nadal jest 
to około 150 osób. Zdecydowana 
większość z nich znalazła schro-
nienie w domach mieszkańców 
naszej gminy. W Dniu Wolonta-
riusza uhonorowano jednak nie 
tylko osoby i organizacje, które 
otwarły się na potrzeby uchodź-
ców, ale też tych, którzy udzielali 
się w innych działaniach chary-
tatywnych i pomocowych. Ogó-
łem uhonorowano ponad 120 
osób oraz ponad 20 organizacji 
i instytucji.

Pracownicy dla wolonta-
riuszy

Nic nie jest w stanie oddać 
naszego ogromnego uznania, 
wdzięczności i podziwu dla 
działań wolontariuszy, dlatego 

w niedzielę 17 lipca to pracow-
nicy urzędu gminy, Centrum 
Inicjatyw Społecznych w Godo-
wie oraz goście z Ukrainy wcie-
lili się w rolę wolontariuszy i 
zaangażowali się w organiza-
cję tego wydarzenia. W swoich 
domach piekli ciasta, przygo-
towywali przekąski i dokładali 
starań, aby wolontariusze wspo-
minali ten dzień z uśmiechem. 
Jak zawsze mogliśmy liczyć na 
pomoc Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Godowie oraz Gmin-
nego Centrum Kultury Sportu 
i Turystyki w Godowie.

Ogromne DZIĘKUJĘ!
Wydarzenie było przede 

wszystkim okazją, by osoby, któ-
re bez wahania wyciągnęły po-

mocną dłoń w stronę naszych 
ukraińskich sąsiadów oraz 
inne osoby i organizacje dzia-
łające w sferze wolontariatu 
odebrały oficjalne, pisemne po-
dziękowania od wójta Gminy, 
przewodniczącego Rady Gminy 
w Godowie Antoniego Tomasa 
oraz senator Ewy Gawędy.

Należy dodać, że wydarzenie 
zostało okraszone występem 
muzycznym Tomasza Ciby, du-
etu Malczi & Kingska oraz po-
kazami szczudlarzy. Ponadto na 
trasie Gołkowice – Skrzyszów 
zorganizowana została rowero-
wa parada wolontariuszy. (a)

Wójt Mariusz Adamczyk podziękował każdemu wolontariuszowi 
obecnemu na wydarzeniu

W bezinteresowną pomoc 
angażowały się często całe rodziny

Wiemy, jak otwarte serca 
mają mieszkańcy naszej 
gminy. Wiemy, że pomoc 
i wsparcie odbywa się 
zwykle w zaciszu do-
mowym, w najbliższym 
sąsiedztwie, bez rozgłosu. 
Bez względu na to, czy 
byliście z nami w tym dniu, 
czy z różnych względów nie 
mogliście z nami być, chce-
my abyście wiedzieli, że 
kierujemy do Was wszyst-
kich ogromne DZIĘKUJĘ 
– podkreśla Mariusz Adam-
czyk, wójt Gminy Godów.
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Wakacyjni Jubilaci
Wakacyjny, upalny lipiec przyniósł 

nam wyjątkowe 90. jubileusze urodzin, 
które świętowali Pani Anna Potysz 
mieszkanka Skrbeńska oraz Pan An-
toni Pawlenka mieszkaniec Gołkowic.

Wójt Gminy przekazał Jubilatom ży-
czenia zdrowia i wszelkiej pomyślności 
wraz z upominkiem, podkreślając tym 
samym wyjątkowość tych jubileuszy.

Nasi dostojni Jubilaci mają własną re-
ceptę na długowieczność – to pogoda 
ducha i życzliwość dla innych. Otocze-
ni są opieką i troską ze strony bliskich 
im osób. Ciepła, rodzinna atmosfera z 
pewnością jest jednym z najlepszych 
przepisów na dobre samopoczucie.

Jest nam niezmiernie miło, że może-
my wspólnie cieszyć się z osiągnięcia 
przez mieszkańców naszej gminy tak 
wspaniałego wieku. Szanownym Jubila-
tom życzymy dużo zdrowia i wewnętrz-
nej siły, która pozwoli im przyjmować 
każdy kolejny dzień życia z optymi-
zmem.

Agnieszka Pustelnik
Kierownik USC w Godowie

Jubilatka Anna Potysz: Pani Anna uro-
dziła się 23 lipca 1932 roku w Skrbeńsku 
jako córka Alojzji i Emeryka Łaciok. Miała 
brata Józefa. Związek małżeński zawarła 
24 października 1950 roku z Pawłem Po-
tyszem. Przeżyli w małżeństwie szczęśliwe 
62 lata. Jubilatka ma dwie córki, jednego 
wnuka, dwie wnuczki, cieszy się obecnością 
dwóch prawnuczek i trzech prawnuków.
 Źródło: informacje rodziny

Jubilat Antoni Pawlenka: Pan Antoni urodził się 15 
lipca 1932 roku w Gołkowicach w rodzinie Leona Paw-
lenka i jego żony Moniki z domu Wojtek. Żonę Irenę, z 
domu Zaremba, poznał w Gołkowicach i w listopadzie 
1955 roku wzięli ślub. Przeżyli razem prawie 65 lat 
w małżeństwie. Od dwóch lat Pan Antoni jest wdow-
cem. W 1952 roku Pan Antoni został wcielony do woj-
ska, gdzie służył 5 lat. Większość życia zawodowego 
pracował jako kierowca – w Pogotowiu Ratunkowym, 
PKS-ie, a przez 15 lat był taksówkarzem w Wodzisławiu 
Śląskim. W 1981 roku wraz z żoną przejął bar „Marze-
nie” w Łaziskach, gdzie pracował do 66 roku życia, a 
następnie przeszedł na emeryturę. Pan Antoni z żoną 
Ireną doczekali się dwóch córek i syna. Jubilat cieszy 
się obecnością trzech wnuczek, jednego wnuka i czwor-
ga prawnuków. Źródło: informacje rodziny

REKLAMA
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1 sierpnia ruszył nabór uzupełniający 
do projektu grantowego pn. „Zapora an-
tysmogowa - walka ze smogiem w Gmi-
nie Godów”. Projekt dotyczy udzielania 
grantów na wymianę starego źródła cie-
pła opcjonalnie na kocioł na gaz, bioma-
sę (pellet) lub powietrzną pompę ciepła. 
Realizacja tylko w roku 2022.

Wcześniej, bo 22 lipca marszałek woje-
wództwa podpisał z Gminą Godów umo-
wę na realizację programu grantowego 
„Zapora antysmogowa - walka ze smo-
giem w Gminie Godów”, polegającego 
na wymianie 55 starych źródeł ciepła na 
nowe. Wartość pozyskanego przez gminę 
dla mieszkańców dofi nansowania wyno-
si 531.802 zł.

Ze względu na rezygnację kilku uczest-
ników projektu, Gmina Godów ogłosiła 
nabór uzupełniający uczestników, który 
trwa do 31 sierpnia 2022 r. do godz. 10.00 
(nie decyduje kolejność zgłoszeń). 

Wszelkie informacje oraz ulotki infor-
macyjne dostępne są w Urzędzie Gminy 
w Godowie, w pok. 19-20 lub na stronie 
internetowej godow.pl w zakładce „Eko-
logia”/„Dotacje i dofi nansowania”/„Źró-
dła ciepła”. (a)

Mamy pół miliona złotych 
na „Zaporę antysmogową”. 
Ruszył nabór uzupełniający 
uczestników

22 lipca na terenie 
gminy Godów odbyły się 
ćwiczenia kompanii od-
wodowej OSP nr 13 pod 
kryptonimem „Godów 
2022”.

Godowskie rzeki miej-
scem ćwiczeń

Ćwiczenia rozpoczęły 
się w momencie kiedy sta-
nowisko kierowania ko-
mendy Państwowej Straży 
Pożarnej w Wodzisławiu 
zaalarmowało należące do 
Krajowego Systemu Ratow-
niczo-Gaśniczego jednostki 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych z powiatu wodzisław-
skiego. Dowódcy jednostek 
zostali poinformowani o 
konieczności udania się 
do Godowa. Punkt koncen-
tracji znajdował się za bu-
dynkiem Urzędu Gminy w 
Godowie.

Godów gospodarzem ćwiczeń
 strażackich kompanii odwodowej

Tematem ćwiczeń była 
budowa punktu zaopatrze-
nia wodnego na potrzeby 
działań gaśniczych. W opar-
ciu o cztery stanowiska na 
rzekach Olzie, Szotkówce 
oraz Leśnicy strażacy mieli 
za zadanie budowę punktu 
czerpania wody z wykorzy-
staniem zbiorników przeno-
śnych, pomp pożarniczych 
oraz autopomp samochodo-
wych, wykonując jednocze-
śnie zastawkę wodną.

Jednostka z Godowa 
odpowiedzialna 
za logistykę ćwiczeń

W ćwiczeniach wzięło 
udział dwanaście jedno-
stek tworzących Kompanię 
Odwodową nr 13 „Wodzi-
sław”: OSP Czyżowice, 
OSP Rogów, OSP Olza, OSP 
Lubomia, OSP Syrynia, 
OSP Zawada, OSP Pszów, 
OSP Radlin II, OSP Skrzt-
szów, OSP Gorzyce, OSP 

Krzyżkowice oraz OSP Ry-
dułtowy. W ćwiczeniach 
uczestniczyły też dwie jed-
nostki, które nie wchodzą 
w skład Kompanii, tj. OSP 
Nieboczowy i OSP Godów. 
Na barkach strażaków z 
OSP Godów spoczęła odpo-
wiedzialność za przygoto-
wanie miejsc poboru wody 
i zaplecza logistycznego. Z 
czego zresztą świetnie się 
wywiązali.

Dowódcą ćwiczeń był 
bryg. Bartosz Deberny, na-
czelnik Wydziału Opera-
cyjno-Szkoleniowego PSP 
Wodzisław, a przebiegowi 
ćwiczeń przyglądał się st. 
bryg. Rafał Adamczyk, za-
stępca komendanta PSP w 
Wodzisławiu Śl. oraz dh 
Zbigniew Radecki, prezes 
zarządu Oddziału Powia-
towego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP 
(ZOSP RP) w Wodzisławiu 
Śl.  (a)
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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

23 lipca odbyła się XIII edycja 
Pokazu Konia Śląskiego. Poka-
zom towarzyszyły zawody w 
skokach przez przeszkody. Za-
równo pokaz, jak i zawody ko-
mentował i oceniał szanowany 
w środowisku hodowców koni 
Bogdan Kuchejda, były dyrek-
tor stadniny koni w Ochabach 
i były prezes Śląsko-Opolskiego 

REKLAMA

XIII Pokaz Konia Śląskiego za nami. 
Gira najpiękniejsza

Związku Hodowców Koni.
Tradycyjnie wydarzenie 

to zostało zorganizowane na 
Ośrodku Sportów Konnych 
„Mustang” w Krostoszowicach, 
przy boisku Orlik. W tym roku 
połączone zostało z ofi cjalnym 
oddaniem do użytku nowego 
budynku, który stanie się sie-
dzibą Stowarzyszenia Hodow-

ców i Miłośników Koni 
Mustang. Do tej pory Sto-
warzyszenie korzystało 
z gościnności Ośrodka 
Kultury w Skrzyszowie. 
Jakiś czas temu posta-
nowiło, że chce mieć 
własną siedzibę, którą wybudo-
wano siłami członków Mustan-
ga, przy wsparciu fi nansowym 
sponsorów i sołectwa Krosto-
szowice. – Chcemy, by obiekt 
ten służył nie tylko członkom 
naszego stowarzyszenia, ale 
również całej społeczności, w 
tym dzieciom i młodzieży, oraz 
osobom fascynującym się jeź-
dziectwem. Okolice Orlika to 
piękny, zalesiony teren z mnó-
stwem ścieżek – podkreśla Mał-
gorzata Mnich, prezes SHiMK 
Mustang, dodając, że budynek 
wymaga jeszcze prac wykoń-
czeniowych.

Najpiękniejsza Gira
W pokazie udział wzięło oko-

ło 25 koni, a także 5 zaprzęgów. 
W tym roku przyznano nagrody 
publiczności dla najpiękniejsze-
go konia i najlepszego prezen-
tera. W kategorii najpiękniejszy 
koń wygrała klacz Gira (rocznik 
2015), której właścicielem jest 
Mariusz Mizia, a prezenterem 
był Marco Nawrat. I to właśnie 
Marco Nawrat, głosami publiki, 
wygrał konkurs na najlepszego 
prezentera.

Widowiskowe skoki przez 
przeszkody

W ramach wydarzenia ro-
zegrano również konkursy 
skoków przez przeszkody. W 
konkursie 50 cm bez rozgryw-
ki zwyciężyła Paulina Skowro-

nek na klaczy Quini Bredker. 2. 
miejsce zajęła Karolina Utrata 
na klaczy Bazylia, zaś 3. miejsce 
zajęła Anna Oslislok na klaczy 
Koronea. W konkursie 70 cm 
zwykłym, w którym liczył się 
czas przejazdu i punkty karne, 
zwyciężyła Agata Konsek na 
klaczy Cynthia. 2. miejsce zajęła 
Nikola Barierek na koniu Black 
Berry Bałuty, zaś 3. była Marty-
na Kot na koniu Dr House. W 
konkursie 90 cm zwykłym zwy-
ciężyła Natalia Rączka na koniu 
Tosca, 2. miejsce zajęła Magda-
lena Pałasz na koniu C’est la vie. 
Z kolei 3. miejsce zajęła Marty-
na Kot na koniu Dr House.

Grochówka z wojskowej 
kuchni polowej

Widowiskowe zmagania cie-
szyły się dużym zaintereso-
waniem widowni, dla której 
organizatorzy – Stowarzysze-
nie Hodowców i Miłośników 
Koni Mustang – zapewnili spo-
ro atrakcji. W tym grochówkę 
z wojskowej kuchni polowej, 
którą przygotowali członkowie 
Stowarzyszenia Obrona Gra-
nic Państwa. Stowarzyszenie 
podczas imprezy zapewniło 
również prelekcje historyczne, 
a także możliwość strzelania 
do tarcz z replik broni Air Soft 
Gun. (a)

Każdy mógł spróbować grochówki z polowej kuchni wojskowej

W Pokazie wzięło udział ponad 20 koni

Najbardziej efektowna część 
imprezy, czyli skoki przez 
przeszkody
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Młodzi: zwyczajnie 
niezwyczajni

NAZYWAM SIĘ:  Aurelka Gatner 
MIESZKAM: w Skrbeńsku 
MAM LAT:  9
MOJE HOBBY TO: zwierzęta, hodowla kur, pisanie historii o ku-
rach i kotach
WSZYSTKO ZACZĘŁO SIĘ: kiedy dwa lata temu mój tata kupił mi 
dwie rasowe, puszyste kurki rasy silka (ozdobna kura jedwabista). 
Nazwałam je Śnieżek i Brązka. Teraz mam dziewięć silek, dwie kurki 
seramy malezyjskie Boguś i Czarlinka. Wszystkie moje kurki mają 
imiona.
MOJE HOBBY JEST DLA MNIE: miłym spędzaniem czasu na świe-
żym powietrzu. Lubię się opiekować moimi zwierzętami, obserwo-
wać i karmić je. Uspakajają mnie i wtedy się relaksuję. Fajne jest to, 
że moje kury są bardzo oswojone i w ogóle się mnie nie boją.
TRZY SŁOWA, KTÓRE MNIE OPISUJĄ: rozmowna, opiekuńcza, 
fajna
W PRZYSZŁOŚCI CHCIAŁABYM: zostać weterynarzem

KALENDARIUM
• 21.08.2022 Festyn rodzinny w Skrbeńsku 
• 21.08.2022 Rajd rowerowy Żelaznym Szlakiem 
• 28.08.2022 Festyn dla dzieci w Skrzyszowie 
• 28.08.2022 Powiatowy Rajd Rowerowy
• 28.08.2022 Spotkanie pod pomnikiem Powstańców Śląskich 

w Godowie
• 04.09.2022 Festyn Dożynkowy na Transgranicznej Strefi e 

Aktywności w Gołkowicach 
• 10.09.2022 Festyn Ziemniaczany w Skrzyszowie „Dzień Sąsiada”
• 16.09.2022 Przegląd Zespołów Folklorystycznych w Bierach
• 17.09.2022 Gminne Zawody Strażaków „Starszych Panów”
• 30.09.2022 XVI Międzynarodowy Festiwal Twórczości Religijnej 

„Fide et Amore” w kościele pw. św. Michała Archanioła 
w Skrzyszowie 

ZEBRANIA SOŁECKIE W GMINIE GODÓW

Krostoszowice 12.09.2022
godz.18.00

Szkoła Podstawowa w Krostoszowicah 
ul. G. Morcinka 4

Podbucze 13.09.2022
godz. 18.00

Świetlica Wiejska w Podbuczu, 
ul. Wiejska 17

Skrbeńsko 14.09.2022
godz. 18.00

Ośrodek Kultury w Skrbeńsku, 
ul. Zielona 25

Godów 15.09.2022
godz. 18.00

Ośrodek Kultury w Godowie,
 ul. 1 Maja 93

Skrzyszów 19.09.2022
godz. 18.00

Ośrodek Kultury w Skrzyszowie, 
ul. Wyzwolenia 12

Łaziska 20.09.2022
godz. 18.00 OSP w Łaziskach, ul. Powstańców Śl. 95

Gołkowice 21.09.2022
godz. 18.00

Ośrodek Kultury w Gołkowicach, 
ul. 1 Maja 101

REKLAMA

Do wyprzedaży
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Boże Ciało, Łaziska lata 1950 – 1960 Boże Ciało, Skrzyszów rok 2022 r.

GMINA WCZORAJ I DZIŚ
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W dniach 23 i 24 Lipca Ochotnicza Straż Pożar-
na w Łaziskach zorganizowała Festyn Rodzinny 
który odbył się za remizą OSP. Festyn był nie lada 
gratką dla fanów pożarnictwa, bowiem strażacy 
mieli bardzo napięty harmonogram jeżeli chodzi 
o atrakcje. Pierwszego dnia uczestnicy festynu 
mieli możliwość przejechania się zabytkowym 
samochodem GAZ 69 który jest na wyposażeniu 
jednostki z Łazisk, a dzieci mogły pobawić się z 
animatorem i skorzystać z dmuchanych zjeżdżal-
ni. Dla nieco starszych gości przygotowane było 
stanowisko obok samochodów bojowych, przy 
którym można było zobaczyć sprzęt strażacki, 
sprawdzić jego wagę oraz porozmawiać o służbie 
strażaka, a dla wszystkich była to doskonała moż-
liwość do spotkania się i zabawy przy muzyce. 

Drugi dzień i jeszcze większe show
Drugi dzień tj. niedziela rozpoczęła się od po-

kazów specjalistycznej grupy poszukiwawczo-ra-
towniczej oraz grupy wysokościowej z Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z Jastrzę-
bia-Zdroju. Profesjonalnie wyszkoleni strażacy 
pokazali techniki ratownictwa wysokościowe-
go, zjeżdżanie na linie z psem ratowniczym oraz 
ratowanie osób na wysokości. Całe pokazy były 
możliwe dzięki pomocy Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej z Wodzisławia Ślą-
skiego która użyczyła  drabinę mechaniczną Ma-
girus. Drugą częścią pokazów była prezentacja 
pracy psa ratowniczego I pokazanie metod ozna-
kowania osób znalezionych przez psy ratowni-
cze. Tego typu pokazy były pierwszymi w historii 
festynów w Łaziskach. Po zakończonych poka-
zach strażacy z zaprzyjaźnionej jednostki SDH 
Dolni Lutynia sprawili pianę dla dzieci, która 
powoli staje się tradycją festynów w Łaziskach. 
Po wszystkich atrakcjach przyszedł czas na loso-
wanie loterii fantowej a po niej na dalszą zabawę. 
Podczas festynu dopisała zarówno pogoda jak i 
uczestnicy. Dziękujemy sponsorom i uczestni-
kom i zapraszamy za rok. E. Szołucha

W dniach 16-17 Lipca 2022 odbyła 
się już VI edycja ultramaratonu rowe-
rowego Tour de Silesia. Po raz kolejny 
do Godowa zjechało ponad 500 kolarzy 
z całej Polski. Do wyboru był start na dy-
stansach 100 km, 340 km oraz 530 km. 

W piątek 15 lipca w bazie maratonu na 
obiekcie sportowym klubu LKS OLZA 
Godów zaczęli pojawiać się pierwsi 
uczestnicy. Można było odebrać pakiet 
startowy oraz zjeść kiełbaskę lub krup-
nioka z grilla. Przedstartowa integracja 
uczestników trwała do późnych godzin 
wieczornych. 

W sobotni poranek baza maratonu 
funkcjonowała od godziny 6.00. Za-
wodnicy dystansów 340 km oraz 530 km 
odbierali swoje pakiety oraz szykowali 
rowery do startu, który nastąpił punk-
tualnie o godzinie 7.30. Starty poszcze-
gólnych grup odbywały się co 5 minut, 
w grupkach po 10 osób i trwały aż do 
godziny 9.30. 

Początek trasy dla najdłuższych dy-
stansów był taki sam. Zawodnicy wzdłuż 
granicy z Czechami, ruszyli w kierun-
ku Głubczyc. Na 85 km w miejscowości 
Pomorzowiczki czekał na nich pierwszy 
punkt żywieniowy, gdzie mogli zjeść cia-
sto i uzupełnić bidony. W miejscowości 
Javornik, zawodnicy dystansu 530 km 
ruszyli na objazd Kotliny Kłodzkiej. Po 
drodze mijali takie miejscowości jak 
Lądek Zdrój, Międzylesie czy Duszniki 
Zdrój. Następnie przebili się przez Góry 
Stołowe i przez Nową Rudę dotarli do 
Kamieńca Ząbkowickiego. Tam czekał 
na nich kolejny punkt żywieniowy. Do-
datkowo spotkali się tam z uczestnikami 
dystansu 340 km, którzy to z Javornika, 
przez Złoty Stok popędzili prosto do tego 
punktu. Ostatni odcinek dla obu dystan-
sów to fajna jazda z wiatrem w kierunku 

Tour de Silesia 2022 Strażacki weekend 
w łaziskach

Nysy a następnie Laskowic i Raciborza. 
Ostatnią przeszkodą na trasie był pod-
jazd pod Pogrzebień. Na mecie na każde-
go uczestnika czekał pamiątkowy medal 
oraz pyszny, śląski obiod. 

W niedzielny poranek wystartował 
dystans 100 km. Pierwsza grupa ruszy-
ła o godz. 8.00. Zawodnicy musieli po-
konać pętelkę, która prowadziła przez 
Owsiszcze do Pietrowic Wielkich. Tam 
przy remizie OSP zorganizowano punkt 
żywnościowy. Następnie przez Racibórz 
oraz Pszów zawodnicy skierowali się na 
metę w Godowie. Tutaj również czekał 
na nich pyszny śląski obiod oraz pamiąt-
kowy medal. 

Bardzo serdecznie dziękujemy wszyst-
kim za udział oraz za pomoc w organiza-
cji VI Edycji Tour de Silesia. Serdecznie 
gratulujemy wszystkim uczestnikom woli 
walki oraz udziału w tak trudnym wyda-
rzeniu. Serdecznie zapraszamy do udzia-
łu w naszej imprezie w przyszłym roku! 
Szczegóły na naszej stronie internetowej 
www.tourdesilesia.pl Zapraszamy!

Paweł Pieczka

Z Godowa w trasę ruszyło w sumie ponad 
500 kolarzy
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