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Szkoła Podstawowa im. por. 
pil. Franciszka Surmy w Goł-
kowicach była organizatorem 
Gminnego Konkursu Plastycz-
nego „Pocztówka z naszej gmi-
ny dla Franciszka Pieczki”. 
Podsumowanie konkursu, pod 
patronatem honorowym Wój-
ta Gminy Godów, odbyło się 16 
grudnia.

Zmarły kilka miesięcy 
temu wybitny aktor, Honoro-
wy Obywatel Gminy Godów 
Franciszek Pieczka, choć od 
lat mieszkał w Warszawie, to 
zawsze podkreślał swoje przy-
wiązanie do swojego miejsca 
urodzenia, do swojego rodzin-
nego Godowa. – On nigdy nie 
wstydził się tego skąd pocho-
dził, zawsze podkreślał, że jest 
stąd. Chcieliśmy Was drodzy 
uczniowie, poprzez ten kon-
kurs zainspirować, że nie nale-
ży wstydzić się swojego miejsca 
pochodzenia. Mamy nadzieję, 
że kiedy już dorośniecie, kie-
dy wyjdziecie w świat, nigdy 
nie zapomnicie skąd jesteście 
– powiedziała nauczycielka 
Krystyna Kelner, która wspól-
nie z Justyną Jankowską zorga-

Podsumowanie konkursu „Pocztówka 
z naszej gminy dla Franciszka Pieczki”

Laureaci konkursu, którzy byli obecni na podsumowaniu wyników

nizowała konkurs. – Mamy w 
gminie tyle pięknych miejsc, 
które niekoniecznie są znane, 
a mogłyby zostać wizytów-
kami naszej gminy. Warto się 
nimi chwalić – dodała Krysty-
na Kelner.

Prace nadesłane przez 
uczniów szkół podstawowych z 
naszej gminy oceniało jury zło-
żone z uczestniczek warsztatów 
artystycznych Art-Pompownia 
w Godowie pod przewodnic-
twem Doroty Welcel. Oceny 

dokonano w trzech kategoriach 
wiekowych. W kategorii klas 
I-III najwyżej oceniono pracę 
Agaty Macury z klasy I SP w 
Gołkowicach. Miejsce 2. zajęła 
Milena Hejna, uczennica klasy 
I SP w Gołkowicach, a miejsce 
3. zajęła Martyna Tomala klasy 
II SP w Skrzyszowie. Wyróż-
nienie w tej kategorii wiekowej 
otrzymał Jakub Stoszek z klasy 
I SP w Skrzyszowie.

W kategorii klas IV-VI pierw-
sze miejsce przyznano Judycie 

Mendreli z klasy IV SP w Gołko-
wicach. Miejsce 2. zajęła Alek-
sandra Kawalec z klasy VI SP 
w Gołkowicach, zaś miejsce 3. 
zajęła Katarzyna Gwóźdź z kla-
sy VI SP w Godowie. Wyróżnio-
no pracę Małgorzaty Honisz z 
klasy IV SP w Krostoszowicach.

W kategorii klas VII-VIII naj-
wyżej oceniona została praca 
Bartosza Kasperuka, ucznia 
klasy VII SP w Krostoszowi-
cach. Miejsce 2. zajął Michał 
Serwotka z klasy VIII SP w 
Gołkowicach, zaś miejsce 3. 
przyznano Nadii Sokołowskiej 
z klasy VIII SP w Gołkowicach. 
Ponadto wyróżniono pracę We-
roniki Pękały z klasy VIII SP w 
Skrzyszowie.

Gratulacje laureatom konkur-
su złożył Wójt Gminy Godów 
Mariusz Adamczyk, który po-
chwalił artystyczny talent oraz 
pomysłowość zwycięzców.

Podsumowaniu konkursu 
towarzyszył krótki koncert ko-
lęd i pastorałek w wykonaniu 
uczniów SP Gołkowice: Magda-
leny Szmańdy, Niny Skrobak, 
Leny Ptaszyńskiej i Adama Ży-
mełki. (a)

Punkt Informacji Turystycznej 
w Gołkowicach wyróżniony
Certyfikacja Informacji Tu-

rystycznej w Polsce stanowi 
ważny element realizowanej 
przez Polską Organizację 
Turystyczną polityki zarzą-
dzania jakością standardu Pol-
skiego Systemu Informacji 
Turystycznej. Opiera się na 4 
kategoriach. W zależności od 
spełnianych kryteriów, jednost-
kom świadczącym usługi infor-
macji turystycznej nadawane 
są 1, 2, 3 lub 4 gwiazdki. Dru-
gą gwiazdkę otrzymał właśnie 
Punkt Informacji Turystycznej 
w Gołkowicach, działający w 
budynku Ośrodka Kultury.

 Celem prowadzenia certyfika-
cji informacji turystycznej jest:
• zapewnienie odpowiedniej 

jakości i standardu obsługi tu-

rystów przez jednostki infor-
macji turystycznej,

• rozwój narodowej sieci jedno-
stek informacji turystycznej 
współpracujących na pozio-
mie lokalnym, regionalnym i 
krajowym,

• udostępnianie informacji tury-
stycznej środkami elektronicz-
nymi.
Druga gwiazdka przyznana 

przez Polską Organizację Tu-
rystyczną Punktowi w Gołko-
wicach oznacza bardzo dobry 
poziom świadczonych usług w 
obszarze informacji turystycz-
nej na poziomie wymogów dla 
tej kategorii przy jednoczesnym 
spełnieniu wymogów określo-
nych w kryteriach. Gratuluje-
my! (a)

W Punkcie Informacji Turystycznej w Gołkowicach dostępne 
są publikacje, broszury oraz foldery i mapy z miejscami, 

które warto odwiedzić. Zarówno te znajdujące się w gminie Go-
dów, jak i najbliższej okolicy, w tym także w Czechach. W Punkcie 
dostępne w sprzedaży są także publikacje GCKSiT w Godowie. W 
styczniu w Punkcie pojawił się „Pomysłownik turystyczny”, czyli 
nowa odsłona przewodnika po Krainie Górnej Odry.

Punkt Informacji Turystycznej działa w Ośrodku Kultury w Gołkowicach
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Podczas grudniowych obrad 
Rada Gminy w Godowie uchwa-
liła budżet gminy na 2023 r.  Po-
nad 26 mln zł trafi na zadania, 
które poprawią komfort życia w 
gminie – budowę przedszkoli, 
kanalizacji sanitarnych i desz-
czowych, dróg. – To budżet trud-
ny do realizacji. Najważniejsze 
źródło dochodów, czyli udziały 
gmin w podatku dochodowym, 
wskutek zmian podatkowych 
jest niższe niż przed rokiem. 
Mimo to, dzięki rozsądnej po-
lityce finansowej, nasza gmina 
jest w stosunkowo dobrej sytu-
acji – podkreślił Wójt Gminy 
Godów Mariusz Adamczyk.

Niższe dochody
Budżet został uchwalony 22 

grudnia 13 głosami za, przy 1 
głosie wstrzymującym się. Pro-
gnozowane dochody gminy w 
2023 r. zostały oszacowane na 
kwotę 72 mln 428 tys. zł. Do tej 
pory najważniejszą pozycją po 
stronie dochodów były udziały 
gminy w podatku dochodowym 
od osób fizycznych. W 2022 r. 
wynosiły one 18 mln 785 tys. zł. 
Wskutek zmian podatkowych, w 
przyszłym roku wpływy te mają 
być znacznie niższe i mają wy-
nieść 14 mln 246 tys. zł. – To aż 
o 4 mln 500 tys. zł mniej – przy-
pomniał przed głosowaniem 
uchwały budżetowej wójt Ma-
riusz Adamczyk. Tym samym 
największy wpływ do budże-
tu stanowić będzie subwencja 
oświatowa w kwocie 17 mln 

230 tys. zł.

Inwestycje, które popra-
wią komfort życia w gmi-
nie

Z kolei prognozowane wydat-
ki w 2023 r. mają wynieść 83 835 
715 zł, z tego aż 32% czyli około 
26,5 mln zł to wydatki inwesty-
cyjne, których realizacja popra-
wi komfort życia mieszkańców 
gminy. W większości będzie to 
kontynuacja zadań już rozpo-
czętych oraz tych, na które Gmi-
na pozyskała środki zewnętrzne. 
Najważniejsze inwestycje wraz 
z kwotami, które zaplanowano 
na ich realizację w 2023 r. to:
• budowa drogi do terenów in-

westycyjnych w Gołkowicach 
(kontynuacja zadania) – 2 mln 
834 tys. zł,

• budowa przedszkola w Łazi-
skach (kontynuacja zadania) 
– 8 mln 304 tys. zł,

• budowa oddziałów przed-
szkolnych przy SP w Krosto-
szowicach – 4 mln 300 tys. zł,

• budowa drogi – połączenie uli-
cy Szybowej z Olszyńską (kon-
tynuacja zadania) – 1 mln 683 
tys. zł,

• przebudowa budynku gmin-
nego (dawne przedszkole) w 
Skrzyszowie przy ul. 1 Maja – 
1 mln 132 tys. zł,

• projekt budowy Drogi Głównej 
Południowej – 252 tys. zł,

• budowa infrastruktury trenin-
gowej przy OSP w Łaziskach 
– 1 mln 576 tys. zł,

• budowa kanalizacji sanitarnej 

Ponad 26 mln zł na inwestycje ważne dla mieszkańców. 

Budżet na 2023 rok uchWalony

Radni podjęli uchwałę budżetową 22 grudnia

w Gołkowicach i Krostoszowi-
cach – 3 mln 200 tys. zł,

• termomodernizacja budynku 
w Godowie przejętego od po-
wiatu (kontynuacja zadania) 
– 1 mln 423 tys. zł,

• budowa kanalizacji deszczo-
wej na ul. Ks. Roberta Walla-
cha w Skrzyszowie – 645 tys. 
zł,

• dotacja dla powiatu na prze-
budowę ul. 1 Maja w Gołko-
wicach – 550 tys. zł,

• pozostałe zadania inwestycyj-
ne ujęte w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej stanowią 
kwotę – 586 tys. zł
Na część wyżej wymienionych 

zadań Gmina otrzyma dofinan-
sowanie zewnętrzne, które w 
2023 r. wyniesie co najmniej 11 
mln 100 tys. zł (1 mln 215 tys. zł 
to środki unijne, 9 mln 881 tys. 
zł to środki krajowe: Rządowy 

Fundusz Rozwoju Dróg, Pro-
gram Inwestycji Strategicznych 
Polski Ład).

Zadłużenie pod kontrolą
Deficyt budżetowy, będący 

wynikiem realizowanych inwe-
stycji, zaplanowano na kwotę 
11 mln 407 tys. zł. Źródłem po-
krycia deficytu będzie kredyt. 
Planowane zadłużenie gminy 
na koniec roku 2023 ma stano-
wić kwotę blisko 22 mln zł. W 
każdym z lat objętych prognozą 
spłaty długu, wskaźnik zadłuże-
nia zostaje zachowany z margi-
nesem bezpieczeństwa. Kwoty 
dotyczące zadłużenia mogą ulec 
zmianie, kiedy do budżetu mogą 
zostać wprowadzone dodatko-
we tzw. wolne środki. Ich kwota 
będzie znana po zakończeniu 
rozliczeń finansowych roku 
2022. (a)

Betlejemskie Światło Pokoju dotarło również do Gminy Godów
Tuż przed Świętami Bożego Na-

rodzenia przynieśli je harcerze 
1 Drużyny Harcerskiej „Wilcza 
Sfora” ze Skrzyszowa ze swoją 
opiekunką Anetą Witek. Świa-
tło zostało przekazane wójtowi 
Gminy Mariusz Adamczyk i prze-
wodniczącemu Rady Gminy An-
toniemu Tomasowi.

Do Godowa Betlejemskie Świa-
tło Pokoju trafiło z Betlejem przez 
Zakopane, skąd przywieźli go 
właśnie skrzyszowscy harcerze, 
za co im bardzo, ale to bardzo 
dziękujemy. (a)

Światło przekazali harcerze 1 Drużyny 
Harcerskiej „Wilcza Sfora” ze Skrzyszowa 
z opiekunką Anetą Witek Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju
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Artur Barciś w gminie Godów. Odwiedził młodych 
aktorów, spotkał się z mieszkańcami

W piątek 9 grudnia z mieszkańcami 
Gminy Godów spotkał się Artur Barciś 
– utalentowany aktor i reżyser, niezwy-
kła osobowość, człowiek wielu zalet i ta-
lentów. Podczas spotkania opowiedział o 
swoim życiu zawodowym, zwłaszcza swo-
jej drodze z łódzkiej filmówki do występów 
w spektaklach i filmach największych pol-
skich reżyserów teatralnych i filmowych.

Najpierw aktor odwiedził Ośrodek Kul-
tury w Gołkowicach, by zasiąść na widow-
ni podczas próby a także odpowiedzieć na 
pytania młodych aktorów Teatru Naszej 
Wyobraźni. Następnie w Ośrodku Kultury 
w Godowie publiczność miała okazję posłu-
chać opowieści Artura Barcisia, który opo-
wiedział o swoim dzieciństwie, początkach 
kariery, ważnych rolach filmowych, pracy 

w teatrze czy przy serialach. Nie zabrakło 
anegdot z życia zawodowego czy prywatne-
go. Mimo swojej niezaprzeczalnej popular-
ności, w swoich wypowiedziach sprawiał 
wrażenie człowieka niezwykle pokornego. 
Spotkanie poprowadził Artur Marcisz.

Artur Barciś pierwsze ważniejsze role 
na dużym ekranie zagrał w 1981 roku w 
„Znachorze” Jerzego Hoffmana i „Czło-
wieku z żelaza” Andrzeja Wajdy, pojawił 
się również w dziewięciu częściach „De-
kalogu” Krzysztofa Kieślowskiego. Grał u 
Wojciecha Marczewskiego czy Kazimie-
rza Kutza. Sympatię zdobył występując u 
boku Cezarego Żaka w komediowym se-
rialu „Miodowe lata”, wcielając się w rolę 
Tadeusza Norka i w popularnym „Ranczu”. 
W październiku 2021 r. ukazała się książka 

będąca zapisem szczerej i fascynującej roz-
mowy artysty z Kamilą Drecką pt. „Aktor 
musi grać, by żyć”, którą można było zaku-
pić podczas spotkania z aktorem.

Spotkanie z aktorem zorganizowane zo-
stało przez Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Godowie z pomocą Gminnego Centrum 
Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie w 
ramach cyklu „O literaturze bez granic”. Za-
danie realizowane zostało z projektu „Sy-
nergia – integracja społeczności i instytucji 
pogranicza Godowa i Petrovic u Karvine”, 
który współfinansowany jest ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego – Progra-
mu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 
2014-2020.

(a)

Artur Barciś odwiedził także młodych artystów z Teatru Naszej Wyobraźni oraz zespołu 
tanecznego Anava w Ośrodku Kultury w Gołkowicach 

Aktor przyjechał do naszej gminy na 
zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Godowie. Spotkanie odbyło się w Ośrodku 
Kultury w Godowie

Dodatek elektryczny został wprowadzo-
ny na podstawie ustawy z dnia 7 paździer-
nika 2022r. o szczególnych rozwiązaniach 
służących ochronie odbiorców energii 
elektrycznej w 2023 roku w związku z 
sytuacją na rynku energii elektrycznej. 
Mieszkańcy Gminy Godów wnioski o 
wypłatę dodatku elektrycznego mogą 
składać do 1 lutego 2023 r. w siedzibie 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dodatek elektryczny przysługuje odbior-
cy energii elektrycznej w gospodarstwie 
domowym, w przypadku gdy główne źró-
dło ogrzewania gospodarstwa domowego 
jest zasilane energią elektryczną.

Przez gospodarstwo domowe rozumie 
się osobę fizyczną samotnie zamieszkują-
cą i gospodarującą (gospodarstwo domowe 
jednoosobowe)  albo osobę fizyczną oraz 

osoby z nią spokrewnione lub niespokrew-
nione pozostające w faktycznym związku, 
wspólnie z nią zamieszkujące i gospoda-
rujące (gospodarstwo domowe wielooso-
bowe).

Wysokość dodatku elektryczny wynosi: 
1000,00zł (lub 1500,00zł w przypadku gdy 
zużycie energii elektrycznej w gospodar-
stwie domowym w tym samym miejscu za-
mieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 
5 MWh dołącza się rozliczenie z przedsię-
biorstwem energetycznym potwierdzające 
zużycie energii elektrycznej w 2021 r.).

Zgodnie z ww. ustawą jedna osoba może 
wchodzić w skład tylko jednego gospodar-
stwa domowego. W przypadku, gdy wnio-
sek o wypłatę dodatku elektrycznego dla 
gospodarstwa domowego wieloosobowe-
go złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek 

ten przyznawany jest wnioskodawcy, który 
złożył taki wniosek jako pierwszy.

Przyznanie dodatku elektrycznego nie 
wymaga wydania decyzji. Na wskazany 
przez wnioskodawcę adres poczty elektro-
nicznej przesyła się informację o przyzna-
niu dodatku elektrycznego lub informację 
można odebrać osobiście.

Wnioski można składać: w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Godo-
wie przy ul. 1 Maja 66 od poniedziałku 
do piątku w godzinach 7:00-15:00. Wszel-
kie dodatkowe informacje można uzyskać 
telefonicznie w GOPS Godów pod numera-
mi tel.  32 4727733, 32 4767011. Formularz 
wniosku wraz z klauzulą RODO można po-
brać na stronie internetowej GOPS Godów.

(a)

Wniosek o dodatek elektryczny złóż w GOPs Godów do 1 lutego
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Informację o przyznaniu 
środków przekazał w piątek 9 
grudnia sekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Sportu i Turystyki, 
pełnomocnik rządu do spraw 
rozwoju sportu dzieci i młodzie-
ży Arkadiusz Czartoryski. Stało 
się to przy okazji jubileuszowych 
obchodów 90-lecia LKS Gwiaz-
da Skrzyszów. Wiceminister 
przyjechał do Gminy Godów 

na zaproszenie radnego Sejmi-
ku Województwa Śląskiego Ja-
rosława Szczęsnego oraz klubu 
Gwiazda Skrzyszów.

W Ministerstwie Sportu i Tu-
rystyki, w latach 2015 – 2023 
nakłady na sport wzrosną z kil-
kuset milionów złotych do trzech 
i pół miliarda złotych. – Proszę 
zwrócić uwagę, jak ogromny 
mamy wzrost pieniędzy na sport, 

zwłaszcza sport dzieci i młodzie-
ży, w tym na inwestycje. Nie jest 
to przypadek, bo całe środowi-
sko naukowe potwierdza, że po 
pandemii trzeba dużego wysił-
ku, aby dzieci i młodzież mieli 
warunki do uprawiania sportu 
– podkreślił wiceminister Adam 
Czartoryski. Jak dodał, Minister-
stwo Sportu i Turystyki chce 
wspierać inwestycje zwłaszcza 

Rada Gminy w Godowie, 
na wniosek Rady Sołeckiej 
Skrzyszowa, podjęła podczas 
listopadowej sesji uchwałę 
o nadaniu boisku sportowe-
mu w Skrzyszowie imienia 
Łucjana Wnuka, wielolet-
niego prezesa honorowego 
Gwiazdy Skrzyszów.

Uchwała została podjęta jed-
nomyślnie. Od tej więc pory 
boisko piłkarskie Gwiazdy 
Skrzyszów nosi imię Łucjana 
Wnuka. Stało się tak na wnio-
sek członków Rady Sołeckiej 
Skrzyszowa, którzy w sierp-
niu zwrócili się do Rady 
Gminy ze stosowną prośbą 
w tej sprawie. W uzasadnie-
niu prośby podano, iż zmarły 
w 2021 r. Łucjan Wnuk był 

wieloletnim honorowym Pre-
zesem Klubu LKS Gwiazda 
Skrzyszów oraz jego głównym 
sponsorem i darczyńcą, co 
wpływało na rozwój piłki noż-
nej w sołectwie Skrzyszów 
oraz popularyzację tej dys-
cypliny sportu wśród dzieci 
i młodzieży.

Należy podkreślić, że wnio-
sek Rady Sołeckiej Skrzy-
szowa został poprzedzony 
podjęciem uchwały Walnego 
Zebrania Członków LKS 
Gwiazda Skrzyszów z dnia 
24 kwietnia 2022 r., w któ-
rej wyrażono wolę nada-
nia obiektowi sportowemu 
w Skrzyszowie imienia Łucja-
na Wnuka. 

 (a)

Gmina pozyskała 962 tys. zł 
z programu „sportowa Polska”
 
Gmina Godów pozyska-
ła dodatkowe środki na 
refundację budowy sali 
gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej w Skrbeńsku. 
Do budżetu gminy trafi 962 
584 zł. Środki zostały przy-
znane przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki w ramach 
programu „Sportowa Pol-
ska”. Wniosek o przyznanie 
dotacji Gmina Godów złoży-
ła jeszcze w trakcie budowy 
sali gimnastycznej. Wójt Gminy Godów Mariusz Adamczyk odebrał czek na 962 tys. zł z 

przeznaczeniem na refundację budowy sali gimnastycznej w Skrbeńsku

w mniejszych miejscowościach. 
Wójt Gminy Godów podzięko-

wał za przyznaną dotację w wy-
sokości prawie miliona złotych. 
– Dziękuję za wsparcie ze stro-
ny radnego Jarosław Szczęsnego, 
senator Ewy Gawędy oraz posła 
Grzegorza Matusiaka – mówi 
Mariusz Adamczyk. Wójt Gmi-
ny Godów liczy, że w przyszłości 
uda się pozyskać kolejne dotacje 
z programu „Sportowa Polska”. – 
Musimy jeszcze wyremontować 
bieżnię lekkoatletyczną w Godo-
wie – powiedział wójt.

Dofinansowanie pozyskane 
w ramach programu „Sportowa 
Polska” nie jest pierwszym, jakie 
nasza gmina pozyskała na budo-
wę sali gimnastycznej w Skrbeń-
sku. Wcześniej pozyskaliśmy 901 
000 zł z Funduszu przeciwdzia-
łania COVID-19 dla gmin i po-
wiatów, Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. Całkowita 
zaś wartość inwestycji w Skrbeń-
sku wyniosła 4 647 529 zł.

(a)

Podczas grudniowej sesji 
Rady Gminy w Godowie, 
Wójt Gminy Godów Mariusz 
Adamczyk złożył podzięko-
wania dla wszystkich jed-
nostek OSP z terenu gminy 
Godów za pomoc udzielaną 
przez te jednostki uchodź-
com z Ukrainy.

Wójt Gminy słowa po-
dziękowań dla strażaków
-ochotników skierował do 
Komendanta Gminnego 
OSP Zbigniewa Radeckiego. 
– Składam na Pana ręce po-
dziękowania dla wszystkich 
jednostek OSP z terenu gmi-
ny – powiedział wójt.

Szczególne podziękowania 
Wójt Gminy Godów skierował 
do strażaków z OSP Godów. 
– Za pomoc kwaterunkową 
chcemy podziękować jed-

nostce OSP Godów na czele 
z jej prezesem Krzysztofem 
Krzyżokiem. Praktycznie od 
samego początku wybuchu 
wojny na Ukrainie aż do koń-
ca listopada, a więc przez 9 
miesięcy, strażacy z Godowa 
udostępniali lokal swojej re-
mizy na potrzeby uchodźców 
– podkreślił Mariusz Adam-
czyk. Od początku marca w 
remizie OSP Godów przeby-
wało 18 uchodźców z Ukra-
iny – kobiet z dziećmi.

W grudniu na terenie gmi-
ny przebywało 103 uchodź-
ców z Ukrainy, w tym 10 
w obiektach gminnych. W 
szczytowym okresie, wiosną 
2022 r. na terenie gminy prze-
bywało około 230 uchodźców 
z Ukrainy.

 (a)

Wójt dziękuje strażakom 
za pomoc uchodźcom

Łucjan Wnuk patronem 
boiska piłkarskiego 
w Skrzyszowie
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Pamiętają o prezesie ho-
norowym

To właśnie uhonorowanie ś.p. 
Łucjana Wnuka stało się jed-
nym z najważniejszych wyda-
rzeń oficjalnej części obchodów 
jubileuszu, którą poprzedziła 
Msza św. w intencji klubu i osób 
z nim związanych, odprawiona 
w kościele pw. Michała Archa-
nioła w Skrzyszowie, przez ks. 
Witolda Tatarczyka.

Już na sali Gościńca Orła Bia-
łego w Skrzyszowie, gdzie odby-
ła się uroczystość, Wójt Gminy 
Godów Mariusz Adamczyk i 
Przewodniczący Rady Gminy w 
Godowie Antoni Tomas przypo-
mnieli, że uchwałą Rady Gminy 
28 listopada 2022 roku boisko 
w Skrzyszowie otrzymało imię 
Łucjana Wnuka. Następnie 
senator Ewa Gawęda w towa-
rzystwie wiceministra sportu 
i turystyki Arkadiusza Czarto-
ryskiego oraz radnego Sejmi-
ku Województwa Śląskiego, a 
zarazem sekretarza Gwiazdy 
Skrzyszów Jarosława Szczę-
snego i Wójta Gminy Godów 
Mariusza Adamczyka wręczyła 
wdowie po zmarłym, Danucie 
Wnuk przyznaną, Łucjanowi 
Wnukowi jeszcze za jego ży-
cia, przez Ministerstwo Sportu 
Złotą Odznakę „Za Zasługi dla 
Sportu”.

Życzenia w imieniu spo-
łeczności Gminy Godów

Wójt Gminy Godów Mariusz 
Adamczyk pogratulował skrzy-
szowskiemu klubowi pięknego 
jubileuszu, wskazując jak waż-
ną społecznie pełni on rolę. – 
Poprzez sport wychowujecie 
młodych ludzi, życzę byście to 
nadal skutecznie robili – po-
wiedział Wójt Gminy Godów, 
który wspólnie z Przewodni-
czącym Rady Gminy Antonim 

lks Gwiazda skrzyszów 
świętował 90-lecie!
Włodarze gminy, wiceminister sportu i turystyki, parlamentarzyści, obecni i byli zawodnicy oraz 
działacze, przyjaciele i sponsorzy uczestniczyli w oficjalnych uroczystościach związanych z 90-leciem 
klubu LKS-u Gwiazda Skrzyszów, które odbyły się w piątek 9 grudnia. Najczęściej jednak wspominano 
tego, który być już nie mógł, zmarłego w 2021 r. Łucjana Wnuka, byłego honorowego prezesa Gwiazdy.

Tomasem wręczył zawodnikom 
klubu okazały puchar za zwy-
cięstwo w tegorocznej edycji 
Gminnego Turnieju o Puchar 
Wójta. Z kolei na ręce preze-
sa Surowca trafił kosz słodkości 
dla młodych zawodników oraz 
czek finansowy na drobniejsze 
klubowe wydatki.

Z kart historii
Uroczystość poprowadzili 

prezes Gwiazdy Krzysztof Su-
rowiec oraz Joanna Bonarek, 
dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Skrzyszowie i zarazem kierow-
nik sekcji szachów Gwiazdy 
Skrzyszów, która przedstawiła 
zarys historii klubu, opracowa-
ny w oparciu o wycinki praso-
we, kroniki i materiały zebrane 
głównie przez Bernarda Oślizło. 
Przypomniała, że pierwszym 
prezesem klubu był Józef Da-
mec, pierwszy zarząd składał 
się jeszcze z sekretarza Józefa 
Oślizło i skarbnika Ignacego 
Mizi. Multimedialny zapis wy-
darzeń 90-lecia, przygotowany 
przez ucznia SP w Skrzyszowie 
Wiktora Walę, zawierał infor-
macje o sukcesach i ciekawost-
kach dotyczących Gwiazdy, o 
budowanym w czynie społecz-
nym boisku i hali oraz o wszyst-
kich sekcjach działających w 
skrzyszowskim klubie.

Uhonorowano zasłużo-
nych

Bardzo ważnym elementem 
obchodów było uhonorowanie 
osób szczególnie zasłużonych 
dla klubu – działaczy, zawod-
ników, sponsorów, przyjaciół 
klubu. Ministerialne odznaki 
wręczył wiceminister Czartory-
ski. Złote Odznaki „Za Zasługi 
dla Sportu” otrzymali: Bernard 
Oślizło, Andrzej Hudek i Ma-
rek Cudnowski. Srebrne Od-

Uroczystość poprowadzili prezes Gwiazdy Krzysztof Surowiec oraz 
Joanna Bonarek, dyrektor Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie i zarazem 
kierownik sekcji szachów Gwiazdy Skrzyszów

Gratulacje w imieniu ŚlZPN przekazał Wiceprezes Podokręgu Rybnik i 
członek Zarządu ŚlZPN Leszek Brzoza

Wójt Gminy Godów Mariusz Adamczyk i Przewodniczący Rady Gminy w 
Godowie Antoni Tomas złożyli życzenia w imieniu społeczności Gminy. 
Podkreślili wielką rolę Gwiazdy Skrzyszów w wychowaniu młodego 
pokolenia. 
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Jak co roku, przed Świętami 
Bożego Narodzenia, Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Godowie, dostarczył paczki 
świąteczne do samotnych se-
niorów.

Pięćdziesiąt paczek żywno-
ściowych z produktami od 
lokalnych sprzedawców i pro-
ducentów żywności, trafiło 

do osób starszych, samotnych 
i najuboższych, których pro-
blemy zostały zdiagnozowane 
wcześniej przez pracowników 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Godowie.  – Przed 
pandemią organizowaliśmy dla 
takich osób spotkania wigilijne. 
Nadal mamy stan zagrożenia 
pandemicznego, a są to z regu-

ły osoby starsze, dlatego w tym 
roku ponownie dostarczyliśmy 
im paczki żywnościowe – wy-
jaśnia Mirela Tront, kierownik 
GOPS Godów.

Paczki ufundowała Gmina 
Godów. – Pamiętamy o tych 
starszych osobach, które być 
może same spędzą okres Świąt 
a przynajmniej znaczną ich 

część, o tych których być może 
nie stać na to, by na ich stole 
wigilijnym było tradycyjnie 
dwanaście potrwa. Chcemy, by 
mieli choć odrobinę poczucia, 
że ktoś o nich pamięta, ktoś ich 
wspomina, ktoś się o nich trosz-
czy – mówi Wójt Gminy Godów, 
Mariusz Adamczyk.

 (a)

znaki „Za Zasługi dla Sportu” 
otrzymali: Krzysztof Surowiec, 
Henryk Kruczek i Marek Sitek, 
a Brązową Odznakę „Za Zasłu-
gi dla Sportu” wręczono Jarosła-
wowi Szczęsnemu.

Wyróżnienia przyznane przez 
Polski Związek Piłki Nożnej 
wręczył Wiceprezes Podokręgu 
Rybnik Leszek Brzoza. Srebrny 
Medal „Za Wybitne Osiągnię-
cia w Rozwoju Piłki Nożnej” 
otrzymał Rajmund Durczok. Z 
kolei Złote Odznaki Honorowe 
PZPN-u otrzymali: Eugeniusz 
Brzemia, Piotr Dróżdż, Tomasz 
Dróżdż, Henryk Sienkiewicz 
i Krzysztof Surowiec. Srebr-
ną Odznakę Honorową PZPN 
otrzymał Adam Kwiatkowski, 
a Brązową Odznakę Honoro-
wą PZPN otrzymali Mariusz 
Adamczyk i Marek Sitek. Złote 
Odznaki Honorowe Śląskiego 
Związku Piłki Nożnej otrzy-
mali: Jerzy Cudnowski, Edwin 
Koralewski, Wojciech Oślizło, 
Edyta Sitek, Zygmunt Skupień, 
Mirosław Stabla, Jarosław 
Szczęsny i Robert Żbikowski. 
Srebrne Odznaki Honorowe 

ŚZPN przyznano: Kamilowi 
Chrobokowi, Grzegorzowi Por-
wołowi i Mateuszowi Woźnicy, 
a Brązowe Odznaki Honorowe 
ŚZPN otrzymali: Joanna Bona-
rek, Marian Chrobok, Krystian 
Sitek, Krzysztof Skrzyszowski, 
Kacper Surowiec, Adam Szeliga 
i Tomasz Tomiczek.

Życzenia i upominki Gwieź-
dzie złożyli również parlamen-
tarzyści – senator Ewa Gawęda 
i poseł Krzysztof Gadowski, 
członek zarządu ŚlZPN Leszek 
Brzoza, wiceprezes Śląskie-
go Związku Tenisa Stołowego 
Roman Fajkus, wiceprzewod-
niczący Rady Powiatu wodzi-
sławskiego Robert Wala, sołtys 
Skrzyszowa Roman Marcol, 
przedstawiciele OSP Skrzyszów 
i proboszcz parafii w Skrzyszo-
wie, ks. Witold Tatarczyk.

Tenis stołowy ważną czę-
ścią historii Gwiazdy

Podczas uroczystości przy-
pomniano wielokrotnie, że 
Gwiazda to klub wielosekcyj-
ny. Największe sukcesy święci 
sekcja tenisa stołowego, która 

formalnie istnieje od 1957 r., a 
obecnie występuje w grupie A 
II ligi mężczyzn. Wiceprezes 
ŚlZTS Roman Fajkus wręczył 
odznaki Polskiego Związku 
Tenisa Stołowego oraz Śląskie-
go Związku Tenisa Stołowego 
zasłużónym tenisistom i dzia-
łaczom sekcji. Złotą Odznakę 
Honorową PZTS otrzymał Ja-
rosław Kolekta. Srebrną Odzna-

kę Honorową PZTS otrzymał 
Krzysztof Surowiec. Złote Od-
znaki Honorowe ŚlZTS otrzy-
mali Filip Jabłoński i Sebastian 
Juzek, z kolei Brązowe Odznaki 
Honorowe ŚlZTS otrzymali Ka-
mil Smołka i Bartosz Pustołka.

W Gwieździe działają jeszcze 
sekcja szachowa (reaktywowa-
na w 2022 r.) oraz sekcja moto-
rowa. (a)

Paczki dla samotnych seniorów

Dane statystyczne dotyczące mieszkańców gminy Godów na dzień 31.12.2022 r.

SOŁECTWO
LICZBA LUDNOŚCI KOBIETY MĘŻCZYŹNI URODZENIA ZGONY

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022

GODÓW 1 851 1 829 958 948 893 881 10 13 26 33

GOŁKOWICE 4 032 4 061 2 051 2 057 1981 2 004 40 31 54 29

KROSTOSZOWICE 1 059 1 073 531 537 528 536 8 12 17 10

ŁAZISKA 1 719 1 702 922 914 797 788 9 12 27 21

PODBUCZE 199 194 99 97 100 97 2 2 3 3

SKRBEŃSKO 993 996 516 517 477 479 16 7 13 5

SKRZYSZÓW 3 690 3 678 1 894 1 891 1796 1 787 33 21 53 52

RAZEM 13 543 13 533 6 971 6 961 6 572 6 572 118 98 193 153

Liczba aktów małżeństwa sporządzonych w USC Godów 64 w tym:  wyznaniowe 51, cywilne  9, transkrypcja (akt zagraniczny wpisany do pol-
skich ksiąg) 4, liczba aktów zgonu sporządzonych w USC Godów  101 w tym: transkrypcja (akt zagraniczny wpisany do polskich ksiąg)  5, liczba 
aktów urodzenia sporządzonych w USC Godów  4 w tym: transkrypcja (akt zagraniczny wpisany do polskich ksiąg) 4

Danuta Wnuk, wdowa po Łucjanie Wnuku odebrała z rąk senator Ewy 
Gawędy przyznaną jeszcze za życia swego męża, przez Ministerstwo 
Sportu Złotą Odznakę „Za Zasługi dla Sportu”.
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Chociaż na ten moment (poło-
wa stycznia) śniegu w naszym 
regionie brak, to nie oznacza 
to, że w ogóle już nie popró-
szy. Toteż chcemy przedstawić 
mieszkańcom kilka wyjaśnień 
dotyczących zimowego utrzy-
mania dróg, w odniesieniu 
zwłaszcza do obfitych opadów 
śniegu, które miały miejsce 
w połowie grudnia. Według 
danych meteorologicznych 
pokrywa śnieżna w naszym 
regionie wynosiła wówczas od 
25 do 30 cm. Rodziło to okre-
ślone utrudnienia na drogach, 
z którymi wszyscy musieliśmy 
się mierzyć, a o których niekie-
dy nas informowaliście. 

Jedna gmina, dwóch ad-
ministratorów dróg

Na wstępie warto zauważyć, 
że na terenie gminy znajdują 
się zarówno drogi gminne ad-
ministrowane przez Gminę 
Godów, jak i drogi powiatowe 
administrowane przez Powiato-
wy Zarząd Dróg w Syryni. Łącz-
na ilość dróg gminnych wynosi 
prawie 75 km. Na terenie gminy 
znajduje się również prawie 27 
km dróg powiatowych. Do ak-
cji zimowego utrzymania dróg 
gminnych, a więc administro-
wanych przez Gminę Godów 
zaangażowanych jest w tym se-
zonie zimowym dwanaście płu-
gów, należących do czterech, 
wybranych przez gminę w po-
stępowaniach przetargowych, 
podmiotów, które do tych postę-
powań zdecydowały się przystą-
pić. Mimo dokładanych starań, 
nie jest możliwe, żeby w jed-
nym momencie dostępne pługi 

odśnieżyły od razu wszystkie 
drogi. Rozumiejąc utrapienia 
jakie niosą – zwłaszcza kie-
rowcom – ze sobą intensywne 
opady śniegu, przypominamy, 
że obficie padający śnieg po-
woduje, że droga raz odśnieżo-
na, wkrótce ponownie wymaga 
ponowienia tej czynności. Tam 
gdzie stwierdziliśmy sami lub 
po interwencji mieszkańców 
niedociągnięcia ze strony wyko-
nawców, tam podejmowaliśmy 
interwencje.

Dlaczego jeżdżą z podnie-
sionym pługiem?

Sygnalizowane sytuacje, że 
ktoś widział jak pługopiaskar-
ka przejeżdżała z podniesiony 
pługiem, są w miarę możliwości 
weryfikowane. Zasadniczo zda-
rza się tak zazwyczaj jedynie w 
sytuacji dojazdu pługu do swo-
jego rejonu odśnieżania. Pług 
zadysponowany np. przez ad-
ministratora drogi powiatowej 
do odśnieżenia danego rejonu 
dróg powiatowych, nie odśnie-
ży w trakcie dojazdu do swoje-
go rejonu niejako „po drodze”, 
dróg gminnych. Tak samo pług, 
który ma odśnieżać drogi w Go-
dowie czy Łaziskach, nie będzie 
w trakcie dojazdu do wyzna-
czonego rejonu odśnieżał dro-
gi powiatowej w Gołkowicach. 
Oznaczałoby to przede wszyst-
kim stratę czasu. Pług odśnieża-
jący „po drodze” nie swój rejon, 
z opóźnieniem przystąpiłby do 
realizacji swojego docelowego 
zadania.

Ponadto należy pamiętać, że 
operatorzy pługopiaskarek roz-
liczani są z roboczogodzin zre-

alizowanych w wyznaczonych 
im przez administratorów dróg 
rejonach pracy. Toteż trudno 
oczekiwać, że któryś z nich bę-
dzie realizował zadania nie w 
swoim rejonie.

Czy możliwe jest podno-
szenie pługa przy wjaz-
dach na posesję?

Zdarza się, że mieszkańcy 
denerwują się faktem, że pług 
zaśnieżył dopiero co odśnie-
żony wjazd na posesję. Nieste-
ty operatorzy pługów nie są w 
stanie podnosić pługa przy każ-
dym wjeździe do posesji, tak 
by nie zaśnieżyć wjazdów na 
posesję. Mieszkamy w terenie 
gęstej zabudowy. Łatwo więc 
sobie wyobrazić jak wyglądały-
by tak odśnieżone drogi (dźwi-
gnij pług-opuść, dźwignij-opuść 
przy każdym wjeździe) i ile ta-
kie odśnieżanie zajęłoby czasu. 
Tłumaczenie, że można odśnie-
żać „na drugą stronę ulicy” też 
nie wytrzymuje krytyki, bo na 
drugiej stronie ulicy zazwyczaj 
również znajdują wjazdy na po-
sesję, a ponadto nadal ważny 
jest czynnik czasu.

Zaśnieżone chodniki
Zdecydowana większość 

chodników na terenie gmi-
ny znajduje się przy drogach 
powiatowych. Codziennie w 
trakcie opadów, również po 
sygnałach otrzymywanych 
przez mieszkańców, gmina in-
terweniowała w Powiatowym 
Zarządzie Dróg o ich należy-
te utrzymanie. Należy jednak 
mieć na uwadze, że przy tak 
obfitych opadach śniegu, jakich 

doświadczyliśmy np 16 grudnia 
(około 15 cm), nie zawsze jest to 
możliwe. Priorytetem dla służb 
drogowych jest należyte utrzy-
manie dróg. Śnieg odgarniany 
z jezdni, siłą rzeczy trafia na 
sąsiadujące z jezdnią chodniki. 
Trudno oczekiwać, że w jed-
nym czasie odśnieżone zostaną 
zarówno drogi, jak i chodniki. 
Ponadto bywa, że po obfitych 
opadach śniegu chodniki są tak 
mocno zasypane śniegiem, rów-
nież tym odgarniętym z dróg, że 
niekiedy sprzęt do odśnieżania 
chodników, po prostu nie da so-
bie rady z tak ogromną ilością 
śniegu. Wtedy pozostają łopaty 
i siła mięśni, a takie odśnieża-
nie trwa długo. Przypominamy 
zarazem, że jeśli chodnik przy-
lega do posesji (jej granicy), to 
obowiązkiem właściciela tej po-
sesji jest zadbanie o to, by chod-
nik był utrzymany w należytym 
stanie.

Odśnieżanie placów i par-
kingów

Podmioty odpowiedzialne za 
utrzymanie dróg gminnych, w 
pierwszej kolejności zajmują 
się drogami. W sytuacji bardzo 
obfitych opadów odśnieżanie 
parkingów przy sklepach czy 
kościołach możliwe jest dopiero 
po oczyszczeniu dróg. Ponadto 
przypominamy, że w pierwszej 
kolejności za odśnieżanie np. 
parkingów odpowiedzialni są 
ich administratorzy. 

Na koniec prosimy, by przy 
każdych opadach śniegu, na 
drogach wykazać się ostrożno-
ścią oraz cierpliwością. 

(a)

Wyjaśnienia dotyczące zimowego utrzymania dróg

kolędowanie 
ze Spokobabkami

W Wigilię Świąt Bożego 
Narodzenia o godzinie 23:30 
przed mszą świętą zwaną Pa-
sterką w kościele pw. Świętego 
Michała Archanioła w Skrzy-
szowie odbył się koncert kolęd 
i pieśni bożonarodzeniowych 
w wykonaniu zespołu wokal-
nego SPOKOBABKI, z gościn-
nym udziałem Emilii Szwarc. 
Zespół działa przy Ośrodku 

Kultury w Skrzyszowie, a jego 
występ przed Pasterką stał się 
już tradycją w skrzyszowskiej 
parafii. Treści zawarte w ko-
lędach i pieśniach doskonale 
wprowadzają w okres Bożego 
Narodzenia i pozwalają głę-
biej przeżyć wydarzenia, jakie 
miały miejsce 2022 lata temu 
w Betlejem. 

Danuta Szczypka Występ Spokobabek to już lokalna tradycja

fo
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Harmonogram akcji Gminnego Klubu 
Honorowych Dawców Krwi Polskiego 
Czerwonego Krzyża w Godowie na 2023 rok

Data akcji Miejsce akcji Uwagi, godziny akcji

05.02.2023
OSP Łaziska, 44-340 Łazi-
ska, ul. Powstańców Śl. 95

9:00-13:00

03.05.2023
OSP Godów, 44-340 Go-
dów, ul. Gliniki 10 
(ambulans)

14:00 – 17:00

20.08.2023
OSP Skrzyszów, 44-348 
Skrzyszów, ul. Wyzwolenia 
12 (ambulans)

9:00 – 13:00

19.11.2023
OSP Gołkowice, 44-341 
Gołkowice, ul. 1 Maja 101

9:00 – 13:00

Kończący się rok 2022 skła-
nia do refleksji i podsumowań 
tego, co wydarzyło się w ostat-
nim czasie.

Jak zwykle, najważniejszą rolą 
Lokalnej Grupy Działania Mo-
rawskie Wrota, było ogłaszanie 
konkursów i  aktywizowanie 
mieszkańców poprzez wspiera-
nie ich inicjatyw.

Na początku roku 2022 sfina-
lizowaliśmy dotacje dla przed-
siębiorców rozpoczynających 
swoją działalność. Nasza Rada 
wybrała 12 projektów, które 
otrzymały po 80 000,00 zł dofi-
nansowania. Oby ich inicjatywy 
zostały zrealizowane i firmy do-
skonale się rozwijały.

W drugiej kolejności została 
wsparta mała infrastruktura w 
gminach partnerskich, m. in. 
rozbudowa punktu przesiad-
kowego na Żelaznym Szlaku 
Rowerowym w Łaziskach, za-
gospodarowanie terenu wokół 
Pomnika Bordynowskiej Pani 
w Syryni, wyposażenie kilkuna-
stu punktów w stacje napraw i 
ładowania rowerów w Gminie 
Krzyżanowice, doposażenie 
infrastruktury Basenu Nautica 
w Gorzycach i skateparku w 
Połomi oraz budowa placów re-
kreacyjnych w Marklowicach. 
Dotacja ze strony LGD Mo-
rawskie Wrota wynosiła może 
niewiele, bo ok. 60 000,00 – 70 
000,00 zł dla każdej gminy, nie-
mniej jednak, te drobne inwesty-
cje powinny w znaczny sposób 
uatrakcyjnić nasze tereny, za-
równo dla mieszkańców, jak i 
turystów.

Ostatni duży konkurs na roz-
wój firm zakończył się u nas oce-
ną 15 wniosków w październiku 
2022 r. Łączna alokacja na to 
działanie wyniosła prawie 1,3 
mln zł, a przedsiębiorcy mogli 
wnioskować nawet o 200 000,00 
zł. Obecnie wnioski naszych 
przedsiębiorców oczekują na 
ostateczną weryfikację w Urzę-
dzie Marszałkowskim w Kato-
wicach.

Biuro Stowarzyszenia prowa-
dziło również własne projekty, 
w których sami jesteśmy wnio-
skodawcami. Sfinalizowania 
doczekał się piękny album pt. 

„U progu nowego” W LOKALnej GrUPIe 
dzIAłAnIA mOrAWSKIe WrOTA

„Cztery pory roku w Moraw-
skich Wrotach” oparty wyłącz-
nie na zdjęciach archiwalnych z 
obszaru naszych gmin, ukazują-
cy życie i tradycje naszych wsi. 
Ostatnio złożyliśmy również 
projekt promujący sadzenie 
drzew, składający się z dwóch 
części: kampanii promocyjnej 
ze spotami i filmem edukacyj-
nym dla dzieci oraz powstaniem 
6 Alei Morawskich Wrót ze szla-
chetnymi gatunkami drzew.

W bieżącym roku nasi ak-
tywni Gratnobiorcy przepro-
wadzili szereg przedsięwzięć 
z naboru w roku 2021. Wśród 
wielu zadań o charakterze mię-
dzypokoleniowym znalazły się 
zajęcia szachowe, komputero-
we, crossowe, fotograficzne, 
muzyczne, rękodzielnicze, fil-
mowe, ekologiczne, regional-
ne, ogrodnicze, samoobrony. 
Te małe granty (max. 14 000,00 
zł.) tworzą wielkie dzieła i przy-
noszą satysfakcję wszystkim od-
biorcom, dzięki zaangażowaniu 
Grantobiorców. Za to należą się 
im ogromne słowa uznania.

Stowarzyszenie jest również 
w trakcie realizacji dużego pro-
jektu współpracy, gdzie naszy-
mi Partnerami są lokalne grupy 
działania: Zielony Szlak Niziny 
Mazowieckiej oraz 4 grupy z Ru-
muni znad granicy z  Mołdawią. 
Ukazała się piękna gra memo-
ry dla dzieci (i dorosłych) przy-
bliżająca atrakcje Morawskich 
Wrót, którą przekazaliśmy już 
do szkół i przedszkoli na na-
szym terenie. W ramach tego 
zadania gościliśmy u nas Part-
nerów z Mazowsza, którzy po-
dziwiali tereny Górnego Śląska.

W 2022 roku realizowaliśmy 
także program ministerialny z 
zakresu gimnastyki korekcyj-
no-kompensacyjnej pt. „Zdro-
wo i sportowo w Morawskich 
Wrotach II”. Odbywał się on 
na pływalniach w Gorzycach 
i Połomii pod okiem świetnie 
przygotowanych instruktorów.  
Uczestniczyło w nim 132 dzie-
ci w przedziale wiekowym od 
I-VI klasy SP z terenu całego 
LGD MW.  Koszt programu wy-
niósł 37 400,00 zł, a otrzymane 
dofinansowanie to 15 000,00 zł. 

Cieszył się on bardzo dużym 
zainteresowaniem, niestety nie 
wszyscy uczestnicy dotrwali do 
końca.

W mijającym roku rozpoczę-
te zostały przygotowania do no-
wej strategii rozwoju lokalnego. 
Jest to podstawowy dokument 
w oparciu o który będziemy 
pracować w najbliższych kil-
ku latach. Odbyły się już kon-
sultacje społeczne/wstępna 
diagnoza we wszystkich gmi-
nach, obecnie trwają prace na 
sformułowaniem trzech celów 
tematycznych wokół których 
rozbudujemy dalsze plany i 
działania. Na tematy związane 
z przyszłością rozmawialiśmy 
na wyjeździe studyjnym na ob-
szar Lokalnej Grupy Działania 
Żywiecki Raj, w której wzięły 
udział 33 osoby – nasi Granto-

biorcy i lokalni liderzy. Pozna-
liśmy tam kilka działających 
stowarzyszeń i grup, a wiodą-
cym tematem ich prezentacji 
były działania „prosenioralne”. 
Ponieważ nasza strategia będzie 
miała charakter wielofunduszo-
wy odbyło się również spotka-
nie z przedstawicielami oświaty 
z naszych gmin, mające na celu 
poznanie potrzeb tej dużej czę-
ści naszej  połeczności. 

Dziękujemy za całoroczną 
współpracę i jednocześnie 
zapraszamy do dalszej – do 
zgłaszania swoich pomysłów, 
kontaktowania się oraz odwie-
dzania strony www.morawskie
-wrota.pl i naszego facebooka. 

Życzymy „aktywnego” Nowe-
go Roku. 

Lucyna Gajda 
Kierownik Biura LGD MW 

LGD aktywizuje mieszkańców poprzez wspieranie ich inicjatyw, ale 
prowadzi również własne projekty 
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Młodzi: zwyczajnie 
niezwyczajni

NAZYWAM SIĘ:  Filip Świtała
MIESZKAM: w Krostoszowicach
MAM LAT:  10 
MOjA pASjA TO: piłka nożna
WSZYSTKO ZACZĘŁO SIĘ OD:  W 2014 roku gdy poszedłem 
na pierwszy trening do WINNERSÓW i nie mogłem się doczekać 
kolejnego
MOjA pASjA jEST DLA MNIE: Najlepszym sposobem na nudę, 
kontaktu z nowymi kolegami i dążenie do celu.
TRZY SŁOWA, KTóRE MNIE OpISUją: Energiczny, uśmiechnię-
ty, cały czas w miarę możliwości z piłką przy nodze
W pRZYSZŁOŚCI ChCIAŁBYM: Grać na najlepszych stadionach 
świata, np. Camp Nou

Z przyjemnością informuje-
my, że konkurs „Wierszem ma-
lowane” został rozstrzygnięty. 
Na konkurs dotarło 21 prac z 
następujących szkół powiatu 
wodzisławskiego: SP 1 w Ra-
dlinie, SP w Krostoszowicach, 
ZSP nr 1 w Gorzycach, SP w Ła-
ziskach, SP 1 w Rydułtowach, 

SP w Gołkowicach, ZSP nr 6 w 
Wodzisławiu Śląskim oraz SP w 
Skrzyszowie. Jury miało trudne 
zadanie, ponieważ wszystkie 
prace były piękne i bardzo cza-
sochłonne. Komisja szczególnie 
doceniła oryginalność oraz sa-
modzielność wykonania prac.

IV Powiatowy Konkurs Poetycko-
Plastyczny „Wierszem 
malowane” rozstrzygnięty

I miejsce: Piotr Widacha – SP Krostoszowice
II miejsce: Alicja Goral – SP Łaziska, Martyna Tomala – SP Skrzyszów
III miejsce: Amelia Moczała  – SP 1 Radlin, Hubert Ostrzołek – SP 1 
Rydułtowy
Wyróżnienia: Julia Kwiatkowska – SP Skrzyszów, Irena Prutek – SP 
Gołkowice, Paulina Antończyk – SP 15 w Wodzisławiu Śl., Alicja Dudek 
– SP Krostoszowice
Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i spróbowali swoich 
sił w konkursie. Nauczycielom dziękujemy za zachęcenie i przygoto-
wanie młodych artystów do udziału w konkursie. Nagrody i dyplomy 
zostaną dostarczone do szkół. Serdecznie gratulujemy wszystkim 
uczestnikom i zapraszamy do udziału za rok!
Aneta Witek, Anna Laskowska

Wiersz, który ma być inspiracją do wykonania pracy plastycznej:

ZACZAROWANE DRZEWKO     
Choinka proszę pana
jest chyba zaczarowana,
bo zaraz wszystko odmienia:
było szaro, a ona wchodzi do domu –
zielona i spełnia marzenia.
Choinka – niby królewna
taka zielona i srebrna,
taka czerwona i złota.
A pod nią – nasze marzenia:
Lalka dla Mani i miś dla Henia,
nawet piłeczka dla kota.
Dobrze się bawić przy świeczkach,
tu miś, tu kot, tu laleczka.
I spać nam nikt jeszcze nie każe.
Choinka, proszę pana
choinka zaczarowana –
drzewko spełnionych życzeń. 
                                  Maria Terlikowska

orszak trzech króli po raz 
pierwszy w Skrbeńsku

W piątek (6 stycznia), pierwszy 
raz ulicami Skrbeńska przema-
szerował Orszak Trzech Króli. Na 
zakończenie Orszaku w Ośrodku 
Kultury w Skrbeńsku odbył się 
koncert kolęd. Wystąpiły dzieci z 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Skrbeńsku wraz z gościnnymi 
wykonawcami jako Schola+ oraz 
trio Belle Voci – laureatki XV Wo-
jewódzkiego Konkursu Kolędy i 

Pastorałek „Hej kolęda, kolęda”. 
Część artystyczną poprowadziła 
uczestniczka Szkoły Tradycji – 
Julia Gojowy.

Organizatorem Orszaku był Pa-
rafia Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Skrbeńsku z probosz-
czem ks. Mirosławem Ratajem 
oraz Gminne Centrum Kultury, 
Sportu i Turystyki w Godowie. 

 (a)

Trio Belle Voci tworzą (od lewej): 
Zuzanna Skrzyszowska, Zuzanna 
Maciejczyk i Oliwia Hudek

Scholę+ przygotowała katechetka 
Mariola Musioł

Schola+ wystąpiła w składzie: A. Gatner, E. Kruszyk, M. Kubica,  
L. Mendrela, P. Śledziewska, A. Wodecka, L. Tkocz, E. Kurzydym, Z. Reclik,  
L. Żywiołek, M. Ligas oraz M. Zając na gitarze i M. Zając na flecie.
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W ostatnich tygodniach 
uczniowie szkół działają-
cych na terenie gminy Go-
dów odnieśli kilka wartych 
odnotowania sukcesów.

Dwie uczennice Szkoły Pod-
stawowej im. por. pil. Fran-
ciszka Surmy w Gołkowicach 
uczestniczyły w VII Powiato-
wym Konkursie Czytelniczo
-Fotograficznym „Ubierz się w 
książkę”. Dziewczyny musiały 
wykonać plakat-zdjęcie oraz na-
pisać recenzję wybranej książ-
ki. Julia Worach z klasy VIII b 
zajęła 1. miejscu, zaś Maja Fit z 
klasy V a zajęła 3. miejsce.

Z kolei uczennice klasy VIII 
Szkoły Podstawowej im. Gu-
stawa Morcinka w Krosto-
szowicach odniosły sukces w 
powiatowym konkursie pla-
styczno-językowym „A trip 
around Scotland”. Julia Marcisz 
oraz Emilia Fros wykazały się 
umiejętnościami plastycznymi 
tworząc własne gry planszo-

we, które zawierały elementy 
kulturowe, historyczne oraz 
językowe związane ze Szko-
cją. Samodzielnie wykonały in-
strukcje do gry, polecenia oraz 
plansze. Wszystko opisały w 
języku angielskim. Julia zajęła 
3. miejsce, zaś Emilia otrzymała 
wyróżnienie.

Dużym sukcesem naszych 
uczniów zakończył się również 
IV Powiatowy Konkurs Poetyc-
ko-Plastyczny „Wierszem ma-
lowane”. 1. miejsce zajął Piotr 
Widacha z SP w Krostoszowi-
cach, 2. miejsca zajęły Alicja 
Goral z SP w Łaziskach oraz 
Martyna Tomala z SP w Skrzy-
szowie, a wyróżnienia otrzy-
mały Julia Kwiatkowska z SP 
w Skrzyszowie, Irena Prutek z 
SP w Gołkowicach oraz Alicja 
Dudek z SP w Krostoszowicach.

Z kolei uczennica klasy II b 
Szkoły Podstawowej im. Po-
wstańców Śląskich w Skrzy-
szowie, Zuzanna Adamczyk, 
zdobyła wyróżnienie w VI Po-
wiatowym Konkursie Plastycz-
nym z elementami origami dla 

kolejne sukcesy naszych uczniów

W dniu 11.12.22r. Rada Ro-
dziców wraz z nauczycielami i 
uczniami Szkoły Podstawowej 
w Skrzyszowie przygotowali 
Pierwszy Jarmark Bożonaro-
dzeniowy, który miał miejsce 
przy wiacie Ośrodka Kultury.

O godzinie 14.00 młodsi 
uczniowie, pod czujnym okiem 
p. Beaty Banot, przygotowali 
występy artystyczne dla zgro-
madzonych gości. O 15.00 poja-
wił się wyjątkowy gość – Święty 
Mikołaj w towarzystwie swo-
ich pomocników oraz p. Mał-
gorzaty Szyrockiej-Durczok, 
który wysłuchał życzeń naj-
młodszych. Na zakończenie, o 
16.00, wystąpiły uczennice klas 
starszych w repertuarze angiel-
skich piosenek świątecznych. 
Dziewczyny przygotowały p. 
Luiza Dworok i Patrycja Gąsior. 

W ciągu trwania jarmarku 

atrakcją cieszyła się także foto-
budka, którą nasi chłopcy - Fi-
lip Przybyła, Łukasz Kosider i 
Paweł Klepek wraz z p. Jarosła-
wem Kosider przygotowali per-
fekcyjnie.

Bardzo serdecznie dzięku-
jemy wszystkim zaangażowa-
nym w to wydarzenie, Radzie 
Rodziców, dyrekcji, nauczycie-
lom, rodzicom oraz uczniom! 
W szczególności podziękowa-
nia składamy na ręce p. Rober-
ta Grabca, Gerwazego Mikułki, 
Kwiaciarni „Laskowska”,  Pań-
stwa Kosider, Orlik i Bańczyk, 
p. Damiana Szewczyka, Adama 
Kuczy, ale także Pań pomagają-
cych podczas pakowania ciaste-
czek.

Serdecznie dziękujemy!
Społeczność Szkoły Podsta-

wowej.
Magdalena Styl

nasz pierwszy 
jarmark

KALENDARIUM
• 16 – 27 stycznia – Ferie zimowe z GCKSiT w Godowie. 

Oferta dostępna na facebook.com/GCKSiT oraz  
gck.godow.pl

• 16 – 20 stycznia (turnus I), 23 – 27 stycznia (turnus II) – Fe-
rie w Siodle ze Stajnią Leśna Podkowa

• 10 lutego, godz. 19:00 – Bal Czesko-Polski PZKO, Kulturní 
Centrum Petrovice u Karviné

klas I-III. Zuzia wykonywała 
pracę samodzielnie na lekcjach 
edukacji plastycznej, a temat 
tegorocznej edycji brzmiał „Ja 
i moja rodzina”.

Co roku uczniowie naszych 
szkół biorą również udział 
w Wojewódzkich Konkur-
sach Przedmiotowych. Troje 
ósmoklasistów SP w Gołkowi-
cach zakwalifikowało się do 
finału i powalczy o tytuł laure-
ata. Są to: Lena Gruszka z klasy 
VIII b (chemia), Paweł Oślizło 
z klasy VIII a (matematyka) i 
Paweł Wala z klasy VIII c (geo-
grafia). Z kolei uczennica kla-
sy VIII SP w Krostoszowicach 

Agata Bienia zakwalifikowa-
ła się do etapu wojewódzkie-
go konkursu kuratoryjnego 
z języka polskiego. Również 
uczniowie SP Skrzyszów mają 
na tym polu swoje osiągnię-
cia. Troje uczniów tej szkoły 
zakwalifikowało się do III eta-
pu Wojewódzkich Konkursów 
Przedmiotowych: Anna Murań-
ska z klasy VIII a (język angiel-
ski, język polski), Filip Przybyła 
z klasy VIII b (historia), Bogda-
na Haidaienko z klasy VIII b (ję-
zyk rosyjski).

Wszystkim gorąco gratuluje-
my i życzymy dalszych sukce-
sów! (a)

Polsko-czeskie 
kolędowanie

15 grudnia br. w zaprzy-
jaźnionej czeskiej gminie 
Piotrowice przedstawiciele 
Gminy Godów, organizacje i 
stowarzyszenia uczestniczyli 
we Wspólnym Kolędowaniu. 
W części artystycznej Gminę 

Godów reprezentował zespół 
Kalina z Łazisk.

Dziękujemy Obec Petrovi-
ce u Karviné za zaproszenie i 
wspólnie spędzony czas!  

 O. Szwarc

Wydarzenie uświetnił występ zespołu Kalina z Łazisk



Jesteśmy NR 20512

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

Jarmarki świąteczne to znana 
wszystkim tradycja. Jej uroków 
doświadczyć mogli uczestnicy 
wyjazdu na jarmark Bożona-
rodzeniowy na Nikiszowcu, 
którego organizatorem był 
Ośrodek Kultury w Godowie.

W tym roku na jarmarku 
można było podziwiać stoiska 
ponad 170 wystawców i twór-
ców z różnych części Polski. Nie 
zabrakło także lokalnych arty-
stów, którzy sprzedawali swoje 
wytwory i śląskie pamiątki.

Naszą wycieczkę rozpoczęli-

śmy od zwiedzenia Galerii Szyb 
Wilson w Katowicach. W trzech 
Galeriach: Małej, Średniej i Du-
żej obejrzeliśmy prace młodych 
artystów fotografików, malarzy 
i grafików. Po uczcie duchowej 
nastąpił czas na uszczęśliwienie 
ciał na kulinarnych stoiskach 
spożywczych na Nikiszowcu.

Jarmark doskonale wprawił 
nas w świąteczny nastrój i spra-
wił, że nasze Święta były w tym 
roku dłuższe niż to zapisano w 
kalendarzu.

A. Szwarc

reklama

Świątecznie na nikiszu

Jarmark Bożonarodzeniowy 
w Gołkowicach w zimowej scenerii
 
Tegoroczny Jarmark bożo-
narodzeniowy, który odbył 
się 11 grudnia na terenie 
Transgranicznej Strefy Ak-
tywności w Gołkowicach, 
miał wyjątkowo piękną, 
zimową scenerię. I cieszył 
się dużym zainteresowa-
niem mieszkańców gminy. 

Aura dopisała i przy dźwię-
kach świątecznej muzyki moż-
na było podziwiać stoiska na 
wystawie kwiatów i rękodzieła 
„Wspólne Pasje”, posmakować 
przeróżnych bożonarodzenio-
wych smakołyków pań z KGW 
z Gołkowic, zakupić ręcznie 
wykonane dekoracje choinko-
we przygotowane przez licz-
nie przybyłych wystawców. 
Można było również skorzy-
stać z atrakcji przygotowanych 

Grupa Motocyklowa Mroczne 
Duchy przygotowała świąteczną 
niespodziankę 

Gminna Orkiestra Dęta pod batutą Ryszarda Wachtarczyka wraz z 
solistami Emilią Szwarc, Dorotą Smolorz oraz Bogdanem Kłoskiem 
wystąpiła z zespołem Anava 
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przez Mroczne Duchy – Gru-
pę Motocyklową z Gołkowic, 
Stowarzyszenie Hodowców i 

Miłośników Koni „Mustang” 
oraz Bombelove Centrum Ani-
macji dla dzieci i nastolatków. 
Mimo śnieżnej aury rowerzyści 
z KTR z Gołkowic szczęśliwie 
zakończyli „Rajd Mikołaja” na 
gołkowickim jarmarku. Roz-
strzygnięto także tradycyjny 
konkurs na najsmaczniejszy 
świąteczny wypiek. Główną 
nagrodę jury przyznało Inicja-

tywie Skrbeńsko – Stowarzy-
szeniu Integracyjnemu.

Czas umilała Gminna Orkie-
stra Dęta z Gołkowic pod batutą 
Ryszarda Wachtarczyka wraz 
z solistami: Emilią Szwarc, Do-
rotą Smolorz oraz Bogdanem 
Kłoskiem z premierowym wy-
stępem dziecięcego zespołu 
ANAVA z Gołkowic. (a)


