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wystawa kwiatów
 Podsumowanie 19. wiosennej wystawy kwiatów,
 która odbyła się w gołkowicach.
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„Kalina” w RydułtowsKim CentRum KultuRy

zespół kalina na przeglądzie w rydułtowskim centrum kultury z wiosennym programem „zolyty, fajno rzecz”
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W weekend od 23 do 25 marca w Ośrod-
ku Kultury w Gołkowicach można było zwie-
dzać 5. Wielkanocną Wystawę Rękodzieła. 
Jej otwarcie poprzedził występ Teatru Naszej 
Wyobraźni w zabawnej sztuce pt.: „Księżnicz-
ka XXI w. - czyli gotowe na wszystko”, przy-
gotowanej przez Dominikę Brzozę. Chwilę 
później „Dziką radość” w tańcu zaprezento-
wał zespołu „Iskierki”, prowadzony przez Re-
natę Jakubowską.

Po występach wszyscy goście mogli zoba-
czyć wyroby lokalnych twórców. Prym wio-
dły jajka i zajączki z filcu, styropianu, wełny 
i innych materiałów tekstylnych, w większo-
ści wykonanych na szydełku. Część prac tra-
fiła pewno do wielkanocnego koszyka, będąc 
oryginalnym i niecodziennym dodatkiem.

Po doznaniach kulturalnych przyszedł czas 
na doznania kulinarne. Dzięki paniom z miej-
scowego Koła Gospodyń Wiejskich zwiedza-

wIElKANOCNA wYSTAwA 
RęKodzieła w gołKowiCaCh

KREATYwNIE 
NA 

PomPowni
O tym, że utalentowanych i artystycz-

nie uzdolnionych kobiet w naszej gminie nie 
brakuje wiadomo już od dawna. Panie rzeź-
bią, haftują, szydełkują, malują oraz zajmu-
ją się całą gamą innych technik plastycznych, 
a ich sława wyszła daleko poza granice gmi-
ny. Dotychczas jednak nie było miejsca w któ-
rym wspólnie mogłyby oddawać się swoim 
pasjom.

Dzięki inicjatywie Doroty Welcel w Ośrod-
ku Kultury w Godowie zainteresowanym od-
dano do dyspozycji salkę. Pod okiem pani 
Doroty kilkanaście kobiet dwa razy w tygo-
dniu spotyka się, aby wspólnie zgłębiać taj-
niki filcowania, techniki decoupage oraz two-
rzyć artystyczne prace. O tym, jakim powo-
dzeniem cieszą się te zajęcia, niech świadczy 
fakt, iż oprócz mieszkanek naszej gminy ich 
uczestniczkami są panie z Gorzyc, Pszowa czy 
Rybnika. 

Salka, z której korzystają, została zbudo-
wana na fundamentach dawnej pompowni 
w Godowie, stąd też nazwa kreatywnej gru-
py:,,Art-Pompownia”.

Tatiana Stopyra

Fotografie przedstawiają budowę przej-
ścia granicznego w Gołkowicach. Po wejściu 
do strefy Schengen w 2007 roku budynki 
zmieniły swój charakter. Obecnie znajduje się 
tam m.in. Ośrodek Pomocy Społecznej, punk-
ty usługowe i gabinet weterynaryjny. Wiata 
służy mieszkańcom korzystającym z terenów 
rekreacyjnych Stowarzyszenia Mustang. Pre-
zentowane zdjęcia pochodzą z lat 1998-1999, 
a zaprezentowane zostały dzięki uprzejmości 
mieszkańców gminy Godów.

W dniach 7-10 maja w Skrbeńsku odbył się plener rzeźbiarski zorga-
nizowany przez Bogumiłę i Ireneusza Canibołów. W ciągu czterech 
dni pracy powstały rzeźby wykonane piłami łańcuchowymi.

Celem pleneru było doskonalenie warsztatu, wymiana doświad-
czeń, integracja oraz popularyzowanie nowego sposobu wykony-
wania rzeźb, jakim jest „carving”. W imprezie uczestniczyli rzeźbiarze 
z Kędzierzyna-Koźla, Rybnika, Jastrzębia-Zdroju i Jaworzna.

Efektem tego spotkania są rzeźby: Utopiec rybnicki, wiking, Pistul-
ka-śląski zbójnik, oraz głuszec i łeb konia.

Piłą łąńCuChową
też można!

wyszuKane w aRChiwum
grupa z art-PomPowni podczas zajęć.

organizatorka b. caniboł podczas tworzenia prac

wszyscy uczestnicy pleneru rzeźbiarskiego w skrbeńsku

Prace uczestniczek art-PomPowni
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jący mieli możliwość skosztowania pysznych, 
domowych „babek”. 

Kierownik Ośrodka Kultury w Gołkowicach 
serdecznie dziękuje wszystkim wystawcom 
i odwiedzającym, a szczególne słowa podzię-
kowania kieruje pod adresem KGW z Gołko-
wic.

Judyta Marcol
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mali rzeźbiarze podczas zajęć plenerowych w ramach warsztatów 
plastycznych prowadzonych w ośrodku kultury w skrbeńsku
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„księżniczki XXi wieku” czyli dziewczynki 
z teatru naszej wyobraźni podczas występów 

na otwarciu wielkanocnej wystawy rękodzieła”
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W 26 dniu marca 2012 roku odbyła się XVi 
sesja rady Gminy GodóW. Podjęto uchWały 

W nastęPujących sPraWach:

•	oddania w dzierżawę nieruchomości rolnych w Gołkowicach;
Wnioskodawca prowadzi w sąsiedztwie przedmiotowych nierucho-
mości stadninę i hodowlę koni. Oddanie gruntu w dzierżawę w trybie 
bezprzetargowym zapewni użytkowanie gruntu i wpływy z gospoda-
rowania mieniem gminy.

•	oddania nieruchomości w trwały zarząd;
Dyrektor Przedszkola Publicznego ”Bajkowe Wzgórze” w Skrzyszowie, 
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skrbeńsku oraz Dyrektor 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łaziskach złożyli wnioski o odda-
nie w trwały zarząd nieruchomości zabudowanych na rzecz reprezen-
towanych przez siebie jednostek organizacyjnych. Jednostki te są już 
w posiadaniu przedmiotowych nieruchomości, natomiast powyższą 
uchwałą zostanie uregulowany stan prawny tych nieruchomości we 
wskazanej formie.

•	Wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego 
o pow. 37,60 m² w łaziskach przy ul. Powstańców Śl. 190;

•	Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów na 
lata 2012-2016;

•	utworzenia Zespołu szkolno-Przedszkolnego w Godowie; 
Przedmiotowa uchwała jest konsekwencją przyjętej 30 stycznia 2012 
roku uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do utworze-
nia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Godowie.

•	określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody  
na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich prze-
znaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finanso-
wych dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonania 
w nim zmian i ich zatwierdzenia; 

•	Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Godów 
w roku 2012; 
W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt, zmieniony arty-
kuł 11a zobowiązuje Radę Gminy do określenia w drodze uchwały co-
rocznie do 31 marca program opieki nad bezdomnymi zwierzętami 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

•	Zmiany w budżecie Gminy Godów na 2012 rok.

W 26 dniu kWietnia 2012 roku odbyła się XVii 
sesja rady Gminy GodóW. Podjęto uchWały 

W nastęPujących sPraWach:

•	Zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2011 instytucji 
kultury, dla których Gmina Godów jest organizatorem;
Zgodnie z ustawą o rachunkowości: instytucje kultury, dla których 
Gmina jest organizatorem, tj. Gminne Centrum Kultury, Sportu i Tury-
styki oraz Gminna Biblioteka Publiczna, mają obowiązek nie później 
niż 6 miesięcy od dnia bilansowego przedstawienie Radzie Gminy swo-
je roczne sprawozdania finansowe celem ich zatwierdzenia.

•	Zmiany statutu Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w kro- 
stoszowicach;
W związku z wejściem 1 stycznia 2012 r. w życie ustawy o wspieraniu 
rodzin i systemie pieczy zastępczej oraz uchyleniem tą ustawą Rozpo-
rządzeń Ministra Polityki Społecznej, stało się konieczne dostosowanie 
zapisów Statutu Świetlicy do zmienionych przepisów prawa oraz usta-
lenia podstawy prawnej jej funkcjonowania. 

•	udzielenia w 2012 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzi-
sławskiemu na realizację zadania z zakresu nadzoru budowla-
nego;
Gmina Godów udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Wodzisław-
skiemu w kwocie 7.000,00 zł na realizację zadań z zakresu postępowań 
prowadzonych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
na terenie naszej gminy.

•	udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu 
na zadania prowadzone na drogach i chodnikach położonych 
na terenie gminy;

Przedmiotowa pomoc dotyczy kwoty 530.000,00 zł na budowę dróg 
i chodników przy drogach powiatowych na terenie naszej gminy, tj: 
dokończenie budowy chodnika wraz z nakładką asfaltową na ul. Pio-
trowickiej w kierunku skrzyżowania z ul. 1 Maja w Gołkowicach, bu-
dowa chodnika na ul. 1 Maja w Skrzyszowie – od ul. Leśnej do granicy 
z Mszaną, budowa chodnika na ul. Szybowej w Krostoszowicach oraz 
remont ul. Wodzisławskiej w Krostoszowicach.

•	Zmiany w budżecie Gminy Godów na 2012 r.;
•	Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów na lata 2012-

2016;
•	określenia zasad przyznawania dotacji celowych dla osób fi-

zycznych ze środków budżetu gminy na dofinansowanie kosz-
tów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej;
Uchwałą podjętą w 2007 roku wprowadzono dla mieszkańców na-
szej gminy dofinansowanie do wykonanego przyłącza kanalizacji sa-
nitarnej w wysokości 70% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 
800,00 zł, warunkując umożliwienie otrzymania dotacji w terminie do 
12 miesięcy od daty oddania do eksploatacji wykonanego odcinka ka-
nalizacji. Nie wszyscy mieszkańcy gminy wykonali przyłącza w termi-
nie wskazanym w powyższej uchwale, w związku z czym Rada Gmi-
ny przyjęła uchwałę motywującą mieszkańców do wykonania przyłą-
cza, ale z obniżeniem kwoty dofinansowania o 50%, tj. nie więcej niż 
400,00 zł.

•	określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i po-
zbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, 
nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki 
sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawod-
nictwie sportowym;
Ustawa z 25 dnia czerwca 2010 r. o sporcie dała samorządom teryto-
rialnym możliwość ustanowienia i finansowania okresowych stypen-
diów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki spor-
towe. Rada Gminy określiła tą uchwałą szczegółowe zasady, tryb przy-
znawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości stypendiów sporto-
wych, nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów.

•	nadania tytułu honorowego obywatela Gminy Godów (dwie 
uchwały).
Rada Gminy powyższymi uchwałami nadała tytuły Honorowych Oby-
wateli Gminy Godów Panom Krystianowi Tesarczykowi i Zbignie-
wowi Wodeckiemu. 

Szczegółowe	treści	uchwał	oraz	protokół	z	sesji	można	znaleźć	na	
stronie	internetowej	naszej	gminy:	<http://www.godow.bip.info.pl>.

Antoni Tomas
Przewodniczący Rady Gminy Godów
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towe. Rada Gminy określiła tą uchwałą szczegółowe zasady, tryb przy-
znawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości stypendiów sporto-
wych, nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów.

•	nadania tytułu honorowego obywatela Gminy Godów (dwie 
uchwały).
Rada Gminy powyższymi uchwałami nadała tytuły Honorowych Oby-
wateli Gminy Godów Panom Krystianowi Tesarczykowi i Zbignie-
wowi Wodeckiemu. 

Szczegółowe	treści	uchwał	oraz	protokół	z	sesji	można	znaleźć	na	
stronie	internetowej	naszej	gminy:	<http://www.godow.bip.info.pl>.

Antoni Tomas
Przewodniczący Rady Gminy Godów
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sprawy samorządowe4

aGencja restrukturyZacji i moderniZacji 
rolnictWa Zachęca do skorZystania  

Z PieniędZy na scalenie GruntóW i melioracje 
Z ProW 2007-2013.

W	Polsce,	w	wielu	regionach,	szczególnie	wschodnich,	wiele	grun-
tów	rolnych	nadal	nie	zostało	zmeliorowanych,	a	rolnicy	gospodarują	
na	niewielkich	działkach,	często	na	domiar	złego	rozproszonych	w	du-
żej	odległości	od	siebie.	W	tej	sytuacji	trudno	się	dziwić,	że	mają	oni	
małe	 szanse	na	osiąganie	dużych	dochodów,	 konkurowanie	na	 ryn-
ku	z	nowoczesnymi	gospodarstwami	z	innych	regionów	kraju	czy	Eu-
ropy,	a	do	tego	ponoszą	często	straty	spowodowane	zalaniem	upraw.	
I	właśnie	dla	nich	przede	wszystkim,	w	ramach	Wspólnej	Polityki	Rol-
nej	Unii	Europejskiej	w	Programie	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	na	lata	
2007	-	2013,	są	przeznaczone	pieniądze	z	działania	„Poprawianie	i	roz-
wijanie	infrastruktury	związanej	z	rozwojem	i	dostosowaniem	rolnictwa	
i	leśnictwa”.	Pomoc	przyznawana	jest	na	dwa	rodzaje	inwestycji:	„Scala-
nie	gruntów”	i	„Gospodarowanie	rolniczymi	zasobami	wodnymi”.

Obsługa	 tego	 działania	 została	 powierzona	 samorządom	 woje-
wództw.	Ogłaszają	one	terminy	naborów	wniosków	o	przyznanie	ta-
kiej	 pomocy,	 wydają	 decyzje	 o	 jej	 przyznaniu,	 rozpatrują	 wnioski	
o	płatność	i	wystawiają	zlecenia	płatności.	Od	tego	momentu	rozpo-
czyna	się	rola	Agencji	Restrukturyzacji	i	Modernizacji	Rolnictwa,	która	
po	otrzymaniu	zlecenia	płatności	przekazuje	pieniądze	na	konta	ban-
kowe	beneficjentów.

scalanie GruntóW

Bardzo	często	zdarza	się	tak,	że	rolnik	posiada	działki	rolne	i	leśne	
w	 różnych,	często	bardzo	oddalonych	od	siebie	miejscach.	Na	upra-
wianie	ich	traci	dużo	czasu	-	bo	przecież	musi	wielokrotnie	jeździć	ma-
szynami	rolniczymi	z	jednej	działki	na	drugą	-	i	pieniędzy	-	ponieważ	
zużywa	przy	tym	dużo	paliwa.	Na	dodatek,	gdy	te	działki	są	małe,	nie	
ma	możliwości	ich	uprawy	z	wykorzystaniem	nowoczesnych	maszyn.	
Tych	 wszystkich	 problemów	 można	 uniknąć,	 gdy	 przeprowadzi	 się	
tzw.	scalanie	gruntów	 i	 rolnicy	stają	się	posiadaczami	działek	w	 jed-
nym	miejscu	 i	o	większym	areale.	Co	należy	zrobić,	żeby	tak	się	sta-
ło?	Trzeba	dojść	do	porozumienia	z	właścicielem	sąsiadujących	grun-
tów	i	uzgodnić	warunki	zamiany	działek.	Oczywiście	trzeba	wziąć	pod	
uwagę	takie	elementy	jak	jakość	gleby	na	poszczególnych	działkach	
oraz	ich	powierzchnię.	Jeżeli	rolnicy	dojdą	do	porozumienia	w	sprawie	
zamiany	działek,	praktycznie	nic	nie	stoi	na	przeszkodzie,	aby	dokonać	

scalenia	gruntów,	czyli	takiego	wytyczenia	nowych	granic,	by	w	jego	
wyniku	każdy	z	właścicieli	kilku	mniejszych	działek	stał	się	właścicie-
lem	jednej	większej.	Pozostaje	tylko	udać	się	do	starosty	i	zgłosić	mu	
taki	zamiar.	Starosta,	bo	tylko	on	może	to	zrobić,	składa	wtedy	wnio-
sek	do	samorządu	województwa	o	przyznanie	pomocy	finansowej	na	
pokrycie	kosztów	operacji	scalenia	gruntów.

	Refundacji	z	PROW	2007-2013	podlegają	koszty	związane	zarówno	
z	przygotowaniem	dokumentacji	geodezyjno	-	prawnej,	czyli	projek-
tów	scalania,	jak	też	koszty	zagospodarowania	poscaleniowego,	czy-
li	odbudowa	istniejących	sieci	dróg	dojazdowych	do	poszczególnych	
działek	i	zabudowań	gospodarczych,	a	także	wytyczenie	i	wybudowa-
nie	nowych	dróg,	przepustów,	wjazdów	itp.	W	ramach	PROW	2007	-	
2013	mogą	być	 także	finansowane	operacje	z	zakresu	zagospodaro-
wania	poscaleniowego,	związanego	z	organizacją	rolniczej	przestrze-
ni	produkcyjnej,	zgłoszone	do	realizowanego	w	latach	2004	-	2006	rol-
nego	Sektorowego	Programu	Operacyjnego.

Refundacja	obejmuje	100%	kosztów	kwalifikowalnych,	 jednak	nie	
więcej	niż:
•	500 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scalenio-

wym prowadzonym w województwach: lubelskim, podkarpac-
kim, małopolskim, śląskim i świętokrzyskim;

•	350 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scalenio-
wym w pozostałych województwach.
W	 przypadku	 kontynuacji	 operacji	 realizowanych	 w	 latach	 2004	

-2006	w	ramach	rolnego	Sektorowego	Programu	Operacyjnego,	koszt	
zagospodarowania	poscaleniowego	nie	może	przekroczyć	900	euro	
na	1	hektar	scalanych	gruntów.

GosPodaroWanie rolnicZymi 
Zasobami Wodnymi

W	 tym	 wypadku	 głównie	 chodzi	 o	 wsparcie	 z	 PROW	 2007-2013	
przeprowadzenia	melioracji,	które	mają	poprawić	jakość	gleb	poprzez	
regulację	 poziomu	 wody,	 zwiększyć	 jej	 retencję	 oraz	 chronić	 upra-
wy	 przed	 powodziami.	 Można	 też	 wybudować	 lub	 wyremontować	
np.	 jazy,	 zastawki,	 zbiorniki	 czy	 stopnie	wodne,	 systemy	nawodnień	
grawitacyjnych,	 a	 także	urządzenia	doprowadzające	wodę	do	grun-
tów	i	odprowadzające	ją.	Można	także	sfinansować	zabudowę	biolo-
giczno-techniczną	skarp,	np.	dokonać	nasadzeń	drzew	czy	krzewów	
wokół	cieku	wodnego.	Pieniądze	można	także	otrzymać	na	inwesty-
cje	związane	z	zabezpieczeniem	przeciwpowodziowym.	Można	więc	
remontować	 i	budować	wały	przeciwpowodziowe	 i	 inne	urządzenia	

Zamówienia publicZne
W	 16	 dniu	 marca	 br.	 została	 podpisana	 umowa	 na	 remont	 na-

wierzchni	 ulicy	 Dębowej	 w	 Skrzyszowie	 z	 Rybnickim	 Przedsiębior-
stwem	Budownictwa	Drogowego	S.	A.	z	siedzibą	w	Rybniku	ul.	Miko-
łowska	107,	44-203	Rybnik,za	cenę	1.595.981,41	zł.

	
19	oraz	22	marca	br.	 zostały	podpisane	umowy	na	 zakup	pomo-

cy	dydaktycznych	dla	szkół	do	prowadzenia	zajęć	w	ramach	projektu	
„Mój	Europass	kluczem	do	sukcesu”:
•	 część	1.	–	z	Firmą	Handlowo-Usługową	AUKCETAR	z	siedzibą	w	Tar-
nowie	ul.	Wieniawskiego	9/18,	33-100	Tarnów,za	cenę	3.259,65	zł;

•	 części	2.,3.,4.i	5.	-	z	firmą	BAM	Wyposażenie	Szkół	i	Biur	sj.	z	siedzi-
bą	w	Rybniku	ul.Niedobczycka	94,	44-200	Rybnik,	łącznie	za	cenę	
8.229,58	zł;

•	 części	6.,7.i	8.	–	z	Główną	Księgarnią	Szkolną	Gajewicz	Gawin	Widlak	
sj.	z	siedzibą	w	Krakowie	al.	Daszyńskiego	16,	31-534	Kraków,	łącz-
nie	za	cenę	16.577,64	zł;	

•	 część	9.	–	z	P.U.H.	Meritum	Adam	Kruk	z	siedzibą	w	Lublinie	ul.	Stru-
ga	29,	20-709	Lublin,	za	cenę	5.520,24	zł;

•	 części	10.,11.,12.	i	13.	–	z	firmą	BAM	Wyposażenie	Szkół	i	Biur	sj.	z	sie-

dzibą	 w	 Rybniku	 ul.Niedobczycka	 94,	 44-200	 Rybnik,	 łącznie	 za	
cenę	14.609,66	zł;

•	 część	14.	–	z	Główną	Księgarnią	Szkolną	Gajewicz	Gawin	Widlak	sj.	
z	siedzibą	w	Krakowie	al.Daszyńskiego	16,	31-534	Kraków,	za	cenę	
1.583,74	zł;

•	 część	15.	–	z	firmą	P.U.H.	Meritum	Adam	Kruk	z	siedzibą	w	Lublinie	
ul.	Struga	29,	20-709	Lublin,	za	cenę	1.704,78	zł;

•	 części	16.,17.,18.,19.i	20.	–	z	firmą	BAM	Wyposażenie	Szkół	 i	Biur	sj.	
z	siedzibą	w	Rybniku	ul.Niedobczycka	94,	44-200	Rybnik,	łącznie	za	
cenę	9.848,46	zł;

•	 część	21.	–	z	Firmą	Handlowo-Usługową	AUKCETAR	z	siedzibą	w	Tar-
nowie	ul.	Wieniawskiego	9/18,	33-100	Tarnów,za	cenę	270,60	zł

•	 część	 22.	 –	 z	 firmą	 BAM	 Wyposażenie	 Szkół	 i	 Biur	 sj.	 z	 siedzibą	
w	Rybniku	ul.	Niedobczycka	94,	44-200	Rybnik,	za	cenę	5.089,80	zł.

W	10	dniu	kwietnia	br.	została	podpisana	umowa	na	remont	cząst-
kowy	dróg	gminnych	z	Przedsiębiorstwem	Usługow	o-	Produkcyjnym	
„Alkor”	Sp.	z	o.o.	z	siedzibą	w	Wodzisławiu	Śl.	ul.	Olszyny	3,	44-300	Wo-
dzisław	Śląski,	za	cenę	169.699,41	zł	brutto.

Barbara Banko
Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych

uwaga rolnicy!
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aGencja restrukturyZacji i moderniZacji 
rolnictWa Zachęca do skorZystania  

Z PieniędZy na scalenie GruntóW i melioracje 
Z ProW 2007-2013.

W	Polsce,	w	wielu	regionach,	szczególnie	wschodnich,	wiele	grun-
tów	rolnych	nadal	nie	zostało	zmeliorowanych,	a	rolnicy	gospodarują	
na	niewielkich	działkach,	często	na	domiar	złego	rozproszonych	w	du-
żej	odległości	od	siebie.	W	tej	sytuacji	trudno	się	dziwić,	że	mają	oni	
małe	 szanse	na	osiąganie	dużych	dochodów,	 konkurowanie	na	 ryn-
ku	z	nowoczesnymi	gospodarstwami	z	innych	regionów	kraju	czy	Eu-
ropy,	a	do	tego	ponoszą	często	straty	spowodowane	zalaniem	upraw.	
I	właśnie	dla	nich	przede	wszystkim,	w	ramach	Wspólnej	Polityki	Rol-
nej	Unii	Europejskiej	w	Programie	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	na	lata	
2007	-	2013,	są	przeznaczone	pieniądze	z	działania	„Poprawianie	i	roz-
wijanie	infrastruktury	związanej	z	rozwojem	i	dostosowaniem	rolnictwa	
i	leśnictwa”.	Pomoc	przyznawana	jest	na	dwa	rodzaje	inwestycji:	„Scala-
nie	gruntów”	i	„Gospodarowanie	rolniczymi	zasobami	wodnymi”.

Obsługa	 tego	 działania	 została	 powierzona	 samorządom	 woje-
wództw.	Ogłaszają	one	terminy	naborów	wniosków	o	przyznanie	ta-
kiej	 pomocy,	 wydają	 decyzje	 o	 jej	 przyznaniu,	 rozpatrują	 wnioski	
o	płatność	i	wystawiają	zlecenia	płatności.	Od	tego	momentu	rozpo-
czyna	się	rola	Agencji	Restrukturyzacji	i	Modernizacji	Rolnictwa,	która	
po	otrzymaniu	zlecenia	płatności	przekazuje	pieniądze	na	konta	ban-
kowe	beneficjentów.

scalanie GruntóW

Bardzo	często	zdarza	się	tak,	że	rolnik	posiada	działki	rolne	i	leśne	
w	 różnych,	często	bardzo	oddalonych	od	siebie	miejscach.	Na	upra-
wianie	ich	traci	dużo	czasu	-	bo	przecież	musi	wielokrotnie	jeździć	ma-
szynami	rolniczymi	z	jednej	działki	na	drugą	-	i	pieniędzy	-	ponieważ	
zużywa	przy	tym	dużo	paliwa.	Na	dodatek,	gdy	te	działki	są	małe,	nie	
ma	możliwości	ich	uprawy	z	wykorzystaniem	nowoczesnych	maszyn.	
Tych	 wszystkich	 problemów	 można	 uniknąć,	 gdy	 przeprowadzi	 się	
tzw.	scalanie	gruntów	 i	 rolnicy	stają	się	posiadaczami	działek	w	 jed-
nym	miejscu	 i	o	większym	areale.	Co	należy	zrobić,	żeby	tak	się	sta-
ło?	Trzeba	dojść	do	porozumienia	z	właścicielem	sąsiadujących	grun-
tów	i	uzgodnić	warunki	zamiany	działek.	Oczywiście	trzeba	wziąć	pod	
uwagę	takie	elementy	jak	jakość	gleby	na	poszczególnych	działkach	
oraz	ich	powierzchnię.	Jeżeli	rolnicy	dojdą	do	porozumienia	w	sprawie	
zamiany	działek,	praktycznie	nic	nie	stoi	na	przeszkodzie,	aby	dokonać	

scalenia	gruntów,	czyli	takiego	wytyczenia	nowych	granic,	by	w	jego	
wyniku	każdy	z	właścicieli	kilku	mniejszych	działek	stał	się	właścicie-
lem	jednej	większej.	Pozostaje	tylko	udać	się	do	starosty	i	zgłosić	mu	
taki	zamiar.	Starosta,	bo	tylko	on	może	to	zrobić,	składa	wtedy	wnio-
sek	do	samorządu	województwa	o	przyznanie	pomocy	finansowej	na	
pokrycie	kosztów	operacji	scalenia	gruntów.

	Refundacji	z	PROW	2007-2013	podlegają	koszty	związane	zarówno	
z	przygotowaniem	dokumentacji	geodezyjno	-	prawnej,	czyli	projek-
tów	scalania,	jak	też	koszty	zagospodarowania	poscaleniowego,	czy-
li	odbudowa	istniejących	sieci	dróg	dojazdowych	do	poszczególnych	
działek	i	zabudowań	gospodarczych,	a	także	wytyczenie	i	wybudowa-
nie	nowych	dróg,	przepustów,	wjazdów	itp.	W	ramach	PROW	2007	-	
2013	mogą	być	 także	finansowane	operacje	z	zakresu	zagospodaro-
wania	poscaleniowego,	związanego	z	organizacją	rolniczej	przestrze-
ni	produkcyjnej,	zgłoszone	do	realizowanego	w	latach	2004	-	2006	rol-
nego	Sektorowego	Programu	Operacyjnego.

Refundacja	obejmuje	100%	kosztów	kwalifikowalnych,	 jednak	nie	
więcej	niż:
•	500 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scalenio-

wym prowadzonym w województwach: lubelskim, podkarpac-
kim, małopolskim, śląskim i świętokrzyskim;

•	350 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scalenio-
wym w pozostałych województwach.
W	 przypadku	 kontynuacji	 operacji	 realizowanych	 w	 latach	 2004	

-2006	w	ramach	rolnego	Sektorowego	Programu	Operacyjnego,	koszt	
zagospodarowania	poscaleniowego	nie	może	przekroczyć	900	euro	
na	1	hektar	scalanych	gruntów.

GosPodaroWanie rolnicZymi 
Zasobami Wodnymi

W	 tym	 wypadku	 głównie	 chodzi	 o	 wsparcie	 z	 PROW	 2007-2013	
przeprowadzenia	melioracji,	które	mają	poprawić	jakość	gleb	poprzez	
regulację	 poziomu	 wody,	 zwiększyć	 jej	 retencję	 oraz	 chronić	 upra-
wy	 przed	 powodziami.	 Można	 też	 wybudować	 lub	 wyremontować	
np.	 jazy,	 zastawki,	 zbiorniki	 czy	 stopnie	wodne,	 systemy	nawodnień	
grawitacyjnych,	 a	 także	urządzenia	doprowadzające	wodę	do	grun-
tów	i	odprowadzające	ją.	Można	także	sfinansować	zabudowę	biolo-
giczno-techniczną	skarp,	np.	dokonać	nasadzeń	drzew	czy	krzewów	
wokół	cieku	wodnego.	Pieniądze	można	także	otrzymać	na	inwesty-
cje	związane	z	zabezpieczeniem	przeciwpowodziowym.	Można	więc	
remontować	 i	budować	wały	przeciwpowodziowe	 i	 inne	urządzenia	

Zamówienia publicZne
W	 16	 dniu	 marca	 br.	 została	 podpisana	 umowa	 na	 remont	 na-

wierzchni	 ulicy	 Dębowej	 w	 Skrzyszowie	 z	 Rybnickim	 Przedsiębior-
stwem	Budownictwa	Drogowego	S.	A.	z	siedzibą	w	Rybniku	ul.	Miko-
łowska	107,	44-203	Rybnik,za	cenę	1.595.981,41	zł.

	
19	oraz	22	marca	br.	 zostały	podpisane	umowy	na	 zakup	pomo-

cy	dydaktycznych	dla	szkół	do	prowadzenia	zajęć	w	ramach	projektu	
„Mój	Europass	kluczem	do	sukcesu”:
•	 część	1.	–	z	Firmą	Handlowo-Usługową	AUKCETAR	z	siedzibą	w	Tar-
nowie	ul.	Wieniawskiego	9/18,	33-100	Tarnów,za	cenę	3.259,65	zł;

•	 części	2.,3.,4.i	5.	-	z	firmą	BAM	Wyposażenie	Szkół	i	Biur	sj.	z	siedzi-
bą	w	Rybniku	ul.Niedobczycka	94,	44-200	Rybnik,	łącznie	za	cenę	
8.229,58	zł;

•	 części	6.,7.i	8.	–	z	Główną	Księgarnią	Szkolną	Gajewicz	Gawin	Widlak	
sj.	z	siedzibą	w	Krakowie	al.	Daszyńskiego	16,	31-534	Kraków,	łącz-
nie	za	cenę	16.577,64	zł;	

•	 część	9.	–	z	P.U.H.	Meritum	Adam	Kruk	z	siedzibą	w	Lublinie	ul.	Stru-
ga	29,	20-709	Lublin,	za	cenę	5.520,24	zł;

•	 części	10.,11.,12.	i	13.	–	z	firmą	BAM	Wyposażenie	Szkół	i	Biur	sj.	z	sie-

dzibą	 w	 Rybniku	 ul.Niedobczycka	 94,	 44-200	 Rybnik,	 łącznie	 za	
cenę	14.609,66	zł;

•	 część	14.	–	z	Główną	Księgarnią	Szkolną	Gajewicz	Gawin	Widlak	sj.	
z	siedzibą	w	Krakowie	al.Daszyńskiego	16,	31-534	Kraków,	za	cenę	
1.583,74	zł;

•	 część	15.	–	z	firmą	P.U.H.	Meritum	Adam	Kruk	z	siedzibą	w	Lublinie	
ul.	Struga	29,	20-709	Lublin,	za	cenę	1.704,78	zł;

•	 części	16.,17.,18.,19.i	20.	–	z	firmą	BAM	Wyposażenie	Szkół	 i	Biur	sj.	
z	siedzibą	w	Rybniku	ul.Niedobczycka	94,	44-200	Rybnik,	łącznie	za	
cenę	9.848,46	zł;

•	 część	21.	–	z	Firmą	Handlowo-Usługową	AUKCETAR	z	siedzibą	w	Tar-
nowie	ul.	Wieniawskiego	9/18,	33-100	Tarnów,za	cenę	270,60	zł

•	 część	 22.	 –	 z	 firmą	 BAM	 Wyposażenie	 Szkół	 i	 Biur	 sj.	 z	 siedzibą	
w	Rybniku	ul.	Niedobczycka	94,	44-200	Rybnik,	za	cenę	5.089,80	zł.

W	10	dniu	kwietnia	br.	została	podpisana	umowa	na	remont	cząst-
kowy	dróg	gminnych	z	Przedsiębiorstwem	Usługow	o-	Produkcyjnym	
„Alkor”	Sp.	z	o.o.	z	siedzibą	w	Wodzisławiu	Śl.	ul.	Olszyny	3,	44-300	Wo-
dzisław	Śląski,	za	cenę	169.699,41	zł	brutto.

Barbara Banko
Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych

uwaga rolnicy!
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helena Wodecka Z GodoWa

Urodziła	 się	19	kwietnia	1917	 roku	w	Godowie.	 Jej	 rodzicami	byli	
Alojzja	i	Jan	Olesokowie.	Miała	brata	i	siostrę.	Przeżyła	prawie	połowę	
pierwszej	i	całą	drugą	wojnę	światową.	W	1939	roku	wyszła	za	mąż	za	
Dominika	Wodeckiego.	Wraz	z	mężem	zamieszkali	w	Godowie.	

Całe	życie	głównie	zajmowała	się	domem.	Urodziła	3	córki.	Ma	pię-
cioro	wnuków	i	ośmioro	prawnuków.	W	2004	roku	została	wdową.	

Pani	Helena	nadal	mieszka	w	rodzinnym	Godowie	i	cieszy	się	z	każ-
dego	przeżytego	dnia.

a tak o sobie móWi jubilatka 
jadWiGa WyPiór Z krostosZoWic

Nazywam	 się	 Jadwiga	 Wypiór.	 Urodziłam	 się	 1	 kwietnia	 1922r.	
w	Krostoszowicach	jako	piąte	dziecko	Katarzyny	i	Franciszka	Paloców.	
Miałam	jednego	brata	Jana	i	3	siostry:	Helenę,	Józefę	i	Julię.	Uczęszcza-
łam	do	Szkoły	Podstawowej	w	Krostoszowicach.	Po	jej	ukończeniu	po-
magałam	rodzicom	w	pracach	na	roli	 i	w	gospodarstwie	domowym.	
Na	wojnie	zaginął	mój	jedyny	brat,	o	którym	nic	nie	wiem	do	dzisiaj.	

Z	rodzicami	mieszkałam	do	1945	roku.	Wtedy	wyszłam	za	mąż	za	
Karola	Wypióra.	W	1945	roku	na	świat	przyszło	nasze	pierwsze	dziec-

Helena Wodecka Jadwiga Wypiór

Poświęcenie krzyża 
w godowie

25	marca	br.	w	Godowie,	obok	ronda,	odbyło	się	uroczyste	poświę-
cenie	nowego	krzyża.

Judyta Marcol

chroniące	grunty	 rolne	 i	 leśne	przed	powodziami.	Można	także	uzy-
skać	dofinansowanie	na	rozbiórkę	systemów	melioracyjnych,	zbiorni-
ków	wodnych,	małych	 budowli	 hydrotechnicznych	 spowalniających	
odpływ	wód,	 jeżeli	niemożliwy	 jest	 ich	remont	 i	dalsze	użytkowanie	
w	zakresie	koniecznym	do	realizacji	zaplanowanej	inwestycji.Jeżeli	dla	
realizacji	operacji	niezbędny	jest	wykup	gruntów,	koszty	tego	wykupu	
podlegają	refundacji	do	wysokości	10%	pozostałych	kosztów	kwalifi-
kowanych	operacji.

	 Maksymalny	 poziom	 dofinansowania	 inwestycji	 związanych	
z	przeprowadzeniem	melioracji	 nie	może	przekroczyć	90%	kosztów	
kwalifikowanych.

	 Rolnicy	 i	 właściciele	 lasów	 zainteresowani	 takim	wsparciem	 po-
winni	 zgłosić	 się	 do	właściwego	Wojewódzkiego	Zarządu	Melioracji	
i	Urządzeń	Wodnych,	bo	to	właśnie	ta	instytucja	może	składać	wnioski	
o	pomoc	do	samorządów.	

na wsparcie z działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruk-
tury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnic-
twa” przewidziano w ProW 2007 - 2013 około 2,7 mld zł, do koń-
ca lutego 2012 r. z tej kwoty wypłacono ponad 220 mln zł. Zachę-
camy więc do skorzystania z tej pomocy, bo pieniędzy do rozdy-
sponowania jest jeszcze dużo.

Departament Komunikacji Społecznej
ARiMR

ko	–	syn	Władysław.	Potem	kolejno	pojawili	się	Henryk	(1951),	Urszula	
(1952)	oraz	Tadeusz	(1956).	Były	to	ciężkie	lata	powojenne.	Kiedy	dzie-
ci	 trochę	podrosły,	w	1965	 roku	 rozpoczęłam	pracę	w	KWK	„1	Maja”	
jako	stróż.	Pracowała	tam	15	lat,	po	czym	z	powodu	złego	stanu	zdro-
wia	przeszłam	na	rentę.	

W	latach	70.	moje	dzieci	kolejno,	jedno	po	drugim,	założyły	swoje	
rodziny,	a	na	świat	przyszło	4	wnuków	i	2	wnuczki,	które	dziś	są	już	do-
rosłymi	ludźmi	–	najmłodsza	wnuczka	Martyna	ma	21	lat.	Doczekałam	
się	też	już	3	prawnuków.

Zawsze	 bardzo	 lubiłam	 pracę	 społeczną,	 chętnie	 więc	 –	 w	miarę	
możliwości	 –	 pomagałam	 przy	 rozbudowie	 krostoszowickiej	 szkoły,	
a	potem	przy	zakładaniu	Koła	Gospodyń	Wiejskich	w	Krostoszowicach.	

W	1984	roku	nagle	zmarł	mój	mąż,	a	później,	w	wieku	93	lat,	zmar-
ła	moja	matka.	

Pomimo	mojego	seniorskiego	wieku	cieszę	się	dobrym	zdrowiem.	
W	drobnych	pracach	ogrodniczych	pomagam	czasem	jeszcze	wnuko-
wi,	który	w	2005	roku	zamieszkał	wraz	ze	swoją	rodziną	w	moim	domu.	

Kiedy	 sama	 niedomagam,	 proszę	 o	 pomoc	 córkę,	 która	mieszka	
wraz	z	mężem	w	budynku	obok	nas.	

Każdego	wieczoru	dziękuję	Bogu	za	kolejny	przeżyty	dzień.

Jadwiga Wypiór
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Natura wkomponowana w krajobraz miejski

Ogłoszony	został	kolejny	konkurs	„Gmina	Godów	–	Gminą	Kwiatów	
i	Zieleni”	i	to	dobrze,	bo	pomimo	18	edycji,	w	dalszym	ciągu	są	chętni	
do	wzięcia	w	tym	konkursie	udziału.	Cel,	jaki	zakładali	organizatorzy,	
został	osiągnięty.	Nasze	posesje	są	coraz	ładniejsze,	a	tym	samym	cała	
nasza	gmina.	To	podkreślają	wszyscy	odwiedzający	nas	goście.	Żeby	
nie	osiąść	na	 laurach	 i	 uatrakcyjnić	 konkurs,	wprowadzono	nagrody	
w	postaci	kwot	pieniężnych	(są	to	niemałe	sumy),	zamiast	uprzednio	
wręczanych	roślin.	

Nasze	 sklepy	 branży	 ogrodniczej	 są	 pełne	 nowości	 roślinnych	
i	technicznych,	dlatego	każdy	może	wybrać	dla	siebie	to,	co	go	kon-
kretnie	 interesuje	 w	 ramach	 wygranej	 sumy	 –	 może	 spełnić	 swój	
ogrodniczy	kaprys.	

Przedstawiony	regulamin	jest	prawie	taki	sam	od	kilku	lat	z	mały-
mi	poprawkami	-	jeżeli	ktoś	ma	inny	pomysł,	by	coś	w	nim	usprawnić,	
to	proszę	o	propozycje.	

Już	od	pierwszej	edycji	w	roku	1995	interesuję	się	tym	konkursem	
i	muszę	podkreślić,	że	bardzo	dużo	zmieniło	się	na	naszych	posesjach	
–	ilość	przeszła	w	jakość.	Nasze	obejścia	z	ogródkami,	czy	większymi	
ogrodami,	w	 znaczący	 sposób	 się	 zmieniły.	 Z	 amatorów	 stajemy	 się	
profesjonalistami	 i	 powoli	 zatraca	 się	 ta	 różnica.	 Ponadto	 łatwa	 do-
stępność	do	roślin	i	to	w	bardzo	bogatym	asortymencie,	czasami	na-
wet	bardzo	egzotycznych	oraz	zmiany,	jakie	zaszły	w	zagospodarowa-
niu	naszych	przydomowych	działek	–	z	typowo	warzywnych	na	rekre-
acyjne	 -	 spowodowały	 to,	 że	 z	 roku	na	 rok	nasze	obejścia,	 sołectwa	
i	gmina	 ładnieją	 i	 to	cieszy	nas	wszystkich	 jako	wspólnotę	tej	naszej	
małej	ojczyzny.	

A	wracając	do	konkursu	–	to	należy	go	traktować	jako	bardzo	po-
ważną,	ale	pozytywną	zabawę.	Każdy	ma	inny	punkt	widzenia,	odczu-
cia	piękna	i	estetyki,	jakie	tworzy	wokół	siebie	i	to	różne	odczucie	pięk-
na	ma	również	komisja	oceniająca	ogrody.	Ktoś	może	pomyśli	–	„Nie	
wygrałem	w	tym,	to	może	zostanę	zauważony	za	rok,	ale	i	tak	popra-
wiłem	wygląd	mojej	posesji,	a	niejednokrotnie	wzbudziłem	pozytyw-
ną	zazdrość	sąsiada,	czy	przechodzącego	obserwatora.”

Organizatorzy	serdecznie	zapraszają	do	wzięcia	udziału	w	konkur-
sie	i	wspólnej	zabawie.

Teraz	 trochę	na	 inny	 temat,	ale	 także	związany	z	nasza	przyrodą.	
Pierwsze	piękne	słoneczne	i	ciepłe	dni	każdego	z	nas	zmobilizowały	
do	wyjścia	na	„dwór”.	Spragnieni	słońca	i	ciepła	(nie	tego	z	kaloryfe-

ra	po	dosyć	srogiej	zimie)	chętnie	wkroczyliśmy	do	ogrodu	i	wyszliśmy	
na	spacery,	czy	wyjechali	na	rowerowe	przejażdżki.	Każdy	wygrzewa-
jący	się	w	promieniach	wiosennego	słońca	oddał	się	błogiemu	nastro-
jowi	ciszy	i	spokoju.	Lecz	wszystko	co	dobre,	trwa	bardzo	krótko;	bo	je-
śli	w	ciągu	lata	sobotnie	dni	są	przeznaczone	na	warkot	silników	kosia-
rek	i	pojedynek	z	ciągle	odrastającą	trawą,	tak	teraz	prawie	ze	wszyst-
kich	stron	słychać	warkot	pił	spalinowych	i	rzeź	„cichych	niewiniątek”,	
bo	drzewa,	jak	ryby,	głosu	nie	mają.	

Szanowni	Państwo!	Nie	jest	moim	zamiarem	zakazać	prześwietla-
nia,	czy	wycinki	drzew,	które	albo	zagrażają	bezpieczeństwu,	albo	wy-
rosły	za	duże,	czy	też	po	latach	nie	w	tym	miejscu,	nie	w	tym	wymiarze	
i	nam	przeszkadzają	–	decyzja	należy	do	każdego	z	nas	 indywidual-	
nie.

Będąc	w	roku	ubiegłym	na	przeciwległych	krańcach	Polski,	widzia-
łem	dbałość	o	przyrodę,	której	jesteśmy	cząstką	oraz	jej	poszanowa-
nie.	Czyż	większość	z	nas	nie	zachwyca	się	pięknem	i	dostojeństwem	
dużych,	konarzystych	starych	drzew?	Ich	majestatyczna	sylwetka	po-
trafi	niejednego	z	nas	zauroczyć.	Dlatego	apel,	aby	chwilę	zastanowić	
się	przed	przyłożeniem	siekiery	do	pnia.	Może,	jeżeli	nie	stwarzają	za-
grożenia,	pozwólmy	im	dalej	rosnąć;	może	z	uwagi	na	pamiątkę	po	ro-
dzicach,	dziadkach,	a	może	po	byłych	dawnych	właścicielach	pozwól-
my	im	dalej	istnieć;	przecież	wystarczy	spojrzeć	w	ich	stronę	i	już	po-
grążamy	się	w	chwili	zadumy.	Pomijam	inne	sprawy	związane	z	pro-
dukcją	tlenu,	gniazdowaniem	ptaków,	czy	filtrami	powietrza	i	ich	funk-
cją	jako	ekranów	dźwiękochłonnych	(spróbujmy	na	ten	temat	spojrzeć	
z	trochę	innej	strony).

Byłem	pozytywnie	zaskoczony	dyskusją	na	zebraniu	wiejskim	do-
tyczącym	wycinki	sosny	obok	budynku	Zespołu	Szkolno-Przedszkol-
nego	w	Skrbeńsku.	Tak!	Nim	podejmie	się	decyzję,	należy	ją	przedys-
kutować.	Nie	zajmuję	stanowiska,	czy	została	podjęta	słuszna	decyzja,	
mam	natomiast	propozycję	dla	pani	Dyrektor,	by	pogodzić	obie	stro-
ny:	tych	za	i	tych	przeciw	wycince.	Proponuję,	aby	posadzić	młode	sa-
dzonki.	Mogłyby	 to	 zrobić	dzieci	w	bezpiecznym,	wskazanym	przez	
panią	Dyrektor,	miejscu.	Niech	rosną	i	cieszą	następne	pokolenia.	Je-
żeli	decyzja	będzie	pozytywna,	 ja	dostarczę	 sadzonki	na	wyznaczo-
ne	miejsce.	

Jan Szczeponek

Zielonym do góry
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mamy 
laureata!

Uczeń	klasy	szóstej	A,	rafał kłosek,	został	Laureatem	Wojewódz-
kiego	 Konkursu	 z	 Języka	 Polskiego	 z	 Elementami	 Historii.	 Do	 eta-
pu	wojewódzkiego	 zakwalifikowało	 się	 z	 gołkowickiej	 szkoły	 dwoje	
uczniów:	aleksandra kras	oraz	Rafał	Kłosek.	Z	zadaniami	z	języka	pol-
skiego	oraz	historii	zmagali	się	finaliści	jeszcze	w	lutym	br.	w	Rybniku.	
Rafał	okazał	się	najlepszy!	Zaś	17	kwietnia	w	Rybnickim	Centrum	Kul-
tury	odbyła	się	Gala	Laureatów	Konkursów	Przedmiotowych.	Nasz	lau-
reat	otrzymał	 list	gratulacyjny	z	rąk	Wicekuratora	Oświaty	w	Katowi-
cach	oraz	zaproszenie	Wojewody	Śląskiego,	Śląskiego	Kuratora	Oświa-
ty	oraz	Prezesa	Wojewódzkiego	Parku	Kultury	i	Wypoczynku	na	Śnia-
danie	Mistrzów	w	plenerze	1	czerwca	br.	na	godzinę	9:30	do	Rosarium	
w	Wojewódzkim	Parku	Kultury	i	Wypoczynku	w	Chorzowie.

Tytuł	 laureata	 zwalnia	 go	 ze	 sprawdzianu	 szóstoklasisty	 i	 obligu-
je	 do	 otrzymania	 automatycznie	maksymalnej	 ilości	 punktów,	 czyli	
czterdziestu.

Serdecznie	 gratulujemy	 Rafałowi	 zwycięstwa	 i	 życzymy	 dalszych	
sukcesów.

PoWiatoWy konkurs literacki
Pod	koniec	grudnia	ub.r.	w	Gimnazjum	nr	2	w	Wodzisławiu	Śląskim	

odbył	się	Powiatowy	Konkurs	Literacki	pn.„Pogromcy	słowa”.	Uczest-
niczyło	w	nim	troje	uczniów	z	klas	szóstych:	alicja lincner,	emilia ka-
rasek	i	rafał kłosek.	Ogłoszenie	wyników	nastąpiło	1	marca	br.	pod-
czas	wieczoru	literackiego.	Najlepszą	z	reprezentantów	szkoły	okazała	
się	uczennica	klasy	szóstej	B	–	emilia karasek,	która	zajęła	zaszczytne	
drugie	miejsce.	Gratulujemy	lekkiego	pióra	i	życzymy	kolejnych	cieka-
wych	pomysłów	literackich.

Beata Bienia

Przegląd TeaTrzyków 
Zuchowych

„Bawią się żabki, bawią się muszki,
ale najlepiej bawią się zuszki”.

Prawdziwa	teatralna	uczta	dla	oczu…	24	marca	w	OK-u	w	Gołkowi-
cach	odbył	się	Przegląd	Teatrzyków	Zuchowych	organizowany	przez	
drużynową	krystynę kelner,	działającą	przy	Zespole	Szkół	w	Gołko-
wicach.	Całą	imprezę	rozpoczął	dh	phm.	Grzegorz cnota,	który	bar-
dzo	miło	i	serdecznie	wszystkich	powitał	oraz	życzył	zebranym	wspa-
niałych	wrażeń	teatralnych.

Do	 teatralnej	 rywalizacji	w	 tym	 roku	 stanęły	 cztery	 gromady	 zu-
chowe:	 „Leśni	 tropiciele	 z	 Gorzyc,	 „Czyżyki”	 z	 Czyżowic,	 „Bajkowy	
świat”	z	Krostoszowic	oraz	„Przyjaciele	lasu”	z	Gołkowic,	które	wcze-
śniej	przez	blisko	miesiąc	pod	okiem	drużynowych	przygotowywały	
się	do	 swoich	występów.	W	 sobotnie	przedpołudnie	 zespoły	 zapre-
zentowały	efekt	wytężonej	pracy	przed	zgromadzonymi	rówieśnika-
mi	oraz	rodzicami.

Zuchy	w	roli	aktorów	odnalazły	się	wspaniale!	Dostarczyły	zebra-
nym	 niezapomnianych	 doznań	 artystycznych.	 Zachwyt	 budziły	 też	
piękne	i	kolorowe	stroje	małych	aktorów.

Nie	zabrakło	również	rozkoszy	dla	podniebienia.	Zuchy	po	swoich	
niepowtarzalnych	występach	mogły	poczęstować	się	drożdżówkami	
i	soczkami,	które	znikały	w	mgnieniu	oka.

Na	 koniec	 wspólnej	 zabawy,	 dzięki	 Wójtowi	 Gminy	 Godów	 –		
mariuszowi adamczykowi	–	każda	gromada	zuchowa	została	obda-
rowana	upominkami	(otrzymała	materiały	plastyczne,	które	z	pewno-
ścią	wykorzysta	przy	majsterce	w	czasie	zbiórek),	a	dodatkowo	zdoby-
ła	pamiątkowe	dyplomy.

Po	licznych	przyjemnościach	nadszedł	czas	na	pożegnanie,	co	zu-
chy	uczyniły	ze	śpiewem	na	ustach…	Na pożegnanie wszyscy razem…

Beata Bienia

„czTery Pory roku”
na konkursie 

recyTaTorskim 
19	marca	odbył	się	tam	gminny	konkurs	recytatorski	„Przecinek”	dla	

uczniów	szkół	podstawowych.	 Ideą	spotkania	było	zaprezentowanie	
własnego	pomysłu	na	recytację	wybranego	utworu	oraz	wyłonienie	
laureatów	konkursu	 z	poszczególnych	klas.	Na	 konkursie	była	obec-
na	katarzyna kubica	–	kierownik	Referatu	Oświaty,	Kultury	i	Zdrowia.	

W	pierwszym	etapie	 konkursu	wzięli	 udział	 uczniowie	 klas	 I	 –	 III.	
Uczestnicy	przygotowali	jeden	utwór	poetycki	związany	tematycznie	
z	czterema	porami	roku.	Zwycięzcami	zostali:	justyna bebek	z	Zespo-
łu	Szkolno	–	Przedszkolnego	w	Skrbeńsku	(klasa	I),	kevin rugor z	Ze-
społu	Szkół	w	Skrzyszowie	(klasa	II)	oraz	Paweł Wawrzyczny	z	Zespo-
łu	Szkół	w	Gołkowicach	(klasa	III).	

W	drugim	etapie	zaprezentowali	się	uczniowie	klas	IV-VI.	Uczestni-
cy	klas	starszych	przedstawili	dwa	utwory	–	poetycki	i	fragment	pro-
zy.	Zwycięzcami	 zostali:	Paulina tkocz	 z	Zespołu	Szkół	w	Skrzyszo-
wie	(klasa	IV),	olivia halfar	z	Zespołu	Szkół	w	Gołkowicach	(klasa	V),	
konrad leśniak	z	Zespołu	Szkół	w	Skrzyszowie	(klasa	V)	oraz	justyna 
brzoza	z	Zespołu	Szkół	w	Gołkowicach	(klasa	VI).	

Zwycięzcy	 zostali	 nagrodzeni	 książkami	oraz	dyplomami,	 ponad-
to	rozdano	upominki	dla	osób	wyróżnionych.	Nagrody	te	ufundowa-
ła	Gmina	Godów,	a	wręczyła	je	Katarzyna	Kubica.	Konkurs	recytatorski	
„Przecinek”	przebiegł	w	miłej	 atmosferze	 rywalizacji,	 a	 komisja	mia-
ła	nie	lada	problem	z	wyłonieniem	najlepszych,	ponieważ	poziom	re-
cytacji	wszystkich	uczestników	był	bardzo	wyrównany.	Mamy	nadzie-
ję,	 że	 konkurs,którego	organizatorem	od	 lat	 jest	 łaziska	 szkoła	pod-
stawowa,	nadal	będzie	cieszył	się	ogromną	popularnością,	a	ucznio-
wie	z	chęcią	wezmą	w	nim	udział	w	następnym	roku.	Organizatorzy	są	
bowiem	przekonani,	że	tego	typu	spotkania	uczą	zdrowej	rywalizacji	
oraz	pozwalają	porównać	talenty	recytatorskie	uczniów	z	całej	gminy.	

Ewa Zientek 

międzyszkolne 
PoTyczki 

ortograficZne
Poetycka noWomoWa niestrudZoneGo strażaka 

huberta kontra… niestrudZeni ucZnioWie

Niedawno	 w	 gołkowickiej	 szkole	 odbył	 się	 Międzyszkolny	 Kon-
kurs	 Ortograficzny,	 zorganizowany	 przez	 nauczycielki	 beatę bienię	
i	 elżbietę krzysztofczyk-kosek.	 Najlepsi	 z	 najlepszych	 bez	 waha-
nia	zmierzyli	się	z	poetycką nowomową niestrudzonego strażaka Huber-
ta.	W	szranki	stanęło	12	uczniów	z	czterech	szkół	gminy	Godów:	Goł-
kowic,	Godowa,	 Skrzyszowa	 i	 Łazisk.	Wszyscy	doskonale	 zaprawieni	
w	potyczkach	ortograficznych.

Uczestnicy	mieli	 za	 zadanie	napisać	dyktando,	najeżone	nie	 lada	
pułapkami.	Przygotowała	je	katarzyna hawel	–	doradca	metodycz-
ny	 języka	polskiego,	zaproszona	przez	organizatorki	konkursu.	Wraz	
z	justyną chrzan	(nauczycielką	SP	w	Godowie)	i	małgorzatą brzon-
kalik- skowronek	(pedagogiem	skrzyszowskiego	gimnazjum	)	zasia-
dła	również	w	komisji	sprawdzającej	prace.

W	opinii	jury	poziom	był	bardzo	wysoki.
1.	miejsce	zajęła	karolina kubica	–	uczennica	Szkoły	Podstawowej	

w	Godowie,	na	2.	pozycji	uplasowała	się	aleksandra kras	–	reprezen-
tantka	Gołkowic,	a	3.	miejsce	zajęła	magdalena surowiecka	–	przed-
stawicielka	Zespołu	Szkół	w	Skrzyszowie.	GRATULUJEMY!

Elżbieta Krzysztofczyk-Kosek

marzec / kwiecień 2012
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mamy 
laureata!

Uczeń	klasy	szóstej	A,	rafał kłosek,	został	Laureatem	Wojewódz-
kiego	 Konkursu	 z	 Języka	 Polskiego	 z	 Elementami	 Historii.	 Do	 eta-
pu	wojewódzkiego	 zakwalifikowało	 się	 z	 gołkowickiej	 szkoły	 dwoje	
uczniów:	aleksandra kras	oraz	Rafał	Kłosek.	Z	zadaniami	z	języka	pol-
skiego	oraz	historii	zmagali	się	finaliści	jeszcze	w	lutym	br.	w	Rybniku.	
Rafał	okazał	się	najlepszy!	Zaś	17	kwietnia	w	Rybnickim	Centrum	Kul-
tury	odbyła	się	Gala	Laureatów	Konkursów	Przedmiotowych.	Nasz	lau-
reat	otrzymał	 list	gratulacyjny	z	rąk	Wicekuratora	Oświaty	w	Katowi-
cach	oraz	zaproszenie	Wojewody	Śląskiego,	Śląskiego	Kuratora	Oświa-
ty	oraz	Prezesa	Wojewódzkiego	Parku	Kultury	i	Wypoczynku	na	Śnia-
danie	Mistrzów	w	plenerze	1	czerwca	br.	na	godzinę	9:30	do	Rosarium	
w	Wojewódzkim	Parku	Kultury	i	Wypoczynku	w	Chorzowie.

Tytuł	 laureata	 zwalnia	 go	 ze	 sprawdzianu	 szóstoklasisty	 i	 obligu-
je	 do	 otrzymania	 automatycznie	maksymalnej	 ilości	 punktów,	 czyli	
czterdziestu.

Serdecznie	 gratulujemy	 Rafałowi	 zwycięstwa	 i	 życzymy	 dalszych	
sukcesów.

PoWiatoWy konkurs literacki
Pod	koniec	grudnia	ub.r.	w	Gimnazjum	nr	2	w	Wodzisławiu	Śląskim	

odbył	się	Powiatowy	Konkurs	Literacki	pn.„Pogromcy	słowa”.	Uczest-
niczyło	w	nim	troje	uczniów	z	klas	szóstych:	alicja lincner,	emilia ka-
rasek	i	rafał kłosek.	Ogłoszenie	wyników	nastąpiło	1	marca	br.	pod-
czas	wieczoru	literackiego.	Najlepszą	z	reprezentantów	szkoły	okazała	
się	uczennica	klasy	szóstej	B	–	emilia karasek,	która	zajęła	zaszczytne	
drugie	miejsce.	Gratulujemy	lekkiego	pióra	i	życzymy	kolejnych	cieka-
wych	pomysłów	literackich.

Beata Bienia

Przegląd TeaTrzyków 
Zuchowych

„Bawią się żabki, bawią się muszki,
ale najlepiej bawią się zuszki”.

Prawdziwa	teatralna	uczta	dla	oczu…	24	marca	w	OK-u	w	Gołkowi-
cach	odbył	się	Przegląd	Teatrzyków	Zuchowych	organizowany	przez	
drużynową	krystynę kelner,	działającą	przy	Zespole	Szkół	w	Gołko-
wicach.	Całą	imprezę	rozpoczął	dh	phm.	Grzegorz cnota,	który	bar-
dzo	miło	i	serdecznie	wszystkich	powitał	oraz	życzył	zebranym	wspa-
niałych	wrażeń	teatralnych.

Do	 teatralnej	 rywalizacji	w	 tym	 roku	 stanęły	 cztery	 gromady	 zu-
chowe:	 „Leśni	 tropiciele	 z	 Gorzyc,	 „Czyżyki”	 z	 Czyżowic,	 „Bajkowy	
świat”	z	Krostoszowic	oraz	„Przyjaciele	lasu”	z	Gołkowic,	które	wcze-
śniej	przez	blisko	miesiąc	pod	okiem	drużynowych	przygotowywały	
się	do	 swoich	występów.	W	 sobotnie	przedpołudnie	 zespoły	 zapre-
zentowały	efekt	wytężonej	pracy	przed	zgromadzonymi	rówieśnika-
mi	oraz	rodzicami.

Zuchy	w	roli	aktorów	odnalazły	się	wspaniale!	Dostarczyły	zebra-
nym	 niezapomnianych	 doznań	 artystycznych.	 Zachwyt	 budziły	 też	
piękne	i	kolorowe	stroje	małych	aktorów.

Nie	zabrakło	również	rozkoszy	dla	podniebienia.	Zuchy	po	swoich	
niepowtarzalnych	występach	mogły	poczęstować	się	drożdżówkami	
i	soczkami,	które	znikały	w	mgnieniu	oka.

Na	 koniec	 wspólnej	 zabawy,	 dzięki	 Wójtowi	 Gminy	 Godów	 –		
mariuszowi adamczykowi	–	każda	gromada	zuchowa	została	obda-
rowana	upominkami	(otrzymała	materiały	plastyczne,	które	z	pewno-
ścią	wykorzysta	przy	majsterce	w	czasie	zbiórek),	a	dodatkowo	zdoby-
ła	pamiątkowe	dyplomy.

Po	licznych	przyjemnościach	nadszedł	czas	na	pożegnanie,	co	zu-
chy	uczyniły	ze	śpiewem	na	ustach…	Na pożegnanie wszyscy razem…
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Tak	określa	Ślązaków	najbardziej	znany	folklorysta,	etnograf,	a	tak-
że	muzyk	 i	 kompozytor,	Oskar	Kolberg.W	ciągu	50	 lat	wędrówek	po	
ziemiach	polskich	na	pewno	wyrobił	sobie	odpowiedni	pogląd	na	lu-
dzi	w	różnych	regionach.	Ludzi,	z	którymi	się	spotkał,	z	którymi	rozma-
wiał,	 a	później	o	nich	napisał.	Bacznie	obserwował	 i	badał	 zwyczaje	
każdego	polskiego	zakątka,	sposób	życia	jego	mieszkańców,	charak-
terystyczną	mowę,	a	także	lokalne	podania,	legendy,	przysłowia,	ob-
rzędy,	zabawy,	muzykę	i	tańce.	Nie	ominął	też	Śląska.	A	jak	postrzegał	
jego	mieszkańców?	Właśnie	tak,	jak	trafnie	ujął	to	w	zacytowanej	sen-
tencji.	 Ślązacy	 rzeczywiście	 takimi	 cechami	 się	 charakteryzują.	 I	 one	
też	 zostały	 odzwierciedlone	 w	 tematyce	 XVII	 Gminnego	 Przeglądu	
Gwary	Śląskiej	„Pogodejmy	po	śląsku,	czyli	po	naszymu”.

W	tegorocznym	przeglądzie	wzięli	udział	przedstawiciele	wszyst-
kich	szkół	podstawowych	i	gimnazjów	naszej	gminy.

ZESPóŁ SZKóŁ W GOŁKOWICACH
Szkoła	podstawowa:	teresa twardzik,	emilia błatoń,	Paulina sta-

bla,	laura Zając,	łukasz sikora,	Patryk Witek,	Paweł Wawrzyczny	
i	Wojciech syrek;	 przedstawili	 scenkę	 „Górnik”	 i	wykonali	 piosenkę	
„Górnicze	skarby	pod	ziemią”.	Występujących	przygotowała	nauczy-
cielka	justyna Wrodarczyk.

Gimnazjum:	andrzej caniboł,	mateusz sosna,	mateusz bystroń,	
szymon horoszko	i	dawid Gaś;	chłopcy	recytowali	fragmenty	napi-
sanych	po	śląsku	„Listów	z	Rzymu”	Zbigniewa	Kadłubka	(nazywanego	
ślońskim	Herbertem),	a	zrobili	to	w	formie	prezentacji	multimedialnej	
pod	opieką	nauczycielki	izabeli Zozworek.

SZKOŁA PODSTAWOWA W GODOWIE
karolina kubica,	małgorzata musioł,	oliwia cuber,	robert to-

mas,	sebastian czyż,	jakub kubicki,	klaudiusz kozieł,	sebastian 
mrozek	i	łukasz cholewik;	oni	przedstawili	scenkę	związaną	i	ich	ży-
ciem	codziennym	–	„Migawy	ze	szkolnej	ławy”pod	przewodnictwem	
nauczycielki	mireli Prochasek.

SZKOŁA PODSTAWOWA W KROSTOSZOWICACH
angelika klapuch,	 martyna Węgrzyk,	 jakub łokaj,	 szymon 

swoboda	 i	mateusz szkatuła;	 ten	zespół	zaprezentował	scenkę	ro-
dzajową	i	piosenkę	„Ślońsko	familijo”,	a	przygotowała	go	nauczyciel-
ka	dominika sikora.

ZESPóŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNy W SKRBEńSKU
Szkoła	podstawowa:
małgorzata moczała,	 natalia kostka,	 kamila Prochasek,	 szy-

mon korbiel,	błażej styrnol,	krystian Firla	i	andrzej chrobok;	oni	
pod	opieką	nauczycielki	jadwigi rogoś	przedstawili	3	scenki	o	bar-
dzo	 zróżnicowanej	 tematyce:	 „Dwie	 klachule”,	 ”Bezrobotni”	 i	 „Kura-
min”.

ZESPóŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNy W ŁAZISKACH
Szkoła	podstawowa:
Zuzanna Goik,	agnieszka salamon,	oliwia Wach,	Patrycja Przy-

goda,	maja czyż,	alina kuczak,	mateusz Pękała,	daniel Pilch	i	da-
wid sarna;	ten	zespół	pod	przewodnictwem	nauczycielki	anny stu-
dzińskiej	wykonał	śląską	transpozycję	baśni	braci	Grimm	„O	Czerwo-
nym	Kapturku”,	 umiejscowioną	w	 łaziskim	 lesie	 pełnym	niespodzia-
nek.

ZESPóŁ SZKóŁ W SKRZySZOWIE:
Szkoła	podstawowa:
Paulina tkocz	 z	piosenką	 „Jeżech	mało	 skrzyszowianka”	 i	kevin 

rugor	 z	monologiem	 „Śloński	górnik”;	 oboje	przygotowała	nauczy-
cielka	aleksandra caniboł.

Gimnazjum:
justyna lerch,	Weronika korfanty,	michał kosider,	Przemysław 

Popek	 i	 Paweł szkatuła;	 oni	 zaprezentowali	 scenkę	 „Kopciuszek”,	
monolog	 „Sanatorium”	oraz	piosenkę	 „Powiadają,	 żech	 je	 szwarno”,	
a	wszystko	pod	czujnym	okiem	nauczycielki	maryli marcol.

Wszystkie	występy	 zostały	 przyjęte	 z	wielkim	 aplauzem	widzów.	
A	wśród	nich	byli	nie	tylko	szkolni	koledzy	i	nauczyciele,	ale	także	go-
ście	 –	 przedstawiciele	 lokalnych	 organizacji	 społecznych	 i	 instytu-
cji.	Osobą	zaś,	która	po	raz	pierwszy	gościła	na	terenie	gminy	Godów	
i	bardzo	pozytywnie	odniosła	się	do	całej	imprezy,	była	sabina Grzy-
wok,	szefowa	Biura	Senatorskiego	adama Zdziebły,	senatora	RP	VIII	
kadencji.

Bardzo	wysoko	 ocenił	 również	 tegoroczny	 przegląd	tomasz ka-
speruk	 –	 zastępca	Wójta	 Gminy	 Godów,	 zwracając	 uwagę	 na	wiel-
kie	zaangażowanie	występujących	w	kultywowanie	nie	 tylko	gwary,	
ale	i	tradycji.	Podkreślił,	że	znajomość	mowy	śląskiej,	obyczajów,	pio-
senek,	 twórczości	miejscowych	artystów	 i	pisarzy	w	wąskim	 i	 szero-
kim	tego	słowa	znaczeniu,szacunek	do	pracy	górnika,	podtrzymywa-
nie	tradycji	rodziny	wielopokoleniowej,	a	także	umiejętność	połącze-
nia	nowego	ze	 starym	sprawia,że	mamy	poczucie	własnej	 tożsamo-
ści,	a	Śląsk	 jest	naszą	małą	ojczyzną.	Dodał	również,	że	docenia	pra-
cę	nie	tylko	występujących,	ale	 i	 ich	nauczycieli,	bo	bez	nich	nie	by-
łoby	tak	wspaniale	przygotowanych	uczniów,	opracowanych	tekstów	
i	scenariuszy.	Słowa	podziękowania	i	uznania	należą	się	więc	jednym	
i	 drugim.	Wszyscy	 także	otrzymali	 nagrody	 książkowe,	 ufundowane	
przez	Wójta	Gminy	Godów,który	 od	 początku	 patronuje	 tej	 cyklicz-
nej	 już	 imprezie.	Wręczali	 je	Zastępca	Wójta	oraz	katarzyna kubica	
–	kierownik	Referatu	Oświaty,	Kultury	i	Zdrowia	UG	w	Godowie.	Książ-
kę	otrzymał	też	eugeniusz tomas	–	etatowy	prowadzący	te	przeglą-
dy,	Ślązak	z	krwi	i	kości.

XVII	GPGŚ	odbył	się	20	marca	w	Ośrodku	Kultury	w	Gołkowicach.
To	miejsce	też	nosi	znamiona	tradycji,	gdyż	od	początku	śląskie goda-
nie	jest	organizowane	właśnie	tutaj.	W	tym	roku	jego	współorganiza-
torką	–	obok	Wójta	–	była	judyta marcol,	 kierownik	gołkowickiego	
OK,	z	czego	wywiązała	się	bardzo	dobrze	i	za	co	należą	się	jej	podzię-
kowania.

Aurelia Tomas

śląsk – nasza mała ojczyzna
„Charakter ogólny Ślązaka odznacza się otwartością, ufnością i serdecznością. Jest wytrwały i skłonny do nauki.”
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Tak	określa	Ślązaków	najbardziej	znany	folklorysta,	etnograf,	a	tak-
że	muzyk	 i	 kompozytor,	Oskar	Kolberg.W	ciągu	50	 lat	wędrówek	po	
ziemiach	polskich	na	pewno	wyrobił	sobie	odpowiedni	pogląd	na	lu-
dzi	w	różnych	regionach.	Ludzi,	z	którymi	się	spotkał,	z	którymi	rozma-
wiał,	 a	później	o	nich	napisał.	Bacznie	obserwował	 i	badał	 zwyczaje	
każdego	polskiego	zakątka,	sposób	życia	jego	mieszkańców,	charak-
terystyczną	mowę,	a	także	lokalne	podania,	legendy,	przysłowia,	ob-
rzędy,	zabawy,	muzykę	i	tańce.	Nie	ominął	też	Śląska.	A	jak	postrzegał	
jego	mieszkańców?	Właśnie	tak,	jak	trafnie	ujął	to	w	zacytowanej	sen-
tencji.	 Ślązacy	 rzeczywiście	 takimi	 cechami	 się	 charakteryzują.	 I	 one	
też	 zostały	 odzwierciedlone	 w	 tematyce	 XVII	 Gminnego	 Przeglądu	
Gwary	Śląskiej	„Pogodejmy	po	śląsku,	czyli	po	naszymu”.

W	tegorocznym	przeglądzie	wzięli	udział	przedstawiciele	wszyst-
kich	szkół	podstawowych	i	gimnazjów	naszej	gminy.

ZESPóŁ SZKóŁ W GOŁKOWICACH
Szkoła	podstawowa:	teresa twardzik,	emilia błatoń,	Paulina sta-

bla,	laura Zając,	łukasz sikora,	Patryk Witek,	Paweł Wawrzyczny	
i	Wojciech syrek;	 przedstawili	 scenkę	 „Górnik”	 i	wykonali	 piosenkę	
„Górnicze	skarby	pod	ziemią”.	Występujących	przygotowała	nauczy-
cielka	justyna Wrodarczyk.

Gimnazjum:	andrzej caniboł,	mateusz sosna,	mateusz bystroń,	
szymon horoszko	i	dawid Gaś;	chłopcy	recytowali	fragmenty	napi-
sanych	po	śląsku	„Listów	z	Rzymu”	Zbigniewa	Kadłubka	(nazywanego	
ślońskim	Herbertem),	a	zrobili	to	w	formie	prezentacji	multimedialnej	
pod	opieką	nauczycielki	izabeli Zozworek.

SZKOŁA PODSTAWOWA W GODOWIE
karolina kubica,	małgorzata musioł,	oliwia cuber,	robert to-

mas,	sebastian czyż,	jakub kubicki,	klaudiusz kozieł,	sebastian 
mrozek	i	łukasz cholewik;	oni	przedstawili	scenkę	związaną	i	ich	ży-
ciem	codziennym	–	„Migawy	ze	szkolnej	ławy”pod	przewodnictwem	
nauczycielki	mireli Prochasek.

SZKOŁA PODSTAWOWA W KROSTOSZOWICACH
angelika klapuch,	 martyna Węgrzyk,	 jakub łokaj,	 szymon 

swoboda	 i	mateusz szkatuła;	 ten	zespół	zaprezentował	scenkę	ro-
dzajową	i	piosenkę	„Ślońsko	familijo”,	a	przygotowała	go	nauczyciel-
ka	dominika sikora.

ZESPóŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNy W SKRBEńSKU
Szkoła	podstawowa:
małgorzata moczała,	 natalia kostka,	 kamila Prochasek,	 szy-

mon korbiel,	błażej styrnol,	krystian Firla	i	andrzej chrobok;	oni	
pod	opieką	nauczycielki	jadwigi rogoś	przedstawili	3	scenki	o	bar-
dzo	 zróżnicowanej	 tematyce:	 „Dwie	 klachule”,	 ”Bezrobotni”	 i	 „Kura-
min”.

ZESPóŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNy W ŁAZISKACH
Szkoła	podstawowa:
Zuzanna Goik,	agnieszka salamon,	oliwia Wach,	Patrycja Przy-

goda,	maja czyż,	alina kuczak,	mateusz Pękała,	daniel Pilch	i	da-
wid sarna;	ten	zespół	pod	przewodnictwem	nauczycielki	anny stu-
dzińskiej	wykonał	śląską	transpozycję	baśni	braci	Grimm	„O	Czerwo-
nym	Kapturku”,	 umiejscowioną	w	 łaziskim	 lesie	 pełnym	niespodzia-
nek.

ZESPóŁ SZKóŁ W SKRZySZOWIE:
Szkoła	podstawowa:
Paulina tkocz	 z	piosenką	 „Jeżech	mało	 skrzyszowianka”	 i	kevin 

rugor	 z	monologiem	 „Śloński	górnik”;	 oboje	przygotowała	nauczy-
cielka	aleksandra caniboł.

Gimnazjum:
justyna lerch,	Weronika korfanty,	michał kosider,	Przemysław 

Popek	 i	 Paweł szkatuła;	 oni	 zaprezentowali	 scenkę	 „Kopciuszek”,	
monolog	 „Sanatorium”	oraz	piosenkę	 „Powiadają,	 żech	 je	 szwarno”,	
a	wszystko	pod	czujnym	okiem	nauczycielki	maryli marcol.

Wszystkie	występy	 zostały	 przyjęte	 z	wielkim	 aplauzem	widzów.	
A	wśród	nich	byli	nie	tylko	szkolni	koledzy	i	nauczyciele,	ale	także	go-
ście	 –	 przedstawiciele	 lokalnych	 organizacji	 społecznych	 i	 instytu-
cji.	Osobą	zaś,	która	po	raz	pierwszy	gościła	na	terenie	gminy	Godów	
i	bardzo	pozytywnie	odniosła	się	do	całej	imprezy,	była	sabina Grzy-
wok,	szefowa	Biura	Senatorskiego	adama Zdziebły,	senatora	RP	VIII	
kadencji.

Bardzo	wysoko	 ocenił	 również	 tegoroczny	 przegląd	tomasz ka-
speruk	 –	 zastępca	Wójta	 Gminy	 Godów,	 zwracając	 uwagę	 na	wiel-
kie	zaangażowanie	występujących	w	kultywowanie	nie	 tylko	gwary,	
ale	i	tradycji.	Podkreślił,	że	znajomość	mowy	śląskiej,	obyczajów,	pio-
senek,	 twórczości	miejscowych	artystów	 i	pisarzy	w	wąskim	 i	 szero-
kim	tego	słowa	znaczeniu,szacunek	do	pracy	górnika,	podtrzymywa-
nie	tradycji	rodziny	wielopokoleniowej,	a	także	umiejętność	połącze-
nia	nowego	ze	 starym	sprawia,że	mamy	poczucie	własnej	 tożsamo-
ści,	a	Śląsk	 jest	naszą	małą	ojczyzną.	Dodał	również,	że	docenia	pra-
cę	nie	tylko	występujących,	ale	 i	 ich	nauczycieli,	bo	bez	nich	nie	by-
łoby	tak	wspaniale	przygotowanych	uczniów,	opracowanych	tekstów	
i	scenariuszy.	Słowa	podziękowania	i	uznania	należą	się	więc	jednym	
i	 drugim.	Wszyscy	 także	otrzymali	 nagrody	 książkowe,	 ufundowane	
przez	Wójta	Gminy	Godów,który	 od	 początku	 patronuje	 tej	 cyklicz-
nej	 już	 imprezie.	Wręczali	 je	Zastępca	Wójta	oraz	katarzyna kubica	
–	kierownik	Referatu	Oświaty,	Kultury	i	Zdrowia	UG	w	Godowie.	Książ-
kę	otrzymał	też	eugeniusz tomas	–	etatowy	prowadzący	te	przeglą-
dy,	Ślązak	z	krwi	i	kości.

XVII	GPGŚ	odbył	się	20	marca	w	Ośrodku	Kultury	w	Gołkowicach.
To	miejsce	też	nosi	znamiona	tradycji,	gdyż	od	początku	śląskie goda-
nie	jest	organizowane	właśnie	tutaj.	W	tym	roku	jego	współorganiza-
torką	–	obok	Wójta	–	była	judyta marcol,	 kierownik	gołkowickiego	
OK,	z	czego	wywiązała	się	bardzo	dobrze	i	za	co	należą	się	jej	podzię-
kowania.

Aurelia Tomas

śląsk – nasza mała ojczyzna
„Charakter ogólny Ślązaka odznacza się otwartością, ufnością i serdecznością. Jest wytrwały i skłonny do nauki.”
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górnoślązacy  
w kinie świaTowym

W	kwietniu	Gminna	Biblioteka	Publiczna	w	Godowie	gościła	jana 
F. lewandowskiego	 –	 historyka	 kina,	 dziennikarza,	 autora	 książek	
o	dziejach	filmu.	Wygłosił	on	interesującą	prelekcję	na	temat	Górnoślą-
zaków w kinie światowym.

Spotkanie	odbyło	się	w	ramach	projektu	„ZaKręceni	–	Amatorskie	
Warsztaty	Filmowe”,	w którym	uczestniczy	młodzież	z	 terenu	naszej	
gminy.	Młodzi	filmowcy	spotykają	się	na	warsztatach	od	lutego	i	krę-
cą	film	na	podstawie	własnego	scenariusza.	Pokaz	amatorskiego	filmu	
planowany	jest	na	18	czerwca	br.	w bibliotece.	Film	zostanie	wydany	
również	na	płycie	DVD.	

Przedsięwzięcie	 współfinansowane	 jest	 przez	 Polsko-Amerykań-
ską	Fundację	Wolności	i Polską	Fundację	Dzieci	i	Młodzieży	z	Progra-
mu	Równać Szanse.

Adriana Piwońska

Ekspozycja	 zorganizowana	 w	 odnowionym	 i	 zmodernizowanym	
Ośrodku	Kultury	w	Gołkowicach	zgromadziła	14	wystawców	kwiatów	
(w	tym	dwóch	przedstawicieli	hodowli	 i	handlu	kwiatami	z	Republi-
ki	Czeskiej,	co	przyczyniło	się	do	urozmaicenia	asortymentu),	którzy	
dostarczyli	ponad	1000	łodyg	kwiatowych.	Była	to	5.	wystawa	narcy-
zów	a	19.	kolejna,	która	trwała	od	soboty	do	niedzieli,	tj.	21-22	kwiet-	
nia.

Podobnie	 jak	 dotychczas,	 Dyrektor	 Gminnego	 Centrum	 Kultury,	
Sportu	 i	 Turystyki	 w	 Godowie	 na	 obecnej	wystawie	 dokonała	 pod-
sumowania	 poprzedniej,	 a	 hodowcom,	 których	 kwiaty	 publiczność	
uznała	za	najładniejsze,	wręczyła	dyplomy	i	upominki.	Nowością	była	
krótka	prelekcja	Jerzego	Widenki	z	Gorzyc	na	temat	hodowli	narcyzów	
i	żonkili.	Ten	hodowca	wyeksponował	na	wystawie	ponad	65	ich	od-
mian,	co	stawia	go	w	rzędzie	największych	kolekcjonerów	tych	pięk-
nych	wiosennych	kwiatów.

Ta	kwietniowa	wystawa	połączona	była	 z	 ekspozycją	prac	malar-
skich	renaty Wodeckiej	z	Łazisk	i	fotografii	o	tematyce	florystycznej	
autorstwa	andrzeja surmy	z	Żywca.

Hodowcy	kwiatów	z	naszej	gminy,	a	 także	z	Gorzyc,	Rybnika,	Ze-
brzydowic	i	Mszany	oraz	z	Czech	zaprezentowali	280	wazonów	z	kwia-
tami,	w	tym	178	odmian	narcyzów,	64	odmiany	tulipanów	jaroslava 
konička	z	czeskiej	miejscowości	Sadska	i	Pavla	Nejedlo	z	Lovćic,	5	od-
mian	 cesarskich	 koron.	Dokonano	 też	wyboru	najładniejszych	 kwia-
tów	wystawy.	Wójt	Gminy	Godów	wyróżnił	narcyz	Dabbly	 Ice	Folies	
Witolda Walochy	 z	 Mszany,	 Przewodniczący	 Rady	 Gminy	 wyróżnił	
narcyz	siewkę	77Gerritsen	jerzego Widenki	 z	Gorzyc,	a	Przewodni-
czący	Rady	Powiatu	Wodzisławskiego	–	tulipan	Pink	Impresion	wyho-
dowany	przez	jaroslava konićka	z	czeskiej	miejscowości	Sadska.	Po	
raz	 pierwszy	 została	 zaprezentowana	 nowa	 odmiana	 narcyza	 o	 na-
zwie	Radka	czeskiego	hodowcy	Pavla nejedlo.	

Na	tegorocznej	wiosennej	wystawie	zaprezentowano	–	jak	na	pa-
nujące	warunki	atmosferyczne	–	dużą	ofertę	odmian	narcyzów	i	tuli-

panów,	które	urzekały	różnymi	kształtami	i	gamą	kolorów	w	pięknie	
prezentującej	się	sali	gołkowickiego	OK-u,	co	bardzo	zaskoczyło	zwie-
dzających.

W	czasie	trwania	wystawy	publiczność,	 jak	co	roku,	wybrała	rów-
nież	najpiękniejsze	kwiaty.	Wśród	tulipanów	zdecydowanie	sukces	od-
niosły	okazy	jaroslava konička,	wygrywając	z	innymi	i	zajmując	naj-
wyższe	lokaty:

tennesse – 1. miejsce,
Palmares – 2. miejsce, 
Pink Palmares – 3. miejsce.

W	 kategorii	 narcyzów	 najwyżej	 zostały	 ocenione	 Muster	 i	 Whi-
te	 Ideal	jerzego Widenki	 z	Gorzyc,	a	wśród	koron	–	Fortescue	Vla-
sty honkovej	z	Czech	i	cesarska	korona	Imperialis	Aurora	jana szcze-
ponka	z	Łazisk.

W	konkursie	na	najładniejszy	kwiat	zaprezentowano	277	odmian,	
a	181	oglądających	wystawę	oddało	swe	głosy	na	67	kwiatów	–	czyli	
co	czwarty	został	zaliczony	do	najładniejszych.

Do	 zwiedzających,	 którzy	 dokonali	 szczęśliwego	wyboru,	 należą:	
Jarmila	Borawski	z	Gołkowic,	Zygmunt	Skupień	ze	Skrzyszowa,	Halina	
Świętek	z	Łazisk	oraz	Sabina	Bebek	ze	Skrbeńska.

Henryk Klyszcz
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J. Lewandowski wraz z uczestnikami warsztatów filmowych 
organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Godowie.

marzec / kwiecień 2012

Podsumowanie 19. wiosennej wysTawy kwiaTów

wspólnie ocalmy od Zapomnienia
Przy	współudziale	mieszkańców	oraz	innych	instytucji	powstaje	al-

bum	poświęcony zanikającej	architekturze	i	przyrodzie	gminy	Godów.	
Publikacja	zostanie	wydana	przez	Gminną	Bibliotekę	Publiczną	w Go-
dowie	w	ramach	współpracy	z	Lokalną	Grupą	Działania	LGD	„Moraw-
skie	Wrota”.	

Adriana Piwońska
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halowe turnieje 
Piłki nożnej

7	 marca	 w	 Zespole	 Szkół	 w	 Skrzyszowie	
odbył	się	Gminny	Halowy	Turniej	Piłki	Nożnej	
Chłopców.

W	kategorii	szkoła podstawowa	najwyż-
sze	miejsca	zdobyły	zespoły:	

1. sP skrZysZóW
2. sP krostosZoWice
3. sP GołkoWice

Najlepszym	strzelcem	okazał	się	sebastian 
obara	ze	Skrzyszowa.

W	 rozgrywkach	między	gimnazjami	 zwy-
ciężyła	 szkoła	 z	 Gołkowic,	 pokonując	 rywali	
ze	Skrzyszowa.

Największą	 ilość	 bramek	 zdobył	 kamil 
szkatuła z	 Gołkowic,	 otrzymując	 tytuł	 naj-
lepszego	strzelca.

22	marca	w	Zespole	Szkół	w	Gołkowicach	
odbył	się	Gminny	Halowy	Turniej	Piłki	Nożnej	
Dziewcząt.

W	kategorii	szkoła podstawowa	najwyż-
sze	miejsca	zdobyły	zespoły:

1. sP GołkoWice
2. sP skrZysZóW
3. sP skrbeŃsko

Tytuł	królowej	strzelców	zdobyła	marzena 
marcol	z	Gołkowic.

W	 zmaganiach	 między	 gimnazjalistami	
Skrzyszów	okazał	 się	 lepszy,	pokonując	Goł-
kowice.

Jednak	 królową	 strzelców	 okazała	 się	
uczennica	 Gimnazjum	 w	 Gołkowicach	 –		
Patrycja iciaszczyk.

Karina Skrzyszowska

gminny skaT dla gołkowic
Trzeciego	 marca	 w	 gołkowickim	 ośrodku	 kultury	 odbyły	 się	 Mistrzostwa	 Gminy	 Godów	

w	Skacie	na	2012	rok.	28	skaterów	z	Gołkowic,Łazisk,Godowa	i	Skrzyszowa	walczyło	o	puchary,	
dyplomy	i	nagrody	ufundowane	przez	Gminną	Radę	Sportu	w	Godowie.

Znakomicie	zagrali	skaterzy	z	Gołkowic,którzy	zdominowali	tegoroczne	rozgrywki.
W	 klasyfikacji	 indywidualnej	 od	 pierwszej	 serii	 utworzyła	 się	 czołówka,która	 walczyła	

o	nagrody	do	końca	turnieju.	Pierwszą	serię	wygrał	I. Grobelny	–	1002 pkt	przed	R. Wodeckim		
–	952 pkt	i	K. Taczałą	–	921 pkt.	

Drugą	serię	wygrał	M. Staroszczyk	–	874 pkt	przed	M. Pawelcem	–	873 pkt.
Trzecią	serię	wygrał	K. Taczała	–	822	pkt	przed	R. Wodeckim	–	809	pkt.
W	klasyfikacji	drużynowej	trwała	zacięta	walka	pomiędzy	zespołami	z	Gołkowic	i	Łazisk.
Klasyfikacje	końcowe:

indyWidualnie
1. Krzysztof Taczała Gołkowice II 2386 pkt
2. Ireneusz Grobelny Gołkowice I 2255 pkt
3. Rafał Wodecki Łaziska II 1997 pkt
4. Mariusz Pawelec Łaziska II 1782 pkt
5. Henryk Szwarc Godów 1768 pkt
6. Edward Pawelec Łaziska I 1708 pkt
7. Józef Mołdrzyk Skrzyszów I 1621 pkt
8. Witold Tatarczyk Skrzyszów I 1580 pkt
9. Damian Ferenc Gołkowice II 1557 pkt

10. Bernard Grobelny Gołkowice II 1455 pkt

drużynoWo

1. Gołkowice II D. Ferenc, B.Grobelny, 
K. Taczała, E. Ickiewicz 6156 pkt

2. Łaziska II A. Wodecki, R. Wodecki, 
M. Pawelec, T. Przybyła 5967 pkt

3. Gołkowice I I. Grobelny, H. Pawera, 
L. Uryga, W. Chrobok 5762 pkt

4. Łaziska I K. Kelner, E. Pawelec, 
B. Pyrchała, A. Surma 5347 pkt

5. Skrzyszów I J. Mołdrzyk, L. Kłosek, 
E. Ledwoń, W. Tatarczyk 5043 pkt

6. Godów H. Ochman, H. Szwarc, 
P. Grobelny, G. Grzybek 4986 pkt

7. Skrzyszów II P. Brachmański, L. Pustelnik, 
M. Staroszczyk, B. Pieczka) 4351 pkt 

Nagrody,	dyplomy	i	puchary	wręczała	tatiana stopyra,	dyrektor	GCKSiT	w	Godowie.	Zawo-
dy	prowadził	bernard oślizło,	a	sędzią	turnieju	był	henryk ochman	z	Godowa.

Bernard Oślizło

 grand Prix skaTerów na 2012 rok
Dwie	największe	sekcje	skaterów	w	gminie	–	WOK	Skrzyszów	i	WOK	Gołkowice	–	od	lat	orga-

nizują	rozgrywki	Grand	Prix	Gołkowic	i	Skrzyszowa	po	zakończonych,	trwających	od	paździer-
nika	do	kwietnia	turniejach	skaterskich.	Odbywają	się	one	raz	w	tygodniu,	a	jest	ich	26.	Do	koń-
cowej	klasyfikacji	zalicza	się	20	najlepszych	dla	danego	zawodnika.

	
10 najlePsZych Grand PriX skrZysZoWa:

	 1.	 Stanisław	Durczok . . . . . . . . . . . .WOK	Skrzyszów . . . . . . . . . . . . 47	304	pkt
	 2.	 Bolesław	Gajda . . . . . . . . . . . . . . .Forteca	Świerklany	. . . . . . . . . 42	563	pkt
	 3.	 Alfred	Orawski	 . . . . . . . . . . . . . . .WOKiR	Połomia	 . . . . . . . . . . . . 42	408	pkt
	 4.	 Józef	Pacula . . . . . . . . . . . . . . . . . .Jubilat	Jastrzębie-Zdrój. . . . . 42	110	pkt
	 5.	 Eugeniusz	Wojaczek . . . . . . . . . .WOK	Skrzyszów . . . . . . . . . . . . 42	103	pkt
	 6.	 Waldemar	Wojtczyk	. . . . . . . . . .Osiedle	1	Maja	 . . . . . . . . . . . . . 41	142	pkt
	 7.	 Bronisław	Mucha . . . . . . . . . . . . .WOK	Skrzyszów . . . . . . . . . . . . 40	128	pkt
	 8.	 Lesław	Uryga . . . . . . . . . . . . . . . . .WOK	Gołkowice . . . . . . . . . . . . 39	265	pkt
	 9.	 Jan	Cudnowski	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.WOK	Skrzyszów . . . . . . . . . . . . 39	075	pkt
	 10.	 Witold	Tatarczyk	 . . . . . . . . . . . . .WOK	Skrzyszów . . . . . . . . . . . . 38	714	pkt

Uczestniczki gminnego halowego 
turnieju piłki nożnej.
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halowe turnieje 
Piłki nożnej

7	 marca	 w	 Zespole	 Szkół	 w	 Skrzyszowie	
odbył	się	Gminny	Halowy	Turniej	Piłki	Nożnej	
Chłopców.

W	kategorii	szkoła podstawowa	najwyż-
sze	miejsca	zdobyły	zespoły:	

1. sP skrZysZóW
2. sP krostosZoWice
3. sP GołkoWice

Najlepszym	strzelcem	okazał	się	sebastian 
obara	ze	Skrzyszowa.

W	 rozgrywkach	między	gimnazjami	 zwy-
ciężyła	 szkoła	 z	 Gołkowic,	 pokonując	 rywali	
ze	Skrzyszowa.

Największą	 ilość	 bramek	 zdobył	 kamil 
szkatuła z	 Gołkowic,	 otrzymując	 tytuł	 naj-
lepszego	strzelca.

22	marca	w	Zespole	Szkół	w	Gołkowicach	
odbył	się	Gminny	Halowy	Turniej	Piłki	Nożnej	
Dziewcząt.

W	kategorii	szkoła podstawowa	najwyż-
sze	miejsca	zdobyły	zespoły:

1. sP GołkoWice
2. sP skrZysZóW
3. sP skrbeŃsko

Tytuł	królowej	strzelców	zdobyła	marzena 
marcol	z	Gołkowic.

W	 zmaganiach	 między	 gimnazjalistami	
Skrzyszów	okazał	 się	 lepszy,	pokonując	Goł-
kowice.

Jednak	 królową	 strzelców	 okazała	 się	
uczennica	 Gimnazjum	 w	 Gołkowicach	 –		
Patrycja iciaszczyk.

Karina Skrzyszowska

gminny skaT dla gołkowic
Trzeciego	 marca	 w	 gołkowickim	 ośrodku	 kultury	 odbyły	 się	 Mistrzostwa	 Gminy	 Godów	

w	Skacie	na	2012	rok.	28	skaterów	z	Gołkowic,Łazisk,Godowa	i	Skrzyszowa	walczyło	o	puchary,	
dyplomy	i	nagrody	ufundowane	przez	Gminną	Radę	Sportu	w	Godowie.

Znakomicie	zagrali	skaterzy	z	Gołkowic,którzy	zdominowali	tegoroczne	rozgrywki.
W	 klasyfikacji	 indywidualnej	 od	 pierwszej	 serii	 utworzyła	 się	 czołówka,która	 walczyła	

o	nagrody	do	końca	turnieju.	Pierwszą	serię	wygrał	I. Grobelny	–	1002 pkt	przed	R. Wodeckim		
–	952 pkt	i	K. Taczałą	–	921 pkt.	

Drugą	serię	wygrał	M. Staroszczyk	–	874 pkt	przed	M. Pawelcem	–	873 pkt.
Trzecią	serię	wygrał	K. Taczała	–	822	pkt	przed	R. Wodeckim	–	809	pkt.
W	klasyfikacji	drużynowej	trwała	zacięta	walka	pomiędzy	zespołami	z	Gołkowic	i	Łazisk.
Klasyfikacje	końcowe:

indyWidualnie
1. Krzysztof Taczała Gołkowice II 2386 pkt
2. Ireneusz Grobelny Gołkowice I 2255 pkt
3. Rafał Wodecki Łaziska II 1997 pkt
4. Mariusz Pawelec Łaziska II 1782 pkt
5. Henryk Szwarc Godów 1768 pkt
6. Edward Pawelec Łaziska I 1708 pkt
7. Józef Mołdrzyk Skrzyszów I 1621 pkt
8. Witold Tatarczyk Skrzyszów I 1580 pkt
9. Damian Ferenc Gołkowice II 1557 pkt

10. Bernard Grobelny Gołkowice II 1455 pkt

drużynoWo

1. Gołkowice II D. Ferenc, B.Grobelny, 
K. Taczała, E. Ickiewicz 6156 pkt

2. Łaziska II A. Wodecki, R. Wodecki, 
M. Pawelec, T. Przybyła 5967 pkt

3. Gołkowice I I. Grobelny, H. Pawera, 
L. Uryga, W. Chrobok 5762 pkt

4. Łaziska I K. Kelner, E. Pawelec, 
B. Pyrchała, A. Surma 5347 pkt

5. Skrzyszów I J. Mołdrzyk, L. Kłosek, 
E. Ledwoń, W. Tatarczyk 5043 pkt

6. Godów H. Ochman, H. Szwarc, 
P. Grobelny, G. Grzybek 4986 pkt

7. Skrzyszów II P. Brachmański, L. Pustelnik, 
M. Staroszczyk, B. Pieczka) 4351 pkt 

Nagrody,	dyplomy	i	puchary	wręczała	tatiana stopyra,	dyrektor	GCKSiT	w	Godowie.	Zawo-
dy	prowadził	bernard oślizło,	a	sędzią	turnieju	był	henryk ochman	z	Godowa.

Bernard Oślizło

 grand Prix skaTerów na 2012 rok
Dwie	największe	sekcje	skaterów	w	gminie	–	WOK	Skrzyszów	i	WOK	Gołkowice	–	od	lat	orga-

nizują	rozgrywki	Grand	Prix	Gołkowic	i	Skrzyszowa	po	zakończonych,	trwających	od	paździer-
nika	do	kwietnia	turniejach	skaterskich.	Odbywają	się	one	raz	w	tygodniu,	a	jest	ich	26.	Do	koń-
cowej	klasyfikacji	zalicza	się	20	najlepszych	dla	danego	zawodnika.

	
10 najlePsZych Grand PriX skrZysZoWa:

	 1.	 Stanisław	Durczok . . . . . . . . . . . .WOK	Skrzyszów . . . . . . . . . . . . 47	304	pkt
	 2.	 Bolesław	Gajda . . . . . . . . . . . . . . .Forteca	Świerklany	. . . . . . . . . 42	563	pkt
	 3.	 Alfred	Orawski	 . . . . . . . . . . . . . . .WOKiR	Połomia	 . . . . . . . . . . . . 42	408	pkt
	 4.	 Józef	Pacula . . . . . . . . . . . . . . . . . .Jubilat	Jastrzębie-Zdrój. . . . . 42	110	pkt
	 5.	 Eugeniusz	Wojaczek . . . . . . . . . .WOK	Skrzyszów . . . . . . . . . . . . 42	103	pkt
	 6.	 Waldemar	Wojtczyk	. . . . . . . . . .Osiedle	1	Maja	 . . . . . . . . . . . . . 41	142	pkt
	 7.	 Bronisław	Mucha . . . . . . . . . . . . .WOK	Skrzyszów . . . . . . . . . . . . 40	128	pkt
	 8.	 Lesław	Uryga . . . . . . . . . . . . . . . . .WOK	Gołkowice . . . . . . . . . . . . 39	265	pkt
	 9.	 Jan	Cudnowski	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.WOK	Skrzyszów . . . . . . . . . . . . 39	075	pkt
	 10.	 Witold	Tatarczyk	 . . . . . . . . . . . . .WOK	Skrzyszów . . . . . . . . . . . . 38	714	pkt

Uczestniczki gminnego halowego 
turnieju piłki nożnej.
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sTrażacki Turniej skaTowy
W	24	dniu	marca	w	sali	Ochotniczej	Straży	Pożarnej	w	Godowie	odbył	się	kolejny	Turniej	Ska-

ta	o	Puchar	Prezesa	Oddziału	Gminnego	Związku	Ochotniczych	Straży	Pożarnych	RP	w	Godo-
wie.	Uczestniczyło	w	nim	16	zawodników	reprezentujących	jednostki	OSP	w	Godowie,	Gołko-
wicach,	Łaziskach	i	Skrzyszowie.	Turniej	rozgrywany	był	na	czterech	stolikach	w	trzech	rundach.	
Po	zaciętej	i	emocjonującej	grze	ze	zwycięstwa	cieszyła	się	reprezentacja	OSP	w	Gołkowicach,	
której	prezes	Zarządu	Oddziału	Gminnego	jan surma	wręczył	zdobyty	puchar.

Na	zakończenie	wszystkim	uczestnikom	podziękowano	za	przybycie	oraz	zaproszono	 ich	
na	następny	rok.

Poniżej	przedstawiamy	wyniki	turnieju.

Wyniki drużynoWe:
I miejsce OSP Gołkowice 6 684 pkt;
II miejsce OSP Łaziska 5 393 pkt;
III miejsce OSP Godów 4 928 pkt;
IV miejsce OSP Skrzyszów 3 597 pkt;

Wyniki indyWidualne:
I miejsce Ireneusz GROBELNY (OSP Gołkowice) 2 270 pkt;
II miejsce Bronisław MUCHA (OSP Gołkowice) 1 914 pkt;
III miejsce Zbigniew KLIMEK (OSP Łaziska ) 1 857 pkt.

Zbigniew Gajek
Sekretarz Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Godowie

Tenisiści sTołowi 
zakończyli sezon

Tenisiści	 stołowi	 Gwiazdy	 Skrzyszów	mu-
sieli	walczyć	do	ostatniej	kolejki,	by	zapewnić	
sobie	utrzymanie	w	rozgrywkach	III	ligi	tenisa	
stołowego	OZTS	w	Katowicach.

Tegoroczne	 rozgrywki	 były	 bardzo	 wy-
równane.	 Zespoły	 silnie	 się	 wzmocniły,	
wzrósł	 także	poziom	 rozgrywek.	 Skrzyszow-
ska	drużyna	mierzyła	znacznie	wyżej,	jednak	
kontuzje	 i	 absencje	 niektórych	 zawodników	
sprawiły,	 że	 musiała	 walczyć	 do	 końca,	 aby	
utrzymać	się	w	III	lidze.	Na	16	drużyn	Gwiaz-
da	Skrzyszów	uplasowała	się	na	13.	miejscu.

	
Wyniki rundy reWanżoWej:

  KS OGnIWO ROGOźna – GWIaZda SKRZySZóW
7 : 3

(Balawajder 2, Stebel 1)

 GWIaZda SKRZySZóW – MUKS JEdynKa pSZóW
4 : 6

(Balawajder, Stebel po 1,5, Oślizło 1)

 GWIaZda SKRZySZóW – LKtS VIKtORIa HaźLaCH
7 : 3

(Balawajder, Stebel po 2,5, Oślizło 2)

 KtS II LędZIny – GWIaZda SKRZySZóW
3 : 7

(Balawajder, Stebel po 2,5, Oślizło, Godoś po 1)

 UKS tHE BESt BEStWInKa – GWIaZda SKRZySZóW
7 : 3

(Balawajder 1,5, Oślizło 1, Stebel 0,5)

 GKS GWaREK – GWIaZda
 ORnOntOWICE  SKRZySZóW

5 : 5
(Oślizło 2, Balawajder, Stebel, Godoś po 1)

 LKS RóJ II ŻORy – GWIaZda SKRZySZóW
2 : 8

(Balawajder, Stebel po 2,5, Oślizło, Godoś po 1,5)

Bernard Oślizło

W	 zawodach	 brało	 udział	 36	 zawodników,	 co	 daje	 średnią	 uczestnictwa	 23	 zawodników	
w	jednym	turnieju.	Dyplomy,	nagrody	i	puchary	wręczali	Paweł sobik –	kierownik	OK	w	Skrzy-
szowie	i	józef mołdrzyk	–	prezes	skrzyszowskiej	sekcji	skaterów.

	
10 najlePsZych Grand PriX GołkoWic:

	 1.	 Ireneusz	Grobelny . . . . . . . . . . . .WOK	Gołkowice . . . . . . . . . . . . 47	851	pkt
	 2.	 Eugeniusz	Wojaczek . . . . . . . . . .WOK	Skrzyszów . . . . . . . . . . . . 47	359	pkt
	 3.	 Henryk	Pawera . . . . . . . . . . . . . . .WOK	Gołkowice . . . . . . . . . . . . 42	696	pkt
	 4.	 Krzysztof	Taczała . . . . . . . . . . . . .WOK	Gołkowice . . . . . . . . . . . . 41	664	pkt
	 5.	 Bernard	Grobelny	 . . . . . . . . . . . .WOK	Gołkowice . . . . . . . . . . . . 41	516	pkt
	 6.	 Lesław	Uryga . . . . . . . . . . . . . . . . .WOK	Gołkowice . . . . . . . . . . . . 40	206	pkt
	 7.	 Jan	Cudnowski	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.WOK	Skrzyszów . . . . . . . . . . . . 40	192	pkt
	 8.	 Damian	Ferenc . . . . . . . . . . . . . . .WOK	Gołkowice . . . . . . . . . . . . 40	132	pkt
	 9.	 Witold	Tatarczyk	 . . . . . . . . . . . . .WOK	Skrzyszów . . . . . . . . . . . . 40	074	pkt
	 10.	 Eugeniusz	Ickiewicz	. . . . . . . . . .WOK	Gołkowice . . . . . . . . . . . . 36	135	pkt

	W	rozgrywkach	brało	udział	21	zawodników	przy	średniej	frekwencji	15	na	jeden	turniej.
Nagrody,	puchary	i	dyplomy	wręczał	henryk Pawera –	prezes	gołkowickiej	sekcji	skaterów.

Bernard Oślizło
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regulamin konkursu  
„gmina godów – gminą 

kwiaTów i zieleni”
1.	 Organizatorem	konkursu	jest	Samorząd	Gminy.
2.	 Celem	konkursu	jest	poprawa	estetyki	naszej	gminy.
3.	 W	konkursie	biorą	udział	zagrody	przydomowe	(bez	ubiegłorocz-

nych	 uczestników	 konkursu),	 których	 właściciele	 zgłoszą	 swój	
udział	w	termie	do	6	dnia	czerwca	br.	u	sołtysa	lub	bezpośrednio	
w	Urzędzie	Gminy	Godów	–	Referat	Budownictwa	i	Gospodarki	Ko-
munalnej.

4.	 Przegląd	oraz	ocena	odbędzie	się	w	połowie	czerwca	br.
5.	 Oceny	dokonywać	będzie	3-osobowa	komisja	konkursowa	w	skła-

dzie:
-	przedstawiciel	Komisji	Mienia	Komunalnego,	Ochrony	Środowiska	
i	Bezpieczeństwa	Publicznego,
-	przedstawiciel	wyróżnionych	ogrodów	w	roku	poprzednim,
-	przedstawiciel	Urzędu	Gminy	Godów.

6.	 W	czasie	trwania	konkursu	zostaną	wyróżnione	trzy	najładniejsze	
obiekty	i	zagrody	przydomowe	z	sołectw	naszej	gminy.

7.	 Nagrody	za	wyróżnione	ogrody	to:

700zł - za 1. miejsce, 
500zł - za 2. miejsce,
300zł - za 3. miejsce .

Pozostali	uczestnicy	otrzymają	dyplom	za	udział	w	konkursie	oraz	
upominek	rzeczowy.

8.	 Wyżej	wymienione	kwoty	otrzymają	właściciele	nagrodzonych	po-
sesji	po	okazaniu	rachunków	za	zakupione	rośliny	 lub	urządzenia	
związane	z	ogrodem	(piły,	kosiarki,	sekatory,	wykaszarki	itp.)	zgod-
nie	z	nazwą	i	intencją	konkursu.

9.	 Nagrody	zostaną	wręczone	na	gminnych	dożynkach	br.

kryteria oceny
Komisja	konkursowa	w	trakcie	wizytacji	zagród	przy	dokonywaniu	
oceny	kierować	się	będzie	następującymi	kryteriami:

1. Ogólne wrażenie wyglądu obejścia.
2. Różnorodność gatunków drzew i krzewów.
3. Różnorodność kwiatów ogrodowych i balkonowych.
4. Ekologia i zagospodarowanie odpadów w gospodarstwie.

ocena
1.	Wielkość	i	różnorodność	nasadzeń:

a)	rośliny	kwitnące	jedno-	i	wieloletnie,	 (0-10	pkt)
b)	drzewa	i	krzewy	ozdobne,	 (0-10	pkt)
c)	unikatowość	i	niepowtarzalność.	 (0-10	pkt)

2.	Architektura	i	pomysłowość.	 (0-10	pkt)
3.	Uciążliwość	i	pracochłonność	w	utrzymaniu.	 (0-20	pkt)
4.	Infrastruktura	sprzyjająca	środowisku

–	oczka	wodne,	altanki,	domki,
karmniki	dla	ptaków	itp.	 (0-10	pkt)

5.	Działania	na	rzecz	ochrony	środowiska
(udokumentowane)	–	kubeł	na	śmieci,	właściwa	
gospodarka	ściekami,	czystość	i	porządek	w	obejściu,	
kompostowanie	odpadów	roślinnych.	 (0-10	pkt)
6.	Ogólne	wrażenia	Komisji.	 (0-20	pkt)

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy składać w terminie 
do 6 czerwca br. u sołtysa lub w urzędzie Gminy Godów. Zapra-
szamy i prosimy o liczny udział w konkursie. 

Anna Brzemia
Referat Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

HisToria krzyżami 
ZnacZona

Drewniany	 krzyż	 z	 wizerunkiem	 figury	 ukrzyżowanego	 Jezusa	
Chrystusa,	przedstawiony	w	„Jesteśmy”	nr	1(89),	znajduje	się	w	Skrzy-
szowie	 przy	 skrzyżowaniu	 ulic	 1Maja	 i	Wyzwolenia,	 na	 posesji,	 któ-
rej	właścicielami	byli	ignacy	i	maria sitkowie.	Jest	to	już	trzeci	krzyż	
w	 tym	 samym	miejscu.	Wg	 informacji,	 jakich	 udzielili	 Wiktoria Za-
marska	i	józef oślizło,	pierwszy	krzyż	stał	tu	już	na	początku	lat	30.	
ubiegłego	wieku.	Trudno	jednak	dokładnie	określić	motyw	i	czas	po-
stawienia	krzyża	przez	rodzinę	Sitków.	Wiadomo	tylko,że	posługę	ka-
płańską	w	parafii	Skrzyszów	pełnił	wtedy	ks. robert Wallach.

Istnieje	jednak	hipoteza,	że	pierwszy	krzyż	został	wzniesiony	celem	
uczczenia	10.	 rocznicy	 III	Powstania	Śląskiego,	czyli	około	roku	1931.
Wiadomo,	że	mieszkańcy	Skrzyszowa	brali	w	nim	udział,	a	kilku	zgi-
nęło.	I	chociaż	jest	to	tylko	domniemanie,	nie	jest	pozbawione	wątku	
prawdopodobieństwa.

W	roku	1965	miejscowy	stolarz	jan stokowy	wraz	z	synem	joachi-
mem	 postawili	 drugi	 krzyż,	 a	 drewno	 ofiarował	 ludwik salamon,	
mieszkaniec	Skrzyszowa.	Wówczas	posługę	kapłańską	pełnił	ks. Wal-
ter Gajda,	który	poświęcił	ten	nowy	krzyż.	Nic	jednak	nie	trwa	wiecz-
nie.	 Z	 biegiem	 czasu	 krzyż	 niszczał	 i	 wymagał	 ponownego	 remon-
tu.	 Córka	 I.	 M.	 Sitków,	 krystyna szczeponek,	 postanowiła	wznieść	
nowy.Pomogła	jej	bliska	sąsiadka,	która	zrefundowała	zakup	drewna.	
W	zakładzie	stolarskim	jana szczęsnego	w	lipcu	1992	roku	wykonano	
więc	nowy	krzyż,	a	w	następnym,	w	czasie	dni	krzyżowych,	proboszcz	
parafii,	ks. józef Piekorz,	dokonał	jego	poświęcenia.

Godnym	uwagi	jest	fakt,	że	na	posesji	Sitków,	obok	krzyża,	do	koń-
ca	lat	70.	ubiegłego	wieku	był	stawiany	ołtarz	na	Boże	Ciało.	

Obejście	krzyża	jest	zadbane,	a	sam	krzyż	zawsze	otoczony	kwiata-
mi.	To	zasługa	właścicielki	posesji,	K.Szczeponek.	

Warto	też	nadmienić,	że	w	tle	krzyża	stoi	kaplica	św.	Jana	Nepomu-
cena	z	roku	1850,	wymieniona	jako	zabytek	historyczny	gminy	Godów.

Ciekawostką	może	być	fakt,	że	w	wyniku	wielu	kolizji	i	wypadków,	
jakie	miały	miejsce	na	 tym	skrzyżowaniu,	nigdy	nikt	nie	odniósł	po-
ważniejszego	 uszczerbku	 na	 zdrowiu	 ani	 nie	 stracił	 życia.	 Stąd	 też	
miejsce	to	w	Skrzyszowie	uchodzi	za	charyzmatyczne.

Zygmunt Skupień

Do	Redakcji	nie	wpłynęła	ani	 jedna	odpowiedź	dotycząca	przed-
stawionego	krzyża.	A	jaka	jest	historia	krzyża	zamieszczonego	poni-
żej?

sport12

ZnacZenie WyraZóW
Poziomo:
a-1	holownik	 rzeczny;	a-10	 trójkolorowe	fiołki;	b-6	 cichy	odgłos;	
c-1 zawody	wioślarskie;	c-10	odmiana	różaneczników;	d-6	potra-
wa	z	baraniny;	e-1 technika	malarska;	e-9	podrywacz;	F-5	jezioro	na	
Równinie	Augustowskiej;	G-1	kosaćce;	G-9 mają	duże	kwiaty;	h-5	
wynalazca	chromatografii;	i-1	rodzaj	kwiatostanu;	i-10	filiżanki	po	
śląsku;	j-6	więzienie,twierdza;	k-1	 rodzaj	szaty	muzułmanki;	k-10	
odstępy	między	wyrazami;	l-6 gatunek	jelenia.

Pionowo:
1-e	negatywne	emocje;	2-a najbardziej	„gryzie”	w	czerwcu;	2-i	pa-
tron	matek	karmiących;	3-e rodniki	aromatyczne;	4-a	postać	z	„Ilia-
dy”;	4-i	….-niewidy;	5-e zgrubienie	 od	 Zbigniewa;	6-a	 „śmiecio-
wy”	 korytarz;	 6-h góralskie	 ognisko;	 7-d	 gatunek	 sardyny	 z	 Pa-
cyfiku;	8-a	 lek	na	wszystko;	8-h	brat	Boreasza;	9-d	początkujący	
uczeń;	10-a	 forma	uznania;	10-i Barbara,	 reżyser;	11-e	 naturalny	
lub	 sztuczny;	12-a	 opracowanie	muzyczne	utworu;	12-i	 na	 dnie;	
13-e	podkowiak;	14-a	dawna	gra	chłopięca;	14-i	Paschalska;	15-e	
żona	Elimelecha.

hasło:
C-3,	E-9,	G-5,	B-10,	K-5,	L-12,	K-2,	D-7,	F-1,	I-6,	E-12,	C-6,	B-4,	H-8,	I-1,	
E-5,	E-1,	K-8,	K-4,	I-11,	F-6,	C-15,	H-9,	I-12,	K-14,	H-1,	B-4,	F-5,	I-2,	C-2,	
J-2,	L-6,	E-15,	H-7,	B-9,	K-4,	C-8,	A-10,	G-12,	J-2,	C-11,	I-15,	I-3.

Wśród	Czytelników,	którzy	do	6	czerwca	br.	nadeślą	prawidło-
wo	rozszyfrowane	hasło,	rozlosowane	zostaną	nagrody	książkowe.	
Jego	treść	należy	przesłać	do	Redakcji	na	kartkach	pocztowych.

Za	prawidłowo	odgadnięte	hasło	z	nr	1	(89)	nagrody	wylosowa-
ły:	 małgorzata Górecka	 i	 dorota muskała z	 Krostoszowic	 oraz	
Wiesława reclik	z	Gołkowic.	Gratulujemy!	Hasło	brzmiało:	Gdy Nie-
dziela Palmowa słońcem świeci, zwiastuje pełne stodoły, beczki i sieci.	
Nagrody	należy	odebrać	w	Ośrodku	Kultury	w	Gołkowicach	w	go-
dzinach	jego	pracy.
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krzyżówkazawody lekkoaTleTyczne
Wyniki	zawodów	lekkoatletycznych	zorganizowanych	przez	Gmin-

ną	Radę	Sportu,	które	odbyły	się	9	maja	w	Ośrodku	Sportu	LKS	OLZA	
Godów.

kateGoria SZKOŁY PODSTAWOWE – dZieWcZyny
Bieg na 60 m Bieg na 300 m

I.

II.

III.

Justyna Brzoza
Gołkowice
Michalina Zwierzdżyńska
Skrbeńsko
Angelika Klapuch 
Krostoszowice

I.

II.

III.

Kamila Prochasek
Skrbeńsko
Marzena Polnik
Skrzyszów
Julia Gawlok
Skrzyszów

Bieg na 600 m Rzut piłeczką palantową
I.

II.

III.

Marta Palowska
Skrbeńsko
Wiktoria Wija
Skrzyszów
Julia Stajer
Gołkowice

I.

II.

III.

Maria Lęga
Skrzyszów
Marzena Marcol
Gołkowice
Natalia Kostka
Skrbeńsko

kateGoria SZKOŁY PODSTAWOWE – chłoPcy
Bieg na 60 m Bieg na 300 m

I.

II.

III.

Kacper Karkoszka
Skrzyszów
Marcin Krótki
Krostoszowice
Damian Reclik
Gołkowice

I.

II.

III.

Dariusz Babilas
Skrzyszów
Jakub Łokaj
Krostoszowice
Dawid Parma
Skrbeńsko

Bieg na 1000 m Rzut piłeczką palantową
I.

II.

III.

Kamil Polnik
Skrzyszów
Szymon Swoboda
Krostoszowice
Karol Grabiec
Gołkowice

I.

II.

III.

Rafał Branc
Skrbeńsko
Mateusz Widenka
Skrzyszów
Dariusz Fit
Gołkowice

Pierwsze	miejsce	w	 klasyfikacji	 drużynowej	 Szkół	 Podstawowych	
zajęła	sP skrzyszów.

kateGoria GIMNAZJUM – dZieWcZyny
Bieg na 300 m Bieg na 600 m

I.

II.

Monika Przybyła
Gołkowice
Katarzyna Reclik
Skrzyszów

I.

II.

Klaudia Jordan
Gołkowice
Magdalena Bugla
Skrzyszów

Sztafeta 4x100 m Rzut piłką lekarską 3 kg

I.
II.

GIMNAZJUM GOŁKOWICE
GIMNAZJUM SKRZYSZÓW

I.

II.

Karolina Kranc
Gołkowice
Karolina Krzystała
Skrzyszów

kateGoria GIMNAZJUM – chłoPcy
Bieg na 300 m Bieg na 1200 m

I.

II.

Karol Kowol
Gołkowice
Mariusz Lenczyk
Skrzyszów

I.

II.

Michał Wójtowicz
Gołkowice
Marek Oślizło
Skrzyszów

Sztafeta 4x100 m Rzut piłką lekarską 4 kg

I.
II.

GIMNAZJUM GOŁKOWICE
GIMNAZJUM SKRZYSZÓW

I.

II.

Szymon Kopiec
Skrzyszów
Paweł Kiełkowski
Gołkowice

Gimnazjum w Gołkowicach	zajęło	pierwsze	miejsce	w	klasyfika-
cji	drużynowej.

Zwycięzcom	wręczono	puchary,	pamiątkowe	dyplomy	oraz	nagro-
dy	rzeczowe.

Karina Skrzyszowska

jesteśmy nr 2 (90)
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regulamin konkursu  
„gmina godów – gminą 

kwiaTów i zieleni”
1.	 Organizatorem	konkursu	jest	Samorząd	Gminy.
2.	 Celem	konkursu	jest	poprawa	estetyki	naszej	gminy.
3.	 W	konkursie	biorą	udział	zagrody	przydomowe	(bez	ubiegłorocz-

nych	 uczestników	 konkursu),	 których	 właściciele	 zgłoszą	 swój	
udział	w	termie	do	6	dnia	czerwca	br.	u	sołtysa	lub	bezpośrednio	
w	Urzędzie	Gminy	Godów	–	Referat	Budownictwa	i	Gospodarki	Ko-
munalnej.

4.	 Przegląd	oraz	ocena	odbędzie	się	w	połowie	czerwca	br.
5.	 Oceny	dokonywać	będzie	3-osobowa	komisja	konkursowa	w	skła-

dzie:
-	przedstawiciel	Komisji	Mienia	Komunalnego,	Ochrony	Środowiska	
i	Bezpieczeństwa	Publicznego,
-	przedstawiciel	wyróżnionych	ogrodów	w	roku	poprzednim,
-	przedstawiciel	Urzędu	Gminy	Godów.

6.	 W	czasie	trwania	konkursu	zostaną	wyróżnione	trzy	najładniejsze	
obiekty	i	zagrody	przydomowe	z	sołectw	naszej	gminy.

7.	 Nagrody	za	wyróżnione	ogrody	to:

700zł - za 1. miejsce, 
500zł - za 2. miejsce,
300zł - za 3. miejsce .

Pozostali	uczestnicy	otrzymają	dyplom	za	udział	w	konkursie	oraz	
upominek	rzeczowy.

8.	 Wyżej	wymienione	kwoty	otrzymają	właściciele	nagrodzonych	po-
sesji	po	okazaniu	rachunków	za	zakupione	rośliny	 lub	urządzenia	
związane	z	ogrodem	(piły,	kosiarki,	sekatory,	wykaszarki	itp.)	zgod-
nie	z	nazwą	i	intencją	konkursu.

9.	 Nagrody	zostaną	wręczone	na	gminnych	dożynkach	br.

kryteria oceny
Komisja	konkursowa	w	trakcie	wizytacji	zagród	przy	dokonywaniu	
oceny	kierować	się	będzie	następującymi	kryteriami:

1. Ogólne wrażenie wyglądu obejścia.
2. Różnorodność gatunków drzew i krzewów.
3. Różnorodność kwiatów ogrodowych i balkonowych.
4. Ekologia i zagospodarowanie odpadów w gospodarstwie.

ocena
1.	Wielkość	i	różnorodność	nasadzeń:

a)	rośliny	kwitnące	jedno-	i	wieloletnie,	 (0-10	pkt)
b)	drzewa	i	krzewy	ozdobne,	 (0-10	pkt)
c)	unikatowość	i	niepowtarzalność.	 (0-10	pkt)

2.	Architektura	i	pomysłowość.	 (0-10	pkt)
3.	Uciążliwość	i	pracochłonność	w	utrzymaniu.	 (0-20	pkt)
4.	Infrastruktura	sprzyjająca	środowisku

–	oczka	wodne,	altanki,	domki,
karmniki	dla	ptaków	itp.	 (0-10	pkt)

5.	Działania	na	rzecz	ochrony	środowiska
(udokumentowane)	–	kubeł	na	śmieci,	właściwa	
gospodarka	ściekami,	czystość	i	porządek	w	obejściu,	
kompostowanie	odpadów	roślinnych.	 (0-10	pkt)
6.	Ogólne	wrażenia	Komisji.	 (0-20	pkt)

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy składać w terminie 
do 6 czerwca br. u sołtysa lub w urzędzie Gminy Godów. Zapra-
szamy i prosimy o liczny udział w konkursie. 

Anna Brzemia
Referat Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

HisToria krzyżami 
ZnacZona

Drewniany	 krzyż	 z	 wizerunkiem	 figury	 ukrzyżowanego	 Jezusa	
Chrystusa,	przedstawiony	w	„Jesteśmy”	nr	1(89),	znajduje	się	w	Skrzy-
szowie	 przy	 skrzyżowaniu	 ulic	 1Maja	 i	Wyzwolenia,	 na	 posesji,	 któ-
rej	właścicielami	byli	ignacy	i	maria sitkowie.	Jest	to	już	trzeci	krzyż	
w	 tym	 samym	miejscu.	Wg	 informacji,	 jakich	 udzielili	 Wiktoria Za-
marska	i	józef oślizło,	pierwszy	krzyż	stał	tu	już	na	początku	lat	30.	
ubiegłego	wieku.	Trudno	jednak	dokładnie	określić	motyw	i	czas	po-
stawienia	krzyża	przez	rodzinę	Sitków.	Wiadomo	tylko,że	posługę	ka-
płańską	w	parafii	Skrzyszów	pełnił	wtedy	ks. robert Wallach.

Istnieje	jednak	hipoteza,	że	pierwszy	krzyż	został	wzniesiony	celem	
uczczenia	10.	 rocznicy	 III	Powstania	Śląskiego,	czyli	około	roku	1931.
Wiadomo,	że	mieszkańcy	Skrzyszowa	brali	w	nim	udział,	a	kilku	zgi-
nęło.	I	chociaż	jest	to	tylko	domniemanie,	nie	jest	pozbawione	wątku	
prawdopodobieństwa.

W	roku	1965	miejscowy	stolarz	jan stokowy	wraz	z	synem	joachi-
mem	 postawili	 drugi	 krzyż,	 a	 drewno	 ofiarował	 ludwik salamon,	
mieszkaniec	Skrzyszowa.	Wówczas	posługę	kapłańską	pełnił	ks. Wal-
ter Gajda,	który	poświęcił	ten	nowy	krzyż.	Nic	jednak	nie	trwa	wiecz-
nie.	 Z	 biegiem	 czasu	 krzyż	 niszczał	 i	 wymagał	 ponownego	 remon-
tu.	 Córka	 I.	 M.	 Sitków,	 krystyna szczeponek,	 postanowiła	wznieść	
nowy.Pomogła	jej	bliska	sąsiadka,	która	zrefundowała	zakup	drewna.	
W	zakładzie	stolarskim	jana szczęsnego	w	lipcu	1992	roku	wykonano	
więc	nowy	krzyż,	a	w	następnym,	w	czasie	dni	krzyżowych,	proboszcz	
parafii,	ks. józef Piekorz,	dokonał	jego	poświęcenia.

Godnym	uwagi	jest	fakt,	że	na	posesji	Sitków,	obok	krzyża,	do	koń-
ca	lat	70.	ubiegłego	wieku	był	stawiany	ołtarz	na	Boże	Ciało.	

Obejście	krzyża	jest	zadbane,	a	sam	krzyż	zawsze	otoczony	kwiata-
mi.	To	zasługa	właścicielki	posesji,	K.Szczeponek.	

Warto	też	nadmienić,	że	w	tle	krzyża	stoi	kaplica	św.	Jana	Nepomu-
cena	z	roku	1850,	wymieniona	jako	zabytek	historyczny	gminy	Godów.

Ciekawostką	może	być	fakt,	że	w	wyniku	wielu	kolizji	i	wypadków,	
jakie	miały	miejsce	na	 tym	skrzyżowaniu,	nigdy	nikt	nie	odniósł	po-
ważniejszego	 uszczerbku	 na	 zdrowiu	 ani	 nie	 stracił	 życia.	 Stąd	 też	
miejsce	to	w	Skrzyszowie	uchodzi	za	charyzmatyczne.

Zygmunt Skupień

Do	Redakcji	nie	wpłynęła	ani	 jedna	odpowiedź	dotycząca	przed-
stawionego	krzyża.	A	jaka	jest	historia	krzyża	zamieszczonego	poni-
żej?

sport12

ZnacZenie WyraZóW
Poziomo:
a-1	holownik	 rzeczny;	a-10	 trójkolorowe	fiołki;	b-6	 cichy	odgłos;	
c-1 zawody	wioślarskie;	c-10	odmiana	różaneczników;	d-6	potra-
wa	z	baraniny;	e-1 technika	malarska;	e-9	podrywacz;	F-5	jezioro	na	
Równinie	Augustowskiej;	G-1	kosaćce;	G-9 mają	duże	kwiaty;	h-5	
wynalazca	chromatografii;	i-1	rodzaj	kwiatostanu;	i-10	filiżanki	po	
śląsku;	j-6	więzienie,twierdza;	k-1	 rodzaj	szaty	muzułmanki;	k-10	
odstępy	między	wyrazami;	l-6 gatunek	jelenia.

Pionowo:
1-e	negatywne	emocje;	2-a najbardziej	„gryzie”	w	czerwcu;	2-i	pa-
tron	matek	karmiących;	3-e rodniki	aromatyczne;	4-a	postać	z	„Ilia-
dy”;	4-i	….-niewidy;	5-e zgrubienie	 od	 Zbigniewa;	6-a	 „śmiecio-
wy”	 korytarz;	 6-h góralskie	 ognisko;	 7-d	 gatunek	 sardyny	 z	 Pa-
cyfiku;	8-a	 lek	na	wszystko;	8-h	brat	Boreasza;	9-d	początkujący	
uczeń;	10-a	 forma	uznania;	10-i Barbara,	 reżyser;	11-e	 naturalny	
lub	 sztuczny;	12-a	 opracowanie	muzyczne	utworu;	12-i	 na	 dnie;	
13-e	podkowiak;	14-a	dawna	gra	chłopięca;	14-i	Paschalska;	15-e	
żona	Elimelecha.

hasło:
C-3,	E-9,	G-5,	B-10,	K-5,	L-12,	K-2,	D-7,	F-1,	I-6,	E-12,	C-6,	B-4,	H-8,	I-1,	
E-5,	E-1,	K-8,	K-4,	I-11,	F-6,	C-15,	H-9,	I-12,	K-14,	H-1,	B-4,	F-5,	I-2,	C-2,	
J-2,	L-6,	E-15,	H-7,	B-9,	K-4,	C-8,	A-10,	G-12,	J-2,	C-11,	I-15,	I-3.

Wśród	Czytelników,	którzy	do	6	czerwca	br.	nadeślą	prawidło-
wo	rozszyfrowane	hasło,	rozlosowane	zostaną	nagrody	książkowe.	
Jego	treść	należy	przesłać	do	Redakcji	na	kartkach	pocztowych.

Za	prawidłowo	odgadnięte	hasło	z	nr	1	(89)	nagrody	wylosowa-
ły:	 małgorzata Górecka	 i	 dorota muskała z	 Krostoszowic	 oraz	
Wiesława reclik	z	Gołkowic.	Gratulujemy!	Hasło	brzmiało:	Gdy Nie-
dziela Palmowa słońcem świeci, zwiastuje pełne stodoły, beczki i sieci.	
Nagrody	należy	odebrać	w	Ośrodku	Kultury	w	Gołkowicach	w	go-
dzinach	jego	pracy.
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krzyżówkazawody lekkoaTleTyczne
Wyniki	zawodów	lekkoatletycznych	zorganizowanych	przez	Gmin-

ną	Radę	Sportu,	które	odbyły	się	9	maja	w	Ośrodku	Sportu	LKS	OLZA	
Godów.

kateGoria SZKOŁY PODSTAWOWE – dZieWcZyny
Bieg na 60 m Bieg na 300 m

I.

II.

III.

Justyna Brzoza
Gołkowice
Michalina Zwierzdżyńska
Skrbeńsko
Angelika Klapuch 
Krostoszowice

I.

II.

III.

Kamila Prochasek
Skrbeńsko
Marzena Polnik
Skrzyszów
Julia Gawlok
Skrzyszów

Bieg na 600 m Rzut piłeczką palantową
I.

II.

III.

Marta Palowska
Skrbeńsko
Wiktoria Wija
Skrzyszów
Julia Stajer
Gołkowice

I.

II.

III.

Maria Lęga
Skrzyszów
Marzena Marcol
Gołkowice
Natalia Kostka
Skrbeńsko

kateGoria SZKOŁY PODSTAWOWE – chłoPcy
Bieg na 60 m Bieg na 300 m

I.

II.

III.

Kacper Karkoszka
Skrzyszów
Marcin Krótki
Krostoszowice
Damian Reclik
Gołkowice

I.

II.

III.

Dariusz Babilas
Skrzyszów
Jakub Łokaj
Krostoszowice
Dawid Parma
Skrbeńsko

Bieg na 1000 m Rzut piłeczką palantową
I.

II.

III.

Kamil Polnik
Skrzyszów
Szymon Swoboda
Krostoszowice
Karol Grabiec
Gołkowice

I.

II.

III.

Rafał Branc
Skrbeńsko
Mateusz Widenka
Skrzyszów
Dariusz Fit
Gołkowice

Pierwsze	miejsce	w	 klasyfikacji	 drużynowej	 Szkół	 Podstawowych	
zajęła	sP skrzyszów.

kateGoria GIMNAZJUM – dZieWcZyny
Bieg na 300 m Bieg na 600 m

I.

II.

Monika Przybyła
Gołkowice
Katarzyna Reclik
Skrzyszów

I.

II.

Klaudia Jordan
Gołkowice
Magdalena Bugla
Skrzyszów

Sztafeta 4x100 m Rzut piłką lekarską 3 kg

I.
II.

GIMNAZJUM GOŁKOWICE
GIMNAZJUM SKRZYSZÓW

I.

II.

Karolina Kranc
Gołkowice
Karolina Krzystała
Skrzyszów

kateGoria GIMNAZJUM – chłoPcy
Bieg na 300 m Bieg na 1200 m

I.

II.

Karol Kowol
Gołkowice
Mariusz Lenczyk
Skrzyszów

I.

II.

Michał Wójtowicz
Gołkowice
Marek Oślizło
Skrzyszów

Sztafeta 4x100 m Rzut piłką lekarską 4 kg

I.
II.

GIMNAZJUM GOŁKOWICE
GIMNAZJUM SKRZYSZÓW

I.

II.

Szymon Kopiec
Skrzyszów
Paweł Kiełkowski
Gołkowice

Gimnazjum w Gołkowicach	zajęło	pierwsze	miejsce	w	klasyfika-
cji	drużynowej.

Zwycięzcom	wręczono	puchary,	pamiątkowe	dyplomy	oraz	nagro-
dy	rzeczowe.

Karina Skrzyszowska
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”Każdy z nas jest Odysem,
 co wraca do swej Itaki”

SPOŁECZNOŚć	SZKOŁY	PODSTAWOWEJ	IM.	STANISŁAWA	STASZICA	W	GOŁKOWICACH
SERDECZNIE	ZAPRASZA	ABSOLWENTóW	ORAZ	MIESZKAńCóW	GOŁKOWIC	NA

Jubileusz 50-lecia
istnienia placówki

KTóRY	ODBęDZIE	SIę	1	DNIA	CZERWCA	BR.
	UROCZYSTOŚć	ROZPOCZNIE	SIę	O	GODZ.	9:00	MSZą	ŚW.	W	KOŚCIELE	PODWYŻSZENIA	

KRZYŻA	ŚWIęTEGO	W	GOŁKOWICACH.

W	PROGRAMIE	PRZEWIDZIANO	PRZEJŚCIE	BARWNEGO	KOROWODU,	
WYSTęPY	ARTYSTYCZNE	UCZNIóW	ORAZ	ZWIEDZANIE	SZKOŁY.

	ORGANIZATORZy

Wystawa prac malarskich
Na	przełomie	maja	i	czerwca	w	Ośrodku	Kultury	w	Gołkowicach	będzie	można	zobaczyć	

obrazy	powstałe	podczas	międzynarodowego	pleneru	malarskiego	w	pobliskich	
Petrovicach	u	Karvine.	W	ich	tworzeniu	udział	wzięło	sześciu	malarzy,	w	tym	dwóch	
z	Polski:	Franciszek stabla	(Godów)	i	adam kunikowski	(Otrębusy	pod	Warszawą).

Termin	wystawy:
22.05.2012 – 17.06.2012

Wystawa	będzie	czynna	dla	zwiedzających	w	godzinach	pracy	
Ośrodka	Kultury	w	Gołkowicach	

(od	poniedziałku	do	piątku	9:00–20:00).
Wstęp	wolny.

Zapraszamy	serdecznie.
Judyta Marcol

Urząd Gminy w Godowie zaprasza na

FESTYN
SPORTOWO-BIESIADNY

już 23 czerwca br.
przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Godowie.

W ProGramIe:

	 9:00	-	część	sportowa,	a	w	niej	m.in.	BIEG	KRASNALA,	Nordic	Walking;

	 16:00	-	część	biesiadna	:	interaktywne	widowisko,	piosenki	i	zabawy,	
	 	 a	dla	najmłodszych	WUJEK	HIPCIO	i	PRZYJACIELE;

	 17:30	-	występ	gwiazdy	muzyki	country,	M.	Lonstara	z	zespołem;

	 19:00	-	biesiada	w	swojskim	klmacie	z	udziałem	zespołu	M.	Jędrowskiego;

	 23:00	-	nocna	zabawa	z	DJ	Wojtkiem.

 Do zobaczenia na festynie!

Fundacja „saraj”  
– jesTeśmy dla dzieci

31	 marca	 w	 Ośrodku	 Kultury	 w	 Godo-
wie	 odbyła	 się	 impreza	 dla	 dzieci	 połączo-
na	 z	wręczeniem	 paczek	 ze	 słodyczami.	 Or-
ganizatorem	 była	 działająca	 od	 tego	 roku	
w	naszej	gminie	Fundacja	„Saraj”.Fundacja	ta	
wspiera	 samotne	 matki	 i	 pomaga	 dzieciom	
z	rodzin	dysfunkcyjnych.	Jak	do	tej	pory,	uda-
ło	się	pomóc	kilku	rodzinom,	dając	im	ubrania	
i	paczki	żywnościowe.

Fundacja	„Saraj”	działa	non	profit	i	poszu-
kuje	 chętnych	 do	 współpracy,	 gdyż	 w	 tym	
roku	 może	 ubiegać	 się	 o	 status	 Organizacji	
Pożytku	Publicznego,	co	wiąże	się	z	możliwo-
ścią	ubiegania	się	o	1%	z	podatku.

Więcej	 informacji	 i	 wszystkie	 dane	 statu-
towe	 są	 dostępne	 na	 stronie	 internetowej	
<http://www.fundacjasaraj.eu>.

Janusz Michalak



W weekend od 23 do 25 marca w Ośrod-
ku Kultury w Gołkowicach można było zwie-
dzać 5. Wielkanocną Wystawę Rękodzieła. 
Jej otwarcie poprzedził występ Teatru Naszej 
Wyobraźni w zabawnej sztuce pt.: „Księżnicz-
ka XXI w. - czyli gotowe na wszystko”, przy-
gotowanej przez Dominikę Brzozę. Chwilę 
później „Dziką radość” w tańcu zaprezento-
wał zespołu „Iskierki”, prowadzony przez Re-
natę Jakubowską.

Po występach wszyscy goście mogli zoba-
czyć wyroby lokalnych twórców. Prym wio-
dły jajka i zajączki z filcu, styropianu, wełny 
i innych materiałów tekstylnych, w większo-
ści wykonanych na szydełku. Część prac tra-
fiła pewno do wielkanocnego koszyka, będąc 
oryginalnym i niecodziennym dodatkiem.

Po doznaniach kulturalnych przyszedł czas 
na doznania kulinarne. Dzięki paniom z miej-
scowego Koła Gospodyń Wiejskich zwiedza-

wIElKANOCNA wYSTAwA 
RęKodzieła w gołKowiCaCh

KREATYwNIE 
NA 

PomPowni
O tym, że utalentowanych i artystycz-

nie uzdolnionych kobiet w naszej gminie nie 
brakuje wiadomo już od dawna. Panie rzeź-
bią, haftują, szydełkują, malują oraz zajmu-
ją się całą gamą innych technik plastycznych, 
a ich sława wyszła daleko poza granice gmi-
ny. Dotychczas jednak nie było miejsca w któ-
rym wspólnie mogłyby oddawać się swoim 
pasjom.

Dzięki inicjatywie Doroty Welcel w Ośrod-
ku Kultury w Godowie zainteresowanym od-
dano do dyspozycji salkę. Pod okiem pani 
Doroty kilkanaście kobiet dwa razy w tygo-
dniu spotyka się, aby wspólnie zgłębiać taj-
niki filcowania, techniki decoupage oraz two-
rzyć artystyczne prace. O tym, jakim powo-
dzeniem cieszą się te zajęcia, niech świadczy 
fakt, iż oprócz mieszkanek naszej gminy ich 
uczestniczkami są panie z Gorzyc, Pszowa czy 
Rybnika. 

Salka, z której korzystają, została zbudo-
wana na fundamentach dawnej pompowni 
w Godowie, stąd też nazwa kreatywnej gru-
py:,,Art-Pompownia”.

Tatiana Stopyra

Fotografie przedstawiają budowę przej-
ścia granicznego w Gołkowicach. Po wejściu 
do strefy Schengen w 2007 roku budynki 
zmieniły swój charakter. Obecnie znajduje się 
tam m.in. Ośrodek Pomocy Społecznej, punk-
ty usługowe i gabinet weterynaryjny. Wiata 
służy mieszkańcom korzystającym z terenów 
rekreacyjnych Stowarzyszenia Mustang. Pre-
zentowane zdjęcia pochodzą z lat 1998-1999, 
a zaprezentowane zostały dzięki uprzejmości 
mieszkańców gminy Godów.

W dniach 7-10 maja w Skrbeńsku odbył się plener rzeźbiarski zorga-
nizowany przez Bogumiłę i Ireneusza Canibołów. W ciągu czterech 
dni pracy powstały rzeźby wykonane piłami łańcuchowymi.

Celem pleneru było doskonalenie warsztatu, wymiana doświad-
czeń, integracja oraz popularyzowanie nowego sposobu wykony-
wania rzeźb, jakim jest „carving”. W imprezie uczestniczyli rzeźbiarze 
z Kędzierzyna-Koźla, Rybnika, Jastrzębia-Zdroju i Jaworzna.

Efektem tego spotkania są rzeźby: Utopiec rybnicki, wiking, Pistul-
ka-śląski zbójnik, oraz głuszec i łeb konia.

Piłą łąńCuChową
też można!

wyszuKane w aRChiwum
grupa z art-PomPowni podczas zajęć.

organizatorka b. caniboł podczas tworzenia prac

wszyscy uczestnicy pleneru rzeźbiarskiego w skrbeńsku

Prace uczestniczek art-PomPowni
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jący mieli możliwość skosztowania pysznych, 
domowych „babek”. 

Kierownik Ośrodka Kultury w Gołkowicach 
serdecznie dziękuje wszystkim wystawcom 
i odwiedzającym, a szczególne słowa podzię-
kowania kieruje pod adresem KGW z Gołko-
wic.

Judyta Marcol
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mali rzeźbiarze podczas zajęć plenerowych w ramach warsztatów 
plastycznych prowadzonych w ośrodku kultury w skrbeńsku
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„księżniczki XXi wieku” czyli dziewczynki 
z teatru naszej wyobraźni podczas występów 

na otwarciu wielkanocnej wystawy rękodzieła”
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Na	przełomie	maja	i	czerwca	w	Ośrodku	Kultury	w	Gołkowicach	będzie	można	zobaczyć	

obrazy	powstałe	podczas	międzynarodowego	pleneru	malarskiego	w	pobliskich	
Petrovicach	u	Karvine.	W	ich	tworzeniu	udział	wzięło	sześciu	malarzy,	w	tym	dwóch	
z	Polski:	Franciszek stabla	(Godów)	i	adam kunikowski	(Otrębusy	pod	Warszawą).

Termin	wystawy:
22.05.2012 – 17.06.2012

Wystawa	będzie	czynna	dla	zwiedzających	w	godzinach	pracy	
Ośrodka	Kultury	w	Gołkowicach	

(od	poniedziałku	do	piątku	9:00–20:00).
Wstęp	wolny.

Zapraszamy	serdecznie.
Judyta Marcol

Urząd Gminy w Godowie zaprasza na
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SPORTOWO-BIESIADNY

już 23 czerwca br.
przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Godowie.
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	 19:00	-	biesiada	w	swojskim	klmacie	z	udziałem	zespołu	M.	Jędrowskiego;

	 23:00	-	nocna	zabawa	z	DJ	Wojtkiem.

 Do zobaczenia na festynie!

Fundacja „saraj”  
– jesTeśmy dla dzieci

31	 marca	 w	 Ośrodku	 Kultury	 w	 Godo-
wie	 odbyła	 się	 impreza	 dla	 dzieci	 połączo-
na	 z	wręczeniem	 paczek	 ze	 słodyczami.	 Or-
ganizatorem	 była	 działająca	 od	 tego	 roku	
w	naszej	gminie	Fundacja	„Saraj”.Fundacja	ta	
wspiera	 samotne	 matki	 i	 pomaga	 dzieciom	
z	rodzin	dysfunkcyjnych.	Jak	do	tej	pory,	uda-
ło	się	pomóc	kilku	rodzinom,	dając	im	ubrania	
i	paczki	żywnościowe.

Fundacja	„Saraj”	działa	non	profit	i	poszu-
kuje	 chętnych	 do	 współpracy,	 gdyż	 w	 tym	
roku	 może	 ubiegać	 się	 o	 status	 Organizacji	
Pożytku	Publicznego,	co	wiąże	się	z	możliwo-
ścią	ubiegania	się	o	1%	z	podatku.
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wystawa kwiatów
 Podsumowanie 19. wiosennej wystawy kwiatów,
 która odbyła się w gołkowicach.

więcej na str. 9

więcej na str. 7

MAMY
LAUREATA!

sukces rafała kłoska 
w wojewódzkim 

konkursie językowym.
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Zielonym do góry

PrZegląd TeaTrZyków 
Zuchowych

Śląsk – nasZa mała
ojcZyZna

Zawody skaTowe

hisToria krZyżami 
ZnacZona

młodzieŻowa druŻyna PoŻarowa w łaziskach
istniejĄca od 2011 roku.

Zielonym do góry

PrZegląd TeaTrZyków 
Zuchowych

Śląsk – nasZa mała
ojcZyZna

Zawody skaTowe

hisToria krZyżami 
ZnacZona

w numerze:

UCZESTNICY KONKURSU 
RECYTATORSKIEGO

ZAwOdY lEKKOATlETYCZNE w GOdOwIE

„Kalina” w RydułtowsKim CentRum KultuRy

zespół kalina na przeglądzie w rydułtowskim centrum kultury z wiosennym programem „zolyty, fajno rzecz”
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