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W Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym odbył się Gminny 
Turniej Szachowy im. pasto-
ra Marcina Lukasa. W turnie-
ju, który rozegrany został 12 
października wzięli udział 
uczniowie z gminy Godów 
oraz uczniowie zaprzyjaźnio-
nej szkoły z czeskich Petrovic.

Rywalizacji odbywała się w 

dwóch grupach wiekowych: 
klasy IV-VI oraz VII-VIII. Kla-
syfikacja końcowa przedstawia 
się w następujący sposób:

Grupa młodsza
1. miejsce František Vronka– 
Petrovice
2. miejsce Michał Pękała – 
Gołkowice

3. miejsce Maksymilian Hada 
– Łaziska

Grupa starsza
1. miejsce Filip Kafka – Petro-
vice
2. miejsce Szymon Grygierek 
– Skrbeńsko
3. miejsce Antonina Koniar-
ska – Godów

W klasyfikacji drużynowej 
punktowo zwyciężyła Szko-
ła z Petrovic. Organizatorami 
turnieju byli: Gminne Cen-
trum Kultury, Sportu i Turysty-
ki w Godowie, Gminna Rada 
Sportu oraz Zespół Szkolno
-Przedszkolny w Skrbeńsku. 
Zwycięzcom składamy ser-
deczne gratulacje! (a)

Antoni Tomas wśród najaktywniejszych 
seniorów województwa

Pod koniec października w 
Sali Marmurowej Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego od-
było się rozstrzygnięcie tego-
rocznego konkursu „Aktywny 
Senior”. Wśród 14 laureatów 
konkursu znalazł się Antoni 
Tomas, przewodniczący Rady 
Gminy w Godowie oraz Prze-
wodniczący Koła Emerytów 
i Inwalidów w Gołkowicach, 
społecznik udzielający się w 
wielu organizacjach społecz-
nych. 

– Chcemy Wam podzięko-
wać nie tylko za ten rok, ale za 
wszystkie lata, kiedy swoim ser-
cem dzielicie się z tymi, którzy 
tego potrzebują. Jestem zaszczy-
cony co roku, że mogę spotykać 
tak wspaniałych ludzi – mówił 
wicewojewoda śląski Jan Chrzą-
szcz podczas rozstrzygnięcia 
konkursu, które odbyło się w 
Sali Marmurowej Śląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego.
Do kolejnej edycji konkursu 

„Aktywny Senior”, organizo-
wanego przez działającą przy 
Wojewodzie Śląskim Radę ds. 
Rodziny, zostało zgłoszonych 
prawie 80 osób. Jak zaznaczy-
ła Maria Nowak, Pełnomocnik 
Wojewody Śląskiego ds. Rodzi-
ny i Przewodnicząca kapituły 
konkursowej, niezwykle trud-
no było w tym roku wybrać naj-
bardziej aktywnych seniorów, 
ponieważ właściwie każda ze 
zgłoszonych osób zasługuje na 
takie wyróżnienie. Ostatecznie 
kapituła konkursowa wybrała 
14 laureatów, w tym również 
Antoniego Tomasa. Tytuł naj-
aktywniejszej seniorki trafił do 
Jolanty Koral, pomysłodawczy-
ni i współorganizatorki „Dni 
Żarek”, długoletniej prezes Ak-
cji Katolickiej, organizatorki 
licznych festynów rodzinnych 

integrujących społeczność lo-
kalną, a najaktywniejszego 
seniora – do Jana Tarnawy, od 
pięćdziesięciu lat pracującego 
na rzecz osób niepełnospraw-
nych – głównie niewidomych i 
niedowidzących, angażującego 
się w prace lokalnej społeczno-
ści w Szczyrku. Kapituła posta-
nowiła też dodatkowo wyróżnić 
Wiesława Pawlusa, którego ha-
fty zdobią elementy strojów 
wielu zespołów regionalnych 
działających w Polsce, jak rów-
nież za granicą.

Laureatom tegorocznej, szó-
stej już, edycji konkursu na 
najaktywniejszych seniorkę 
i seniora w regionie gratulo-
wali również obecni podczas 
wydarzenia samorządowcy, a 
za pośrednictwem połączeń 
wideo – także poseł do Sejmu 
RP, członek Rady ds. Rodziny 
Przemysław Drabek oraz poseł 

do Parlamentu Europejskiego 
Jadwiga Wiśniewska. Całą uro-
czystość podsumował z kolei 
wicewojewoda śląski Robert 
Magdziarz. – Bardzo dziękuję 
za Waszą postawę i Wasz trud. 
Przyjmijcie te gratulacje i wy-
różnienia, tak jakbyście przyj-
mowali je dla całego swojego 
środowiska, w którym działa-
cie, jesteście aktywni i jesteście 
wzorem do naśladowania – mó-
wił.

Antoni Tomas podkreślił, że 
był  kandydatem, które został 
zgłoszony do konkursu przez 
instytucję kultury, a konkretnie 
przez Gminne Centrum Kultu-
ry, Sportu i Turystyki w Godo-
wie. – Dziękuję za to wsparcie, 
które sobie cenię i za wytypo-
wanie mojej kandydatury – po-
wiedział Antoni Tomas.

(a) 

Laureaci konkursu „Aktywny Senior”. Trzeci z prawej Antoni Tomas.

Gminny turniej szachowy im. pastora marcina Lukasa
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Kompleksowa termomoder-
nizacja budynku dawnego 
ośrodka zdrowia w Godowie 
to kolejne zlecone przez Gmi-
nę Godów zadanie, dzięki 
któremu nastąpi znaczna po-
prawa użyteczności budynku 
publicznego i jego standardu 
energetycznego. W czwartek 
13 października podpisana 
została umowa na realizację 
tego zadania. W imieniu Gmi-
ny podpisał ją Tomasz Kaspe-
ruk, Zastępca Wójta Gminy 
Godów, ze strony wykonawcy 
– prezes zarządu firmy Tomasz 
Frydecki.

Powstanie nowa 
sala ślubów

Realizacją zadania zajmie się 
FOBUD Sp. z o.o., która wygra-
ła ogłoszony przez Gminę prze-
targ. Zgłosiło się do niego ośmiu 
oferentów. Zakres prac obej-
muje termomodernizację oraz 
przebudowę budynku wraz z 
jego adaptacją na cele biurowe. 
Dwukondygnacyjny obiekt zo-
stanie rozbudowany o taras i 
schody zewnętrzne. Projekt za-

kłada utrzymanie istniejącego 
układu konstrukcyjnego, wy-
konana zostanie nowa klatka 
schodowa. Na parterze wyko-
nana zostanie sala z zapleczem 
szatniowo – sanitarnym oraz 
biuro, na poddaszu zostaną 
wydzielone dwa pomieszczenia 
biurowe oraz pomieszczenie 
gospodarcze. Zadanie obejmu-
je również wykonanie nowej 
instalacji elektrycznej, wodno 
– kanalizacyjnej centralnego 
ogrzewania wraz z kotłownią 
c.o., wentylacji grawitacyjnej 
oraz montaż instalacji fotowol-
taicznej składającej się z 32 mo-
dułów o mocy 310 Wp każdy, o 
łącznej mocy DC 9,92 kWp.

Gmina pozyskała 
dofinansowanie

Realizacja zadania zgodnie z 
podpisaną umową ma pochło-
nąć 2.227.467,12 zł. Zadanie 
zostanie dofinansowane z Re-
gionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Śląskiego 
kwotą co najmniej 629 tys. zł. 
Termin realizacji do 5 miesięcy 
od momentu podpisania umo-

Jak co roku Stowarzysze-
nie Hodowców i Miłośników 
Koni Mustang z Krostoszowic 
z pomocą Gminnego Centrum 
Kultury, Sportu i Turystyki 
oraz Gminy Godów zorgani-
zowało Hubertusa, czyli tra-
dycyjne święto myśliwych i 
jeźdźców. W ramach wyda-
rzenia zorganizowano m.in. 
pogoń za lisem.

Uczestnicy Hubertusa ze-
brali się 29 października na 
terenie Ośrodka Sportów i Re-
kreacji Konnej „Mustang” przy 
Orliku w Krostoszowicach. 
Po powitaniu uczestników 
przez Małgorzatę Mnich, pre-
zes Stowarzyszenia Mustang, 
jeźdźcy oraz powożący brycz-
kami udali się na przejażdżkę 
po pobliskim terenie leśnym. 
Następnie udali się na polanę 
przy ul. Środkowej, na której 
od kilku lat odbywa się pogoń 
za lisem.

Umowę na realizację zadania ze strony Gminy podpisał Tomasz Kasperuk 
– Zastępca Wójta Gminy Godów, ze strony wykonawcy – prezes zarządu 
firmy FOBUD Tomasz Frydecki

Trwa termomodernizacja budynku 
dawnego ośrodka zdrowia 

wy. Po zakończeniu prac budy-
nek będzie mieścił m.in. Urząd 
Stanu Cywilnego, który obecnie 
mieści się w ciasnym biurze bu-
dynku Urzędu Gminy w Godo-
wie.

– Dzięki realizacji tego zada-
nia przede wszystkim poprawi 
się komfort obsługi osób, korzy-
stających z USC. Nie bez zna-
czenia jest też fakt, że dzięki tej 

inwestycji budynek będzie bar-
dziej przyjazny dla środowiska 
naturalnego. Sukcesywnie reali-
zujemy termomodernizacje ko-
lejnych obiektów użyteczności 
publicznej. Takich zupełnie nie-
zmodernizowanych budynków 
gminnych zostało nam już bar-
dzo niewiele – mówi Mariusz 
Adamczyk, Wójt Gminy Godów.
 (a)

Hubertus 2022 za nami. Pogonili za lisią kitą

W ubiegłym roku wygrali, 
w tym uciekali

Podobnie jak przed rokiem 
rywalizację podzielono na 
dwie grupy: jeźdźców do lat 18, 
oraz jeźdźców pełnoletnich. 
Tradycyjnie z lisią kitą uciekali 
zwycięzcy gonitw sprzed roku. 
W grupie młodszej z lisią kitą 
przed pozostałymi uczestni-

kami gonitwy uciekała Joanna 
Sajkowska na koniu Volvo. Po 
długiej gonitwie lisią kitę z jej 
ramienia ściągnęła Julia Jurecz-
ko na koniu Brokat, która była 
zresztą najbardziej aktywną 
uczestniczką gonitwy.

W grupie starszej z lisią kitą 
uciekała Nikola Bauerek na ko-
niu Black Berry Beauty. Po nie-

co krótszej niż w pierwszym 
przypadku gonitwie po lisią 
kitę sięgnął Marco Nawrart na 
koniu Tamiza.

Kultywacja tradycji
Zawodnikom kibicował Wójt 

Gminy Godów. – Cieszę się, że 
tradycja Hubertusa jest u nas 
żywa i kultywowana, za co dzię-
kuję członkom Stowarzyszenia 
Mustang. Gratuluję zwycięz-
com i uciekającym wyjątkowej 
sprawności, a wszystkim jeźdź-
com kunsztu jeździeckiego – 
mówi Mariusz Adamczyk.

Po zakończeniu pogoni za li-
sem, jeźdźcy na powrót udali 
się na teren Ośrodka Mustang, 
gdzie rozegrano dodatkowe za-
wody zręcznościowe. Wygrała 
w nich Zofia Nielaba na koniu 
Champion, drugie miejsce zaję-
ła Julia Jureczko na koniu Bro-
kat, a trzecie miejsce Klaudia 
Styrnol na koniu Luna. (a)

W grupie młodszej Julia Jureczko goniła wytrwale i skutecznie 
Joannę Sajkowską, choć ta sprytnie i bardzo długo broniła lisiej kity, 
przyczepionej do swojego ramienia
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Nauczyciele dali radę
Spotkanie poprowadziła Kata-

rzyna Kubica, Kierownik Refe-
ratu Oświaty, Kultury i Polityki 
Społecznej Urzędu Gminy w 
Godowie. Zwracając się do na-
uczycieli podkreśliła, że po-
przedni rok szkolny postawił 
przed wszystkimi duże wyma-
gania, niejednokrotnie zaska-
kiwał z dnia na dzień nowymi 
decyzjami i przepisami. – Czę-
sto borykaliśmy się z ogromnym 
poczuciem odpowiedzialności 
za realizację nowych wyzwań 
zdając sobie sprawę że bywają 
chwile iż działamy po omac-
ku. Pomimo wszystko daliśmy 
wspólnie radę. Dyrektorzy, na-
uczyciele, pracownicy szkół 
i władze samorządowe doko-
nując dzisiejszej refleksji nad 
minionym rokiem szkolnym 
mogą odetchnąć z ulgą dobrze 
spełnionej roli i wywiązania się 
z powierzonych zadań – powie-
działa Katarzyna Kubica.

Oprócz spełnienia wielu prze-
pisów prawnych nasze placów-

Nagrody wójta dla nauczycieli 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 17 października w Ośrodku Kultury w Godowie wło-
darze Gminy Godów spotkali się z przedstawicielami grona pedagogicznego. Wyróżnio-
no najlepszych nauczycieli, podziękowano również tym, którzy przeszli na emeryturę.

Nauczyciele, którzy otrzymali tegoroczne nagrody wójta

ki oświatowe realizowały wiele 
projektów z udziałem środków 
krajowych oraz unijnych, ich 
uczniowie brali udział w roz-
licznych konkursach często 
zakończonych sukcesami, a wy-
niki sprawdzianu klas VIII spra-
wiły, że nasza Gmina znalazła 
się w ścisłej czołówce powiatu. 
Ponadto realizowano wiele za-
dań inwestycyjnych, moderni-
zacyjnych. – Wybuch konfliktu 
zbrojnego na Ukrainie postawił 
przed nami wszystkimi nowe 
wyzwania. Ogromne zaanga-
żowanie i empatia pozwoliła 
po raz kolejny wywiązać się 
pozytywnie z nałożonych obo-
wiązków i zadań – podkreśliła 
Katarzyna Kubica.

Nagrody Wójta przyznane
W czasie uroczystości wręczo-

ne zostały tegoroczne Nagrody 
Wójta. Otrzymali je następujący 
nauczyciele: Anita Kurasz, Jo-
lanta Siemieniuk, Aleksandra 
Strączek, Danuta Dąbrowska, 
Zbigniew Sosnecki, Joanna Bo-

narek, Jolanta Janetta, Jolanta 
Uherek, Waldemar Paszylka.

Nagrody zostały przyznane za 
wysokie wyniki w nauce osią-
gane przez uczniów, za przy-
gotowanie niejednokrotnie z 
sukcesem uczniów do konkur-
sów, przeglądów, za realizowa-
ne innowacje pedagogiczne, za 
udział w projektach i progra-
mach, za organizację konkur-
sów o charakterze gminnym 
lub powiatowych, za dzielenie 
się doświadczeniem z młodszy-
mi koleżankami i kolegami, za 
liczne działania wychowawcze, 
za wprowadzenie do praktyki 
szkolnej działań mających na 
celu wspieranie procesu wy-
chowania oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa uczniom, za 
podejmowanie inicjatyw, za 
pozyskiwanie środków poza-
budżetowych, za właściwe kie-
rowanie szkołą, za promocję 
placówki, za dbałość o powie-
rzone mienie i zaangażowanie 
w działania inwestycyjne.

Dwóch nauczycieli 
z Medalami Komisji 
Edukacji Narodowej

Przedstawiono również na-
uczycieli, którzy wyróżnili się w 
swojej pracy na rzecz uczniów i 
środowiska lokalnego z terenu 
naszej gminy, za co – na wnio-
sek Zarządu Oddziału ZNP w 
Godowie – zostali odznaczeni w 
2022 r. Medalem Komisji Edu-
kacji Narodowej. Są to Luiza 
Dworok ze Szkoły Podstawowej 
w Skrzyszowie oraz Dominika 
Sikora ze Szkoły Podstawowej 
w Krostoszowicach.

– Przyznany Medal Komisji 
Edukacji Narodowej świadczy o 
dużym zaangażowaniu w pracę 
oraz o wzorowej pracy dydak-
tycznej, opiekuńczej i wycho-
wawczej, a także o wkładzie 
w kształtowanie właściwych 
postaw życiowych uczniów – 
podkreśla Katarzyna Kubica.

W roku szkolnym 2021/2022 
r. troje pracowników placówek 
oświatowych przeszło na eme-

nasza oświata w liczbach
•  8 placówek oświatowych: 

3 szkoły podstawowe, 3 
zespoły szkolno-przed-
szkolne, 2 przedszkola 
publiczne

•  1818 /tysiąc osiemset 
osiemnastu/ uczniów w 
systemie oświaty, w tym 
539 wychowanków przed-
szkoli,

•  236 nauczycieli, w tym 136 
nauczycieli dyplomowa-
nych

•  136 pracowników admini-
stracji i obsługi

•  koszt utrzymanie pla-

cówek oświatowych – 
25.913.783,70 zł.

•  wysokość otrzymanych 
środków finansowych 
– subwencja oświatowa 
15.559.061 zł., dotacja 
przedszkolna 595.602 zł. 
/62% wydatków/

•  obecność ukraińskich 
uczniów i wychowan-
ków w naszym systemie 
oświaty: w kulminacyjnym 
momencie 15 wychowan-
ków w przedszkolach i 39 
uczniów w szkołach.
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28 września odbyło się wyjaz-
dowe posiedzenie Komisji Mie-
nia Komunalnego, Ochrony 
Środowiska i Bezpieczeństwa 
Publicznego. Jednym z punk-
tów posiedzenia były wizyty w 
gminnych jednostkach OSP.

W pierwszej kolejności człon-
kowie komisji udali się do OSP 
Godów. Na miejscu prezes jed-
nostki Krzysztof Krzyżok i druh 
Rafał Kondziołka zaprezento-
wali sprzęt, w jaki wyposażona 
jest jednostka. Bardzo bogate 
wyposażenie ukierunkowane 
głównie na ratownictwo tech-
niczne, wodne i medyczne 
(m.in. dwa w pełni wyposażone 
w sprzęt ratownictwa technicz-
nego samochody lekkie, quad 
marki kynco, przyczepka do 

quada, przyczepka z wężami, 
defibrylator AED, w planach 
zakup drona) jest efektem nie 
tylko wsparcia ze strony gminy, 
ale też darowizn i oraz środków 
zewnętrznych pozyskiwanych 
przez OSP.

Kolejną jednostką, którą od-
wiedzili członkowie komisji 
była OSP Łaziska. Na miej-
scu uczestnicy wyjazdowego 
posiedzenia zapoznali się ze 
sprzętem jednostki, która z ra-
cji położenia (w bliskości węzła 
autostrady A1) ukierunkowana 
jest również na prowadzenie 
działań ratownictwa technicz-
nego. Prezes Edward Szołucha 
przedstawił również miejsce, 
w którym planowana jest roz-
budowa jednostki. Członkowie 

komisji zapoznali się również z 
wyremontowanym przez stra-
żaków węzłem sanitarnym.

Z kolei podczas wizyty w jed-
nostce OSP Skrzyszów człon-
ków komisji przyjął gospodarz 
jednostki druh Mirosław Kla-
puch, który przedstawił wy-
posażenie jednostki oraz jej 
zaplecze sanitarno-bytowe. 
Członkowie komisji zapoznali 
się również z najnowszymi osią-
gnięciami strażaków jednostki, 
którzy wygrali powiatowe za-
wody sportowo-pożarnicze.

Radni podziękowali straża-
kom-ochotnikom za ich służbę 
na rzecz bezpieczeństwa lokal-
nej społeczności. Pogratulowali 
pasji i zaangażowania ukierun-

kowanego na poprawę funkcjo-
nowania jednostek. Podkreślili 
ogromną celowość każdej zło-
tówki wydanej przez gminę na 
doposażenie jednostek OSP. 
Każda z jednostek OSP, dzięki 
wsparciu gminy dysponuje no-
woczesnymi samochodami ra-
towniczo-gaśniczymi.

– Dziś strażacy-ochotnicy ze 
swoim bardzo wysokim po-
ziomem wyszkolenia nie tylko 
gaszą pożary, ale też usuwają 
skutki powodzi, wypadków 
samochodowych, ratują życie, 
ratują dobytek. Dziś też po raz 
kolejny mogliśmy się przeko-
nać, jak bardzo dbają o swój 
sprzęt – podkreśla Mariusz 
Adamczyk, wójt Gminy Godów.

(a)

W roku szkolnym 2021/2022 kolejny stopień  
awansu zawodowego uzyskali:
Nauczyciel dyplomowany
•  Justyna Wasińska – nauczy-

ciel Szkoły Podstawowej w 
Gołkowicach,

•  Mirella Blatoń-Markowska 
– nauczyciel Szkoły Podsta-
wowej w Skrzyszowie,

•  Małgorzata Oślizło – na-
uczyciel Szkoły Podstawo-
wej w Skrzyszowie,

•  Mateusz Woźnica – nauczy-
ciel Szkoły Podstawowej w 
Skrzyszowie.

Nauczyciel mianowany
•  Karolina Durka – nauczy-

ciel Szkoły Podstawowej w 

Gołkowicach,
•  Marzena Sitko – nauczyciel 

Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Łaziskach,

•  Łukasz Szymański – na-
uczyciel Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w 
Łaziskach,

•  Magdalena Barańska – 
nauczyciel Przedszkola Pu-
blicznego w Skrzyszowie.

Nauczyciel kontraktowy
•  Iwona Bonecka – nauczy-

ciel Szkoły Podstawowej w 
Gołkowicach,

•  Celina Kądziołka – nauczy-

ciel Szkoły Podstawowej w 
Gołkowicach,

•  Magdalena Wija – nauczy-
ciel Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Godowie,

•  Dorota Dąbrowska – na-
uczyciel Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w 
Godowie,

•  Dominika Borgosz – na-
uczyciel Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w 
Łaziskach,

•  Michalina Grzywna – 
nauczyciel Przedszkola 
Publicznego w Skrzyszowie

Jednostki OSP w wysokiej formie

ryturę. Są to panie Mariola Mo-
czała – dyrektor Przedszkola 
Publicznego w Skrzyszowie, 
Sewera Marek – pracownik 
obsługi oraz siostra Ryszarda 
(Regina Chlipała) – nauczyciel 
katechezy w Szkole Podstawo-
wej w Skrzyszowie.

Gratulacje i słowa uznania
Gratulacje i słowa uznania 

wyróżnionym i odznaczonym 
nauczycielom złożyli przedsta-
wiciele Gminy Godów: Sekre-
tarz Gminy Brygida Dobisz w 
imieniu Wójta Gminy Godów 
Mariusza Adamczyka oraz 
Przewodniczący Rady Gminy w 
Godowie Anotni Tomas i Prze-
wodniczący Komisji Edukacji, 
Kultury i Zdrowia Rady Gminy 
w Godowie Bogusław Dziędziel.

W uroczystości wzięli rów-
nież udział Posłowie na Sejm 
RP Krzysztof Gadowski i Adam 
Gawęda, prezes Oddziału 

Druh Rafał Kondziołka zaprezentował wyposażenie OPS Godów Prezes OSP Łaziska Edward Szołucha przedstawił plany rozbudowy jednostki

Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego w Godowie Katarzyna 
Hudek oraz Przewodniczący 

Międzyzakładowej Komisji 
Związkowej NSZZ Solidarność 
Pracowników Oświaty i Wycho-

wania w powiecie wodzisław-
skim Arkadiusz Gajda.

(a)
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Piękny jubileusz pracy zawodowej
Eugeniusz Brzemia świętował swoje 

jubileusze ze swoimi obecnymi i byłymi 
współpracownikami, a także swoją mał-
żonką Teresą Moskwą-Brzemia, która rów-
nież w tym roku świętuje jubileusz 50-lecia 
pracy zawodowej.

Życzenia wszelkiej pomyślności i wielu 
lat w dobrym zdrowiu złożyła jubilatowi 
w imieniu włodarzy gminy również Pani 
Beata Kałusek, Skarbnik Gminy Godów.

– Jubilatowi gratulujemy pięknego jubi-
leuszu pracy zawodowej. Dziękujemy za 
pracę na rzecz lokalnej społeczności na-
szej gminy. Życzymy satysfakcji z działal-
ności w sferze zdrowia publicznego, jak 
również wiele radości w życiu osobistym 
oraz wszelkiej pomyślności oraz zdrowia 
– powiedziała Beata Kałusek.

Pierwszy lekarz rodzinny 
w województwie

Eugeniusz Brzemia po studiach w Aka-
demii Medycznej w Katowicach pracę 
rozpoczął jako młodszy asystent oddziału 
internistycznego we wrześniu 1972 r. Od 
maja 1976 do lipca 1980r. był asystentem 
oddziału i kierownikiem przychodni. Od 
sierpnia 1980 do końca 1991 r. był kierow-
nikiem Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w 
Skrzyszowie. Zarazem od stycznia 1981 r. 
do końca 1991 r. był dyrektorem Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl. W 
październiku 1994 r. uzyskał dyplom leka-
rza rodzinnego. Z początkiem 1999 r. jako 
pierwszy w województwie podjął działal-
ność „Praktyka Lekarza Rodzinnego”, któ-
rą uruchomił w Skrzyszowie, a dwa lata 
później również w Godowie. Znany jest 

również ze swej działalności społecznej. 
Zawsze służy pomocą chorym i potrzebu-
jącym.

50. rocznicę pracy zawodowej świętuje 
w tym roku również jego małżonka, Teresa 
Moskwa-Brzemia, lekarz neurolog. Teresa 
Moskwa-Brzemia po studiach w Akade-
mii Medycznej w Katowicach rozpoczęła 
pracę w Spółdzielni Inwalidów „Zgoda” 
w Wodzisławiu Śl., jako lekarz zakłado-
wy. W latach 1979-1981 była asystentem 
na Oddziale Neurologicznym, a w latach 
1981-2007 ordynatorem Oddziału Neuro-
logicznego ZOZ nr 1 w Wodzisławiu Śl. 
Później jako specjalista neurolog rozpoczę-
ła pracę w Praktyce Lekarza Rodzinnego 
w Skrzyszowie i Godowie, pracując tam 
do dziś. (a)

Od pół wieku służą pacjentom
We wrześniu minęła 50. rocznica pracy lekarza Eugeniusza Brzemia ze Skrzyszowa, który w tym 
roku zarazem świętuje swoje 75. urodziny. Od lat pełni praktykę Lekarza Rodzinnego w Skrzyszowie i 
Godowie. Tą w Skrzyszowie podjął jako pierwszy lekarz rodzinny w województwie śląskim.

Eugeniusz Brzemia i Teresa Moskwa-Brzemia w tym roku obchodzą jubileusze 50-lecia pracy zawodowej w służbie zdrowia

Do 12 grudnia w Urzędzie 
Gminy w Godowie można 
składać wnioski o zakup pa-
liwa stałego w preferencyjnej 
cenie na rok 2022. Formularze 
wniosków można pobrać w 
Biurze Obsługi Klienta Urzę-
du Gminy w Godowie lub na 
stronie internetowej Gminy 
Godów oraz składać wyłącz-
nie w Biurze Obsługi Klienta.

Zdając sobie sprawę z zapo-

trzebowania części mieszkań-
ców na węgiel, Gmina Godów 
przystąpiła do programu dys-
trybucji węgla w preferen-
cyjnej cenie dla gospodarstw 
domowych już 2 listopada. 

Uwaga! Gmina złożyła zapo-
trzebowanie na węgiel w sor-
tymentach orzech i groszek/
ekogroszek. PGG poinfor-
mowała nas, że zamówienie 
określonego sortymentu przez 

Gminę nie przesądza jednak, 
że dokładnie taki sam sorty-
ment zostanie gminie wydany 
do sprzedaży mieszkańcom. Z 
tego względu złożenie wnio-
sku nie przesądza, że wniosko-
dawca na pewno będzie mógł 
zakupić węgiel w takim sorty-
mencie, o jaki zawnioskował.

Zgodnie z zapisami ustawy, 
zakup węgla kamiennego w 
preferencyjnej cenie do koń-

ca 2022 r. przysługuje osobie 
fizycznej w gospodarstwie do-
mowym, które spełnia warun-
ki uprawniające do dodatku 
węglowego, a także nie zaku-
piła wcześniej węgla na sezon 
grzewczy 2022/2023 w cenie 
poniżej 2000 zł w ilości usta-
lonej w ustawie (co najmniej 
1,5 tony).

 (a)

Trwa nabór wniosków o zakup węgla w preferencyjnej cenie
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Żelazny Szlak Rowerowy 
ze stacją naprawy rowerów

Przy Żelaznym Szlaku Ro-
werowym w Godowie za-
instalowana została stacja 
naprawy rowerów. Powstała 
ona w ramach projektu „Ro-
werowa Pierwsza Pomoc - ple-
nerowe stacje naprawcze w 
każdej gminie Subregionu Za-
chodniego”, realizowanego w 
budżetu obywatelskiego Woje-
wództwa Śląskiego.

Projekt realizowany jest przez 
Związek Gmin i Powiatów 
Subregionu Zachodniego Wo-
jewództwa Śląskiego z siedzi-
bą w Rybniku. Jego celem jest 
przygotowanie na terenie Kra-
iny Górnej Odry 30 samoobsłu-
gowych stacji naprawczych dla 
rowerów. Każda gmina Subre-
gionu Zachodniego Wojewódz-
twa Śląskiego (25 samorządów) 

została wyposażona w co naj-
mniej jedną taką stację.

W gminie Godów stacja po-
jawiła się na Żelaznym Szlaku 
Rowerowy w Godowie, przy ul. 
1 Maja. Stacja została wyposa-
żona w przydatne w naprawie 
roweru narzędzia: niezbędne 
klucze, pompkę, wkrętaki czy 
łyżki do zmiany dętki.

 (a)

Rok 2022 upływa pod zna-
kiem romantyzmu. Wybór tej 
epoki wiąże się z 200. rocznicą 
opublikowania w Wilnie dzie-
ła „Ballady i romanse” Adama 
Mickiewicza. Tomik ukazał się 
w 1822 roku i uważany jest za 
początek polskiego romanty-
zmu. Z tej też okazji w Szkole 
Podstawowej im. por. pil. Fran-
ciszka Surmy w Gołkowicach, 
27 października odbył się wie-
czorek poetycko-muzyczny.

Wiersze recytowali 
uczniowie, rodzice, 
nauczyciele, zaproszeni 
goście

Podczas spotkania wybrzmia-
ła poezja Adama Mickiewicza, 
Juliusza Słowackiego i Cypria-
na Kamila Norwida. Goście wy-
słuchali również wierszy Marii 

Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, 
Haliny Poświatowskiej, Kon-
stantego Ildefonsa Gałczyńskie-
go i Wisławy Szymborskiej.

Wiersze zaprezentowali 
uczniowie z klas IV, VI i VIII: 
Amelia Marek, Natalia Muraw-
ska, Zuzanna Potysz, Kacper 
Snoch, Bartosz Waltar, Justyna 
Zniszczoł, Dominika Gorzolnik, 
Krzysztof Telega, Magdalena 
Szmańda, Julia Worach, Amelia 
Cholajda, Izabela Kobos, Laura 
Tatarczyk, Natalia Długi, Karo-
lina Czyż, Anna Smaga, Oliwia 
Tatarczyk, Emilia Kowalczyk, 
Nadia Sokołowska, Zuzanna 
Bąk, Weronika Bierska. Ponad-
to wystąpili zaproszeni goście 
oraz nauczyciele szkoły: Edyta 
Kwiatkowska – Przewodnicząca 
Rady Rodziców Szkoły Podsta-
wowej w Gołkowicach, Boże-

na Holesz – Dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Godo-
wie, Tatiana Stopyra – dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury, 
Sportu i Turystyki w Godowie, 
przewodnicząca KGW Gołkowi-
ce Aniela Kubica i Rita Czyż z 
KGW Gołkowice, Karolina Dur-
ka, rodzice: Agnieszka Kobos, 
Urszula Musioł, Aleksandra 
Śliwa.

Nie tylko poezja
Poezji towarzyszyły utwo-

ry muzyczne w wykonaniu 
uczniów szkoły tj. zespół mu-
zyczny pod kierunkiem Grze-
gorza Wolnego w składzie: 
Aleksandra Kawalec (key-
board), Kaja Wachtarczyk 
(skrzypce), Justyna Zniszczoł, 
Dominika Gorzolnik (flet), 
Monika Jankowska (gitara kla-

syczna) oraz Wiktoria Surma 
(trąbka), Julia Worach (gitara), 
a także Julia Wolny, uczennica 
średniej Państwowej Szkoły Mu-
zycznej w Rybniku, która wy-
konała Etiudę As-dur Chopina. 
Swoje zdolności wokalne zapre-
zentowały: Zuzanna Karasek, 
Małgorzata Musioł, Natalia Dłu-
gi, Magdalena Szmańda i Nina 
Skrobak. Natomiast uczennice z 
klasy VIIIB wyśpiewały roman-
tyczne sonety współczesnej pio-
senkarki Sanah.

W roli konferansjerów zapre-
zentowali się Oliwia Witek i Igor 
Grabiec.

Podczas wydarzenia odbył 
się również wernisaż obrazów 
uczennicy z klasy VIB Julii 
Sznuk oraz fotograficzna wy-
stawa ucznia z klasy VIIIB Da-
miana Gasia. (a)

W Szkole Podstawowej w Gołkowicach 
odbył się wieczorek poetycko-muzyczny

Poezję recytowali nie tylko uczniowie, ale też zaproszeni goście. Na zdjęciu 
członkinie KGW Gołkowice: Rita Czyż oraz Mirella Berger-Szkudlarek Uczniowie zaprezentowali również swoje talenty muzyczne i wokalne

Stacja naprawy rowerów znajduje 
się na szlaku tuż przy ul. 1 Maja
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reklama

Nowy rok szkolny, to nowe 
wyzwania. We wrześniu opie-
kunowie Szkolnego Koła Wo-
lontariatu zorganizowali nowy 
nabór wolontariuszy, którzy 
zasilili jego szeregi. A wszystko 
po to, by mogliśmy dołączyć do 
kolejnej edycji akcji pt. „Kred-
kobranie”, organizowanej 
przez Fundację Iganatianum w 
Krakowie. Również tym razem 
udało nam się zebrać sporą 
ilość darów (224 opakowania i 
ponad 501 sztuk różnych przy-
borów szkolnych), które nasze 
wolontariuszki – Emilia Burda, 
Natalia Grabiec, Wiktoria Ha-
lista oraz Oliwia Hut zapako-
wały, aż do czterech kartonów. 

Przyłączyliśmy się także do 
akcji „Wrzuć złotówkę albo 
dwie”, organizowanej w ra-
mach Dniach Chłopaka, dla 
chorego Mikołaja Kubali. Uda-
ło nam się zebrać łącznie 747 zł.

W ramach obchodów Euro-
pejskiego Dnia Seniora, zorga-
nizowano kolejną edycję akcji 
„Laurka dla Seniora”. 21 paź-
dziernika nasi wolontariu-

Szkolne Koło Wolontariatu w Skrzyszowie

Laureaci Konkursu Zwierzaka mam 
i o niego dbam

sze udali się z pamiątkowymi 
upominkami, mini koncertem 
oraz garścią pięknych życzeń 
do Domu Seniora „Gwarek” 
w Skrzyszowie. Był to dzień 
pełen wzruszeń i radości na 
twarzach zarówno naszych 
uczniów, jak i seniorów.  

Z kolei z okazji obchodów 
Międzynarodowego miesiąca 
dobroci dla zwierząt, Szkol-
ne Koło Wolontariatu koordy-
nowało już kolejną, IX edycję 
Konkursu plastyczno-fotogra-
ficznego „Zwierzaka mam i o 
niego dbam”, organizowanego 
przez Wodzisławskie Przytuli-
sko. 

W tym roku wyróżniono pra-
ce czworga naszych uczniów: 
Jakuba Eliasza, który zajął 
I miejsce, Natalię Drobczyk – 
plasującą się na III miejscu oraz 
Hannę Toman z wyróżnieniem 
w kategorii Kolaż fotograficzny. 
W kategorii klas I-IV, III miejsce 
zajął Filip Grabiec.

Dodatkowo zorganizowali-
śmy akcję uświadamiającą pt. 
„Zwierzę to nie prezent”, której 

celem było stworzenie ulotki, 
nawołującej do przemyślanych 
decyzji w związku z zakupem 
lub darowaniem zwierząt jako 
prezent. 

A przed nami wielkimi kro-
kami zbliża się listopad, a wraz 
z nim kolejne wyzwania oraz 
akcje. 
 Magdalena 
 Styl, Małgorzata Szyrocka-Durczok 
 – Koordynatorzy 
 Szkolnego Koła Wolontariatu

Jakub Eliasz – zwycięzca 
Konkursu Zwierzaka mam 
i o niego dbam w kategorii 
kolaż fotograficzny
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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

Pan Maksymilian urodził 
się 4 września 1932 roku w 
Skrzyszowie w rodzinie Jana 
Kuczera i Jego żony Marii z 
domu Jordan. Dzieciństwo 
i młodość spędził w swoim 
ukochanym Skrzyszowie. 
W 1955 roku zawarł zwią-
zek małżeński z Gertrudą 
Martschin. Nasz Jubilat i jego 
Żona w tym roku 22 grudnia 
będą obchodzili piękną i wy-
jątkową 67 rocznicę ślubu. To 

przykład wzajemnej miłości, 
wsparcia i wielkiej wytrwa-
łości. Pan Maksymilian ma 3 
dzieci: córkę i dwóch synów, 
jest również szczęśliwym 
dziadkiem i pradziadkiem. 
Obecnie mieszkają z żoną w 
Skrzyszowie z rodziną syna, 
otoczeni opieką, miłością, 
delektując się wspomnienia-
mi długiego pięknego życia i 
ciepłem rodzinnym.

Źródło: USC Godów

Jubilat Maksymilian Kuczera

Szczególne jubileusze w Gminie Godów
Jesienny, ale wyjątkowo sło-

neczny październik przyniósł 
w Gminie Godów szczególne 
jubileusze urodzin. 90-te uro-
dziny świętowali mieszkań-
cy Skrzyszowa Pani Helena 
Sitek i Pan Rajmund Klapuch.

Wójt Gminy przekazał Ju-

bilatom życzenia zdrowia i 
wszelkiej pomyślności.

Dostojni Jubilaci mają 
sprawdzoną receptę na dłu-
gowieczność - to pogoda du-
cha i życzliwość dla innych. 
Otoczeni są opieką i troską 
ze strony bliskich im osób. 

Ciepła, rodzinna atmosfera z 
pewnością jest jednym z naj-
lepszych przepisów na dobre 
samopoczucie.

Jest nam niezmiernie miło, 
że możemy wspólnie cieszyć 
się z osiągnięcia przez miesz-
kańców naszej gminy tak 

wspaniałego wieku. Szanow-
nym Jubilatom życzymy dużo 
zdrowia i wewnętrznej siły, 
która pozwoli im przyjmować 
każdy kolejny dzień życia z 
optymizmem.

Agnieszka Pustelnik
Kierownik USC w Godowie

Jubilat Rajmund Klapuch Jubilatka Helena Sitek
Pan Rajmund urodził się 

16 października 1932 roku w 
Skrzyszowie w rodzinie Fran-
ciszka Klapucha i jego żony 
Moniki Pala. W sierpniu 1953 
roku zawarł związek małżeń-
ski z Ireną, z którą przeżyli 59 
szczęśliwych lat. Doczekali się 
dwójki dzieci – córki i syna. 
Pan Rajmund to dusza czło-
wiek – pracowity, solidny, 
przyjacielski. Bez wątpienia 
można powiedzieć o nim „zło-
ta rączka” bo nie było pracy, 
której by nie wykonał. Nasz Ju-
bilat nadal cieszy się dobrym 
zdrowiem, a jego najmilsze 
wspomnienia z młodości, to 
potańcówki, na które chodził 
ze znajomymi. Jak sam mówi 
– uwielbia tańczyć i nogi za-

Pani Helena urodziła 
się 10 października 1932 
roku w Skrzyszowie w ro-
dzinie Józefa Pękała i jego 
żony Anny z domu Mitko. 
Miała jednego brata Emi-
la. W 1952 roku wyszła za 
mąż za Joachima Sitek. 
Przeżyli w małżeństwie 
42 lata. Jubilatka ma syna, 
wnuka, wnuczkę i jedne-
go prawnuka. Obecnie 
mieszka w Skrzyszowie 
otoczona opieką najbliż-
szych.

Źródło: informacje rodzinywsze same go niosły. Obecnie 
Pan Rajmund mieszka z córką 
i jej rodziną otoczony ciepłem 
i miłością najbliższych.

Opracowano na podstawie 
informacji rodziny
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KALENDARiUM
29.11 Konkurs gwarowy 
dla dzieci przedszkolnych 
i szkolnych Gminy Go-
dów imienia Eugeniusza 
Tomasa pod patronatem 
Wójta Gminy Godów
 
30.11 Festiwal żywno-
ści – swojski jarmark 
w Ośrodku Kultury w 
Godowie
 
1.12 Gminny Turniej Te-
nisa Stołowego w Szkole 
Podstawowej w Gołko-
wicach

9.12 Spotkanie autorskie 
„O literaturze bez granic“ 
z Arturem Barcisiem w 
Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Godowie
 
11.12 Rajd Mikołaja Koła 
Turystyki Rowerowej 
Gminy Godów

reklama

Młodzi: zwyczajnie niezwyczajni

Nazywam się:  Rysio Macura 
Mieszkam: w Gołkowicach
Mam lat:  12
Moja pasja to: motocross
Wszystko zaczęło się od: tego, że gdy miałem 
5 lat jeździłem z tatą do Zawady na tor moto-
crossowy. Bardzo mi się to spodobało i bardzo 

zainteresowało. Lubię tą adrenalinę. 
Moja pasja jest dla mnie: lekarstwem na złe 
samopoczucie.
Trzy słowa, które mnie opisują: mały, ale szybki 
i odważny.
W przyszłości chciałbym: wygrać zawody moto-
crossowe w Zawadzie.
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Kiedy w moje ręce trafiło to 
zdjęcie od razu wydawało 
mi się niezwykłe. Nie tyl-

ko dlatego, że stare, zrobione w 
ważnej dla mieszkańców chwili. 
Ze zdjęcia emanuje wyjątkowa 
siła, spokój i pewność siebie fo-
tografowanych.  To widać – oni 
chcą tu być, są u siebie, dostali 
to, o co walczyli. Wtedy była to 
dla nich wolna ojczyzna. 

To wyjątkowe zdjęcie wy-
konano w 1928 roku podczas 
poświęcenia Kopca Wolności. 
Na szczycie kopca znajdował 
się kamień z wyrytymi datami 
Powstań Śląskich. Kopiec zo-

stał usypany przez miejscową 
ludność, głównie przez uczest-
ników Powstań Śląskich dla 
podkreślenia wagi wydarzeń 
związanych z przyłączeniem 
tutejszych ziem do Polski. Znaj-
dował się obok budynku starego 
przedszkola w Skrzyszowie.

Na podstawie zdjęcia z 1928 r. 
w czerwcu tego roku, na ścianie 
skrzyszowskiego ośrodka kultu-
ry powstał okazały mural. Teraz 
kiedy przyjeżdżam do Skrzyszo-
wa patrzą na mnie ci skrzyszo-
wianie sprzed niemal 100 lat, a 
ja myślę, że ich nie zawiedliśmy. 
Patrzą na mnie, a ja widzę jak 

długą drogę przeszliśmy.
Historia lubi się powtarzać. 

Prawie sto lat później w Skrzy-
szowie zebrała się grupa ludzi 
i zdjęcie zostało współcześnie 
powtórzone. Niestety Kopca 
Wolności już nie ma. Został 
zniszczony przez Niemców pod-
czas II wojny światowej. Współ-
czesne zdjęcie zostało więc 
zrobione przed skrzyszowskim 
kościołem 13 listopada 2022 r. 
Podobnie jak na tamtym zdjęciu 
są na nim mieszkańcy Skrzyszo-
wa, władze gminy, przedstawi-
ciele  stowarzyszeń, strażacy, 
ksiądz, panie z zespołów śpie-

waczych, jeźdźcy Stowarzy-
szenia ,,Mustang”, najmłodsze 
pokolenie a także potomkowie  
ludzi z tamtego zdjęcia.  

Dzisiejsze zdjęcie różni się  
znacznie od tego sprzed stu lat. 
Przede wszystkim na zdjęciu 
jest więcej kobiet, to znak jak 
długą drogę emancypacji prze-
szłyśmy przez ostatnie sto lat. 

Wydaje mi się, iż na współ-
czesnym zdjęciu jesteśmy rado-
śniejsi, ale na pewno tak samo 
dumni, bo przecież jesteśmy tu, 
gdzie chcemy być, u siebie.

Tatiana Stopyra

HiStoria  peWnej  fotoGrafii
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Poświęcenie Kopca Wolności. Skrzyszów, 1928 r.

Mural na budynku Ośrodka Kultury w Skrzyszowie
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