
Rada Sołecka 
Sołectwa Krostoszowice 

Protokół z posiedzenia Rady Sołeckiej sołectwa Krostoszowice z dnia 16 czerwca 2016 roku 

 W dniu 16 czerwca 2016 roku odbyło się posiedzenie Rady Sołeckiej sołectwa Krostoszowice. 

Posiedzeniu przewodniczył sołtys – Wiesław Krzyżok, który po powitaniu zebranych członków Rady 

Sołeckiej (Zbigniew Gąsior, Artur Marcisz, Kamil Gąsior) oraz radnych (Tomasz Nawrat)  przedstawił 

tematy posiedzenia: 

1. zapoznanie się z protokołem posiedzenia z dnia 22 marca 2016 r., 

2. przedstawienie informacji dotyczących działalności Rady Sołeckiej od ostatniego posiedzenia, 

3. omówienie obchodów 600-lecia sołectwa Krostoszowice,  

4. wolne głosy i wnioski, 

5. zakończenie spotkania. 

 Na początku zebranie zaprezentowano protokół z posiedzenia Rady Sołeckiej z 22 marca 

2016 roku. Żaden z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do treści protokołu. 

 Sołtys Pan Wiesław Krzyżok przedstawił informację z podjętych działań od ostatniego 

posiedzenia Rady Sołeckiej tj. 

- ciągła aktualizacja strony internetowej sołectwa, 

- wykonanie koszenie rowów w sołectwie na drogach gminnych, 

- drobne prace w sołectwie wykonywane są przez pracowników z UG w Godowie, którzy są do 

dyspozycji sołtysa. 

- w dniu 31 maja 2016 roku nad sołectwem przeszła ulewa w wyniku, której na ulicy Wąwozowej pod 

naporem wody oberwała się ziemia, mieszkańcy okolicznych domów pomogli przy udrożnieniu drogi. 

Przy sklepie „Lewiatan” powstała dziura, która zagraża bezpieczeństwu jazdy – problem zgłoszono do 

UG w Godowie. 

Sołtys brał czynny udział w zebraniach Rady Gminy oraz koordynował prace, które wykonywane były 

na terenie sołectwa przez pracowników Urzędu Gminy w Godowie. 

Na tym informację na temat działań w okresie między zebraniami zakończono. 

 Kolejnym punktem posiedzenia Rady Sołeckiej omówienie obchodów 600-lecia sołectwa 

Krostoszowice w ramach Dni Gminy Godów. Omówiono program obchodów tj.:  

godz. 15.00 Msza św. w kościele parafialnym w Krostoszowicach 

godz. 15.50 formowanie korowodu na ul. Gustawa Morcinka (przy kościele) 

godz. 16.00 przejście korowodu ulicami Krostoszowic: 

– ul. Gustawa Morcinka – od kościoła do skrzyżowania z ul. Wodzisławską 

– ul. Wodzisławska – od skrzyżowania z ul. Gustawa Morcinka do skrzyżowania z ul. Szybową 

– ul. Szybowa – od skrzyżowania z ul. Wodzisławską do kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. 
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godz. 16.20 rozwiązanie korowodu 

godz. 16.30 powitanie gości, występ zespołu Gospodynki z Krostoszowic 

godz. 17.00 występy dzieci z SP Krostoszowice 

godz. 17.30 występy dla najmłodszych w wykonaniu grupy Crazy Club (po zabawach na scenie – 1,5 

godz. zabaw na trawie) 

godz. 18.00 występ Gminnej Orkiestry Dętej z Gołkowic 

godz. 19.00 występy miejscowych zespołów: Spoko Babki oraz Adutl+ (kierownik Dawid Koczy) 

godz. 21.00 gwiazda wieczoru: Grzegorz Wilk z wokalistką Anetą Figiel oraz zespołem WOLF 

godz. 22.30 pokaz ogniowy 

godz. 23.00 zabawa z DJ 

Każda z grup w sołectwie otrzymała zadanie, za które podczas obchodów będzie odpowiedzialna. 

Na tym zakończono omówienie obchodów 600-lecia. 

Wolne głosy i wnioski – brak. 

Na tym posiedzenie zakończono.  

Protokołował  

Kamil Gąsior         

Sołtys 

Wiesław Krzyżok  


