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Po dwóch latach przerwy 
spowodowanej pande-
mią koronawirusa, znów 
rozegrane zostały zawody 
biegowe „Bieg między 
pomnikami”. W tym roku 
na starcie stanęła bardzo 
duża liczba 153 uczennic 
i uczniów klas IV-VIII szkół 
podstawowych.

W imprezie udział wzięli 
uczniowie Szkół Podstawo-
wych Gminy Godów. Biegi ro-
zegrane zostały w kategoriach 
dziewcząt (750 m) i chłopców 
(1200 m) w poszczególnych 
grupach wiekowych.

30 września w kościele 
pw. Michała Archanioła w 
Skrzyszowie odbył się kon-
cert nr IX tegorocznego festi-
walu Fide et Amore.

Na zaproszenie organiza-
tora, którym jest ks. dr Wie-
sław Hudek, w Skrzyszowie 
wystąpiła Schola Gregoria-
na Cardinalis Stephani Wy-

szyński. Zespół ten postał w 
2013 r. Tworzą go pasjonaci 
śpiewu gregoriańskiego. Dy-
rygentem jest prof. Michał 
Sławecki.

W Skrzyszowie schola 
zaprezentowała klasyczne 
formy gregoriańskie, jak i 
twórczość postklasyczną. Fi-
nałowy koncert festiwalu pt. 

„Salve Regina”, odbył się 14 
października w Kościele pw. 
WNMP w Wodzisławiu Ślą-
skim.  Od początku głównym 
inicjatorem oraz dyrektorem 
artystycznym festiwalu jest 
ks. dr Wiesław Hudek, mu-
zykolog, liturgista i poeta, 
Honorowy Obywatel Gminy 
Godów.   (a)

Na ul. Powstańców Śląskich 
w Skrzyszowie (droga powia-
towa nr 5020 S) na odcinku od 
skrzyżowania z ulicą 1 Maja 
do skrzyżowania z ulicą Przed-
szkolną zmieniona została or-
gniazcja ruchu. Droga została 
zamknięta dla ruchu.

Powodem zmian jest re-
mont drogi, w zakres którego 
wchodzi budowa kanalizacji 
deszczowej, remont chodni-
ków oraz wykonanie nowej 
konstrukcji drogi. Z uwagi na 
technologię robót niezbędne 
jest zamknięcie drogi dla ru-
chu. Wykonawcą zadania jest 
przedsiębiorstwo Jan i Łukasz 
Nastaszyc EVEREST z Jawo-
rza. Koszt inwestycji to prawie 
1 mln zł i zostanie poniesiony 
po połowie przez Powiat Wo-
dzisławski i Gminę Godów.

Z powodu inwestycji zmia-
ny nastąpiły również w Wo-
dzisławskiej Komunikacji 
Powiatowej na linii numer 37 
z Wodzisławia Śląskiego do 
Skrzyszowa przez Krostoszo-
wice. Przystanki „Skrzyszów 
Powstańców Śląskich Przed-
szkolna” i „Skrzyszów Powstań-
ców Śląskich Wyzwolenia” 
zostały przeniesione na ulicę 
Wyzwolenia.

Według informacji przeka-
zanej przez wykonawcę ro-
boty potrwają do 30 listopada 
2022 r.

(a)

Bieg między pomnikami za nami. 
Poznajcie najlepszych biegaczy

Klasyfikacja końcowa:
Dziewczęta rocznik 2012
1. miejsce Weronika Smolorz – SP Godów
2. miejsce Alicja Grzegoszczyk – SP Skrzyszów
3. miejsce Lena Wojtas – SP Gołkowice

Dziewczęta rocznik 2011
1. miejsce Martyna Wodecki – SP Gołkowice
2. miejsce Amelia Smyla – SP Skrzyszów
3. miejsce Aleksandra Borek – SP Gołkowice

Dziewczęta rocznik 2010
1. miejsce Lena Nowosielska – SP Skrzyszów
2. miejsce Laura Kopiec – SP Skrzyszów
3. miejsce Paulina Oleś – SP Godów

Dziewczęta rocznik 2009
1. miejsce Oliwia Witek – SP Gołkowice
2. miejsce Martyna Pietroszek – SP Gołkowice
3. miejsce Amelia Cholajda – SP Gołkowice

Dziewczęta rocznik 2008
1. miejsce Olivia Sitek – SP Skrzyszów
2. miejsce Julia Smyla – SP Skrzyszów
3. miejsce Karolina Czyż – SP Gołkowice

Chłopcy rocznik 2012
1. miejsce Mateusz Krzyżok – SP Godów
2. miejsce Dawid Jureczko – SP Gołkowice
3. miejsce Marcin Halfar – SP Godów

Chłopcy rocznik 2011
1. miejsce Filip Świtała – SP Skrzyszów
2. miejsce Dawid Grzonka – SP Gołkowice
3. miejsce Nikodem Blutko – SP Skrzyszów

Chłopcy rocznik 2010
1. miejsce Tymoteusz Wojaczek – SP Skrzyszów
2. miejsce Tomasz Marcol – SP Skrzyszów
3. miejsce Bartosz Kasperuk – SP Krostoszowice

Chłopcy rocznik 2009
1. miejsce Jan Sitek – SP Skrzyszów
2. miejsce Bartosz Kopiec – SP Skrzyszów
3. miejsce Adam Dubiel – SP Skrbeńsko

Chłopcy rocznik 2008
1. miejsce Bartosz Bienia – SP Skrzyszów
2. miejsce Jakub Marek – SP Skrzyszów
3. miejsce Patryk Szczepanek – SP Gołkowice

Na starcie stanęło ponad 150 uczniów z klas IV-VIII

Impreza miała na celu popu-
laryzację sportu o charakterze 
masowym, rozwój sportu i re-
kreacji wśród młodzieży oraz 
uczczenie Powstań śląskich.

Organizatorami imprezy byli: 
Gminna Rada Sportu w Godo-

wie, Gminne Centrum Kultury, 
Sportu i Turystyki w Godowie 
oraz Gmina Godów. Zwycięz-
com poszczególnych kategorii 
pogratulował i medale wręczył 
Mariusz Adamczyk, Wójt Gmi-
ny Godów. (a)

Fide et Amore zawitał do naszej gminy

Schola Gregoriana Cardinalis Stephani 
Wyszyński, czyli muzyka sakralna na 
najwyższym poziomie

Odcinek ul. 
Powstańców 
w Skrzyszowie 
zamknięty 
dla ruchu. 
Trwa remont 
nawierzchni
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W ramach akcji prowadzo-
nej pod nadzorem Wojewody 
Śląskiego do Gminy Godów 
trafiło ponad 19 tys. tabletek 
zawierających jodek potasu. 
Zaznaczamy, że jest to działanie 
prewencyjnej, a jodek potasu 
będzie wydawany mieszkań-
com jedynie w przypadku wy-
dania przez właściwe służby 
komunikatu o wystąpieniu ska-
żenia radiacyjnego.

Preparat wydawany 
będzie tylko w razie 
wystąpienia skażenia!!!

– To, co w tej chwili jest reali-
zowane w zakresie dystrybucji 
w województwie śląskim ma 
na celu prewencyjne przygoto-
wanie się na wypadek skażenia 
radiacyjnego. Choć warto pod-
kreślić, że dzisiaj takiego ryzyka 
nie obserwujemy. Jest bardzo 
mało prawdopodobne, aby wo-
jewództwo śląskie mogło być 
zagrożone zdarzeniem radia-
cyjnym, ale zdajemy sobie spra-
wę, że sytuacja za wschodnią 
granicą nie jest w pełni przewi-
dywalna – powiedział Jarosław 
Wieczorek, Wojewoda Śląski.

Dr n. med. Janusz Strzelczyk, 
wojewódzki konsultant ds. en-
dokrynologii podkreśla:
• nie należy stosować jodku po-

tasu na własną rękę,

• powinniśmy przyjmować ten 
preparat tylko i wyłącznie w 
momencie, jeśli rzeczywiście 
dojdzie do ekspozycji,

• najbardziej narażone na dzia-
łanie jodu radioaktywnego są 
dzieci, im człowiek starszy, 
tym metabolizm nieco się 
zmienia, a więc zapotrzebo-
wanie na hormony tarczycy, 
które są produkowane z jodu, 
jest dużo niższe,

• w chwili obecnej żyjemy na 
terenach, gdzie nie mamy nie-
doboru jodu, jeśli dostarczamy 
normalną ilość jodu w poży-
wieniu, w sytuacji zagrożenia 
organizm nie jest narażony na 
tak duże pochłonięcie poten-
cjalnej dawki,

• jeśli pojawi się ekspozycja, 
powinniśmy preparat zażyć, 
ale tylko wtedy; niepotrzebne 
zażycie jodku potasu to nara-
żenie się na potencjalne cho-
roby tarczycy: od częściowej 
lub całkowitej niedoczynno-
ści, po – jeśli są to osoby młod-
sze – do wystąpienia objawów 
nadczynności, co jest zdecydo-
wanie groźniejsze

Dawkowanie tabletek 
ze stabilnym jodem:
• dorośli do 60. roku życia i 

dzieci powyżej 12. roku życia 
– 2 tabletki (100 mg jodu),

• dzieci od 3 do 12. roku życia • 
 tabletka (50 mg jodu),

• dzieci od 1 miesiąca do 3. roku 
życia – 0,5 tabletki (25 mg 
jodu),

• noworodki – 0,25 tabletki (12,5 
mg jodu),

• kobiety w ciąży i karmiące 
piersią – 2 tabletki (100 mg 
jodu).
Stosowanie dawki większej 

lub mniejszej od zalecanej może 
zagrozić zdrowiu. Nie zaleca 
się przyjmowania jodku potasu 
przez osoby powyżej 60. roku 
życia!

Preparatu nie mogą 
przyjmować:
• osoby uczulone na jodek pota-

su lub którykolwiek z pozosta-
łych składników tego leku,

• osoby z nadczynnością tarczy-
cy,

• osoby z zaburzeniami naczyń 
krwionośnych (zapalenie na-
czyń z hipokomplementemią),

• osoby z chorobami autoimmu-
nologicznymi połączonymi ze 
świądem oraz pęcherzykami 
na skórze (opryszczkowe za-
palenie skóry Duhringa).
Wskazówki dotyczące przyj-

mowania tabletek ze stabilnym 
jodem:
• aby uzyskać odpowiednią 

dawkę dla niemowląt i ma-

Miejsca ewentualnego  
(tylko w przypadku wyda-
nia komunikatu od właści-
wych służb o wystąpieniu 
skażenia radiacyjnego) 
wydawania tabletek jodku 
potasu na terenie gminy Go-
dów znajdować się będą w 
remizach OSP w Godowie, 
Gołkowicach, Łaziskach i 
Skrzyszowie oraz w ośrod-
kach zdrowia w Godowie, 
Gołkowicach, Łaziskach i 
Skrzyszowie.

Do gminy trafił jodek potasu. To działanie prewencyjne! 

łych dzieci, należy przełamać 
tabletkę wzdłuż linii podziału i 
podać dziecku wskazaną część 
tabletki,

• tabletki można rozgryzać lub 
połykać w całości; dla dzieci 
karmionych piersią można 
rozkruszyć tabletki i rozpuścić 
je w wodzie, syropie lub innym 
płynie,

• aby zapewnić odpowiednią 
ochronę, lek należy przyjąć 
doustnie, niezwłocznie po 
otrzymaniu komunikatu od 
właściwych służb o wystą-
pieniu skażenia radiacyjnego 
(najlepiej w ciągu 2 godzin); 
przyjęcie tabletek w ciągu 8 
godzin od ekspozycji na dzia-
łanie promieniowania nadal 
pozostaje korzystne. (a)

Polskie Sieci Elektroenerge-
tyczne S.A. (PSE) poinformowały 
Wójta Gminy Godów o zakończe-
niu pracy nad Studium Wykonal-
ności projektu budowy nowych 
linii elektroenergetycznych 400 
kV relacji Godów-Pawłowice. Do 
dalszych prac projektowych PSE 
wybrały koncepcję zakładającą 
budowę dwóch linii we wspól-
nym korytarzu przechodzących 
przez tereny gminy Godów, Ja-
strzębie-Zdrój i Pawłowice.

Sprawdź przebieg linii
PSE informuje, że z koncepcją, 

która została wybrana do dal-
szych prac projektowych można 
zapoznać się na stronie interne-
towej budowalinii.pl/podborze. 
W dalszym ciągu działa również 
infolinia, za pośrednictwem któ-
rej pracownicy PSE odbierają od 
wszystkich zainteresowanych 
zgłoszenia i sugestie dotyczą-

ce inwestycji. Infolinia działa 
pod numerem tel: 798 224 938 i 
czynna jest od poniedziałku do 
czwartku, w godzinach od 11.00 
do 14.00. Uwagi i sugestie przyj-
mowane są również na skrzynkę 
e-mail: podborze@pse.pl.

PSE wyjaśnia powody 
wyboru koncepcji

Jak tłumaczy PSE, wybrana 
koncepcja: oznacza najmniejszą 
liczbę wyburzeń w przebiegu ca-
łej trasy, tj. 8 budynków położo-
nych w odległości mniejszej niż 
35 m od osi linii; oznacza, że linia 
będzie sąsiadować z najmniejszą 
liczbą budynków mieszkalnych - 
w buforze 200 m od osi linii jest 
ich najmniej spośród rozpatry-
wanych koncepcji; liczy najmniej 
kilometrów - 41,1 km, wymaga 
najmniejszej liczby działek - 1171; 
w 60% przebiegu trasy pokrywa 
się z korytarzem terenu zarezer-

wowanym pod budowę linii w 
Miejscowych Planach Zagospo-
darowania Przestrzennego gmi-
ny Godów i miasta Jastrzębie; nie 
ingeruje w tereny zarezerwowa-
ne przez gminy pod projekty in-
westycyjne, mogące generować 
miejsca pracy dla mieszkańców.

W ocenie PSE zaproponowane 
rozwiązanie jest optymalne. PSE 
twierdzi, że najlepiej spełnia wy-
mogi społeczne, urbanistyczne, 
planistyczne, a także w zakresie 
bezpieczeństwa systemu przesy-
łowego. PSE zaznacza zarazem, 
że zamknięcie prac nad Studium 
Wykonalności projektu nie ozna-
cza zakończenia prac nad docelo-
wym kształtem inwestycji. Przez 
wzgląd na sugestie mieszkańców 
i bardzo trudne uwarunkowania 
urbanistyczne PSE wykonają 
dodatkowe analizy techniczne 
w zakresie możliwości zastoso-
wania rozwiązań, które pozwolą 

ograniczyć ingerencję instalacji 
przesyłowych w otoczenie. PSE 
przygotowują analizy innowacyj-
nych rozwiązań technicznych, 
m.in. w zakresie konstrukcji słu-
pów i wiązek przewodów, któ-
re pozwoliłby zminimalizować 
powierzchnię potrzebnego do 
budowy linii terenu i zmieścić 
planowane instalacje w obszarze 
70-metrowego korytarza. Prace 
nad możliwymi rozwiązaniami 
technicznymi mogą - ze wzglę-
du na uwarunkowania rynko-
we - potrwać nawet kilkanaście 
miesięcy. Na podstawie wyników 
analizy zostanie ustalona finalna 
szerokość pasa terenu niezbęd-
nego do wybudowania linii.

PSE zaznacza, że o docelo-
wej lokalizacji infrastruktury 
przesyłowej przesądzą badania 
środowiskowe oraz badania geo-
logiczne, które zaplanowano na 
2023 r. (a)

PSE wybrały koncepcję przebiegu linii wysokiego napięcia 



Jesteśmy NR 2024

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.

W połowie września w Urzę-
dzie Gminy w Godowie pod-
pisana została umowa na 
budowę czterooddziałowe-
go przedszkola w Łaziskach. 
Pierwsze prace budowlane już 
trwają.

Z ramienia Gminy Godów 
umowę podpisał wójt Ma-
riusz Adamczyk, z ramienia 
wykonawcy Dawid Grzonka, 
właściciel firmy TEX-BUD z Wo-
dzisławia. Na realizację zadania 
wykonawca ma 16 miesięcy od 
dnia podpisania umowy.

 
Prawie 10 mln zł na 
realizację zadania

Firma TEX-BUD Dawid 
Grzonka wygrała postępowa-
nie przetargowe na realizację 
zadania pn. „Budowa przed-
szkola jako wsparcie polskiej 
rodziny”. Jej oferta opiewała 
na kwotę 9.900.000 zł. Była to 

jedna z dwóch ofert złożonych 
w tym postępowaniu przetargo-
wym. Druga była znacznie droż-
sza. Gmina Godów na realizację 
zadania otrzyma dofinansowa-
nie w kwocie do 5.500.000 zł z 
Rządowego Programu Polski 
Ład Programu Inwestycji Stra-
tegicznych. Gmina wstępnie 
zakładała, że realizacja zada-
nia pochłonie około 6.500.000 
zł. Jednak skomplikowana sy-
tuacja gospodarcza, która doty-
ka również branżę budowlaną 
spowodowała, że ostatecznie 
konieczne okazało się poszu-
kanie dodatkowych środków, 
tj. prawie 3.400.000 zł.

– Wiemy wspólnie z radny-
mi, jak ważna jest to inwestycja 
dla społeczności Łaziska, stąd 
zapadła decyzja, by te środki 
dołożyć. Chcemy by dzieci w 
naszej gminie miały zapewnio-
ną opiekę przedszkolną w jak 

Ruszyła budowa przedszkola w Łaziskach

Wizualizacja nowego przedszkola. Jego budowa rozpoczęła się kilka dni temu.

najlepszych warunkach – mówi 
Mariusz Adamczyk, Wójt Gmi-
ny Godów. Obiekt ma zostać 
wybudowany w ciągu 16 mie-
sięcy od momentu podpisania 
umowy.

Powstanie nowoczesny 
obiekt

Projekt przedszkola zakłada 
budowę nowoczesnego obiektu 
dwukondygnacyjnego. Na jego 
parterze znajdować się będą 
cztery sale zabaw wraz z zaple-
czem oraz salka gimnastyczna, 
w której w razie potrzeby bę-
dzie można uruchomić kolejny 
piąty oddział. Znajdzie się tu 
również miejsce na gabinety lo-
gopedy i terapeuty. Ponadto na 
parterze usytuowane zostaną 
szatnie oraz kotłownia gazowa. 
Z kolei na poddaszu przewi-
dziano miejsce na kuchnię oraz 
pomieszczenia administracyjne 
i gospodarcze.

Budynek zostanie zlokalizo-
wany na zakupionej wcześniej 
przez Gminę działce w sąsiedz-
twie Szkoły Podstawowej. W 
ubiegłym roku dodatkowo zo-
stała dokupiona sąsiednia dział-
ka. Taka lokalizacja powinna 
być w przyszłości dla rodziców 
ułatwieniem, zwłaszcza w przy-
padku wychowywania przez 
nich dzieci korzystających z obu 
placówek oświatowych. (a)Umowa na budowę przedszkola została podpisana w połowie września

Przy Żelaznym Szlaku Ro-
werowym w Godowie za-
instalowana została stacja 
naprawy rowerów. Powstała 
ona w ramach projektu „Rowe-
rowa Pierwsza Pomoc - plenero-
we stacje naprawcze w każdej 
gminie Subregionu Zachodnie-
go”, realizowanego w budżetu 
obywatelskiego Województwa 
Śląskiego.

Projekt realizowany jest przez 
Związek Gmin i Powiatów 
Subregionu Zachodniego Woje-
wództwa Śląskiego z siedzibą w 
Rybniku. Jego celem jest przygo-
towanie na terenie Krainy Gór-
nej Odry 30 samoobsługowych 
stacji naprawczych dla rowe-
rów. Każda gmina Subregionu 
Zachodniego Województwa Ślą-
skiego (25 samorządów) została 
wyposażona w co najmniej jedną 
taką stację.

W Gminie Godów stacja poja-
wiła się na Żelaznym Szlaku Ro-
werowy w Godowie, przy ul. 1 
Maja. Stacja została wyposażona 
w przydatne w naprawie rowe-
ru narzędzia: niezbędne klucze, 
pompkę, wkrętaki czy łyżki do 
zmiany dętki. (a)

Żelazny Szlak 
Rowerowy ze stacją 
naprawy rowerów

Samoobsługowa stacja naprawy 
rowerów znajduje się przy 
Żelaznym Szlaku Rowerowym 
przy ul. 1 Maja

OSP Gołkowice najlepsze w zawodach starszych panów
Ochotnicza Straż Pożarna w Godowie 

była gospodarzem i organizatorem tego-
rocznych Gminnych Zawodów Sportowo
-Pożarniczych „Starszych panów”, które 
zostały rozegrane 17 września na boisku 
sportowym Olzy Godów. W zawodach 
uczestniczyły drużyny z Gminy Godów i 
zaprzyjaźnione jednostki z Republiki Cze-

skiej. Najstarszym zawodnikiem był druh 
Antoni Mendrela z OSP Gołkowice, który 
ma 82 lata.

Wyniki zawodów: 1. OSP Gołkowice, 2. 
OSP Skrzyszów, 3. OSP Łaziska, 4. OSP 
Godów.

Republika Czeska: 1. SDH Závada, 2. 
SDH Nerad. (a)

Starsi panowie udowodnili, że jeszcze całkiem 
sprawnie poradziliby sobie z gaszeniem pożarów
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Ten wybitny aktor był moc-
no związany był z Godowem. 
Tutaj się urodził, wychował 
i zdobył pierwsze wykształ-
cenie. 29 września delegacja 
Gminy Godów na czele z wój-
tem Mariuszem Adamczykiem 
i przewodniczącym Rady Gmi-
ny Antonim Tomasem, wzięła 
udział w ceremonii pogrzebo-
wej. O oprawę Mszy św. po-
grzebowej, która odbyła się w 
warszawskiej Falenicy, zadba-
ły Folklorystyczny Zespół Śpie-
waczy Gminy Godów i Gminna 
Orkiestra Dęta z Gołkowic.

Przedstawiciele 
społeczności gminy 
Godów przyjechali do 
Warszawy

Franciszek Pieczka zmarł 23 
września. Jego pogrzeb, któ-
ry miał charakter państwowy, 
odbył się w podwarszawskiej 
parafii Najświętszego Serca 
Pana Jezus w Falenicy. Zmarły 
urodził się 18 stycznia 1928 r. w 
Godowie. Do końca życia pod-
kreślał swoje przywiązanie do 
Godowa, który starał się co roku 
odwiedzać. W 2008 r. został Ho-
norowym Obywatelem Gminy 
Godów. Na jego pogrzebie nie 
mogło więc zabraknąć przed-
stawicieli godowskiej społecz-
ności. Po ustaleniach z rodziną 
zmarłego do Warszawy, obok 
przedstawicieli władz Godowa, 

Zmarł Franciszek Pieczka. 
Społeczność gminy Godów 
pożegnała go w Warszawie 

pojechali również członkowie 
gminnych zespołów folklory-
stycznych, którzy wykonany-
mi pod kierownictwem Daniela 
Szkatuły pieśniami uświetnili 
Mszę św. pogrzebową odpra-
wioną w intencji zmarłego. 
Drugim akcentem z naszej gmi-
ny był udział muzyczny w Mszy 
św. Gminnej Orkiestry Dętej z 
Gołkowic pod batutą Ryszarda 
Wachtarczyka, która wystąpiła 
w strojach górniczych.

Śląski charakter 
ukształtowany w 
rodzinnych stronach

W czasie homilii bp warszaw-
sko-praski ks. Romuald Kamiń-
ski wspominając rodzinne 
strony Franciszka Pieczki, po-

witał delegację gminy Godów. 
– Dom rodzinny, czasy dzieciń-
stwa mają ogromny wpływ na 
to kim będziemy w życiu, na 
to jak to życie zrozumiemy, jak 
je zagospodarujemy, jakie ono 
wyda owoc. Toteż nasze myśli 
kierujemy teraz do Godowa, a 
przy tej okazji bardzo serdecz-
nie chciałby przywitać bardzo 
licznie przybyłą delegację ze 
stron rodzinnych Franciszka. 
Nasze myśli biegną do rodzi-
ców: Franciszka i Walerii, do 
rodzeństwa, do tego wszystkie-
go, co go tam spotkało. A obficie 
dzielił się z nami wspomnie-
niami, a właściwie żył nimi do 
końca swoich dni, bo za wielki 
zaszczyt poczytywał to sobie 
i kiedy tylko mógł odwiedzał 

rodzinne strony. I zawsze mó-
wił, że mieszka w Warszawie, 
ale do końca życia pozostanie 
Ślązakiem. I pięknie mówił, do-
wartościowywał swoich roda-
ków – powiedział w homilii bp 
Romuald Kamiński.

O śląskich korzeniach, któ-
re przełożyły się na całe życie 
zmarłego mówił też, uczestni-
czący w Mszy św. pogrzebowej 
Prezydent RP Andrzej Duda. – 
Praca, pobożność, pokora – jak 
powiedział przed chwilą Eks-
celencja Ksiądz Biskup. Jakże 
to bardzo śląskie, czyli dokład-
nie takie, jaki był. Trudno sobie 
chyba w ogóle w Polsce dziś 
wyobrazić rzeczywiście poważ-
ny film o Śląsku i śląskości bez 
obecności w nim Franciszka 
Pieczki – tego właśnie człowie-
ka, tego właśnie aktora – powie-
dział, żegnając w kościele aktora 
Prezydent Andrzej Duda.

Franciszek Pieczka został po-
chowany na cmentarzu para-
fialnym w Aleksandrowie koło 
Falenicy. Spoczął obok swojej 
małżonki Henryki.

W pogrzebie wzięło udział 
wielu wybitnych przedstawicie-
li polskiego kina, m.in.  Daniel 
Olbrychski, Maja Komorowska, 
Olgierd Łukaszewicz, Włodzi-
mierz Press, Sylwester Macie-
jewski, Bogdan Kalus.

 (a)

Falenica, 2022 r.

Wójt Gminy Godów Mariusz Adamczyk przemawiający nad trumną 
Franciszka Pieczki na cmentarzu w Aleksandrowie

Mszę św. pogrzebową uświetniła występem Gminna Orkiestra Dęta z 
Gołkowic pod batutą Ryszarda Wachtarczyka
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Był naszą dumą,  
pozostanie 
wzorem
Na cmentarzu Franciszka Pieczkę, 
w imieniu swoim i mieszkańców 
gminy, pożegnał także wójt Gminy 
Godów Mariusz Adamczyk.

– Przyjechaliśmy tu do Warszawy 
z Godowa w Ziemi wodzisławskiej. 
Przyjechaliśmy pożegnać naszego 
krajana, wielkiego przyjaciela, 
dobrego człowieka. 
Dla najbliższych zmarły 
był przede wszystkim 
wspaniałym ojcem, 
kochanym dziadkiem i 
pradziadkiem. W imie-
niu swoim i mieszkań-
ców Gminy składam 
Wam najszczersze wy-
razy współczucia, choć 
wiem, że żadne słowa nie 
są w stanie wypełnić po-
niesionej przez Was straty.
Dla całego kraju zmarły był 
wielkim aktorem. Osobistością 
znaną z dużego i małego ekranu, z 
desek teatru. Aktorem jedynym w 
swoim rodzaju. Wielkim – poprzez 
swój wspaniały talent. I podziwianym 
– poprzez siłę swojego charakteru.
Dla nas jednak, dla mieszkańców 
gminy Godów był przede wszystkim 
najlepszym synem godowskiej ziemi 
i naszą ogromną dumą. Zarazem na-
szym wielkim przyjacielem, którego 
kochaliśmy za otwartość, skromność, 
ciepło jakim emanował. I za jego 
ogromną dobroć. Kochaliśmy go i 
szanowali jednak również za jego 
przywiązanie do korzeni, wyrażane 
nie tylko słowem, ale też czynem. Za 
jego obecność na ważnych wyda-
rzeniach dla społeczności Godowa. 
Kochaliśmy go za to, że był i już na 
zawsze pozostanie dla nas wzorem 
tego jak żyć.
Bo drogi Franciszku w zmieniającym 
się – jak sam mówiłeś – czasem zbyt 
szybko świecie, byłeś jak kompas, 
który zawsze wskazuje właściwą 
drogę. Drogę, którą warto podążać 
niezależnie od wykonywanej pro-
fesji czy zajęcia. Dziękujemy Ci za 
to Franciszku. Żegnaj, a raczej „do 
zobaczenia” – powiedział Mariusz 
Adamczyk.

Do warszawskiej Falenicy pojechali też członkowie 
gminnych zespołów folklorystycznych

Krostoszowice, 2013 r.

Łaziska, 2012 r.

Łaziska, 2012 r.

Łaziska, 2017 r.

Godów, 2010 r.
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Wybitny 
aktor

Franciszek Pieczka uro-
dził się jako szóste dziecko 
Franciszka i Walerii. Od 
najmłodszych lat zdradzał 
talenty artystyczne. Naj-
pierw rozpoczął studia na 
Politechnice Śląskiej. Porzu-
cił je po miesiącu na rzecz 
studiów teatralnych. W 
1954 ukończył Państwową 
Wyższą Szkołę Teatralną w 
Warszawie. Debiutował w 
filmie „Pokolenie” w 1954 
r. Wykreował blisko pół 
tysiąca ról (teatr, film, radio, 
telewizja), co uczyniło go 
jednym z najpracowitszych 
aktorów. Obok kultowych 
ról filmowych takich jak: 
Mateusz w Żywocie Ma-
teusza czy Jańcio Wodnik 
stworzył wiele wybitnych 
ról teatralnych m.in. tytuło-
wego Woyzecka u Konrada 
Swinarskiego i Lenniego 
w Myszach i ludziach u 
Jerzego Krasowskiego. Zo-
stał uhonorowany wieloma 
odznaczeniami: Krzyżem 
Orderu Odrodzenia Polski, 
Krzyżem Wielkim Orderu 
Odrodzenia Polski, Złotym 
Medale „Zasłużony Kultu-
rze Gloria Artis”, a w 2017 
r. Orderem Orła Białego. 
Od 2008 r. był Honorowym 
Obywatelem Gminy Go-
dów. Żona Henryka zmarła 
w 2004 r. Miał syna Piotra i 
córkę Ilonę.

Honorowi Obywatele Gminy Godów: Franciszek Pieczka, Marian Dziędziel, Ks. Infułat Paweł 
Pyrchała, dr Józef Musioł, Godów, 2016 r.

Jan Jakub Kolski oraz Franciszek Pieczka, Gołkowice, 
2013 r.

Godów, 2013 r.

Godów, 2013 r.

Petrovice u Karviné, 2012 r.Godów, ok. 1946 r.

Rodzina Pieczka, Godów, ok. 1935 r.

Uroczystość nadania Franciszkowi Pieczce 
Honorowego Obywatelstwa Gminy Godów, 
Skrzyszów, 2008 r.
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Mieniący się barwami je-
sieni wrzesień przyniósł w 
Gminie Godów wyjątkowe 90-
te jubileusze urodzin, które 
świętowali: Pani Maria Potysz 
i Pani Agnieszka Brzoza z Goł-
kowic oraz Pan Maksymilian 
Kuczera z Skrzyszowa.

Wójt Gminy przekazał Jubila-
tom życzenia zdrowia i wszel-
kiej pomyślności.

Dostojni Jubilaci mają receptę 
na długowieczność - to pogoda 
ducha i życzliwość dla innych. 
Otoczeni są opieką i troską ze 
strony bliskich im osób. Ciepła, 
rodzinna atmosfera z pewno-
ścią jest jednym z najlepszych 
przepisów na dobre samopo-
czucie.

Jest nam niezmiernie miło, że 
możemy wspólnie cieszyć się z 
osiągnięcia przez mieszkańców 
naszej gminy tak wspaniałego 
wieku. Szanownym Jubilatom 
życzymy dużo zdrowia i we-

Pani Maria urodziła się 14 września 
1932 r. w Gołkowicach. Była jed-
nym z siedmiorga dzieci Augusty 
i Emila Bieniów. Od młodych lat 
pracowała na roli. W 1956r. wyszła 
za mąż za Franciszka Potysza. Mąż 
zawodowy kierowca, utrzymywał 
rodzinę, a Pani Maria zajmowała 
się prowadzeniem gospodarstwa i 
wychowywaniem dwojga dzieci : 
Józefa i Urszuli. Córka zmarła w młodym wieku, więc Jubilatka wycho-
wała również trzy wnuczki. Doczekała się czworga wnuków i sześcior-
ga prawnuków. Zawsze uśmiechnięta i pogodna swoim optymistycz-
nym i podejściem do życia potrafi rozwiązać wszystkie problemy życia 
codziennego. Jako osoba doświadczona chętnie pomaga innym, za co 
jest szanowana i cieszy się poważaniem w rodzinie i wśród sąsiadów.

Bardzo dobre wieści napły-
nęły do naszej gminy z finału 
Powiatowych Zawodów Spor-
towo-Pożarniczych Jednostek 
OSP Powiatu Wodzisławskiego. 
Zawody w kategorii drużyn mę-
skich wygrała jednostka OSP 
Skrzyszów.

W sobotę 24 września na 
stadionie MOSiR Centrum w 
Wodzisławiu Śląskim rywali-
zowali zwycięzcy poprzednich 
zawodów powiatowych oraz 
najlepsze drużyny wyłonione w 
eliminacjach gminnych. Zawody 
były rozgrywane w dwóch kon-
kurencjach: bieg sztafetowy oraz 
rozwinięcie bojowe, były też po-

dzielone na dwie części - w pierw-
szej rywalizowały młodzieżowe 
drużyny pożarnicze (dziewczęta 
i chłopcy), w drugiej seniorzy 
(kobiety i mężczyźni). Zawody 
rozpoczęły się zbiórką drużyn i 
ich przemarszem na płytę boiska. 
Tutaj zawodników przywitał sta-
rosta wodzisławski Leszek Bizoń, 
komendant KP PSP w Wodzisła-
wiu Śląskim bryg. Marek Misiu-
ra oraz Zbigniew Radecki, prezes 
Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP. Oficjalnego otwarcia 
dokonał komendant zawodów 
kpt. Sebastian Bauer. W sumie 
na stadionie w Wodzisławiu Ślą-
skim rywalizowało 15 drużyn (8 

drużyn w grupie seniorów oraz 
7 w grupie Młodzieżowych Dru-
żyn Pożarniczych).

OSP Skrzyszów najlepsza 
wśród męskich drużyn

Wśród mężczyzn pierwsze 
miejsce zajęła drużyna OSP 
Skrzyszów, która wyprzedziła 
OSP Marklowice. Trzecie miej-
sce zajęła reprezentacja OSP 
Bluszczów. Wśród drużyn kobie-
cych rywalizowały dwa zespoły. 
Na pierwszym stopniu podium 
stanęły reprezentantki OSP Lu-
bomia, tuż za nimi panie z OSP 
Skrzyszów. – Gratuluję naszym 
jednostkom osiągnięć, które 

świadczą o ich wysokim wyszko-
leniu - gratuluje Mariusz Adam-
czyk, Wójt Gminy Godów.

OSP w liczbach
W powiecie wodzisławskim 

działają łącznie 33 jednostki, 
z czego 20 jednostek jest zrze-
szonych w Krajowym Systemie 
Ratowniczo-Gaśniczym. 26 jed-
nostek specjalizuje się w ratow-
nictwie drogowym i medycznym, 
7 w ratownictwie wodnym, 2 w 
ratownictwie chemicznym, 4 w 
ratownictwie wysokościowym 
oraz 1 zajmująca się działalno-
ścią poszukiwawczo-ratowniczą. 
 (a)

Jubilaci

wnętrznej siły, która pozwoli 
im przyjmować każdy kolejny 
dzień życia z optymizmem.

Agnieszka Pustelnik
Kierownik USC w Godowie

OSP Skrzyszów najlepsza w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych!

Agnieszka Brzoza

Ochotnicza Straż Pożarna w 
Godowie ponownie lauratem 
programu „WzMOCnij swoje 
otoczenie”. Dzięki przyznane-
mu przez Polskie Sieci Elektro-
energetyczne grantowi zostanie 
przeprowadzone przeszkole-
nie strażaków i mieszkańców 
z zakresu wykwalifikowanej 
pomocy przedmedycznej, za-
kupione zostaną również ma-
nekiny szkoleniowe. 

 W ramach projektu zorgani-
zowane będą spotkania instruk-
tażowe obejmujące uczniów 
Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Godowie oraz warsz-
taty szkoleniowe prowadzone 
podczas akcji plenerowych or-
ganizowanych przez Gminę 
Godów. Celem tych akcji bę-
dzie podniesienie świadomości 
oraz kompetencji mieszkań-
ców Gminy Godów w zakresie 
udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Zajęcia pro-
wadzone będą przy użyciu 
specjalistycznych manekinów 
szkoleniowych wielozadanio-
wych zakupionych w ramach 
projektu, które pozwolą w spo-
sób profesjonalny i obrazowy, 
przygotować uczestników na 
przeprowadzenie działań w 
sytuacji zagrożenia. Pomogą 
również w przełamaniu barie-
ry mentalnej mieszkańców do 
zajęcia się poszkodowanym 
przed przyjazdem odpowied-

nich służb.
Program „WzMOCnij swoje 

otoczenie” to ogólnopolski pro-
gram grantowy realizowany 
przez Polskie Sieci Elektroener-
getyczne, skierowany do samo-
rządów i ich jednostek – np. 
przedszkoli, szkół, bibliotek, czy 
ośrodków pomocy społecznej, 
oraz do organizacji pozarządo-
wych, które chcą wprowadzać 
ważne i długotrwałe zmiany w 
swoim otoczeniu w jednym z 
ośmiu następujących obszarów: 
aktywność fizyczna, bezpie-
czeństwo, edukacja, ochrona 
zwierząt, rozwój wspólnej prze-
strzeni publicznej, środowisko 
naturalne, zdrowie i inne inicja-
tywy mieszczące się w celach 
programu. Więcej informacji o 
programie można uzyskać na 
stronie www.wzmocnijstojeo-
toczenie.pl 

Dzięki grantowi przyznane-
mu przez Polskie Sieci Elek-
troenergetyczne w ramach 
projektu  „WzMOCnij swoje 
otoczenie” zostanie przepro-
wadzone przeszkolenie straża-
ków ochotników z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Godowuie 
w zakresie wykwalifikowanej 
pomocy przedmedycznej oraz 
zakupione zostaną manekiny 
szkoleniowe. Więcej informacji 
o programie można uzyskać na 
stronie: www.wzmocnijstojeo-
toczenie.pl

Szkolenia z pierwszej pomocy 
w OSP Godów
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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

reklama

Dobiegła końca budowa ka-
nalizacji deszczowej i nowej 
nawierzchni drogowej na ul. 
Żabkowskiej w Gołkowicach.

Realizacją zleconej przez 
Gminę Godów inwestycji za-
jęło się wyłonione w przetargu 
przedsiębiorstwo Trans-Wiert 
Duda Sp. z o.o. W ramach za-
dania powstało łącznie 740 m 
kanalizacji deszczowej, a na-
stępnie nowa jezdnia asfaltowa 
z podbudową. Dzięki temu kom-
fort jazdy na ul. Żabkowskiej 
uległ diametralnej poprawie. 
Umowa na realizację zadania 
opiewała na kwotę 1.993.604 zł.

Kanalizacja deszczowa na 
ul. Żabkowskiej pozwoli na 
odwodnienie ul. Granicznej, 
której przebudowa wraz z ul. 
Poprzeczną znajduje się obec-
nie na końcowym etapie re-
alizacji. Tym samym znaczna 

większość dróg w tym rejonie 
Gołkowic zostanie gruntownie 
zmodernizowana.

– Metodycznie, w miarę moż-
liwości finansowych gminy i 
pozyskiwanych środków, sta-
ramy się modernizować kolejne 
gminne drogi. Zakończyliśmy 
właśnie przebudowę ul. Żab-
kowskiej. Powoli ku końcowi 
zmierza również przebudowa 
ulic Granicznej i Poprzecznej w 
Gołkowicach. Podeszliśmy do 
tematu modernizacji tych dróg 
w sposób kompleksowy i wie-
rzę, że zarówno w wyniku prze-
budowy ul. Żabkowskiej, jak i 
Granicznej oraz Poprzecznej, 
znacznie poprawi się komfort 
życia i komunikacji mieszkań-
ców tego rejonu gminy – pod-
kreśla Mariusz Adamczyk, wójt 
Gminy Godów.

 (a)

 
Gmina Godów zakupiła 
fotopułapki. Są one in-
stalowane w miejscach 
narażonych na powstawa-
nie nielegalnych wysypisk 
śmieci.

Narzędzie do walki z 
nielegalnymi wysypiskami 
śmieci

Problem powstawania niele-
galnych wysypisk śmieci jest 
problemem ogólnopolskim, 
który nie omija również naszej 
gminy. Dzięki ciągłej edukacji 
i coraz większej wrażliwości 
społecznej na ochronę przyro-
dy i środowiska nie powstają już 
duże dzikie wysypiska śmieci. 
Wciąż jednak uciążliwe bywa-
ją pojedyncze przypadki niele-
galnego pozbywania się śmieci, 
które wciąż na terenie naszej 
gminy się zdążają.

Z tym procederem również 
chcemy walczyć. – Wszyscy 
chcemy przecież, żeby nasze 

tereny zielone były czyste, nie-
zaśmiecone. Wszyscy chcemy 
korzystać z walorów przyrodni-
czych naszej gminy i nie znajdo-
wać w rowach czy przy leśnych 
drogach lub ścieżkach śmieci – 
mówi Mariusz Adamczyk, Wójt 
Gminy Godów.

Zdjęcie na telefon lub 
e-maila

Stąd decyzja o zakupie dwóch 
profesjonalnych fotopułapek z 
funkcją szyfrowania zdjęć, któ-
re posiadają funkcję przesyłania 
zdjęć na telefon lub e-mail oraz 
nagrywania ich na wewnętrzną 
kartę SD. Zakupione fotopułap-
ki robią zdjęcia w rozdzielczo-
ści 24 Mpx oraz filmy w jakości 
FullHD, również po zmierzchu. 
Wykonują bardzo wyraźne zdję-
cia i nagrania.

Pułapki są rozmieszczane w 
różnych miejscach, na różny 
okres. Ich lokalizacja co jakiś 
czas będzie zmieniana. Dwa 
urządzenia kosztowały gminę 
3.000 zł.  (a)

Fotopułapkami w nielegalne 
wysypiska śmieci

Ulica Żabkowska już 
po remoncie. Droga 
równa jak stół

Żabkowska przed i po remoncie

Wójt Mariusz Adamczyk podkreśla, że gmina stara się metodycznie 
remontować kolejne drogi gminne
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Młodzi: zwyczajnie niezwyczajni
Nazywam się: Santino Szulik
mieszkam: w Krostoszowi-
cach
mam lat: 9
moja pasja to: taniec
moje hobby to: rysunek
wszystko zaczęło się 
od: próbnych lekcji „mini ja-
zzu” w Szkole Tańca EXPLOZJA 
w Jastrzębiu-Zdroju. Wtedy 
właśnie wśród licznej grupy 
dzieci, zwróciła na mnie uwagę 
tancerka Pani Patrycja Kraw-
czak-Misiewicz, która zapropo-
nowała mi próbną indywidual-
ną lekcję, ponieważ zasugero-
wała, że mam predyspozycje, 
talent i widzi we mnie poten-
cjał. No i tak właśnie zaczęła 
się moja przygoda z tańcem, 
rozwijanie moich umiejętności 
i miłości do tańca. Początkowo 
byłem na kilku lekcjach, które 
bardzo mi się spodobały, ale 
niestety musiałem je przerwać 
z przyczyn ode mnie nieza-
leżnych, ponieważ pojawił 
się Covid-19, który sprawił, że 
wszyscy zostaliśmy uwięzieni 
w swoich domach i cały świat 
został sparaliżowany. Od wrze-
śnia 2020 r. poszedłem do kla-
sy pierwszej i na moją prośbę 
mama zapisała mnie na lekcje 
do MIRAŻU w Wodzisławiu Ślą-
skim, gdzie chodziły moje ko-
leżanki z klasy. Uczestniczyłem 
w tych zajęciach kilka miesięcy, 
niestety ciągle mi czegoś bra-
kowało, „kogoś”, za kim bardzo 
tęskniłem-mojej wcześniejszej 
trenerki i naszych wspólnych 
zajęć. Poprosiłem mamę, żeby 
z powrotem zapisała mnie do 
Pani Patrycji na indywidualne 
zajęcia i od stycznia 2021 r. po-
nownie zacząłem lekcje z moją 
Panią. Po dosłownie dziesięciu 

godzinach zajęć, Pani zapro-
ponowała mi udział w Mistrzo-
stwach Polski IDO w Warszawie
-Raszynie. Chciała, abym spró-
bował swoich sił i zobaczył, jak 
to jest na scenie z najlepszymi 
tancerzami. Wiosną zeszłego 
roku pojechałem pierwszy raz 
sam z grupą tancerzy i moją 
trenerką na kilka dni na Mi-
strzostwa Polski. Wróciłem do 
domu z moim pierwszym me-
dalem i 7. miejscem. Postano-
wiłem sobie, że zrobię wszyst-
ko, aby w przyszłym roku 
stanąć na podium. Podczas 
wakacji trenowałem w domu, 
byłem też na jednodniowym 
warsztacie tanecznym mojego 
idola Cezarego Borowika, któ-
rego uwielbiam i obserwuję 
na portalach społecznościo-
wych. Po wakacjach kontynu-
owałem lekcje indywidualne z 
Panią Patrycją i zaczęliśmy od 
rozciągania, rozwijania mo-
ich możliwości i umiejętności, 
a później trenerka stworzyła 
moje pierwsze układy z tańca 
Modern i Show. Gdy byłem już 
przygotowany wziąłem udział 
w Ogólnopolskim Festiwalu 
Tańca, gdzie stanąłem na po-
dium, zajmując 3. miejsce! W 
kwietniu tego roku pojecha-
łem na Mistrzostwa Krajowe 
do Janowa Podlaskiego, gdzie 
zająłem 2. miejsce i zdobyłem 
tytuł Vice Mistrza Polski Solo 
Modern kategoria 9-12 lat, 
kwalifikując się do Mistrzostw 
Europy i Świata! Byłem bar-
dzo szczęśliwy, a po powrocie 
z zawodów poprosiłem moją 
trenerkę o trzeci układ tańca 
z jazzu, który bardzo mi się 
marzył. Wszyscy się obawiali, 
że nie zdążę wyćwiczyć tego 

układu, bo do kolejnych Mi-
strzostw Polski zostało tylko 
3 tygodnie, ale Pani Patrycja 
zgodziła się i stworzyła układ 
taneczny, z nowej obcej mi ka-
tegorii jazzu. Po 6 godzinach 
nauki i ćwiczeń pojechałem w 
maju na tegoroczne Mistrzo-
stwa Polski do Warszawy-Ra-
szyna, gdzie zdobyłem kolej-
ne tytuły: 2. miejsce i tytuł Vice 
Mistrza Polski Solo Jazz Dance 
kategoria 9-12 lat; I miejsce i 
tytuł Mistrza Polski Solo Show 
Dance kategoria 9-12 lat!
Po tygodniu ciężkich zmagań 
i malutkiego stresu wróciłem 
do domu bardzo szczęśliwy 
i zadowolony, ponieważ na 
tegorocznych Mistrzostwach 
Polski trzy razy stanąłem na 
podium, kwalifikując się na 
tegoroczne Mistrzostwa Eu-
ropy i Świata w: Zakopanem, 
Niemczech, Macedonii i Egip-
cie. W czerwcu byłem jeszcze 
uczestnikiem Ogólnopolskie-
go Konkursu Tańca Nowo-
czesnego, gdzie zdobyłem 1. 
miejsce Solo Show Dance. W 
Zakopanem odbyły się Mi-
strzostwa Europy, na których 
zdobyłem trzecie miejsce czyli 
uzyskałem tytuł II Vice Mistrza 
Europy! 
W wolnych chwilach maluję i 
rysuję, bo to też bardzo lubię. 
Trzymajcie kciuki za mnie i 
moje marzenia.
Moja pasja jest dla mnie ulu-
bioną formą spędzania wolne-
go czasu.
trzy słowa, które mNie 
opisują: dobry, wrażliwy, 
mądry.
w przyszłości chciał-
bym: otworzyć swoją własną 
szkołę tańca.

W Skrzyszowie zakończył się kolejny 
etap prac modernizacyjnych w małej sali 
gimnastycznej. Obiekt został wyposażony 
w nowoczesne szatnie i toalety.

 
Nowe szatnie i sanitariaty

W ramach przeprowadzonej moderni-
zacji obiektu przebudowano większość 
pomieszczeń na parterze, tj. szatnie z sani-
tariatami oraz pomieszczenia magazyno-
we na sprzęt sportowy. Powstała również 
oddzielna toaleta dla osób z niepełno-

sprawnościami. Z kolei na piętrze obiektu 
powstała dodatkowa przebieralnia z toa-
letą. Ponadto wymienione zostały drzwi, 
a na oknach zainstalowane zostały rolety 
zewnętrzne.

Obiekt służy uczniom i piłkarzom
Dodajmy, że z obiektu oprócz uczniów, 

korzystają również piłkarze klubu Gwiazda 
Skrzyszów różnych kategorii wiekowych. 
Suma wydatkowanych przez Gminę na ten 
cel środków wyniosła 175.380 zł. (a)

Mała sala gimnastyczna w Skrzyszowie już po modernizacji

W ramach przeprowadzonej modernizacji 
przebudowano większość pomieszczeń na 
parterze, m.in.  szatnie z sanitariatami
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Tymi słowami przeboju Ry-
szarda Rynkowskiego ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w 
Skrzyszowie rozpoczęli nowy 
rok szkolny, rok nowych wy-
zwań i oczekiwań. Kilka dni 
po inauguracji po raz kolejny 
uczniowie wzięli udział w Na-
rodowym Czytaniu – akcji orga-
nizowanej przez Prezydenta RP. 
W związku z tym, że rok 2022 
ogłoszono Rokiem Romanty-
zmu Polskiego, a także w tym 
roku przypada 200. rocznica 
wydania „Ballad i romansów” 
w całej Polsce czytano 3 wrze-
śnia właśnie to dzieło naszego 
Wieszcza Narodowego. W na-
szej szkole akcja miała miejsce 
5 września, wtedy uczniowie 
z nauczycielami przeczytali 
„Panią Twardowską”, „Świte-
ziankę” i „Romantyczność”. 
Od kilku lat obchodzimy rów-
nież 15 września – Międzyna-
rodowy Dzień Kropki, święto 
pomysłowości i kreatywności.  
Wszystko zaczęło się od autora 
Petera H. Reynoldsa, który na 
początku XXI wieku napisał 
książkę „The Dot” – „Kropka”. 
Poświęcił ją swojemu nauczy-
cielowi matematyki z siódmej 
klasy, panu Matsonowi, po-
nieważ bardzo wiele mu za-
wdzięczał. Książka „Kropka” 
przedstawia historię małej, 
nieśmiałej dziewczynki o imie-
niu Vashti, która nie wierzy w 
swoje możliwości, jest przeko-
nana, że nie umie rysować, dla-
tego na zajęciach plastycznych 
nawet nie otworzyła przyborni-
ka. To wspaniała książka o sile, 

Pięknie żyć – znaczy kochać świat…
talencie, kreatywności, pomy-
słowości i mocy, które drzemią 
w każdym z nas. Czasem mu-
simy tylko dostać odpowiedni 
bodziec lub trafić na właściwą 
osobą, która nas pokieruje. W 
tym roku zaprosiliśmy uczniów 
do wzięcia udziału w kropko-
wej rewii mody. Trzeba przy-
znać, że niektórzy wykazali się 
niezwykłą kreatywnością, two-
rząc własne kropkowe bluzki. 
Praktycznie na każdej lekcji, na 
każdym przedmiocie nauczy-
ciele zaproponowali swoim 
podopiecznym ciekawe zajęcia 
związane z kropką, dzięki cze-
mu nawet lekcje matematyki, fi-
zyki, angielskiego czy polskiego 
nie były nudne. Uczniowie mo-
gli też wziąć udział w zabawie 
„Znajdź kropkę”, polegającej 
na poszukiwaniach ukry-
tych przez panią z biblioteki 
kropek. Oczywiście nie obyło 
się bez czytania i projekcji fil-
mu o Vashti.  16 września dzię-
ki uprzejmości Pana Krzysztofa 
Szczeponka uczniowie klasy I 
b mogli uczestniczyć w bar-
dzo ciekawych zajęciach. Pan 
Krzysztof na co dzień pracuje w 
Policji i przybliżył uczniom spe-
cyfikę swojej pracy. Uczniowie 
na żywo mogli zobaczyć różne 
atrybuty policjanta, dowiedzieć 
się, jakie mają one przeznacze-
nie, a nawet zapoznali się z me-
todami pobierania odcisków 
palców. Policjant rozmawiał 
z dziećmi o podstawowych 
zasadach bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym, podkreślił 
ważną rolę elementów odbla-

skowych, które każdy uczeń po-
winien posiadać, przypomniał 
zasady, jakie należy stosować 
w kontaktach z obcymi oraz 
poinformował, do kogo zwra-
cać się o pomoc w sytuacji za-
grożenia. Ogrom atrakcji oraz 
nagród przygotowanych przez 
Pana Krzysztofa zaskoczył i za-
chwycił wszystkich.  Poniedzia-
łek, 19 września, okazał się dla 
naszych uczniów szczęśliwym 

dniem. Po raz pierwszy Dru-
żynowe Zawody Sztafetowe 
odbyły się w Marklowicach na 
ogródkach działkowych „Roz-
kwit” i to miejsce przyniosło 
nam podwójne zwycięstwo.  
Mimo niesprzyjających wa-
runków pogodowych pokaza-
liśmy siłę i zdeterminowanie. 
Grupa dziewcząt młodszych w 
składzie: Amelia Smyla, Zofia 
Kosider, Alicja Korecka, Nata-
lia Wala, Nadia Kłósko i Laura 
Kopiec wygrała we wspaniałym 
stylu. Chłopcy w składzie: Filip 
Świtała, Tomasz Marcol, Szy-
mon Pawełoszek, Franciszek 
Szczypiński, Nikodem Blutko, 
Tymoteusz Wojaczek i Jakub 
Kiełbasa  doszli do wniosku, że 
nie mogą być gorsi od dziew-
czyn i również zwyciężyli. Gru-
pa starsza dziewczyn zajęła 
VIII miejsce. Z ogromną dumą 
informujemy, że uczeń naszej 
szkoły Filip Świtała otrzymał 
oficjalne powołanie do Śląskiej 
Akademii Piłkarskiej. Z całego 
województwa śląskiego taką 
nominację otrzymało zaledwie 
20 młodych sportowców wybra-
nych w całorocznym cyklu tre-
ningowym. Filipowi składamy  
serdeczne gratulacje i życzymy 
dalszego rozwoju wspaniale 
zapowiadającej się piłkarskiej 
kariery. Pierwszy krok w tym 
kierunku już za nim!

Mamy nadzieję, że następ-
ne miesiące roku szkolnego 
2022/2023 będą, podobnie 
jak wrzesień, pełne atrakcji i 
uczniowskich sukcesów.

Iwona Brudny

Najładniejsza kropkowa bluzka

Filip odbierający powołanie
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Tradycyjnie pod koniec lata 
w gminie Godów organizowa-
ny był Festyn Ziemniaczany. Po 
dwóch latach przerwy spowo-
dowanej pandemią, w tym roku 
wróciliśmy do tej tradycji - pod 
hasłem „Dzień sąsiada”.

 
Festyn również dla 
sąsiadów

Festyn ziemniaczany odbył 
się 10 września w Skrzyszowie, 
ale skierowany był również do 
mieszkańców sąsiednich so-
łectw, zwłaszcza Krostoszowic i 
Podbucza. Sąsiadów nie zabra-
kło - zwłaszcza przedstawicieli 
organizacji społecznych, dobrej 
zabawy też nie, o co zadbał To-
mek Ciba ze swoją ekipą, zespół 
Sunny Band oraz DJ Kris. Sporo 
radości miały dzieci, dla których 

przygotowane zostały darmowe 
dmuchańce, zabawy i animacje. 
Dla nich również Ekodorad-
ca Gminy Godów przygotował 
planszową grę ekologiczną, któ-
ra cieszyła się dużym zaintereso-
waniem ze strony najmłodszych.

Ziemniaczany potrawy 
królowały na stołach

Na Festynie ziemniaczanym 
nie mogło zabraknąć ziemnia-
czanych pyszności, które były 
serwowane przez członkinie 
zespołu Familijo ze Skrzyszowa. 
Warto podkreślić również udział 
w wydarzeniu Centrum Inicja-
tyw Społecznych z Godowa, 
które zrealizowało warsztaty 
ekologiczne dla seniorów, lote-
rię fantową oraz warsztaty zdob-
nicze dla najmłodszych. CIS 

We wrześniu włodarze Gminy 
Godów spotkali się z jubilata-
mi obchodzącymi w tym roku 
okrągłe jubileusze małżeństwa. 
Łącznie w tym roku złote gody 
obchodzi 46 par, kolejne 15 par 
obchodziło diamentowe gody, 2 
pary żelazne, 1 para kamienne 
gody. Nie wszystkie pary mo-
gły być obecne na uroczystości, 
która odbyła się 13 września w 
Skrzyszowie.

– Udowadniacie Państwo, że 
miłość jest dawaniem, budowa-
niem i zaufaniem. Tak długi staż 

małżeński to symbol wierności i 
miłości. Wasze święto jest świę-
tem całej gminy Godów, bo to 
od was trzeba się uczyć i brać 
przykład – jak należy razem iść 
przez życie – zwróciła się do do-
stojnych jubilatów Agnieszka Pu-
stelnik, kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego w Godowie.

– Patrząc na Was, widzę pary, 
które pomimo różnych przeciw-
ności losu potrafiły znaleźć kom-
promis, szacunek, zrozumienie i 
wytrwałość. Byliście wychowani 
w innej kulturze, w innych war-

tościach, a jednak z Waszego ży-
cia wynika niejedna nauka dla 
tych, którzy wybrali lub wybiorą 
życie we wspólnocie małżeńskiej 
– powiedział Mariusz Adamczyk, 
Wójt Gminy Godów, który popro-
sił jubilatów o odnowienie swo-
ich przyrzeczeń małżeńskich.

– Z okazji pięknego jubileuszu 
Waszego pożycia małżeńskiego 
składam Wam, Drodzy Jubilaci, 
gratulacje za przeżycie tak pięk-
nej, wspólnej drogi życia. Za 
Waszą ofiarną miłość, przykład 
życia, wspólne radości i cierpie-

nia, słowa otuchy – pogratulo-
wał wójt Gminy, który wspólnie 
z przewodniczącym Rady Gmi-
ny w Godowie Antonim Toma-
sem wręczył złotym jubilatom 
Medale Za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie nadane przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej. 
Wszyscy jubilaci otrzymali rów-
nież dyplomy, bukiety i upomin-
ki.

Uroczystość została uświetnio-
na występem Kapeli Ujki. Jubila-
ci zostali również zaproszeni na 
poczęstunek. (a)

Festyn ziemniaczany za nami. W tym roku 
w Skrzyszowie spotkali się sąsiedzi

Tomasz Ciba wraz z zespołami folklorystycznymi zadbał o oprawę 
muzyczną festynu. Na zdjęciu z członkiniami zespołu Podbuczanki.

przygotował również darmowe 
porcje bigosu. Podczas festynu 
można było skorzystać również 
z przejażdżki kucykiem i dużym 
koniem, a także bryczką.

Organizatorami festynu była 

Gmina Godów przy udziale 
Gminnego Centrum Kultury, 
Sportu i Turystyki w Godowie 
oraz Centrum Inicjatyw Spo-
łecznych w Godowie.

 (a)

Małżeńscy jubilaci uhonorowani

KALENDARIUM
•	29.10	Hubertus	–	czyli	tradycyjna	pogoń	za	

lisem	na	terenie	Ośrodka	Sportów	i	Rekre-
acji	Konnej	w	Krostoszowicach

•	11.11	Krostoszowickie	Kilometry	Niepod-
ległości	–	biegi	i	nordic	walking	na	terenie	

kompleksu	sportowo-rekreacyjnego	w	
Krostoszowicach

•	16.11	Jesienne	Spotkanie	z	Henrykiem	
Grzonką	w	Ośrodku	Kultury	w	Godowie

•	29.11	Konkurs	gwarowy	dla	dzieci	przed-
szkolnych	i	szkolnych	Gminy	Godów	imienia	

Eugeniusza	Tomasa	pod	patronatem	Wójta	
Gminy	Godów

•	11.12	Kiermasz	świąteczny	„Artystycznie	
bezgranicznie”	na	Transgranicznej	Strefie	
Aktywności	w	Gołkowicach

Jednym z elementów uroczysytości było odnowienie 
przez małżonków przyrzeczeń małżeńskich

Jubilaci świętujący złote gody odebrali z rąk wójta gminy 
Mariusza Adamczyka Medale Za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Kapela Ujki uświetniła spotkanie 
jubilatów z włodarzami gminy


