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NESTORZY NASZEJ GMINY
Wśród mieszkańców gminy Godów są osoby, w przypadku których 

życzenia „Sto lat” straciły na aktualności. Wyróżnioną przez los jest 
Pani Franciszka Karwot, która 4 lipca obchodziła jubileusz 103 lat uro-
dzin. Tak piękny jubileusz to skłaniająca do zadumy rocznica. Oznacza 
wszak ponad cały wiek wypełniony codziennymi radościami i troska-
mi, ale także pracą i poświęceniem dla dobra bliskich.

Z życzeniami zdrowia i długowieczności Szanowną Jubilatkę od-
wiedzili przedstawiciele władz samorządowych gminy Godów. Bardzo 
się cieszymy z tego, że możemy Panią odwiedzić i wspólnie cieszyć się z tak 
pięknego jubileuszu! – mówił Wójt Gminy Godów Mariusz Adamczyk, 
wręczając Pani Franciszce bukiet kwiatów. Pani Franciszka cieszy się 
każdym dniem. Jej recepta na długie życie to przywoływanie dobrych 
wspomnień i obecność bliskich osób. 

Jest nam niezmiernie miło, że możemy wspólnie cieszyć się z osią-
gnięcia przez mieszkankę naszej gminy tak wspaniałego wieku. Życz-
my Jubilatce Pani Franciszce i jej bliskim, aby radość z życia towarzy-
szyła jak najdłużej!!!

Agnieszka Siwarska
USC Godów

Gry

Zabawy

AnimacjeGastronomia
Mini disco

Plenerowe 

warsztaty 

ceramiczne

Dmuchańce

Dzieci ze świetlicy w Gosław Sport Center (więcej na str. 6)Bieg po zdrowie z Gminą Godów, Krostoszowice 26.07.2018 r.
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Dni Gminy 
GoDów

Kolejne Dni Gminy Godów przeszły do historii. W tym roku odby-
ły się one 7-8 lipca. Na obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Godowie 
na przybyłych czekało mnóstwo atrakcji, a przede wszystkim różnych 
koncertów. Na imprezie bawili się nie tylko mieszkańcy gminy Godów, 
ale także tłumnie przyjezdni goście z sąsiednich miejscowości i gmin 
partnerskich. 

Tegoroczne gminne świętowanie zainaugurowała spektakularna 
parada miłośników jednośladów rozpoczynająca Mroczny Zlot Moto-
cyklowy zorganizowany przez Grupę Motocyklową Mroczne Duchy. 
Do Godowa zjechało się około 500 motocyklistów z całego regionu. 
Niewątpliwą atrakcją zlotu był stunt motocyklowy, czyli wyczyny ka-
skaderskie na motocyklach, które wykonał Kamil Nikliborc „NIKSON”.

O godzinie 17:00 rozpoczęła się impreza pod nazwą „Bawimy się ra-
zem” – wspólny festyn, w ramach którego przygotowano wiele atrak-
cji. Na scenie godowskiej muszli jako pierwszy zaprezentował się mło-
dzieżowy zespół z Łazisk Śpiwoleon & Hush Band, po nich zebraną pu-
bliczność bawił zespół Overside. Nietuzinkową interpretacją utworów 
zespołu ACDC energicznie rozgrzał atmosferę zespół AC CZ Revival 
z sąsiednich Czech, który został zmuszony okrzykami publiczności do 
kilkukrotnego bisowania. 

Licznie zgromadzona publiczność z ogromnym przejęciem ocze-
kiwała występu gwiazdy wieczoru – zespołu Bracia. Zespół w skła-
dzie: Piotr Cugowski – śpiew, Wojciech Cugowski – gitara, śpiew, To-
masz Gołąb – gitara basowa, Jarosław Chilkiewicz – gitara, Bartłomiej 
Pawlus – perkusja, oprócz znanych już wszystkim hitów, zaprezento-
wał także utwory ze swojej najnowszej płyty. Na zakończenie muzycz-
nego dnia w nurt muzyki porwał wszystkich Dj Jano, a dyskoteka ple-
nerowa kończąca dzień pierwszy trwała do białego rana. 

Całej imprezie towarzyszyły stoiska: rękodzielnicze, Punktu Infor-
macji Turystycznej z Gołkowic, promocyjne, dmuchańce dla dzieci 
oraz stoiska gastronomiczne. 

Słoneczna aura i kolejne atrakcje przyciągnęły do Godowa miesz-
kańców gminy i nie tylko również w niedzielę 8 lipca. Klub Sporto-
wy Forma z Wodzisławia oraz gmina Godów po raz kolejny zorgani-
zowali Festiwal Biegowy Gminy Godów. Frekwencja bardzo pozytyw-
nie zaskoczyła organizatorów. W zmaganiach sportowych udział wzię-
ło: 124 dzieci oraz 98 seniorów. Najmłodsi rywalizowali na dystansach: 
50m,100m, 200m, 400m, dorośli w biegu na 1 milę, 6.6 km oraz nor-
dic walking. Bieg główny wygrał Adrian Wojtocha z Olkusza z czasem 
23:10. Wśród pań najlepsza była Elżbieta Przybył z Radzionkowa. Jej 
czas to 30:59. Zawody nordic walking wygrał Piotr Pilśniak, wśród Pań 
zwyciężyła Ewa Różewicz z Tychów. Z kolei na 1 milę najszybsi byli: 
Mateusz Oślizło oraz Magdalena Patas, oboje z Wodzisławia Śląskiego. 
Impreza współfinansowana ze środków budżetu Gminy Godów w ra-
mach realizacji zadania publicznego.

W niedzielne popołudnie zebranym zaprezentował się Teatr Wo-
dzisławskiej Ulicy, a podczas „Spotkania nad Olzą – koncert orkiestr” 
można było posłuchać orkiestr: Sunny Band z Łazisk oraz Mix Orkie-
stra z Wodzisławia.

Wydarzenia: „Bawimy się razem” – wspólny festyn oraz „Spotka-
nia nad Olzą” – koncert orkiestr zorganizowane były w ramach projek-
tu „Synergia – integracja społeczności i instytucji pogranicza Godowa 
i Petrovic u  Karvine” współfinansowanego ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Pro-
gramu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020.

A. Szwarc

Wójt Gminy GodóW zaprasza na 
GodoWski UniWersytet dziecięcy 

W rokU akademickim 2018/2019
Godowski Uniwersytet Dziecięcy (zwany dalej GUD) jest pro-

jektem Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu oraz gminy Go-
dów. Studentem GUD może zostać każde dziecko w wieku 5-12 lat. 
W ramach GUD organizowane są wykłady i inne inicjatywy nauko-
we dostosowane do wieku i zainteresowań dzieci, zgodne z ustalo-
nym harmonogramem. Zajęcia w ramach GUD odbywają się w try-
bie dwusemestralnym, wzorem standardowego roku akademickie-
go (październik – styczeń i luty – czerwiec). Comiesięczne wykła-
dy i warsztaty odbywają się w soboty w godzinach okołopołudnio-
wych.

Warunki uczestnictWa W GuD
Udział w inicjatywie jest odpłatny. Opłatę wnosi się przed rozpo-

częciem roku akademickiego i wynosi ona 100 zł za rok (moduł wy-
kładowy) lub 300 zł za rok (moduł wykładowo-warsztatowy). Dru-
gie i każde następne dziecko z rodzeństwa płaci opłatę obniżoną. 
Warunkiem uczestnictwa w GUD jest zgłoszenie dziecka poprzez 
formularz rekrutacyjny, który zamieszczony został na stronie in-
ternetowej www.uniwersytetdzieciecy.humanitas.edu.pl oraz do-
konanie opłaty na konto Wyższej Szkoły Humanitas o numerze 24 
1050 1360 1000 0008 0337 9932. Liczba miejsc w GUD jest ograni-
czona. O rezerwacji miejsca decyduje kolejność zgłoszeń potwier-
dzonych wniesieniem opłaty. Organizator nie zwraca opłat za zaję-
cia, na których dziecko nie było obecne.

WykłaDy
Comiesięczne wykłady organizowane w ramach GUD odbywają 

się w soboty (zgodnie z harmonogramem) i trwają po ok. 60 minut. 
Wykłady w ramach GUD odbywają się w budynku Gminnego Cen-
trum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie, Ośrodek Kultury w Goł-
kowicach (ul. Maja 101, 44-341 Gołkowice).

PorząDek sPotkań
Rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są dostarczyć 

dziecko na zajęcia oraz osobiście je z nich odebrać niezwłocznie 
po zakończeniu się zajęć. Podczas wykładów zapewniamy każde-
mu dziecku fachową opiekę wykwalifikowanych pedagogów. Or-
ganizator dokłada wszelkich starań, aby zajęcia nie zagrażały bez-
pieczeństwu uczestników. Każdy student powinien stosować się 
do poleceń prowadzącego, nie opuszczać sali bez uprzedniego po-
zwolenia prowadzącego. Za szkody materialne wyrządzone przez 
dzieci Organizator nie odpowiada. Organizator nie ubezpiecza 
dzieci biorących udział w zajęciach GUD. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki, które mogą mieć miej-
sce przed i po zakończeniu zajęć, jak również nie ponosi odpowie-
dzialności za dzieci pozostawione bez opieki po zakończeniu się za-
jęć. W przypadku nie przestrzegania regulaminu GUD, może nastą-
pić skreślenie dziecka z listy studentów. Skreślenie spowodowane 
nieprzestrzeganiem regulaminu nie uprawnia do zwrotu wniesio-
nej opłaty. 

HarmonoGram sPotkań
Opiekun prawny może komunikować się z pracownikami biura 

GUD telefonicznie, mailowo bądź osobiście.
Każdy uczestnik GUD zobowiązany jest do zapoznania się z har-

monogramem zajęć dostępnym na stronie internetowej projektu: 
http://www.humanitas.edu.pl/pl/udgodow oraz śledzenia na bie-
żąco wszelkich informacji na stronie internetowej. Wykłady UDPŚ 
odbywają się zgodnie z harmonogramem, który umieszczony jest 
na stronie internetowej projektu. Organizator zastrzega sobie pra-
wo do dokonywania zmian w harmonogramie.

inDeksy i DyPlomy
Studenci GUD otrzymują imienne indeksy, w których zbiera-

ją naklejki otrzymywane każdorazowo po odbytym wykładzie. 
Uczestnicy na zakończenie roku akademickiego w GUD otrzymu-
ją dyplomy i upominki. Indeksy i upominki mają wartość symbo-
liczną.
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KrostoszowicKi poKaz Koni
W sobotnie popołudnie 21 lipca Teren Ośrodka Konno-Rekre-

acyjnego w Krostoszowicach zgromadził rzeszę miłośników koni, 
którzy zaprezentowali te piękne zwierzęta podczas jazdy wierz-
chem oraz powożenia bryczkami w ramach XI Pokazu Konia Śląskie-
go. Bez wątpienia największą atrakcją tej części imprezy była pół-
roczna, gniada klacz rasy Fallabela. Następnym punktem imprezy 
były zawody, podczas których zarówno jeźdźcy jak i powożący po-
pisać się mogli swoimi umiejętnościami. Na koniec zaprezentowa-
ny został pokaz oraz szkolenie psów Moniki Wojciechowskiej. Nie-
bywałą atrakcją tego dnia był także pokaz umiejętności strażackich.  
Głównym organizatorem tego wydarzenia było Stowarzyszenie Ho-
dowców i Miłośników Koni „Mustang”, współorganizatorami gmina 
Godów oraz Gminne Centrum, Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie.

Małgorzata Mnich Piłkarskie Mistrzostwa 
w Godowie

Sześć drużyn stanęło w szranki podczas Gminnego Turnieju Piłki Noż-
nej o Puchar Wójta Gminy Godów, który odbył się 28 lipca w Godowie. 
Organizatorami imprezy były: Gminna Rada Sportu w Godowie oraz klub 
sportowy LKS Olza Godów. Celem turnieju była promocja aktywnego 
wypoczynku oraz popularyzacja zdrowego współzawodnictwa. 

Mecz 1
Gwiazda skrzyszów – ks 27 Gołkowice 2:0
Bramki dla Skrzyszowa: Oślizło Wojciech, Baranek Kamil.

Mecz 2
Polonia łaziska – lks olza Godów 1:1
Bramka dla Polonii Grodzki Seweryn, dla Olzy Borek Marcin. Mecz 

zgodnie z regulaminem zakończył się rzutami karnymi, w których wy-
grała drużyna z Łazisk i tym samym awansowała do dalszych rozgrywek.

Mecz 3
inter krostoszowice – lks skrbeńsko 0:2 
Bramki dla Skrbeńska: Marcol Marcin, Rajmoniak Dawid.

runDa FinałoWa
Mecz 1 FinAłu

lks Gwiazda skrzyszów – lks Polonia łaziska 1:1
Bramka dla Skrzyszowa Oślizło Wojciech i dla Łazisk Pogoda Tomasz.

Mecz 2 FinAłu
lks skrbeńsko – Gwiazda skrzyszów 0:6 
Bramki: Woźnica Mateusz 2 bramki, Oślizło Wojciech 2 bramki i Ba-

ranek Kamil oraz Mitko Rafał.
Mecz 3 FinAłu

lks skrbeńsko – lks Polonia łaziska 2:2 
Dla Skrbeńska bramki zdobył Marcol Marcin i dla Polonii Hojka Pa-

weł i Grodzki Seweryn.

Gratulujemy zwycięzcom!
Robert Durczok

turniej skata już za naMi

22 lipca w Ośrodku Kultury w Gołkowicach odbył się turniej skata 
o puchar Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Go-
dowie. Skat, czyli gra karciana zwana w Polsce „śląskim brydżem”, ma 
swoich gorących zwolenników i zapalonych graczy w naszym regionie.  
W gminie Godów istnieją dwie sekcje tej popularnej szczególnie 
w Niemczech, na Śląsku i Kaszubach dyscypliny sportu, które działają 
od wielu lat przy Ośrodkach Kultury w Skrzyszowie oraz Gołkowicach. 
W ramach swojej działalności organizują turnieje, na które ściągają 
gracze ze śląskich okręgów. Tym razem odbył się turniej skata o pu-
char Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Go-
dowie. W rywalizacji wzięło udział 60 zawodników reprezentujących 
kluby i sekcje z okręgu Śląsk-Południe, ale także wielu innych. 

Wyniki turnieju:
I miejsce: jerzy Polnik – GOKiR Mszana
II miejsce: mirosław szulik – LKS Lyski
III miejsce: józef marcol – TKKF RELAKS Wodzisław

Gabriela Krzyształa

1 miejsce LKS Gwiazda Skrzyszów
2 miejsce LKS Polonia Łaziska
3 miejsce LKS Skrbeńsko

Mała książka
Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie została zakwalifikowana 

do projektu „Mała Książka – Wielki Człowiek. Trzylatki” realizowane-
go od września do końca grudnia pod patronatem Instytutu Książki. 
W okresie trwania projektu każdy trzylatek zapisany do biblioteki otrzy-
ma pakiet zawierający książkę pt. „Pierwsze wiersze dla…” oraz Kartę 
Małego Czytelnika, do której będzie zbierał naklejki, a rodzice otrzyma-
ją broszurę informacyjną „Książką połączeni, czyli o roli czytania w ży-
ciu dziecka”. Każdorazowe wypożyczenie przynajmniej jednej książ-
ki z działu dziecięcego zostanie nagrodzone naklejką, a po uzbieraniu 
dziesięciu uczestnik projektu otrzyma  imienny dyplom. Udział w pro-
jekcie jest bezpłatny. Zapraszamy do biblioteki.

Magdalena Rudny

Turniej Skata o Puchar Dyrektora GCKSiT w Godowie, Gołkowice 22.07.2018 r.

XI Pokaz Konia Śląskiego, Krostoszowice 21.07.2018 r
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Zwycięska drużyna Gwiazdy Skrzyszów po Gminnym Turnieju Piłki Nożnej, 
Godów 28.07.2018
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Malarsko-MultiMedialna 
Podróż Po Morawskich 

wrotach
„Warsztaty międzypokoleniowe: Malarsko-multimedialna podróż 

po Morawskich Wrotach” to zadanie realizowane przez Gminną Bi-
bliotekę Publiczną w Godowie w okresie od czerwca do września br. 
Projekt polega na zorganizowaniu warsztatów malarskich i multime-
dialnych dla osób w różnym wieku, nastawionych na promocję zaso-
bów kulturowych, historycznych i przyrodniczych obszaru LGD. Głów-
nym jego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD 
„Morawskie Wrota” poprzez aktywizację i integrację społeczności lo-
kalnej oraz tworzenie więzi międzypokoleniowych. Każde warsztaty 
odbywają się z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, w cyklu czte-
rech spotkań trwających po 2,5 godziny. Obie grupy liczą po 16 osób. 
Podczas warsztatów malarskich, prowadzonych przez Michalinę Zozo-
worek-Dziwoki powstają obrazy inspirowane zasobami LGD, które na 
zajęciach multimedialnych zostaną wykorzystane do wirtualnego po-
dróżowania po Morawskich Wrotach. Wernisaż wystawy powstałych 
prac odbędzie się w pierwszej połowie września.

Pomoc na realizację zadania została przyznana w ramach Projek-
tu Grantowego Stowarzyszenia LGD „Morawskie Wrota”, operacji dzia-
łania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 
poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowity jego 
koszt wynosi 10 tys. zł.

Bożena Holesz

Powitanie wakacji teatru 
naszej wyobraźni i GruP 

tanecznych anava

1 lipca Ośrodek Kultury w Gołkowicach wypełniły uśmiechnięte 
dziecięce twarze Teatru Naszej Wyobraźni oraz grup tanecznych Ana-
va. Mali artyści w to niedzielnie popołudnie przedstawili efekty swojej 
ciężkiej całorocznej pracy. Teatr Naszej Wyobraźni wystawił przedsta-
wienie pt.: „Bajkowy ambaras”, a grupy Anava zaprezentowały niezwy-
kłe taneczne show. Występ młodych artystów jak zwykle zgromadził 
w sali kinowej Ośrodka Kultury w Gołkowicach ogromną widownię, 
która gromkimi brawami nagrodziła utalentowane gwiazdy oraz ich 
instruktorkę Dominikę Brzozę-Piprek, która w każde wystąpienie swo-
ich podopiecznych wkłada całe serce. W taki oto sposób mali artyści 
roztańczonym krokiem weszli w długo wyczekiwany czas wakacji, po 
którym z nowymi siłami i energią wrócą do zajęć w swoich grupach.

K. Skrzyszowska

odszedł od nas 
zacny kaPłan 

i wsPaniały człowiek
Zaskoczenie, niedowierza-

nie, wielki smutek to uczucia, 
które towarzyszyły nam, gdy 11 
lipca dotarła do nas wiadomość 
o śmierci księdza Jana Bracika 
– emerytowanego proboszcza 
parafii Świętego Jana Nepomu-
cena w Krostoszowicach. Ksiądz 
Jan Bracik był powszechnie zna-
ną osobą. Zawsze miły, życzli-
wy dla artystów, samorządow-
ców i zwykłych ludzi. Odznaczał 
się wyjątkową dobrocią i poczu-
ciem humoru. W Jego obecno-
ści ludzie stawali się lepsi.

Ks. Jan Bracik urodził się 1 
lutego 1946 roku w Katowi-
cach-Giszowcu jako drugi z piątki rodzeństwa, syn Pawła i Julii z d. 
Lubowieckiej. Ochrzczony został w parafii św. Anny w Katowicach-
Janowie. W 1960 r. ukończył szkołę podstawową i wstąpił do Niż-
szego Seminarium Duchownego w Katowicach. Po jego rozwiąza-
niu, które nastąpiło 18 lipca 1962 r., podjął pracę zawodową w Po-
wszechnej Spółdzielni Spożywców w Tychach, jednocześnie konty-
nuując naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących w Ka-
towicach-Szopienicach. Po ukończeniu nauki i zdaniu egzaminu doj-
rzałości w 1966 roku został powołany do służby wojskowej. Po prze-
niesieniu do rezerwy wojskowej 16 października 1968 roku postano-
wił wstąpić do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Kra-
kowie. Decyzja o przyjęciu zapadła 26 października 1968 roku, a ży-
cie seminaryjne zaczęło się 3 listopada. Święcenia diakonatu przyjął 
3 marca 1974 roku w Siemianowicach Śląskich-Michałkowicach z rąk 
bp. Herberta Bednorza, a święcenia prezbiteratu otrzymał rok póź-
niej z rąk tego samego biskupa 27 marca 1975 roku w Katowicach. 
Swój staż diakonacki odbywał w parafiach Orzesze oraz Kochłowi-
ce. Pracę magisterską napisał na seminarium z liturgiki u ks. Romual-
da Raka na temat: „Pobożność eucharystyczna w katechizmach wy-
danych w diecezji śląskiej”.

Posługę kapłańską rozpoczął od parafii Trójcy Przenajświętszej 
w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach, gdzie był wikariuszem od 1 maja 
1975 roku. Następnie posługiwał w parafiach: Świętych Apostołów Fili-
pa i Jakuba w Żorach od 19 sierpnia 1978 roku oraz Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Świata w Knurowie-Szczygłowicach, gdzie najpierw 
był wikariuszem od 31 sierpnia 1981 roku, następnie wikariuszem-
ekonomem od 27 maja 1983 roku, aż w końcu objął urząd proboszcza 
od 10 sierpnia tegoż roku.

Siedem lat później został mianowany administratorem parafii Świę-
tego Jana Nepomucena w Krostoszowicach. Od 25 sierpnia 1990 roku 
rozpoczął tam swoją posługę, by rok później otrzymać dekret ustana-
wiający go proboszczem od 1 lipca 1991 roku. Tam pozostał przez na-
stępnych 20 lat. Ostatnie lata swojego życia spędził w domu Seniora 
Gwarek w Podbuczu. Zmarł w wieku 72 lat. Ksiądz Bracik pochowany 
został na cmentarzu w Krostoszowicach.

W gminie Godów pozostawił po sobie wiele dobrych wspomnień 
i niezatartych śladów pracy nie tylko duszpasterskiej i ewangelizacyj-
nej, ale również kulturalnej. Zawsze wspierał działalność kulturalną na 
terenie gminy. Będziemy go zawsze wspominać jako odpowiedzialne-
go kapłana, wesołego, życzliwego człowieka, świetnego organizatora 
spotkań, inicjatora powstania uroczego zakątka na terenie byłego szy-
bu (obecnie teren Orlika) KWK 1 Maja zwanego przez wszystkich „ran-
czo ks. Bracika”. 

Ufamy, że za wszelkie dobro, które ksiądz Jan świadczył w swoim 
życiu, zostanie obdarzony szczęściem wiecznym.

A. Szwarc

Powitanie wakacji Teatru Naszej Wyobraźni i grup tanecznych „Anava”, 
Gołkowice 01.07.2018 r.
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6 ludzie, miejsca, wydarzenia
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terytorialsi
Na Śląsku trwa pierwsza rekrutacja do Wojsk Obrony Terytorialnej. 

Ponad 20 kandydatów na żołnierzy OT (Obrony Terytorialnej) wzięło 
udział w kolejnym już zapoznaniu w gliwickim batalionie 13. Śląskiej 
Brygady Obrony Terytorialnej. W sumie z zasadami pełnienia służby, 
strukturą Brygady, warunkami rekrutacji oraz szkolenia zapoznało się 
do tej pory ponad 400 mieszkańców województwa śląskiego.

Podczas tak zwanego zapoznania dowódca gliwickiego batalionu 
podpułkownik Sławomir Kożuch opisuje krok po kroku między innymi 
to, jak wygląda 16. dniowe szkolenie, które kończy się „pętlą taktycz-
ną”, czyli egzaminem podsumowującym zdobyte umiejętności. 

Zapoznanie to jeden z kroków na drodze do Wojsk Obrony Tery-
torialnej. Zapoznanie z Jednostką Wojskową jest prowadzone tyl-
ko w tym rodzaju sił zbrojnych. W jego trakcie kandydaci mają szan-
sę zderzyć oczekiwania z rzeczywistością i zapoznać się z warunkami 
pełnienia służby w przyszłej jednostce wojskowej. Podczas takiej wi-
zyty kandydat poznaje dowódcę, ma okazję zobaczyć obiekty szkole-
niowe oraz zapoznaje się z harmonogramem szkolenia. Kolejnym kro-
kiem, by zostać żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej, jest rozmowa 
kwalifikacyjna. Następnie po pozytywnym przejściu badań lekarskich 
kandydaci do WOT otrzymają powołanie i udadzą się na szkolenie. 

Kandydatami do WOT w korpusie szeregowym mogą być osoby 
w wieku od 18 do 55 lat. Każdy kto chce dołączyć do „terytorialsów” 
najpierw powinien się zgłosić do Wojskowej Komisji Uzupełnień.

Przyszli żołnierze OT, którzy do Gliwic przyjeżdżają z całego wo-
jewództwa, mogą także zapoznać się z wyposażeniem „terytorialsa” 
oraz obiektami, na jakich będą mieli okazję ćwiczyć podczas szkole-
nia. Oprócz karabinu maszynowego największym zainteresowaniem 
cieszy się noktowizja, w tym w szczególności jedna z najnowocześniej-
szych lornetek pryzmatycznych oraz sprzęt do szkolenia medycznego. 

Jak podkreślił podczas zapoznania podpułkownik Sławomir Ko-
żuch, Wojska Obrony Terytorialnej jako jedyny rodzaj sił zbrojnych 
dają możliwość połączenia dotychczasowej pracy zawodowej ze służ-
bą Ojczyźnie. Zaznaczył jednocześnie, że zarówno on jak i jego pod-
władni zrobią wszystko, by „terytorialsom” przekazać swoją wiedzę 
i doświadczenie oraz wydobyć z nich to co najlepsze. 

Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj sił zbrojnych obok Wojsk 
Lądowych, Sił Powietrznych, Wojsk Specjalnych i Marynarki Wojennej. 

13. Śląska Brygada Obrony Terytorialnej rozpoczęła formowanie 
w tym roku. Obecnie trwa proces pozyskiwania kandydatów do służ-
by. Pod koniec września w Gliwicach ruszy pierwszy kurs podstawowy 
(tak zwana „szesnastka”) dla pierwszych 150 kandydatów na żołnierzy 
obrony terytorialnej. Do końca roku przeszkolonych na Śląsku na zo-
stać 450 osób. Ich misją będzie obrona i wspieranie lokalnych społecz-
ności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie prze-
ciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia 
działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny żołnie-
rze Obrony terytorialnej będą wsparciem wojsk operacyjnych w strefie 
działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą.

W województwie śląskim powstać mają 4 bataliony lekkiej piecho-
ty rozmieszczone w Gliwicach, Częstochowie, Cieszynie i Kuźni Racibor-
skiej. W Bytomiu znajdować się będzie między innymi Kompania Sape-
rów czy też Wsparcia oraz Pluton Medyczny. Dowództwo 13. Śląskiej Bry-
gady Obrony Terytorialnej znajduje się w Katowicach.

Monika Ligejka 
13. Śląska Brygada Obrony Terytorialnej

Świetlica stawia 
na aktywnoŚć

Tegoroczne wakacje w Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej 
w Krostoszowicach oraz w filii w Łaziskach upływają pod znakiem ak-
tywności, nie tylko tej sportowej, lecz także kulturalnej. Organizowa-
ne przez placówkę wycieczki mają posłużyć promocji aktywnego spę-
dzania wolnego czasu, a możliwości jest mnóstwo.

Na początku wakacji wychowankowie wybrali się do „Zoolandii” 
w Wodzisławiu Śląskim, gdzie mieli okazję skakać, wspinać się, zjeż-
dżać ze zjeżdżalnii i huśtać się, a to wszystko w morzu kolorowych piłe-
czek. Pomimo ulewy za oknami humory dopisywały, a apetyt na nowe 
atrakcje rósł.

Następny tydzień przyniósł kolejne sportowe zajęcia, tym razem 
w Gminnym Ośrodku Turystyki, Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzy-
cach. Dwugodzinna zabawa w basenach z pewnością przyczyniła się 
do pojawienia się szerokich uśmiechów na twarzach naszych wycho-
wanków. W tym samym tygodniu nie zabrakło także wycieczki wzma-
gającej aktywność umysłową, a to za sprawą pobytu w Ośrodku Kultu-
ry w Gołkowicach na „Poranku Filmowym” .

Ostatnio we znaki daje się wszystkim upał, co tym bardziej skłoniło 
dzieci do udziału w wycieczce do Gosław Sport Center w Wodzisławiu 
Śląskim. Do dyspozycji mieliśmy dwa baseny, restaurację, parasole i mnó-
stwo miejsca do relaksu na trawie. Wymarzony wyjazd w taką pogodę!

To jeszcze nie koniec wakacji, kolejne atrakcje ciągle przed nami. 
Również w Krostoszowicach i Łaziskach jest sporo miejsc, do których 
spacerują nasze dzielne gromadki. Na co dzień oferujemy także zaję-
cia z arteterapii, biblioterapii, gimnastyki, spotkania kulinarne, filmo-
we i konkusy z nagrodami. Nie sposób się nudzić!

z. Surmiak

nowe tablice inforMacyjne 
w GMinie Godów

We wszystkich sołectwach naszej gminy stanęły nowe tablice infor-
macyjne. Znajdują się na nich wiadomości o historii poszczególnych 
wsi. Mamy nadzieję, że tablice będą interesujące nie tylko dla tury-
stów, ale także dla mieszkańców gminy. Na tablicach znajduje się tak-
że skrót informacji w języku czeskim.

Tablice powstały w ramach projektu „Twórcze żywioły nad Olzą”, 
który realizowany jest przez gminę Godów i gminę Petrovice u Karvi-
ne. Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu INTERREG 
V-A Republika Czeska – Polska i budżetu państwa za pośrednictwem 
Euroregionu Śląsk Cieszyński.

Judyta Marcol

GMINA WCZORAJ I DZIŚ

Kościół parafialny w Godowie pw. św. Józefa Robotnika, 2018 r.
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Kościół parafialny w Godowie pw. św. Józefa Robotnika, 
okres po II wojnie światowej
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„Spotkania nad Olzą  -KONCERT ORKIESTR”
w ramach projektu „Synergia – integracja społeczności i instytucji pogranicza Godowa i Petrovic u Karvine”

W programie:
Występ orkiestry Sunny Band

Występ Gminnej Orkiestry Dętej z Gołkowic
Zabawa taneczna z DJ

W i e l e  a t r a k c j i  d l a  d z i e c i

S t o i s k a  g a s t r o n o m i c z n e

Pokaz twórczości ludowej

ZAPRASZAMY!

Projekt „Synergia - integracja społeczności i instytucji pogranicza Godowa i Petrovic u Karvine” jest współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego -  Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 

2014-2020.

KONKURS
Z A P R A S Z A M Y  W S Z Y S T K I C H  

M I E S Z K AŃC Ó W  S K R B EŃS K A  D O  
D E K O R A C J I  P O S E S J I  P O D C Z A S  

D OŻY N E K  G M I N N Y C H .  
D L A  N A J B A R D Z I E J  

P O M Y SŁO W Y C H  D E K O R A T O R Ó W  
P R Z E W I D Z I A N O  N A G R O D Y .  
N A G R O D Z O N A  Z O S T A N I E  

R Ó W N I EŻ  N A JŁA D N I E J  
P R Z Y S T R O J O N A  P R Z Y C Z E P A  

D OŻY N K O W A .  

PLENER RZEŹBIARSKI 2018

Projekt „Synergia - integracja społeczności i instytucji pogranicza Godowa 
i Petrovic u Karvine” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego -  Programu 
Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020  

 
TRANSGRANICZNA STREFA 

AKTYWNOŚCI W GOŁKOWICACH 
 
 

3-7 WRZEŚNIA 2018 

NA GRANICY 
SZTUKI  

( WIATA PRZY BOISKU W GOŁKOWICACH 
UL. WYZWOLENIA 22) 

RZEŹBIARZE: 
BERND WINTER, ROBERTAS KELIAUSKAS, 

ROMAN KIEŁB, IRENEUSZ CANIBOŁ, 
BOGUMIŁA CANIBOŁ 

Nowe tablice informacyjne w gminie Godów. Od lewej: w Gołkowicach, w Krostoszowiach oraz w Skrzyszowie


