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Krostoszowickie Kilometry Niepodległości 
za nami, czyli sportowe świętowanie

Tradycyjnie Święto Niepod-
ległości obchodzone było w 
Gminie Godów również na 
sportowo. Już od ośmiu lat 11 li-
stopada, dokładnie o godz. 11.11 
do zmagań ruszają uczestnicy 
Krostoszowickich Kilometrów 
Niepodległości - biegu i marszu 
nordic walking, których start i 
meta zlokalizowane są na Orli-
ku w Krostoszowicach.

104. rocznica 
niepodległości Polski i 100 
rocznica powrotu części 
Śląska do Polski

W tym roku do zmagań przy-
stąpiło łącznie około 60 osób. Na 
Orliku przywitał ich Mariusz 
Adamczyk, wójt Gminy Godów, 
który przypomniał, że choć w 
tym roku świętowana jest 104. 
rocznica odzyskania przez Pol-
skę niepodległości, to mieszkań-
cy naszego regionu świętują w 
tym roku 100. rocznicę powrotu 
części Górnego Śląska do Polski. 
– Tereny naszej gminy stały się 
częścią Polski w 1922 r. – powie-
dział wójt, życząc uczestnikom 
zmagań wytrwałości i bezpie-
czeństwa na trasie.

11 km na 11 listopada
Trasa wiodła bowiem prawie 

całkowicie w leśnym terenie. 
Jak podkreślali uczestnicy była 
bardzo ciekawa, urokliwa a zara-
zem wymagająca. Biegacze mu-
sieli pokonać dwie pętle po 5,5 
km, a więc łącznie 11 km. Z ko-
lei uczestnicy marszu nordic 

walking mieli za zadanie poko-
nanie jednej pętli. Wynik się nie 
liczył, ważna była dobra zabawa 
i spędzenie świątecznego czasu 
w aktywny sposób. Na wszyst-
kich, którzy dotarli do mety, 
czekały okolicznościowe meda-
le oraz tort w barwach, jakżeby 
inaczej, biało-czerwonych. 

Organizatorami zmagań byli 
klub Poltent Inter Krostoszowice 
oraz Gminne Centrum Kultury, 
Sportu i Turystyki w Godowie, 
przy wsparciu Gminy Godów. 
Nad przebiegiem zawodów czu-
wał Marcin Piwoński, konferan-
sjerem był Jarosław Świta.

 (a)

Uczestników zmagań przywitał 
Wójt Gminy Godów Mariusz 
Adamczyk

Wielu biegaczy przystąpiło do biegu z białoczerwonymi akcentami

Choć zmagania miały charakter 
rekreacyjny, to zawodnicy 
przyznali, że trasa była 
wymagająca

Zdrowych, spokojnych i pełnych
rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzenia 

oraz Szczęśliwego Nowego Roku 

życzą 
Wójt i Rada Gminy Godów
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Jubileusz 95-lecia KS 27 Goł-
kowice świętował w sobotę 
26 listopada. Najpierw w ko-
ściele pw. Podwyższenia Krzy-
ża Świętego odbyła się Msza 
święta w intencji klubu, jego 
obecnych i byłych działaczy 
i zawodników. Następnie w 
Ośrodku Kultury w Gołkowi-
cach odbyła się cześć oficjal-
na, która poprzedzona została 
wspólnym oglądaniem meczu 
MŚ w Katarze Polska – Arabia 
Saudyjska.

Gminę Godów w czasie uro-
czystości reprezentowała de-
legacja na czele z Sekretarz 
Gminy Brygidą Dobisz. Obec-
ny był również Przewodniczą-
cy Komisji Edukacji, Kultury i 
Zdrowia Bogusław Dziędziel 
oraz sołtys Gołkowic Piotr Wro-
darczyk. Ponadto obecni byli 
parlamentarzyści – senator Ewa 
Gawęda i poseł Krzysztof Ga-
dowski. Środowisko piłkarskie 
reprezentowali prezes Podokrę-
gu Rybnik Andrzej Paulus oraz 
wiceprezes Podokręgu Rybnik 

Leszek Brzoza, który jest zara-
zem Prezesem Honorowym KS 
27 Gołkowice.

Życzenia i gratulacje od całej 
śląskiej rodziny piłkarskiej, z 
okazji jubileuszu złożył prezes 
Podokręgu Rybnik. – Pragnę 
złożyć życzenia wszelkiej po-
myślności i zrealizowania pla-
nów oraz spełnienia marzeń, 
osiągnięcia sukcesów i satys-
fakcji, a także cierpliwości i 
wytrwałości w tej naszej pasji. 
Jednocześnie, patrząc na filmy i 
zdjęcia sprzed lat oraz wiedząc 
jaką bazą możecie się poszczy-
cić dzisiaj, pozwólcie, że podzię-
kuję władzom samorządowym; 
Sołtysowi, Radnym, Władzom 
Gminy z Wójtem, który został 
uhonorowany tytułem Przyja-
cielem Śląskiej Piłki i to widać 
w Gminie Godów, gdzie na-
prawdę jest gdzie grać w piłkę 
i wystarczy tylko wyjść z domu 
– powiedział Andrzej Paulus.

Podczas uroczystości przyzna-
no działaczom klubu Honorowe 
Odznaki Polskiego Związku 

KS 27 Gołkowice świętował 95. urodziny

W imieniu Gminy Godów gratulacje i życzenia złożyła Sekretarz Gminy 
Brygida Dobisz

Jadłodzielnia jest czynna 24 godziny na dobę wszystkie dni w tygodniu
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Piłki Nożnej. Złote Odznaki 
przyznano Władysławowi Chro-
bokowi, obecnemu prezesowi 
klubu Rajmundowi Halfarowi i 
Tomaszowi Wodeckiemu; Srebr-
ne Odznaki przyznano Markowi 
Krupskiemu i Eugeniuszowi Lic-
nerowi zaś Brązową Odznakę 
przyznano Bogdanowi Lubsz-
czykowi. Natomiast Honorowe 

Odznaki Śląskiego Związku Pił-
ki Nożnej otrzymali Marek Cel-
mer, Krzysztof Garus i Krystian 
Lach (złote) oraz Jarosław Ch-
wedoruk, Damian Grabiec, Ja-
rosław Grobelny, Piotr Herman, 
Henryk Sternadel, obecny wi-
ceprezes klubu Roman Oślizło 
i Dawid Tolarz (brązowe).

(a)

Przy Gminny Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Godowie 
zainstalowana została jadło-
dzielnia, dzięki której każdy 
może się podzielić jedzeniem z 
każdym. Zarówno dzieląc się, 
jak częstując się produktami za-
pobiegamy marnotrawieniu je-
dzenia. Jadłodzielnia powstała 
dzięki dotacji uzyskanej przez 
Gminę Godów od Polskich Sie-
ci Elektroenergetyczych.

Kto wyprodukował, kupił lub 
ugotował za dużo pożywienia – 
przynosi, kto ma ochotę – czę-
stuje się nim bezpłatnie. Oto 
filozofia foodsharingu przy-
świecająca funkcjonowaniu 
jadłodzielni. Od kilku tygodni 
takie miejsce funkcjonuje rów-
nież w naszej gminie. Jadłodziel-
nia znajduje się z tyłu budynku 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Godowie przy ul. 
1 Maja 66. To duża drewniana 
szafa, w której wydzielono trzy 
strefy: na żywność suchą, na 
produkty świeże oraz lodówkę. 
Zasady korzystania z jadłodziel-
ni są proste i opisane na znajdu-
jącej się na niej informacji.

Jadłodzielnia jest czynna 24 

Masz zbyt dużo jedzenia? Przynieś je do naszej jadłodzielni 
Przynieść do jadłodzielni 
wolno:
• produkty, które sam mógł-

byś zjeść,
• produkty, które przekroczy-

ły datę minimalnej trwałości 
– „najlepiej spożyć przed”, 
ale nie przekroczyły termi-
nu przydatności do spożycia 
– „należy spożyć do”,

• produkty zapakowane lub w 
pojemnikach.

• wyroby własne, np. ciasto 
lub zupa starannie i szczel-
nie zapakowane, z naklejo-
nym opisem potrawy i datą 
przygotowania,

• sery, jogurty, twarogi.

Nie wolno przynosić:
• surowego mięsa
•  produktów z niepasteryzo-

wanego „surowego” mleka,
•  potraw zawierających suro-

we jaja
•  produktów napoczętych, np. 

otwartych puszek.
•  produktów z oznakami po-

psucia (nietypowy zapach, 
kolor, obecność pleśni itp.),

•  alkoholu.

godziny na dobę wszystkie dni 
w tygodniu. Dostęp do niej jest 
powszechny. Nie trzeba niko-
go informować, ani z nikim się 
umawiać.

– W naszej gminie nie bra-
kuje osób, którym ta forma 
pomocy się przyda. Z drugiej 
strony, ci którzy mają nad-
miar jedzenia i nie chcą by się 
zmarnowało, mogą się nim 
teraz podzielić. Na pewno się 
ono tu nie zmarnuje. Ważne, 
by przestrzegać tych zasad, 
które wymienione są na fron-
cie jadłodzielni – mówi Mi-
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rela Tront, kierownik GOPS 
Godów.

To właśnie GOPS Godów zre-
alizował projekt pn. „Poczęstuj 
się – zakup jadłodzielni dla 
mieszkańców Gminy Godów” 
w ramach programu „WzMOC-
nij Swoje Otoczenie”, organi-
zowanego przez Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne. Gmina 
Godów pozyskała na ten cel 20 
tys. zł.  (a)
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KGW Gołkowice świętowało 65. urodziny
Koło Gospodyń Wiejskich w 

Gołkowicach świętuje w tym 
roku jubileusz 65-lecia istnie-
nia. Główne obchody odbyły się 
7 listopada. Najpierw w kościele 
pw. Podwyższenia Krzyża Świę-
tego w Gołkowicach odprawio-
na została msza dziękczynna, 
a po niej w Ośrodku Kultury w 
Gołkowicach odbyła się okolicz-
nościowa uroczystość.

Słowa uznania i gratulacje 
członkiniom KGW złożył Wójt 
Gminy Godów Mariusz Adam-
czyk. Podkreśla on, że każde 
KGW jest nośnikiem tradycji, 
bez której nie sposób wyobrazić 
sobie pielęgnowania naszej toż-
samości. – Dbacie o tradycje, któ-
re być może dawno zostałyby już 
zapomniane. Te tradycje tworzą 
naszą tożsamość, która jest fun-
damentem do budowy dobrej 
przyszłości – podkreśla Mariusz 
Adamczyk. Wójt zaznacza też, 
że działalność KGW to nie tylko 
dbanie o dziedzictwo kulturowe 
naszej gminy, bo Koła są również 
często organizatorami życia spo-
łecznego i kulturalnego w swo-
ich sołectwach. – Dziękuję Wam 
za tą waszą cenną działalność i 
życzę, kolejnych pięknych jubi-
leuszy – kończy Mariusz Adam-
czyk.

Życzenia złożył również m.in. 
Przewodniczący Rady Gminy 
w Godowie Antoni Tomas, soł-
tys Gołkowic Piotr Wrodarczyk, 
dyrektor Gminnego Centrum 
Kultury, Sportu i Turystyki w Go-

dowie Tatiana Stopyra oraz poseł 
RP Krzysztof Gadowski.

KGW zaczynało od ośmiu 
członkiń

KGW Gołkowice powstało 13 
października 1957 r. Początkowo 
w skład Koła wchodziło 8 pań. 
Z biegiem czasu Koło rozrastało 
się i w latach 60. i 70-tych liczyło 
już 120 osób. Pierwszą przewod-
niczącą KGW była pani Dorota 
Prachowska, w kolejnych latach 
funkcję tą pełniły: Maria Tomas, 
Łucja Prochasek, Leokadia 
Mocz, Wanda Czyż, Małgorzata 
Tlołka, Krystyna Cichy, Aurelia 
Kubica i nieprzerwanie od 2006 
roku Irena Popek.

KGW przez lata współpraco-
wało z Kółkiem Rolniczym, było 
organizatorem licznych kursów 
kroju i szycia, gotowania, wypie-
ku ciast. Celem działalności Koła 
była również organizacja imprez 
o charakterze kulturalnym: doży-

nek, dni sołectwa, zabaw tanecz-
nych. Członkinie brały udział w 
pogadankach na temat zdrowia, 
świadomego macierzyństwa, hi-
gieny osobistej.

Mają wpis na listę Regio-
nalnych Przepisów Kuli-
narnych

Do ważnych wydarzeń zali-
czyć można udział Koła w kon-
kursie kulinarnym Kalejdoskop 
Śląskich Smaków obszaru Mo-
rawskich Wrót w Tworkowie w 
kwietniu 2012 roku. Przygoto-
wane przez panie jabłka zapie-
kane w kremie zostały wpisane 
na listę Regionalnych Przepisów 
Kulinarnych. KGW z Gołkowic 
prężnie współpracuje z Kołem 
Gospodyń Wiejskich z Piotrowic 
(Český Svaz Žen z Petrovič). Pa-
nie spotykają się, aby wymieniać 
się doświadczeniami, gotować i 
podyskutować. Corocznie biorą 
udział w konkursie „Petrovický 

Obecny Zarząd KGW 
Gołkowice

• Przewodnicząca – Irena 
Popek

• Zastępca Przewodniczącej 
– Aniela Surma

• Skarbnik – Aniela Kubica
• Sekretarz – Alina Tomas
• Członkinie Zarządu: Ge-

nowefa Lincner, Helena 
Kubas, Bronisława Wrodar-
czyk, Krystyna Majzner, 
Mirella Berger-Szkudlarek

Gospodynie i ich goście. Obecnie KGW Gołkowice liczy 53 członkinie

Życzenia gołkowickim 
gospodyniom złożyli m.in. Wójt 
Gminy Godów Mariusz Adamczyk, 
Przewodniczący Rady Gminy 
w Godowie Anotni Tomas oraz 
Przewodniczący Komisji Edukacji, 
Kultury i Zdrowia Bogusław 
Dziędziel
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W obecności Wójta Gminy 
Godów Mariusza Adamczy-
ka podpisana została umo-
wa w sprawie kompleksowej 
przebudowy odcinka drogi 
powiatowej na ul. 1 Maja w 
Gołkowicach. Koszt inwestycji 
to ponad 2 mln zł, z czego po-
łowę stanowić będą środki po-
zyskane przez Zarząd Powiatu 
wodzisławskiego z Rządowe-
go Funduszu Rozwoju Dróg. 
Umowę ze strony Powiatu wo-
dzisławskiego podpisali staro-
sta Leszek Bizoń i wicestarosta 

Tadeusz Skatuła.
Umowa zakłada, że zmoder-

nizowany zostanie odcinek od 
skrzyżowania ul. 1 Maja z ul. 
Celną do skrzyżowania ul. 1 
Maja z ul. Strażacką. Zakres 
obejmuje przebudowę jezdni 
i chodników, budowę kanali-
zacji deszczowej, przebudowę 
linii teletechnicznej, wykona-
nie muru oporowego i kanału 
technologicznego, a także bu-
dowę doświetlenia przejść dla 
pieszych. Jak informuje powiat, 
wykonawcą została firma PUT 

Infrago Dominika Ogrodow-
ska z Jankowic, która na ukoń-
czenie zadania będzie miała 9 
miesięcy, tj. do końca sierpnia 
przyszłego roku.

Wartość przedsięwzięcia to 
nieco ponad 2 mln zł, z czego 
połowa pochodzić będzie z do-
tacji budżetu państwa, a druga 
zostanie sfinansowana z bu-
dżetów Powiatu wodzisław-
skiego i Gminy Godów. Z tego 
powodu w podpisaniu umowy 
wziął udział również wójt Go-
dowa Mariusz Adamczyk oraz 

odpowiedzialny za nadzór nad 
inwestycją dyrektor Powiato-
wego Zarządu Dróg w Wodzi-
sławiu Śl. Tomasz Wójcik.

W czasie prowadzenia robót 
drogowych kierowcy będą mu-
sieli liczyć się z utrudnieniami. 
Wykonawca planuje prowadze-
nie prac przy ruchu wahadło-
wym sterowanym sygnalizacją 
świetlną. Jeżeli pozwolą na to 
warunki atmosferyczne, rozpo-
częcie pierwszych prac plano-
wane jest jeszcze tej zimy.  
 (a)

beránek” oraz „Petrovicke Ko-
lacze”, na którym panie z gołko-
wickiego KGW zdobyły nagrodę 
za najlepszy kołocz. Obecnie 
KGW Gołkowice liczy 53 człon-
kinie. (a)

Odcinek ul. 1 Maja w Gołkowicach zostanie przebudowany
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Od gruntów:
•  związanych z prowadzeniem działal-

ności gospodarczej, bez względu na 
sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków, od 1 m2 po-
wierzchni – 1,14 zł;

•  pod wodami powierzchniowymi stoją-
cymi lub wodami powierzchniowymi 
płynącymi jezior i zbiorników sztucz-
nych, od 1 ha powierzchni – 5,79 zł;

•  pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego, od 1 m2 po-
wierzchni – 0,50 zł;

•  niezabudowanych objętych obszarem 
rewitalizacji, o którym mowa w usta-
wie z dnia 9 października 2015 r. o 
rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485), 
i położonych na terenach, dla których 
miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego przewiduje przezna-
czenie pod zabudowę mieszkaniową, 
usługową albo zabudowę o przeznacze-
niu mieszanym obejmującym wyłącz-
nie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia 
wejścia w życie tego planu w odniesie-
niu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, 
a w tym czasie nie zakończono budowy 
zgodnie z przepisami prawa budowla-

nego, od 1 m2 powierzchni – 3,81 zł;
Od budynków lub ich części:
•  mieszkalnych, od 1 m2 powierzchni 

użytkowej – 0,94 zł;
•  związanych z prowadzeniem działal-

ności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej, 
od 1m2 powierzchni użytkowej – 25,92 
zł;

•  zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifi-
kowanym materiałem siewnym, od 1 m2 
powierzchni użytkowej – 12,31 zł;

•  związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu przepisów 
o działalności leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych świadczeń, 
od 1m2 powierzchni użytkowej – 5,87 zł;

•  garaży pozostałych, od 1 m2 powierzch-
ni użytkowej – 7,64 zł;

•  pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego, od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej – 6,96 zł;

•  od budowli – 2% ich wartości określo-
nej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 
3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych.

Strażacy z OSP Godów przeszli ważne szkolenie

Szkolenie obejmowało m.in. trening defibrylacji na fantomach

W jednostce Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Godowie 
zostało przeprowadzone 
szkolenie obejmujące zasady 
udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej.

Realizacja tego szkolenia 
możliwa była dzięki otrzy-
manemu przez Jednostkę 
wsparciu w ramach programu 
„WzMOCnij swoje otoczenie” 
zorganizowanego przez Pol-
skie Sieci Elektroenergetyczne. 
Szkolenie obejmowało szereg 
zagadnień m.in. naukę obsługi 
urządzenia AED, trening defi-
brylacji na fantomach, a także 
omówiono zagadnienie nagłe-
go zatrzymania krążenia. Po-
nadto, szkolenie pozwoliło 
odświeżyć informacje z zakre-
su pierwszej pomocy przedme-

dycznej. Było również świetną 
okazją do wymiany doświad-
czeń i spostrzeżeń dotyczą-
cych różnych sytuacji, z jakimi 
druhowie spotykają się na co 
dzień.

Program „WzMOCnij swo-
je otoczenie” to ogólnopolski 
program grantowy realizowa-
ny przez Polskie Sieci Elektro-
energetyczne, skierowany do 
samorządów i ich jednostek 
- np. przedszkoli, szkół, biblio-
tek, czy ośrodków pomocy 
społecznej, oraz do organiza-
cji pozarządowych, które chcą 
wprowadzać ważne i długo-
trwałe zmiany w swoim oto-
czeniu w jednym z ośmiu 
następujących obszarów: 
aktywność fizyczna, bezpie-
czeństwo, edukacja, ochro-

na zwierząt, rozwój wspólnej 
przestrzeni publicznej, śro-
dowisko naturalne, zdrowie 

i inne inicjatywy mieszczące 
się w celach programu.

(a)

Rada Gminy uchwaliła stawki 
podatków od nieruchomości na 2023 r.

Podczas październikowego posie-
dzenia Rada Gminy w Godowie przy-
jęła stawki podatku od nieruchomości 
na 2023 rok. Średnia korekta w górę 
wyniesie 13% w stosunku do roku po-
przedniego. To mniej niż wskaźnik 
inflacji, który obecnie wynosi ponad 
17,4%.

Należy zaznaczyć, że uchwalone 
przez Radę Gminy w Godowie stawki 
są niższe od tych, które znalazły się w 
obwieszczeniu Ministra Finansów z 
dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych 
granic stawek kwotowych podatków i 
opłat lokalnych na rok 2023.

Zgodnie z Ustawą o podatkach i opła-
tach lokalnych, granice stawek kwo-
towych obowiązujące w danym roku 
podatkowym ulegają corocznie zmianie 
na następny rok podatkowy w stopniu 
odpowiadającym wskaźnikowi cen to-
warów i usług konsumpcyjnych w okre-
sie pierwszego półrocza roku, w którym 
stawki ulegają zmianie, w stosunku do 
analogicznego okresu roku poprzedniego. 

Zgodnie z przegłosowaną uchwałą 
średnia podwyżka stawek wyniesie w 
naszej gminie około 13%. W obliczu 
wysokiej inflacji, korekta stawek była 
nieunikniona. Udało się jednak unik-
nąć pesymistycznego scenariusza, czy-
li podwyżki zrównanej z poziomem 
inflacji. (a)

Roczne stawki podatku od nieruchomości
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GWARA W NASZEJ GMINIE CIĄGLE ŻYWA! 
Dzieciaki zaprezentowały swój kunszt

Na scenie widowiskowej goł-
kowickiego ośrodka wystąpiło 
w sumie 27 dzieci, które zosta-
ły podzielone na cztery kate-
gorie wiekowe: maluchów z 
przedszkoli, uczniów klas I-III, 
uczniów klas IV-VI i uczniów 
klas VII-VIII. Ich występy oce-
niało jury w składzie: Henryk 
Grzonka – dziennikarz radio-
wy, sprawozdawca sportowy, 
publicysta, Honorowy Oby-
watel gminy Godów; Danuta 
Szczypka – założycielka a za-
razem instruktorka skrzyszow-
skiego zespołu Spokobabki 
i solistka Gminnej Orkiestry 
Dętej z Gołkowic; Katarzyna 
Skrzyszowska – założycielka 
Stowarzyszenia Integracyjne-
go – Inicjatywy Skrbeńsko, 
przewodnicząca Koła Gospo-
dyń i Gospodarzy Wiejskich 
„Skrbeńszczanie”.

Mają podwójne 
kompetencje językowe

Wszystkie występy było cie-
kawe, dopracowane, często 
pełne humoru. Widać było, 
że uczestnicy włożyli sporo 
serca w przygotowania. Nie-
mniej jednak jury musiało 
wybrać najlepszych recyta-
torów śląskiej gwary, co nie 
było zadaniem łatwym przy 
wyrównanej stawce. – Po-
ziom był absolutnie wyrów-
nany. To trochę jak ocenianie 
łyżwiarstwa figurowego. Trud-
no ustalić kryteria za wrażenia 
artystyczne. Staraliśmy się 

wziąć pod uwagę to, czy ktoś 
przygotował teksty własne, 
zwracaliśmy uwagę na inter-
pretacje, ludowe stroje i oczy-
wiście ważna była kwestia 
gwary – powiedział Henryk 
Grzonka tuż przed ogłosze-
niem wyników, ciesząc się, że 
w jego rodzinnej gminie gwa-
ra wciąż jest żywa. – Potraficie 
godać i to jest piękne, trzeba 
to pielęgnować. Macie dzięki 
temu, jak mówi prof. Jan Mio-
dek, podwójne kompetencje 
językowe. Pielęgnujcie gwarę, 
pielęgnujcie ten konkurs – za-
apelował pan Henryk.

Wszyscy uczestnicy otrzyma-
li pamiątkowe dyplomy oraz 
medale. Przygotowany został 
dla nich również poczęstunek 
oraz słodka niespodzianka od 
pań z gołkowickiego Koła Go-
spodyń Wiejskich.

Fundatorem nagród była 
Gmina Godów oraz Gminne 
Centrum Kultury, Sportu i Tu-
rystki w Godowie.

Patron konkursu Eugeniusz 
Tomas przez wiele lat był rad-
nym gminy Godów.  W latach 
2002-2006 pełnił funkcję prze-
wodniczącego rady. Znany był 
ze swojej działalności społecz-
nej. Był lubianym i cenionym 
gawędziarzem. W 2009 r. wy-
grał konkurs gawędziarski w 
Siewierzu, który odbył się w 
ramach Artystycznej Biesia-
dy Złotego Wieku – Seniorada 
2009. Zmarł w 2016.

(a)

Piąta edycja Konkursu Gwarowego im. Eu-
geniusza Tomasa pod patronatem Wójta 
Gminy Godów rozstrzygnięta. 29 listopada 
w Ośrodku Kultury w Gołkowicach poznal-
iśmy speców od śląskiej gwary wśród 
uczniów i przedszkolaków naszej gminy. 
Ich występy oceniało jury, na czele które-
go stał znany dziennikarz radiowy i publi-
cysta Henryk Grzonka, Honorowy Obywa-
tel Gminy Godów.

Jury konkursu – od lewej Danuta Szczypka, , Henryk Grzonka i Katarzyna 
Skrzyszowska – w towarzystwie Wójta Gminy Godów Mariusza 
Adamczyka

Laureaci w kategorii dzieci przedszkolnych

Laureaci w kategorii uczniów klas VII-VIII
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GWARA W NASZEJ GMINIE CIĄGLE ŻYWA! 
Dzieciaki zaprezentowały swój kunszt

WYNIKI KONKURSU
Kategoria dzieci przedszkolne
1. miejsce – Maja Trzeciak z 

ZSP w Łaziskach
2. miejsce – Emma Skrzyszow-

ska z PP Bajkowe Wzgórze w 
Skrzyszowie

3. miejsce – Malwina Łukasz-
czyk z ZSP w Łaziskach

• Wyróżnienie – Jan Holesz z 
PP Przyjaciół Kubusia Puchat-
ka z Gołkowic

Kategoria uczniowie klas I-III
1. miejsce – Rafał Stabla ze 

Szkoły Podstawowej w Goł-
kowicach

2. miejsce – Martyna Przybyła 
ze Szkoły Podstawowej w 
Skrzyszowie

3. miejsce – Laura Falkowicz 
ze Szkoły Podstawowej w 
Gołkowicach

• Wyróżnienie – Eliza Szom-
bierska ze Szkoły Podstawo-

wej w Skrbeńsku
Kategoria uczniowie klasy IV-VI
1. miejsce – Jakub Kiełbasa 

ze Szkoły Podstawowej w 
Skrzyszowie

2. miejsce – Feliks Piprek ze 
Szkoły Podstawowej w 
Skrbeńsku

3. miejsce – Paulina Wolny 
ze Szkoły Podstawowej w 
Łaziskach

• Wyróżnienie – Milena Grygie-
rek ze Szkoły Podstawowej w 
Skrbeńsku

Kategoria uczniowie klasy 
VII-VIII

1. miejsce – Oliwia Wawrzyniak 
ze Szkoły Podstawowej w 
Skrzyszowie

2. miejsce – Karolina Folwarczny 
ze Szkoły Podstawowej w 
Skrzyszowie

Laureaci w kategorii uczniów klas I-III

Laureaci w kategorii uczniów klas IV-VI

 
Nakładem 25 tys. zł do 
Powiatowego Magazynu 
Zarządzania Kryzysowego 
trafiły 2 poduszki wyso-
kociśnieniowe VCB. 30 
12 bar. To sprzęt, który 
pozwala na szybkie działa-
nie w sytuacjach krytycz-
nych, podczas ratowania 
życia osób uwięzionych 
pod wielkogabarytowymi 
obiektami. Zakup został 
sfinansowany ze środków 
własnych powiatu oraz 
dotacji z Gminy Godów w 
wysokości 6,9 tys zł. 

Zakup został „połączony” z 
kupnem osprzętu do tych po-
duszek o wartości kolejnych 
kilkunastu tysięcy zł, wyasy-
gnowanych przez Komendę 
Powiatowej Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Wodzisławiu Śl.

Sprzęt trafi do strażaków 
z PSP

Sprzęt tradycyjnie nie będzie 
zalegał na półkach magazy-
nu zarządzania kryzysowego, 
lecz będzie wykorzystywany 
w codziennej działalności stra-
żaków.

Nowe poduszki ciśnieniowe 
łączą siłę podnoszenia trady-
cyjnych, wysokociśnieniowych 
poduszek i wysokość podno-
szenia sprzętu pneumatyczne-

go niskociśnieniowego. Dzięki 
temu w każdej chwili można 
zmiennie reagować na różne 
potrzeby wysokości. To idealne 
rozwiązanie w sytuacji, kiedy 
należy podnieść znaczny ciężar 
na równie znaczną wysokość.

Dzięki innowacyjnej techno-
logii łączenia, poduszki są go-
towe do użycia w kilka sekund. 
Płyta obciążająca jest zintegro-
wana z poduszką, co zapewnia 
wysoką stabilność i nośność 
podczas procesu podnoszenia.

Nigdy nie wiadomo kiedy 
sprzęt będzie potrzebny 
do ratowania naszych 
mieszkańców

Gmina Godów systema-
tycznie przekazuje środki na 
doposażenie magazynu zarzą-
dzania kryzysowego. – Wiemy, 
że na co dzień z tego sprzętu 
często korzystają strażacy Pań-
stwowej Straży Pożarnej. Pod-
chodzimy do tego w ten sposób, 
że nigdy nie wiemy, kiedy ten 
sprzęt może zostać użyty do 
ratowania życia i zdrowia rów-
nież naszych mieszkańców. 
Oby nigdy nie było koniecz-
ności z jego wykorzystywania 
na terenie gminy. Ale jeśli już 
do jakiegoś dramatycznego 
zdarzenia dojdzie, to lepiej, że 
straż ten sprzęt w swoim wy-
posażeniu ma – podkreśla Ma-
riusz Adamczyk, Wójt Gminy 
Godów. 

 (a)

KALENDARIUM
6.01.2023 – Orszak Trzech Króli ulicami 
Skrbeńska, finał w Ośrodku Kultury w Skrbeńsku 
18.01.2023 – Wernisaż wystawy „Ceramika & 
Rzeźba” Bogumiła i Ireneusz Canibołowie, 
Ośrodek Kultury w Skrbeńsku. Wystawę 
będzie można oglądać do 20 stycznia.

Strażacy otrzymali 
sprzęt zakupiony 
m.in. dzięki dotacji 
Gminy Godów
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Zgodnie z Ustawą z dnia 7 
października 2022 r. o szcze-
gólnych rozwiązaniach słu-
żących ochronie odbiorców 
energii elektrycznej w związ-
ku z sytuacją na rynku energii 
elektrycznej, samorządy zo-
stały zobligowane przez usta-
wodawcę do wprowadzenia 
oszczędności energii.

 
Konieczność zmniejszenia 
zużycia o 10%

Na mocy zapisów ustawy, w 
okresie od 1 grudnia 2022 r. do 
31 grudnia 2023 r. kierownicy 
jednostek sektora finansów pu-
blicznych, zobowiązani są do 

zmniejszenia o 10% całkowite-
go zużycia energii elektrycznej 
w zajmowanych budynkach lub 
częściach budynków oraz przez 
wykorzystywane urządzenia 
techniczne, instalacje i pojazdy.

Mniej światła w urzędach
W związku z tym władze 

Gminy Godów zaleciły kierow-
nikom wszystkich jednostek 
organizacyjnych gminy wpro-
wadzenie oszczędności energii 
elektrycznej, na tyle na ile jest 
to możliwe (ograniczenie oświe-
tlenia, ograniczenie używania 
dodatkowych odbiorników prą-
du np. klimatyzacji), czyli tak by 

nie powodowało to przeszkód 
dla obsługi klientów i przeszkód 
dla niezbędnej działalności jed-
nostek. Dotyczy to również sa-
mego urzędu gminy. W ramach 
wprowadzanych oszczędności, 
zarówno w urzędzie gminy, jak 
i w jednostkach podległych, w 
tym w placówkach oświato-
wych, zimą temperatura maksy-
malna wewnątrz tych obiektów 
nie powinna przekraczać 20-21 
st. C.

Mniej światła na placach 
publicznych

Ponadto zapadła decyzja o 
ograniczeniu oświetlenia w 

miejscach publicznych tj. w 
parkach, na parkingach, na 
placach zabaw. Tam gdzie jest 
to możliwe oświetlenie jest wy-
łączane wcześniej tj. o godz. 
22.00 (plac zabaw w Gołkowi-
cach oraz teren wokół Orlika 
w Krostoszowicach), w innych 
miejscach (tj. placach czy par-
kach) wyłączona została część 
lamp. W niektórych miejscach 
publicznych, tj. tam gdzie ze 
względów na zastosowane roz-
wiązania technologiczne nie 
jest możliwe wyłączenie czaso-
we oświetlenia lub jego części, 
oświetlenie zostało wyłączone 
całkowicie. (a)

Gmina oszczędza energię. Mniej oświetlenia w urzędach i na placach

Szkoła w Skrbeńsku już 
z nową salą gimnastyczną
 
Budowa sali gimnastycz-
nej w Skrbeńsku dobiegła 
końca. Trwają odbiory 
obiektu przez uprawnione 
służby. – Nowa sala gim-
nastyczna z pewnością 
poprawi warunki prowa-
dzenia zajęć z wychowania 
fizycznego, a nam zależy 
na tym, by dzieci w naszej 
gminie miały jak najlepsze 
warunki do nauki i rozwo-
ju – podkreśla Wójt Gminy 
Godów Mariusz Adamczyk.

Umowa na budowę sali gim-
nastycznej została zlecona 
przez Gminę Godów w paź-
dzierniku ubiegłego roku i 
była odpowiedzią na społecz-
ne zapotrzebowanie, bowiem 
placówka w Skrbeńsku nie 
dysponowała takim obiektem. 
Realizacja inwestycji, którą za-
jęła się wyłoniona w przetargu 
firma Usługi Ogólnobudowla-
ne Aleksander Tarnowski, ob-
jęła budowę sali gimnastycznej 
wraz z zapleczem socjalnym 
obejmującym ubikacje, szat-
nie, ubikację dla osób niepełno-
sprawnych, pomieszczenie dla 
trenera z węzłem sanitarny oraz 
pomieszczenie na sprzęt. Odpo-
wiednia, zgodna z obowiązują-

cymi przepisami, dostępność 
zapewniona została poprzez 
wejście z zewnątrz oraz powią-
zanie komunikacyjne ze szko-
łą poprzez klatkę schodową. 
Zakres zadania objął również 
wykonanie zagospodarowanie 
terenu z zapewnieniem dostępu 
do obiektu dla osób z niepełno-
sprawnościami.

– Wiele naszych starań i wysił-
ków podejmujemy w kierunku 
tego, by zapewnić najmłodszym 
mieszkańcom naszej gminy jak 
najlepsze warunki do opieki, 
nauki i rozwoju, co przejawia 
się budową nowych i moder-
nizacją istniejących obiektów 
oświatowych. W te działania 
wpisuje się również budowa 
sali gimnastycznej w Skrbeńsku 
– mówi Wójt Gminy Godów Ma-
riusz Adamczyk.

Całkowita wartość inwestycji 
w Skrbeńsku została oszacowa-
na na kwotę 4 647 529 zł. Czę-
ściowo została sfinansowana 
z dotacji w ramach Funduszu 
przeciwdziałania COVID-19 
dla gmin i powiatów, Rządo-
wego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych, w kwocie 901 000 
zł. Ponadto gmina w ostatnich 
dniach pozyskała dodatkowo 
refundację części kosztów w 
wysokości 962 584 zł w ramach 
programu Sportowa Polska.

 (a)

Trwają odbiory techniczne obiektu, którego budowę zrealizowała firma 
Aleksandra Tarnowskiego (w środku)

Zależy nam na tym, by dzieci w naszej gminie miały jak najlepsze warunki 
do nauki i rozwoju – podkreśla Wójt Gminy Godów Mariusz Adamczyk.

Sala gimnastyczna w znakomity 
sposób poprawi jakość 
prowadzenia zajęć z wychowania 
fizycznego uczniów ze Skrbeńska
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Osoby z niepełnosprawnościami 
mają zapewniony swobodny 
dostęp do obiektu
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Koło Gospodyń Wiejskich 
w Podbuczu „Fajne Babeczki” 
w okresie od 15 października 
do 15 listopada zrealizowało 
projekt „Leśne smakołyki” w 
partnerstwie z Lasami Pań-
stwowymi. Celem była pro-
mocja żywności pochodzenia 
leśnego oraz wzrost świado-
mości w środowisku lokalnym 

na temat zdrowego stylu życia. 
Zorganizowano stoisko degu-
stacyjne z leśnymi smakołyka-
mi podczas obchodów 20-lecia 
klubu Poltent Inter Krostoszo-
wice oraz biegu Krostoszowic-
kie Kilometry Niepodległości, 
w którym aktywnie uczestni-
czyły również Fajne Babeczki. 
W ramach promocji żywności 

leśnej oraz wiedzy na temat la-
sów odbyły się warsztaty kuli-
narne z dietetyczką dla dzieci 
przedszkolnych i szkolnych, 
zajęcia edukacyjne z pracow-
nikami Nadleśnictwa w Ryb-
niku oraz warsztaty twórcze z 
wykorzystaniem darów lasu. 
Dziękujemy serdecznie naszym 
lokalnym partnerom za okaza-

ne wsparcie podczas działań 
projektowych: Gminne Cen-
trum Kultury, Sportu i Turystyki 
w Godowie, Centrum Integracji 
Społecznej w Godowie, Szkoła 
Podstawowa w Krostoszowi-
cach, Poltent Inter Krostoszowi-
ce oraz Grupa Biegowa Łapacze 
Zachodów Słońca

Adriana Piwońska

Fajne Babeczki 
z wycieczką 
we Wrocławiu

W dniu 16 listopada 2022 r. 
w sali remizy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Łaziskach 
po dłuższej przerwie odbyło 
się, kolejne spotkanie jesienne 
z p. Henrykiem Grzonką. To już 
IV takie spotkanie zorganizo-
wane przez Zespół Śpiewaczy 
„Kalina”, trzy poprzednie były 
„Jesiennymi spotkaniami Hen-
ryka Grzonki z jego gośćmi, 
a byli to ludzie sportu żużlowe-
go, kolarstwa i piłki nożnej. Pan 
Henryk Grzonka to wyjątkowa 
osobowość mająca wiele zainte-
resowań i umiejętności. Zawodo-
wo to dziennikarz i komentator 
sportowy. Ponadto jest również 
autorem wielu książek i publika-
cji, wielkim pasjonatem podró-
ży odwiedzając wiele ciekawych 
i różnorodnych kulturowo 
miejsc na świecie. IV Jesienne 
Spotkanie było ciekawą wę-
drówką p. Henryka po miejscach 
Ameryki Środkowej, który wraz 
z żoną odwiedził nie tylko miej-
sca takie jak Dominikana Machu 
Picchu, Copacabana i wiele in-

W wycieczce uczestniczyły członkinie KGW z rodzinami

Leśne smakołyki z Lasami Państwowymi
Zajęcia edukacyjne z pracownikami Nadleśnictwa w Rybniku Stoisko degustacyjne z leśnymi smakołykami
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KGW w Podbuczu „Fajne Ba-
beczki” na początku grudnia 
zorganizowało wyjazd na bożo-
narodzeniowy jarmark do Wro-
cławia. Pomimo braku śniegu, 
klimat zbliżających się świąt 

można było już poczuć, posma-
kować, ale przede wszystkim 
nacieszyć oczy. A że Wrocław 
słynie z krasnali...znaleźliśmy i 
tego od prezentów.

Adriana Piwońska

IV Jesienne Spotkanie 
z Henrykiem Grzonką

nych, ale również piękne Sank-
tuaria Maryjne. Opowieści pełne 
ciekawostek i nieznanych infor-
macji o tych zakątkach świata z 
pewnością na go pozostaną w 
pamięci licznie zgromadzonej 
publiczności. Dzięki takim lu-
dziom jak Henryk Grzonka i jego 
pasjom podróżniczym możemy 
poznawać życie oraz kulturę 
mieszkańców najodleglejszych 
zakątków świata.

Danuta Gajdosz

Henryk Grzonka opowiadał m.in. 
o Machu Picchu, Copacabanie 
i sanktuariach maryjnych w 
Ameryce Środkowej 
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Młodzi: zwyczajnie niezwyczajni

Nazywam się: Wiktoria Surma 
Mieszkam: w Gołkowicach 
Mam lat: 10 
Moja pasja to: Muzyka, tańce 
i teatr. Uczę się grać na trąbce 
i keyboardzie. Dodatkowo 
bardzo lubię śpiewać. 
Wszystko zaczęło się od: 
Filmu, w którym dziewczynka 
chodziła do szkoły muzycznej i 

zaraziła mnie tą pasją. 
Moja pasja jest dla mnie: 
Spełnieniem marzeń. 
Trzy słowa, które mnie opi-
sują: Roztrzepana, odważna, 
koleżeńska 
W przyszłości chciałabym: 
Mieć własny zespół muzyczny i 
dużo zwierząt. 

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

 Organizacja Bożonarodze-
niowego Kiermaszu Świątecz-
nego to dla społeczności naszej 
szkoły czas wyjątkowy. Przygo-
towania trwają kilka tygodni, 
włączają się w nie przedszkola-
cy oraz uczniowie wszystkich 
klas, zwłaszcza członkowie 
Szkolnego Koła Wolontaria-
tu "Brygada Otwartych Serc". 
Wspierają ich rodzice, nauczy-
ciele i pracownicy szkoły oraz 
inne chętne osoby. Całością 
przygotowań kierowały Anna 
Prochasek, Anna Trzcionka i 
Malwina Wolny.   Tym razem 
goście zostali zaproszeni na 
kiermasz 3 i 4 grudnia. Stroiki 
małe i duże, ozdoby choinkowe 
i nie tylko, świeczniki, kartki 

świąteczne, książki i zakładki, 
a poza tym upominki i wypie-
ki. To wszystko można było za-
kupić przy stoiskach, słuchając 
świątecznych melodii. Dochód 
z kiermaszu zebrany przez 
uśmiechniętych wolontariu-
szy zostanie przeznaczony na 
organizację kwietniowych ob-
chodów 120-lecia naszej szkoły. 

 Dziękujemy wszystkim oso-
bom, które przyczyniły się 
do organizacji tegoroczne-
go kiermaszu, za ofiarowane 
przedmioty, poświęcony czas, 
za zainteresowanie i każdą 
wpłaconą kwotę, za wszystkie 
życzliwe słowa kierowane pod 
naszym adresem.  

Małgorzata Musińska 

Święta za pasem, a my 
cieszymy się kiermaszem

Ekipa Bożonarodzeniowego Kiermaszu Świątecznego 
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Pod koniec września do 
uczniów Szkoły Podstawowej 
im. Gustawa Morcinka w Kro-
stoszowicach i przedszkolaków 
tutejszych oddziałów przed-
szkolnych trafiły koszulki spor-
towe ufundowane przez klub 
Poltent Inter Krostoszowice. 
– W ramach promocji sportu i 
zdrowia wszystkie przedszko-
laki i dzieci z SP Krostoszowice 
otrzymały od naszego klubu ko-
szulki na zajęcia z wychowania 
fizycznego. Mamy nadzieję, że 

koszulki zostaną również wyko-
rzystane do wszelkiej aktywno-
ści sportowej, do której gorąco 
jako klub zachęcamy – mówi 
Marcin Piwoński, prezes klubu 
Poltent Inter Krostoszowice. 

Koszulki zostały ufundowa-
ne w ramach obchodów 20-le-
cia klubu i sfinansowane przez 
zawodników i działaczy Inte-
ru. Jak zapewnia klub ich stan 
wśród szkolnej społeczności bę-
dzie co roku uzupełniany. 

 (a)

Koszulki dla uczniów i przedszkolaków 
od klubu z Krostoszowic

Koszulki trafiły również 
do przedszkolaków SP Krostoszowice



GRUDZIEŃ 2022 11

Trzy powody do świętowania 
miała społeczność Szkoły Pod-
stawowej w Skrzyszowie. 10 li-
stopada, w przededniu Święta 
Niepodległości, uczczono tam 
nie tylko 104. rocznicę odzy-
skania niepodległości przez 
Polskę, ale również po raz 
pierwszy zawieszono flagę pań-
stwową na nowym maszcie. 
Do tego oficjalnie oddano do 
użytku nową Zieloną Pracow-
nię, na którą szkoła pozyskała 
dofinansowanie z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach.

Szkolne Święto 
Niepodległości

Uroczystości rozpoczęły się 
przed szkołą, przed którą po-
wstał nowy maszt. Został on za-
instalowany w ramach projektu  
„Pod biało-czerwoną” pod ho-
norowym patronatem Prezesa 
Rady Ministrów Mateusza Mo-
rawieckiego. W takt „Mazurka 
Dąbrowskiego” poczet flagowy 
zawiesił na 12-metrowym masz-
cie okazałą flagę państwową. 

Po tej krótkiej, aczkolwiek 
symbolicznej uroczystości 
uczniowie i zaproszeni goście 
– w tym Wójt Gminy Godów 
Mariusz Adamczyk, Zastęp-
ca Przewodniczącego Rady 
Gminy w Godowie Zygmunt 
Skupień, oraz senator Ewa Ga-
węda – przenieśli się na salę 
gimnastyczną. Tam uczniowie 
starszych klas zaprezentowali 
piękne widowisko poświęcone 
odzyskaniu przez nasz kraj nie-
podległości.

Wyjątkowy Dzień Niepodległości w SP Skrzyszów
przyznała, że w pracownia po-
wstała w wyniku współpracy 
wielu osób.  – Tak urządzoną 
pracownię wymyśliła mama 
naszych uczniów, zielone świa-
tło dał wójt, wsparcia meryto-
rycznego udzieliła senator Ewa 
Gawęda, nad realizacją projek-
tu czuwała Pani Ewa Cyrulik 
z Urzędu Gminy w Godowie. 
Tu naprawę sukces miał wielu 
ojców – zaznaczyła dyrektor 
szkoły.

Wójt gminy Mariusz Adam-
czyk przypomniał, że to druga 
Zielona Pracownia w szkołach 
na terenie gminy. – Gratuluję 
społeczności szkoły pomysłu, 
dzięki któremu nasze dzieci 
będą uczyły się ekologicznych 
zachowań. Mam nadzieję, że 
te zachowania będą przeka-
zywać też w swoich domach, 
swoim rodzicom i dziadkom 
– powiedział Mariusz Adam-
czyk.

Gratulacje złożyła również 
senator Ewa Gawęda, która 
podziękowała za zaproszenie 
na uroczystość. – W wolnym 
kraju naszym wspólnym zada-
niem jest umożliwianie dzie-
ciom nauki w jak najlepszych 
warunkach, właśnie w takich 
jakie daje ta pracownia – pod-
kreśliła senator Gawęda. 

W uroczystościach wzięła 
również udział Ewa Cofała 
z WFOŚiGW w Katowicach, 
Ireneusz Komorowski z ryb-
nickiej delegatury Kuratorium 
Oświaty w Katowicach, oraz 
ks. kanonik Florian Ludziar-
czyk, który poświęcił nową 
pracownię. (a)

Wójt Gminy Godów Mariusz Adamczyk pogratulował szkole pomysłu, 
dzięki któremu powstała Zielona Pracowania

Uczniowie szkoły przygotowali piękne widowisko poświęcone 
odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości
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Zielona Pracownia 
„Ekoludek spod Buczyny”

Finałem świętowania było 
oficjalne oddanie do użytku 
Zielonej Pracowni. Nowa pra-
cownia przyrodniczo-ekolo-
giczno-geograficzna powstała 

w ramach projektu „Ekoludek 
spod Buczyny”, na które-
go realizację Gmina Godów 
otrzymała 50 tys. zł. Samą 
zaś realizacją projektu zaję-
ła się szkoła. Dyrektor SP w 
Skrzyszowie Joanna Bonarek 

Św. Mikołaj w Wiejskim Ośrodku Kultury w Skrbeńsku, 1991 r. 

GMINA WCZORAJ I DZIŚ

Mikołaj w Ośrodku Kultury w Skrbeńsku, 2022 r.

Fo
t.

 K
r

o
N

iK
a

 s
K

r
B

eń
s

K
a

Fo
t.

 g
c

Ks
it

 w
 g

o
d

o
w

ie



JESTEŚMY NR 20412

W 2022 roku obchodzimy 
100. rocznicę przyłączenia czę-
ści Górnego Śląska do Polski. Po 
trzech zrywach Górnoślązaków 
z lat 1919-1921 w październiku 
1921 roku Rada Ambasadorów 
ogłosiła decyzję o podziale spor-
nego obszaru, ustalając granicę 
pomiędzy Niemcami a Polską. 
Faktyczne przejęcie przez obie 
strony przyznanych im tere-
nów nastąpiło jednak dopie-
ro w 1922 roku. Uroczystości 
powitania Wojska Polskiego 
we wszystkich obejmowanych 
przez Polskę górnośląskich 
miastach i miejscowościach 

Weronika Tomala – pisarka 
poczytnych powieści obyczajo-
wych, autorka bloga „Kto czyta 
książki, żyje podwójnie”, na któ-
rym recenzuje nowości wydaw-
nicze, szczęśliwa mama dwójki 
dzieci, mieszkanka naszej gmi-
ny, spotkała się z czytelnikami 
w Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Godowie. 

Wyjątkową okazję do spotka-
nia z pisarką mieli uczniowie 
klas 7-8 szkół podstawowych. 
Pani Weronika bardzo szybko 
nawiązała wspaniały kontakt z 
młodzieżą, która uważnie słu-
chała tego, co ma do przekaza-
nia. Uczestnicy dowiedzieli się 
między innymi, co stało się inspi-
racją do tworzenia książek oraz 

jak wygląda proces wydawniczy. 
Następnie o  godz. 17.00 odbyło 

się spotkanie otwarte dla czytel-
niczego grona. Pani Weronika 
chętnie i wyczerpująco odpo-
wiedziała na wszystkie kwestie 
dotyczące wydanych książek 
jak i swojego życia prywatne-
go. Spotkanie minęło w bardzo 
serdecznej atmosferze. Na za-
kończenie nie mogło zabraknąć 
wspólnych zdjęć, a chętne osoby 
mogły zakupić książki z dedyka-
cją i podpisem autorki. Spotka-
nie poprowadziła Pani Barbara 
Prachowska, której przesyłamy 
olbrzymie podziękowania. Czy-
telników zapraszamy do lektury 
dostępnych w naszych bibliote-
kach powieści. Anna Rduch

V Powiatowy Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej
Od 27 do 28 października 

2022 r. w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Pszowie odbył się 
V Pszowski Przegląd Pieśni i 
Piosenki Patriotycznej pod pa-
tronatem Senator Ewy Gawędy 
oraz honorowym patronatem 
ks. profesora Jerzego Szymika. 

W przesłuchaniach wzięło 
udział ponad 160 uczestników 
w kategoriach klas I – III, IV – 
VI i VII – VIII. Wśród nich nie 
zabrakło również uczniów goł-
kowickiej szkoły, którzy wspa-
niale zaprezentowali swoje 

umiejętności wokalne. W kate-
gorii klas I – III wystąpiła Lena 
Ptaszyńska z klasy IIb, w kate-
gorii klas IV – VI szkołę repre-
zentowali Nina Skrobak, Adam 
Żymełka i Marek Majzner z kla-
sy Va oraz Małgorzata Musioł z 
klasy VIa. Natalia Długi z klasy 
VIIIa, a także Zuzanna Karasek 
i Magdalena Szmańda z klasy 
VIIIb zaprezentowały swoje 
umiejętności wokalne w katego-
rii klas VII – VIII. Bogaty wybór 
pieśni i piosenek patriotycz-
nych dostarczył widzom wielu 

wzruszeń. Jury miało nie lada 
trudną decyzję do podjęcia, 
ponieważ wykonawcy prezen-
towali bardzo wysoki i wyrów-
nany poziom. 

8 listopada odbyła się uroczy-
sta Gala Laureatów Przeglądu 
– ogłoszenie wyników i wręcze-
nie nagród, a laureaci zaszczy-
cili audytorium koncertem 
swoich zwycięskich aranżacji. 
Wśród nich znalazła się uczen-
nica naszej szkoły Natalia Dłu-
gi, która w swojej kategorii za 
niezwykłe wykonanie utworu 

„Mury” zdobyła I miejsce i na 
zaproszenie Senator Ewy Ga-
wędy pojedzie na wycieczkę 
do Warszawy. Jury doceniło 
także występ Adama Żymełki. 
Za piękne wykonanie piosenki 
„Piechota” Adam otrzymał wy-
różnienie. 

Wszystkim naszym uczniom 
gratulujemy występów, nagro-
dzonym sukcesu oraz życzymy 
dalszych dokonań na niwie ar-
tystycznej.

Nauczyciele muzyki: 
Krystyna Kelner i Grzegorz Wolny

Weronika Tomala odwiedziła 
Gminną Bibliotekę Publiczną

Spotkanie z Weroniką Tomalą poprowadziła Barbara Prachowska
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W drodze do Polski – losy Śląska po powstaniach
scowościach. Z ogromną rado-
ścią przyjęliśmy wiadomość, że 
uczeń klasy IV a, Jakub Kiełbasa 
został zwycięzcą tego konkur-
su, a jego kolega z klasy, Jakub 
Penkała otrzymał wyróżnienie. 
Uroczyste wręczenie nagród od-
było się w sobotę 5 listopada w 
Muzeum Czynu Powstańczego 
w Górze Świętej Anny. Chłopcy 
wzięli udział w tej uroczystości 
razem ze swoimi rodzinami i 
przy okazji zwiedzili muzeum. Z 
pewnością to wydarzenie pozo-
stanie w ich pamięci na dłuższy 
czas. Serdecznie gratulujemy! 

 Anna Laskowska

zostały przygotowane z wielkim 
rozmachem, a ich symbolem sta-
ły się bramy powitalne budowa-
ne na wzór łuków triumfalnych. 
Nawiązując do tych wydarzeń 
Muzeum Czynu Powstańczego 
w Górze Świętej Anny zorgani-
zowało konkurs plastyczny „W 
drodze do Polski – losy Śląska po 
powstaniach”, którego zadaniem 
było przygotowanie pracy pla-
stycznej przedstawiającej bramy 
stawiane z okazji uroczystości ob-
jęcia przez Polskę przyznanej jej 
części Górnego Śląska, które od-
były się od 20 czerwca do 4 lipca 
w górnośląskich miastach i miej-

Jakub Kiełbasa i Jakub Penkała 
– laureaci konkursu „W drodze 
do Polski – losy Śląska po 
powstaniach”


