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: wielki sukces uczniów z gołkowic

z gołkowic do paryża

„Jesus christ superstar” w skrzyszowie

z comeniusem w ziemi włoskieJ

ekologiczne zmagania z przyrodą 

mała szkoła wielkich możliwości

szoł – młodzieżowe warsztaty muzyczne

mistrzostwa gminy skaterów

Zamek w Pszczynie

Pokazowa Zagroda Żubrów

Żubry blisko nas…
Zaledwie kilkadziesiąt minut wystarczy, by spotkać prawdziwego 

żubra. Gdzie? W Pszczynie. Taką możliwość daje odwiedzenie Pokazo-
wej Zagrody Żubrów. Mieści się ona w zabytkowym parku krajobra-
zowym. Żubry to dzikie ssaki zamieszkujące lasy mieszane, zawsze 
w pobliżu bagien, rzek lub zbiorników wodnych. Osiągają do 2 me-
trów wysokości i prawie 3,5 metra długości. Ciężar największych osob-
ników może przekraczać nawet 1 tonę. Spotkanie z tak majestatycz-
nym osobnikiem pozostaje na długo w pamięci. W zagrodzie można 
spotkać także inne zwierzęta. Są muflony, daniele, jelenie, dziki, kaczki 
krzyżówki czy bardzo dumne pawie.

Odwiedzając zagrodę, koniecznie trzeba się wybrać do pobliskiego 
Muzeum Wnętrz Zabytkowych. Mieści się ono w obronnym niegdyś 
zamku, przekształconym później w reprezentacyjną, trójskrzydłową 
rezydencję. Początki zamku sięgają XI wieku, a jego bardzo bogatą 
historię możemy poznać, spacerując po wiernie zrekonstruowanych 
komnatach. Pszczyński zamek należy do nielicznych muzeów w tej 
części Europy, które zachowały bogate i historyczne wyposażenie. Po-
nad 80% wyposażenia to autentyki.

Warto również zwiedzić położony na skraju parku zamkowego 
Skansen Wsi Pszczyńskiej. Znajdują się tam perełki architektury drew-
nianej zebranej z okolicznych miejscowości. Najcenniejsze eksponaty 
pochodzą aż z XVIII wieku. Skansen został tak zaprojektowany, by od-
zwierciedlał zagrodę bogatego chłopa. Oprócz chałupy znajdują się 
tam spichlerz, stodoła, wozownia, młyn z wiatrakiem, szopa na siano 
i inne mniejsze zabudowania. Choć ekspozycja nie należy do najwięk-
szych, to piękne położenie i interesujące obiekty sprawiają, że jest ona 
bardzo chętnie odwiedzana przez turystów.

Zwiedzanie Pszczyny możemy zakończyć popołudniowym spa-
cerem po urokliwym Parku Zamkowym. Malowniczo biegnące ścież-
ki zabiorą nas w niezwykłe zakątki parku. Będziemy mogli zobaczyć 
nie tylko pszczyński zamek w całej okazałości, ale również i pawilon 
herbaciany znajdujący się na wyspie, wieżę widokową z wejściem do 
piwnicy, gdzie latem przechowywano lód wycięty ze stawów, XVIII-
wieczny most z oryginalną żeliwną balustradą oraz piękną przyrodę 
otaczającą Zamek w Pszczynie.

Pszczyna to bardzo piękne miejsce i warto się tam wybrać.
A przy okazji: 19 maja br. odbędzie się tam II Festiwal Chleba po-

łączony z występami miejscowych zespołów śpiewaczych, a 26 maja-
słynna Majówka Konna. W roku ubiegłym była to impreza, która do 
dzisiaj wspominana jest bardzo miło i z uznaniem przez ich uczestni-
ków i obserwatorów. Mamy nadzieję, że w tym roku będzie podobnie.

Zapraszamy do Pszczyny.
Łukasz Siwarski

SPOTKANIA
LUDZI	Z	PASJĄ

Spotkanie	integracyjne

więcej na str. 2
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sPoTkaniE inTEGraCyJnE

Z inicjatywy kierownik zespołu Familijo Urszuli Santarius w mar-
cu w Zakopanem odbyło się kolejne spotkanie integracyjne Czelodki 
Ślązaków,samorządowców Gminy Godów,Powiatu Wodzisławskiego 
i samorządowców okręgu tatrzańskiego.W Pensjonacie „Pod Giewon-
tem” z gościny jego właścicieli Danuty i Lucjana Wnuków skorzystali: 
Maria Pańczyk-Pozdziej – wicemarszałek Senatu RP z całą Czelod-
ką Ślązaków, Antoni Tomas – przewodniczący Rady Gminy Godów, 
Mariusz Adamczyk – wójt, Eugeniusz Wala – przewodniczący Rady 
Powiatu Wodzisławskiego, Andrzej Gąsienica-Makowski – Starosta 
Powiatu Tatrzańskiego, Andrzej Skupień – wicestarosta, Stanisław 
Hodorowicz – senator z Podhala i jednocześnie rektor Podhalańskiej 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, Andrzej 
Gut-Mostowy – poseł na sejm, ks. Wojciech – duszpasterz Sanktu-
arium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach.

Gościem specjalnym spotkania był Marian Dziędziel – Honorowy 
Obywatel Gminy Godów, aktor z Gołkowic.

Tematyka wspólnych rozmów była zróżnicowana, jednak domino-
wały treści kulturowe we wzajemnych relacjach Ślązaków i Podhalan. 
Opowiadano o różnych obyczajach i tradycjach, jakie są jeszcze kulty-
wowane w obu tych regionach. Starosta tatrzański dziękował Śląza-
kom za częste odwiedzanie Zakopanego i okolicznych wsi, co ma nie-
bagatelne znaczenie dla rozwoju tych miejscowości – i to pod każdym 
względem, nie tylko turystycznym. Podkreślił, że stanowią oni jedną 
z najliczniejszych grup zainteresowanych wypoczynkiem na jego wło-
ściach i równocześnie należą do najspokojniejszych gości.

W części biesiadnej członkowie Czelodki Ślązaków: Anna Strączek, 
Betina Zimończyk, Leszek Jęczmyk przedstawili gawędy, które – jak 
zawsze – zostały przyjęte ciepło i z uznaniem przez słuchających.

Głos zabrał także Lucjan Wnuk, dziękując wszystkim za przybycie 
i możliwość goszczenia pod swoim dachem tak znamienitych osób.

Elementem integrującym wszystkich gości był też wspólny obiad 
wg śląskiego niedzielnego menu, czyli złożony z klusek, rolady i mo-
drej kapusty, a do kawy kołocz z piekarni Marii i Jana Klapuchów ze 
Skrzyszowa.

Spotkanie zakończyło się wysłuchaniem i obejrzeniem występów 
zakopiańskich kobziarzy i wręczeniem gościom wielkanocnych upo-
minków.

B.O.

uloTka dla rodziCów dziECi 6-lETniCh

Znamienici goście Czelodki Ślązaków

w czasie spotkania ludzi z pasją

Prace B. i e. Canibołów

sPoTkania ludzi 
z PasJą

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego reali-
zuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić pol-
skim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, 
Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce 
jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melin-
dy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

GBP w Godowie od stycznia 2013 roku realizuje projekt Spotkania 
ludzi z pasją promujący lokalnych twórców i pasjonatów. Na spotka-
niach, odbywających się co miesiąc w bibliotece, swoimi niecodzien-
nymi pasjami dzielą się mieszkańcy gminy Godów.

W marcu odbyło się spotkanie Nie tylko ikony… ze Sławomirem 
Reclikiem ze Skrzyszowa, podróżnikiem i malarzem. Jego wielką pasją 
jest pisanie ikon, a także malowanie obrazów inspirowanych egzotycz-
nymi podróżami, które można było podziwiać na wystawie w biblio-
tece. Lokalny pasjonat przedstawił uczestnikom spotkania niezwykłą 
ustną relację z odbytych wędrówek po dzikiej i niesamowitej Afryce. 

Na kwietniowym spotkaniu o rzeźbieniu w drewnie i tworzeniu 
ceramiki artystycznej z wielką pasją opowiadali Bogumiła i Ireneusz 
Canibołowie ze Skrbeńska. Na wystawie zaprezentowali swój doro-
bek artystyczny, począwszy od pierwszych figurek wyrzeźbionych 
nożykiem do tapet, przez figurki ceramiczne, po sporych rozmiarów 
rzeźby wykonane z drewna. Spotkaniu towarzyszyła prezentacja na-

rzędzi i  urządzeń, np. 
pił elektrycznych, przy 
pomocy których po-
wstają rzeźby oraz po-
kaz fotografii z licznych 
plenerów krajowych 
i zagranicznych, w któ-
rych B. i I. Canibołowie 
uczestniczą. 

Adriana Piwońska
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Szanowni mieSzkańcy 
gminy godów!

W 21 dniu marca 
2013 roku odbyła 

się XXXi sesja rady 
Gminy GodóW. 

Podjęto uchWały 
W nastęPujących 

sPraWach:

•	 Wyrażenia zgody na wy-
odrębnienie funduszu so-
łeckiego w budżecie Gmi-
ny Godów na rok 2014; 
Zgodnie z art. 1 ustawy z 20 
dnia lutego 2009 roku o fun-
duszu sołeckim (Dz. U. 2009, Nr 52, poz. 420 z późn. zm.) Rada Gminy 
rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących 
fundusz sołecki, do 31 dnia marca roku poprzedzającego rok budżeto-
wy podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę na wyodrębnienie fun-
duszu w roku budżetowym. W związku z powyższym podjęcie uchwały 
było zasadne. 

•	 Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów na lata 
2013-2017;

•	 Zmian w budżecie Gminy Godów na 2013 rok;
•	 Poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa;

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie właściwego organu po-
datkowego lub na jego rachunek. Rada Gminy może zarządzić pobór 
opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczyć inkasentów oraz określić 
wysokość wynagrodzenia za inkaso. Zgodnie z ustawą z 16 dnia listo-
pada 2006 r. o opłacie skarbowej, od 1 stycznia 2007 r. zapłata opłaty 
skarbowej dokonywana jest jedynie gotówką lub bezgotówkowo na 
rachunek bankowy dochodów budżetowych gminy. Nie jest możliwe 
uiszczanie tej opłaty w formie znaków wartościowych. Dla ułatwienia 
interesantom, zobowiązanym do dokonywania wpłat opłaty skarbowej, 
wyznacza się inkasentów w biurach urzędu, gdzie załatwiane są sprawy 
wymagające uiszczenia opłaty.W przypadku braku inkasentów klient 
urzędu zobowiązany byłby do dokonywania wpłat wyłącznie na rachu-
nek bankowy, gdyż w urzędzie nie ma kasy. Przy dokonywaniu wpłat 
w miejscach innych niż punkt kasowy Banku Spółdzielczego w Godowie 
albo u inkasenta, wiązałoby się to z ponoszeniem kosztów prowizji przez 
dokonującego wpłaty .Ponadto dużo spraw załatwianych jest w urzę-
dzie „od ręki”, a punkt kasowy Banku Spółdzielczego pracuje w innych 
godzinach aniżeli Urząd Gminy. Ustawa o opłacie skarbowej wskazuje 
także na obowiązek ustalenia wynagrodzenia za inkaso. Mając na uwa-
dze sprawność obsługi klienta urzędu, podjęcie stosownej uchwały było 
zasadne.

•	 Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Godów 
w roku 2013; 
W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z 21 sierpnia 1997 r. 
(Dz.U. Z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) zmieniony został art. 11a, 
który zobowiązuje Radę Gminy do określania w drodze uchwały, corocz-
nie do 31 dnia marca, programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obo-
wiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę, wyni-
kającego z art. 11 ust. 1 ww. ustawy. W związku z powyższym, po uzgod-
nieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Wodzisławiu Śląskimi po 
zasięgnięciu opinii Koła Łowieckiego „ODRA” i Koła Łowieckiego „RÓG” 
oraz Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt „ANIMALS”, przy-
gotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz za-
pobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Godów.

•	 Zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązko-
wego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono sta-
nowiska kierownicze, a także nauczycieli, którym powierzono 
obowiązki kierownicze w zastępstwie w placówkach oświato-
wych, dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym;

W związku z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania nadzorczego 
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały XXIX/221/2013 Rady Gmi-
ny Godów z 28 stycznia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru 
zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, 
którym powierzono stanowiska kierownicze a także nauczycieli, którym 
powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie w placówkach oświa-
towych, dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym przez 
Wojewodę Śląskiego, przedmiotową uchwałą dokonano stosownych 
zmian.

W 25 dniu kWietnia 2014 roku odbyła się XXiX 
sesja rady Gminy GodóW. Podjęto uchWały 

W nastęPujących sPraWach:

•	 Zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2012 rok instytucji 
kultury, dla których Gmina Godów jest organizatorem - Gminna 
biblioteka Publiczna;

•	 Zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2012 rok instytucji 
kultury, dla których Gmina Godów jest organizatorem – Gminne 
centrum kultury, sportu i turystyki. 
Zgodnie z ustawą o rachunkowości roczne sprawozdania finansowe, 
między innymi instytucji kultury, podlegają zatwierdzeniu przez organ 
stanowiący.

•	 udostępnienia boiska sportowego zbudowanego na terenie Ze-
społu szkolno – Przedszkolnego w łaziskach przy ul. Powstań-
ców Śl. 151;
W celu realizacji zadania pn. „Przebudowa boiska szkolnego oraz bu-
dowa bieżni do skoku w dal w Łaziskach”ze środków zewnętrznych ob-
jętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, 
obiekt musi być przeznaczony do użytku publicznego; w związku z po-
wyższym podjęcie przedmiotowej uchwały było konieczne. 

•	 Zmiany w uchwale nr XXiX/213/2013 rady Gminy Godów z 28 
stycznia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długotermino-
wej ze środków Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w katowicach na realizację zadania pn. 
„termomodernizacja budynku sołeckiego w Podbuczu, gmina 
Godów, przy ul. Wiejskiej 17”;

•	 Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódz-
kiego Funduszu ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej 
w  katowicach na realizację zadania pn. „Poprawa gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie gminy Godów”;
Zaciągnięta pożyczka w kwocie 1.687.105,00 zł z WFOŚiGW w Katowi-
cach będzie przeznaczona na dalszą budowę kanalizacji sanitarnej na 
terenie naszej gminy . Fundusz udziela dotacji na preferencyjnym opro-
centowaniu, która może być częściowo umorzona , co dla Gminy jest 
opłacalne.

•	 Przekazania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektów 
zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków;
Przedmiotowa dotacja w kwocie 50.000,00 zł zostanie przekazana Para-
fii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Łaziskach na dofinan-
sowanie prac budowlanych obejmujących remont i naprawę schodów 
żelbetowych przy kościele bez zmiany ich formy.

•	 trybu udzielenia dotacji dla osób fizycznych ze środków budże-
tu Gminy Godów z zakresu ochrony środowiska;
Tą uchwałą przyjęto Regulamin przyznawania dotacji z budżetu Gminy 
Godów na dofinansowanie kosztów związanych z realizacją Programu 
„Ograniczenie niskiej emisji dla Gminy Godów ”.

•	 Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów na lata 
2013-2017;

•	 Zmian w budżecie Gminy Godów na 2013 rok;
•	 Wyrażenia zgody na współdziałanie z samorządami gmin: bren-

na, chybie, cieszyn, dębowiec, haźlach, istebna, skoczów, stru-
mień, Wisła, Zebrzydowice oraz Powiatem cieszyńskim w celu 
przeprowadzenia wspólnego postępowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego na zakup energii elektrycznej. 
Wspólne przeprowadzenie zamówienia publicznego na zakup energii 
w oparciu o art. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych pozwoli 
podmiotom, biorącym udział w przedsięwzięciu, uzyskać korzystniejsze 
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z życia gminy4

ZAPRASZAMY 
DO KONKURSU 

FOTOGRAFICZNEGO
Wójt	 Gminy	 Godów	 ogłasza	 Gminny	 Konkurs	 Fotograficzny	

„Sportowe	 Zdjęcie	 Roku	 2013”.	 Konkurs	 ma	 charakter	 otwarty	
i	 adresowany	 jest	 do	 wszystkich	 mieszkańców	 gminy	 Godów,	
zarówno	 amatorów,	 jak	 i	 profesjonalnych	 fotografów.	 Każdy	
z	uczestników	może	zgłosić	do	konkursu	 jedno	zdjęcie	z	 jedne-
go	wydarzenia	sportowego,	przy	czym	uczestnik	może	przesłać	
w	 sumie	 nawet	 kilka	 prac	 fotograficznych	 z	 różnych	 wydarzeń	
sportowych	odbywających	się	na	terenie	gminy	Godów	w	ciągu	
roku.	

Celem	konkursu	jest	promocja	naszej	gminy	jako	organizatora	
i	inicjatora	imprez	sportowych	poprzez	zgromadzenie	i	populary-
zację	fotografii	poświęconych	wydarzeniom	sportowym	na	tere-
nie	gminy	w wydawnictwach	 i	materiałach	realizowanych	przez	
gminę.	

Regulamin	i	kartę	zgłoszenia	można	odebrać	w	Biurze	Obsłu-
gi	Klienta	Urzędu	Gminy	Godów	lub	w	Referacie	Oświaty,	Kultury	
i	Polityki	Społecznej	(pok.	nr	4)	albo	pobrać	ze	strony	interneto-
wej	www.godow.pl	Więcej	informacji	można	uzyskać	pod	nume-
rem	telefonu	32	476	50	65	wew.	37	lub	34.	

Michał Kozielski
Referat Oświaty, Kultury 

i Polityki Społecznej

maria FiLak Z krostosZoWic

Pani	Maria	urodziła	się	29	marca	1923	r.	w	Krostoszowicach.	Jest	cór-
ką	Ludwiny	i	Franciszka	Fulków.	Wychowała	się	w	rodzinie	wielodziet-
nej,	miała	4	braci	i	2	siostry.

Szczęśliwie	przeżyła	II	wojnę	światową	i	po	wojnie	w	1947	r.	wyszła	
za	mąż	za	pochodzącego	ze	Lwowa	Dymitra	Filaka.	Razem	z	mężem	
doczekali	się	dwóch	córek	Stefanii	i	Eugenii.	Ze	starszą	córką	Pani	Ma-
ria	mieszka	aż	do	teraz	w	domu	w	Krostoszowicach,	który	wybudowa-
ła	jeszcze	z	mężem	Dymitrem	na	swojej	ojcowiźnie.	Obecnie	posiada	
5	wnuków	i	6	prawnuków.	W	1987	r.	mąż,	z	którym	spędziła	wspólnie	
40	lat,	zmarł.	

Od	 zawsze	 Pani	 Maria	 była	 osobą	 optymistycznie	 nastawioną	 do	
życia,	radosną	i	ciekawą	świata.	Cieszy	się	dobrym	zdrowiem	i	chętnie	
pożyłaby	nie	tylko	do	setki,	ale	jeszcze	dłużej.

jóZeF Goik Ze skrZysZoWa

Pan	 Józef,	 syn	 Izydora	 i	 Anastazji	 Goików,	 urodził	 się	 14	 marca	
1923	r.	w	Jastrzębiu	Górnym.	

W	wieku	19	lat	został	powołany	do	wojska	niemieckiego.	Na	wojnie	
przeżył	2	postrzały.	Ze	szpitala	w	Passau	na	urlop	pojechał	do	niemiec-
kiego	 gospodarza	 i	 tam	 ciężko	 pracował	 w	 polu.	 Stamtąd	 dostał	 się	
do	niewoli	amerykańskiej,po	czym	z	powrotem	poszedł	pracować	do	
gospodarza	na	roli.	Do	Polski	wrócił	w	1945	r.	Siódmego	października	
1946	r.	ożenił	się	w	Mszanie	z	Gertrudą	Tront.	Pracował	16	lat	w	kopalni	
Rymer,	gdzie	dojeżdżał	najpierw	rowerem,a	potem	pociągiem.	Później	
–	też	przez	16	lat	–	pracował	w	kopalni	Moszczenica.	Dom	wybudował	
w	Skrzyszowie	i	w	1967	roku	zamieszkał	w	nim	razem	z	żoną	i	trójką	
dzieci:	synami	Benedyktem	i	Jerzym	oraz	córką	Ireną.	Obaj	synowie	od	
30	lat	mieszkają	w	Niemczech.

Pan	Józef	obecnie	mieszka	z	córką,	zięciem,	wnuczką	i	jej	rodziną.	
Doczekał	się	8	wnuków	i	12	prawnuków.

jadWiGa GrZeGosZcZyk Ze skrZysZoWa

Pani	 Jadwiga	 urodziła	 się	 10	 marca	 1923	r.	 w	 Godowie	 jako	 dru-
gie	 z	czwórki	 dzieci	 Karola	 i	Anastazji	Penkałów.	 W	wieku	 6	 lat	 wraz	
z	 rodzicami	 i	 rodzeństwem	 przeprowadziła	 się	 do	 Skrzyszowa	 i	 tam	
uczęszczała	do	szkoły	podstawowej.	Po	ukończeniu	szkoły	pomaga-
ła	 rodzicom	 w	 gospodarstwie.	 W	 1959	 roku	 wyszła	 za	 mąż	 za	 Pawła	

neStorzy naSzej gminy

zamówienia publiczne
1.	 04	kwietnia	2013	r.	podpisano	umowę	na	prowadzenie	akcji	zima	

na	terenie	gminy	Godów	w	sołectwie	Łaziska	z	Rafałem	Machnikiem	
z	 Czyżowic	 ul.	 Dworcowa	 100,	 44-352	 Czyżowice,	 za	 cenę:	 ciągnik	
z	pługiem	–	115,00	zł	za	godzinę	pracy,	ciągnik	z	piaskarką	wraz	z	ma-
teriałem	–	290,00	zł	za	godzinę	pracy.

2.	 08	 kwietnia	 2013r.	 podpisano	 umowę	 na	 budowę	 kanalizacji	 na	
terenie	 gminy	 Godów	 z	 P.H.U.	 Duda	 Andrzej	 Technika	 Grzewcza	
i	 Sanitarna	 z	 siedzibą	 w	 Gołkowicach	 ul.	 Borowicka	 46A,	 za	 cenę	
3.947.953,35	zł.

3.	 18	kwietnia	2013r.	podpisano	umowę	na	remont	ulicy	Wąwozowej	
w	Krostoszowicach	z	firmą:	STRADA	Maciej	Zdziebło	z	siedzibą	w	Ja-
strzębiu-Zdroju	ul.	Gagarina	132C,	44-268	Jastrzębie-Zdrój,	 za	cenę	
67.729,04	zł.	

4.	 22	kwietnia	2013r.	podpisano	umowę	na	odbudowę	i	moderniza-
cję	 drogi	 do	 gruntów	 rolnych	 w	 Skrzyszowie	 przy	 ul.	 Powstańców	
Śl.z	firmą	SKANSKA	S.A.	z	siedzibą	w	Warszawie	ul.	gen.	J.	Zajączka	9,		
01-518	Warszawa,	za	cenę	233.684,77	zł.

Barbara Banko
Referat Funduszy Zewnętrznych

i Zamówień Publicznych

warunki dostaw, niż w przypadku organizowania odrębnych procedur 
zakupu. Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej wyraziło zgo-
dę na zorganizowanie postępowania w imieniu i na rzecz wszystkich 
zainteresowanych podmiotów.

Antoni Tomas
Przewodniczący RG w Godowie

Szczegółowe	treści	uchwał	wraz	z	uzasadnieniem	oraz	protokół	se-
sji	można	znaleźć	na	stronie	internetowej	naszej	gminy	www.godow.
bip.info.pl
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ZAPRASZAMY 
DO KONKURSU 

FOTOGRAFICZNEGO
Wójt	 Gminy	 Godów	 ogłasza	 Gminny	 Konkurs	 Fotograficzny	

„Sportowe	 Zdjęcie	 Roku	 2013”.	 Konkurs	 ma	 charakter	 otwarty	
i	 adresowany	 jest	 do	 wszystkich	 mieszkańców	 gminy	 Godów,	
zarówno	 amatorów,	 jak	 i	 profesjonalnych	 fotografów.	 Każdy	
z	uczestników	może	zgłosić	do	konkursu	 jedno	zdjęcie	z	 jedne-
go	wydarzenia	sportowego,	przy	czym	uczestnik	może	przesłać	
w	 sumie	 nawet	 kilka	 prac	 fotograficznych	 z	 różnych	 wydarzeń	
sportowych	odbywających	się	na	terenie	gminy	Godów	w	ciągu	
roku.	

Celem	konkursu	jest	promocja	naszej	gminy	jako	organizatora	
i	inicjatora	imprez	sportowych	poprzez	zgromadzenie	i	populary-
zację	fotografii	poświęconych	wydarzeniom	sportowym	na	tere-
nie	gminy	w wydawnictwach	 i	materiałach	realizowanych	przez	
gminę.	

Regulamin	i	kartę	zgłoszenia	można	odebrać	w	Biurze	Obsłu-
gi	Klienta	Urzędu	Gminy	Godów	lub	w	Referacie	Oświaty,	Kultury	
i	Polityki	Społecznej	(pok.	nr	4)	albo	pobrać	ze	strony	interneto-
wej	www.godow.pl	Więcej	informacji	można	uzyskać	pod	nume-
rem	telefonu	32	476	50	65	wew.	37	lub	34.	

Michał Kozielski
Referat Oświaty, Kultury 

i Polityki Społecznej
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Pani	Maria	urodziła	się	29	marca	1923	r.	w	Krostoszowicach.	Jest	cór-
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dzieci:	synami	Benedyktem	i	Jerzym	oraz	córką	Ireną.	Obaj	synowie	od	
30	lat	mieszkają	w	Niemczech.

Pan	Józef	obecnie	mieszka	z	córką,	zięciem,	wnuczką	i	jej	rodziną.	
Doczekał	się	8	wnuków	i	12	prawnuków.
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Grzegoszczyka.	Urodziła	dwójkę	dzieci.	W	latach	1975-1986	pracowała	
w	kopalni	1	Maja	w	straży	przemysłowej.	Obecnie	mieszka	w	Skrzyszo-
wie	z	córką	i	jej	rodziną.

maria GrZonka Z GołkoWic

Pani	Maria	urodziła	się	15	marca	1923	r.	w	Gołkowicach	jako	córka	
Wilhelma	i	Matyldy	Sporyszów.	Miała	trzech	braci	i	siedem	sióstr,	z	któ-
rych	 żyje	 1	 brat	 i	 2	 siostry.	 Ukończyła	 Szkołę	 Podstawową	 w	 Gołko-
wicach.	W	czasie	II	wojny	pracowała	w	Czechach	w	Państwowym	Go-
spodarstwie	Rolnym.	W	1948	roku	wyszła	za	mąż	za	Ernesta	Grzonkę,	
z	którym	przeżyła	41	lat.	Od	24	lat	jest	wdową.	Urodziła	2	córki	i	1	syna.	
Najstarsza	córka	zmarła	w	wieku	7	lat.	

Pani	Maria	zajmowała	się	gospodarstwem	i	wychowywaniem	dzie-
ci.	Doczekała	się	3	wnuków,	1	wnuczki	i	2	prawnuczek.	Do	dziś	mieszka	
w	swoim	domu	z	synem,	synową	i	wnukami,	ale	o	Mamie,	Babci	i	Pra-
babci	pamiętają	wszyscy	i	często	ją	odwiedzają.

henryk koPiec Z PodbucZa

A	tak	o	sobie	mówi	Jubilat	Henryk:	
Urodziłem	się	08	marca	1923r.	jako	pierwszy	syn	Marii	i	Pawła	Kop-

ców.	 Miałem	 czwórkę	 rodzeństwa	 –	 trzech	 braci	 i	 siostrę.	 Po	 ukoń-
czeniu	7	klas	szkoły	podstawowej	pomagałem	rodzicom	 i	dziadkom	
w	 gospodarstwie	 rolnym.	 W	 wieku	 19	 lat	 zostałem	 wcielony	 do	 nie-
mieckiego	wojska.	Służyłem	na	różnych	frontach	w	wielu	krajach,	m.in.	
w	Austrii,	Włoszech,	Jugosławii.	Na	wyspie	Korczula	zostałem	postrze-
lony	w	ramię	i	lewy	bok.	Po	kapitulacji	Niemiec	wraz	z	innymi	Polakami	
z	wojskiem	gen.	Andersa	dostałem	się	do	Anglii.	Z	Anglii	na	początku	
1946	r.	statkiem	wróciłem	do	Polski.	Podjąłem	pracę	w	wodociągach	
w	Żorach,	gdzie	dojeżdżałem	na	rowerze.	W	1948	r.	ożeniłem	się	i	za-
mieszkałem	z	żoną	w	Podbuczu	oraz	rozpocząłem	pracę	pod	ziemią	
w	kopalni.	Urodziło	nam	się	dwóch	synów	i	córka.	Przeżyliśmy	z	żoną	
wspólnie	62	lata.	Aktualnie	mieszkam	z	córką	i	jej	rodziną.	Mam	czte-
rech	wnuków	i	dwóch	prawnuków.

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	laureatów	konkursu),	których	właściciele	zgłoszą	swój	udział	
w	 termie	 do	 31	 maja	 bieżącego	 roku	 u	 sołtysa	 lub	 bezpośrednio	
w	Urzędzie	Gminy	Godów	–	Referat	 Inwestycji,	Ochrony	Środowi-
ska	i	Gospodarki	Komunalnej.

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

dzie:
–	przedstawiciel	 Komisji	Mienia	 Komunalnego,	 Ochrony	Środowi-

ska	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:

700	zł	za	1.	miejsce;
500	zł	za	2.	miejsce;
300	zł	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	tego	roku.

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		 0–10	pkt

(oczka	wodne,	altanki,	domki,	karmniki	dla	ptaków	itp.)
5.	Działania	na	rzecz	ochrony	środowiska	 0–10	pkt

–	udokumentowane	(kubeł	na	śmieci,	właściwa	
gospodarka	ściekami,	czystość	i	porządek	w	obejściu,	
kompostowanie	odpadów	roślinnych)

6.	Ogólne	wrażenia	Komisji	 0–20	pkt

Zgłoszenia	do	udziału	w	konkursie	należy	składać	w	terminie	do	koń-
ca	maja	br.	u	sołtysa	lub	w	Urzędzie	Gminy	Godów,	natomiast	objazd	
zgłoszonych	zagród	odbędzie	się	do	15	czerwca	br.
Zapraszamy	i	prosimy	o	liczny	udział	w	konkursie.	

Anna Brzemia
Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Komunalnej
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aktywnie  
po zdrowie

Uczniowie	 klas	 pierwszych	 Szkoły	 Podstawowej	 w	 Gołkowicach	
uczestniczą	 przez	 cały	 rok	 szkolny	 2012/2013	 w	 akcji	 „aktywnie po 
zdrowie”,	w	ramach	której	będą	brać	udział	w	konkursach	„Zdrowo 
jem, więcej wiem”.	W	szkole	projekt	koordynują	nauczycielki	kata-
rzyna krzeszowska	i	justyna Wrodarczyk.

Patronat	 merytoryczny	 nad	 konkursem	 objęli:	 Ministerstwo	 Edu-
kacji,	Ministerstwo	Zdrowia,	Ministerstwo	Sportu	i	Turystyki,	 Instytut	
Żywności	 i	 Żywienia,	 Szkoła	 Główna	 Gospodarstwa	 Wiejskiego	 oraz	
Akademia	Wychowania	Fizycznego.	

Jest	to	całoroczny	program	(w	tej	chwili	 trwa	 jego	trzecia	edycja)	
skierowany	do	uczniów	szkół	podstawowych	z	całej	Polski.	Program	
ma	charakter	ogólnopolskiej,	międzyszkolnej	rywalizacji	zespołowej.	
Uczy	nie	tylko	pracy	w	grupie,	ale	przede	wszystkim	zmienia	nawyki	
żywieniowe,	edukuje,	skłania	do	zmiany	stylu	życia.	Konkurs	podzielo-
ny	jest	na	trzy	etapy,	dostosowany	do	odpowiednich	pór	roku.	Reali-
zacja	poszczególnych	zadań	w	danym	etapie	jest	oceniana,	a	zdobyte	
punkty	przekładają	się	na	zajmowane	lokaty	w	rankingu	ogólnopol-
skim.	W	ramach	każdego	z	etapów	realizowane	są	następujące	dzia-
łania:	 lekcje	 tematyczne,	 konkursy,	 wywiadówki,	 szkoły	 zdrowia	 dla	
rodziców.	

Przeprowadzane	 zajęcia	 uświadamiają	 uczniom	 rolę	 właściwego	
stylu	życia	w	trosce	o	zdrowie	i	dobre	samopoczucie.	Przypominają,	że	
jedzenie	słodyczy	prowadzi	do	otyłości	oraz	wywołuje	wiele	chorób.	
Poprzez	zabawę	zachęca	się	dzieci	do	podjęcia	decyzji	o	zmianie	na-
wyków	żywieniowych.	Uczy	odpowiedzialności	za	swoje	zdrowie.	Dla-
tego	pierwszaki	zachęcają	do	spożywania	owoców	i	warzyw	zamiast	
słodyczy	oraz	przynoszenia	ich	do	szkoły	jako	zdrowego	urozmaicenia	
drugiego	śniadania!	

Justyna Wrodarczyk

z goŁkowic do paryŻa 

Od	kilku	lat	Polska	współtworzy	Unię	Europejską.	Jak	powszechnie	
wiadomo,	jeden	z	urzędowych	języków	Unii	to	język	francuski	–	naj-
bardziej	precyzyjny	język	na	świecie.	Językiem	francuskim	jako	języ-
kiem	urzędowym	posługują	się	mieszkańcy	54	krajów,	a	Francja	 jest	
największym	zagranicznym	inwestorem	w	Polsce.

Uczniowie	Gimnazjum	w	Gołkowicach	mają	okazję	uczyć	się	języ-
ka	francuskiego,	a	także	poznawać	elementy	cywilizacji,	kultury	 i	hi-
storii	Francji.W	tym	roku	 już	po	raz	drugi	gimnazjaliści	wyruszają	na	
sześciodniową	wycieczkę	do	Paryża,	gdzie	będą	mieli	okazję	zobaczyć	
najważniejsze	zabytki	stolicy	Francji	oraz	doskonalić	umiejętność	po-
sługiwania	się	„żywym”	językiem.

28	marca	aneta domagała	–	nauczycielka	 języka	francuskiego	–	
zorganizowała	w	gimnazjum	konkurs	wiedzy	o	Francji,	który	przezna-
czony	był	dla	uczniów	uczących	się	języka	francuskiego.

Główną	 nagrodą	 był	 wyjazd	 na	 wycieczkę	 do	 Paryża;	 nagrodę	 tę	
zdobył	uczeń	klasy	pierwszej	–	rafał kłosek.

Młodzież	 z	ogromną	przyjemnością	 uczy	się	 języka	 francuskiego,	
bierze	udział	w	konkursach	i	olimpiadach.	Gimnazjaliści	chętnie	anga-
żują	się	również	w	organizację	Dnia	Frankofonii	w	ramach	Dni	Otwar-
tych	Szkoły.

Nauka	 języka	 francuskiego,	 jak	 często	 podkreślają	 młodzi	 ludzie,	
jest	 łatwa	 i	 przyjemna,	 co	 przekłada	 się	 na	 bardzo	 dobre	 i	 celujące	
oceny	z	tego	przedmiotu.

Aneta Domagała

Zwycięzcy konkursu o Francji z nauczycielami

Zdjęcia wszystkich stron książki wykonanych przez dzieci

Samodzielnie wykonane zdrowe kanapki
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W	roku	szkolnym	2012/2013	Śląski	Kurator	Oświaty	organizuje	dla	
uczniów	 szkół	 podstawowych	 dwa	 Wojewódzkie	 Konkursy	 Przed-
miotowe:	 Język	 Polski	 z	 Elementami	 Historii	 oraz	 Matematyka	 z	 Ele-
mentami	Przyrody.	Podsumowanie	tegorocznych	konkursów	odbyło	
się	 16	 kwietnia	 w	 Rybnickim	 Centru	 Kultury	 podczas	 uroczystej	 Gali	
Laureatów	Wojewódzkich	Konkursów	Przedmiotowych.	Listy	gratula-
cyjne	i	dyplomy	laureatom	wręczył	tadeusz Żesławski,	wicekurator	
Śląskiego	Kuratorium	Oświaty	w	Katowicach.

Laureatami	 konkursu	 matematyczno-przyrodniczego	 zostało	 95	
uczestników	z	województwa	śląskiego,	w	tym	4	z	powiatu	wodzisław-

wielki SukceS  
uczniów z goŁkowic

M. Spień z nauczycielkami Edytą Bebek i Alicją Thomas

ZS gołkowice
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aktywnie  
po zdrowie
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skierowany	do	uczniów	szkół	podstawowych	z	całej	Polski.	Program	
ma	charakter	ogólnopolskiej,	międzyszkolnej	rywalizacji	zespołowej.	
Uczy	nie	tylko	pracy	w	grupie,	ale	przede	wszystkim	zmienia	nawyki	
żywieniowe,	edukuje,	skłania	do	zmiany	stylu	życia.	Konkurs	podzielo-
ny	jest	na	trzy	etapy,	dostosowany	do	odpowiednich	pór	roku.	Reali-
zacja	poszczególnych	zadań	w	danym	etapie	jest	oceniana,	a	zdobyte	
punkty	przekładają	się	na	zajmowane	lokaty	w	rankingu	ogólnopol-
skim.	W	ramach	każdego	z	etapów	realizowane	są	następujące	dzia-
łania:	 lekcje	 tematyczne,	 konkursy,	 wywiadówki,	 szkoły	 zdrowia	 dla	
rodziców.	

Przeprowadzane	 zajęcia	 uświadamiają	 uczniom	 rolę	 właściwego	
stylu	życia	w	trosce	o	zdrowie	i	dobre	samopoczucie.	Przypominają,	że	
jedzenie	słodyczy	prowadzi	do	otyłości	oraz	wywołuje	wiele	chorób.	
Poprzez	zabawę	zachęca	się	dzieci	do	podjęcia	decyzji	o	zmianie	na-
wyków	żywieniowych.	Uczy	odpowiedzialności	za	swoje	zdrowie.	Dla-
tego	pierwszaki	zachęcają	do	spożywania	owoców	i	warzyw	zamiast	
słodyczy	oraz	przynoszenia	ich	do	szkoły	jako	zdrowego	urozmaicenia	
drugiego	śniadania!	

Justyna Wrodarczyk

z goŁkowic do paryŻa 

Od	kilku	lat	Polska	współtworzy	Unię	Europejską.	Jak	powszechnie	
wiadomo,	jeden	z	urzędowych	języków	Unii	to	język	francuski	–	naj-
bardziej	precyzyjny	język	na	świecie.	Językiem	francuskim	jako	języ-
kiem	urzędowym	posługują	się	mieszkańcy	54	krajów,	a	Francja	 jest	
największym	zagranicznym	inwestorem	w	Polsce.

Uczniowie	Gimnazjum	w	Gołkowicach	mają	okazję	uczyć	się	języ-
ka	francuskiego,	a	także	poznawać	elementy	cywilizacji,	kultury	 i	hi-
storii	Francji.W	tym	roku	 już	po	raz	drugi	gimnazjaliści	wyruszają	na	
sześciodniową	wycieczkę	do	Paryża,	gdzie	będą	mieli	okazję	zobaczyć	
najważniejsze	zabytki	stolicy	Francji	oraz	doskonalić	umiejętność	po-
sługiwania	się	„żywym”	językiem.

28	marca	aneta domagała	–	nauczycielka	 języka	francuskiego	–	
zorganizowała	w	gimnazjum	konkurs	wiedzy	o	Francji,	który	przezna-
czony	był	dla	uczniów	uczących	się	języka	francuskiego.

Główną	 nagrodą	 był	 wyjazd	 na	 wycieczkę	 do	 Paryża;	 nagrodę	 tę	
zdobył	uczeń	klasy	pierwszej	–	rafał kłosek.

Młodzież	 z	ogromną	 przyjemnością	 uczy	się	 języka	 francuskiego,	
bierze	udział	w	konkursach	i	olimpiadach.	Gimnazjaliści	chętnie	anga-
żują	się	również	w	organizację	Dnia	Frankofonii	w	ramach	Dni	Otwar-
tych	Szkoły.

Nauka	 języka	 francuskiego,	 jak	 często	 podkreślają	 młodzi	 ludzie,	
jest	 łatwa	 i	 przyjemna,	 co	 przekłada	 się	 na	 bardzo	 dobre	 i	 celujące	
oceny	z	tego	przedmiotu.

Aneta Domagała

Zwycięzcy konkursu o Francji z nauczycielami

Zdjęcia wszystkich stron książki wykonanych przez dzieci

Samodzielnie wykonane zdrowe kanapki

jesteśmy nr 2 (96)

W	roku	szkolnym	2012/2013	Śląski	Kurator	Oświaty	organizuje	dla	
uczniów	 szkół	 podstawowych	 dwa	 Wojewódzkie	 Konkursy	 Przed-
miotowe:	 Język	 Polski	 z	 Elementami	 Historii	 oraz	 Matematyka	 z	 Ele-
mentami	Przyrody.	Podsumowanie	tegorocznych	konkursów	odbyło	
się	 16	 kwietnia	 w	 Rybnickim	 Centru	 Kultury	 podczas	 uroczystej	 Gali	
Laureatów	Wojewódzkich	Konkursów	Przedmiotowych.	Listy	gratula-
cyjne	i	dyplomy	laureatom	wręczył	tadeusz Żesławski,	wicekurator	
Śląskiego	Kuratorium	Oświaty	w	Katowicach.

Laureatami	 konkursu	 matematyczno-przyrodniczego	 zostało	 95	
uczestników	z	województwa	śląskiego,	w	tym	4	z	powiatu	wodzisław-

wielki SukceS  
uczniów z goŁkowic

M. Spień z nauczycielkami Edytą Bebek i Alicją Thomas

ZS gołkowice

echa ze szkół 7

z comeniuSem  
w ziemi wŁoSkiej

W	dniach	18–21	marca	br.	odbyła	się	trzecia	wizyta	studyjna	w	ra-
mach	programu	Comenius.	Spotkanie	odbyło	się	we	włoskiej	miejsco-
wości	Acireale,	niedaleko	Katanii.	Wzięło	w	nim	udział	sześcioro	przed-
stawicieli	naszego	gimnazjum	–	trzech	nauczycieli	oraz	troje	uczniów	
zaangażowanych	w	realizację	projektu	pt.	 „Klimat,	kultura	 i	natura	–	
nasza	odpowiedzialność	za	europejską	przyszłość”.	

Młodzież	 prezentowała	 wybrane	 stroje	 narodowe,	 muzykę,	 tańce	
polskie,	a	także	klimat	panujący	w	naszym	kraju	oraz	wykonane	pod	
opieką	nauczycielki	geografii	pomiary	meteorologiczne.	

W	czasie	pobytu	we	Włoszech	członkowie	polskiej	delegacji	mogli	
poznać	warunki	życia	mieszkańców	Sycylii.	Uczniowie,	goszcząc	u	wło-
skich	rodzin,	nawiązywali	nowe	przyjaźnie	i	szlifowali	język	angielski.

Gościnni	Włosi	pokazali	beneficjentom	projektu	uroki	Sycylii	–	wy-
budowane	w	stylu	gotyckim	miasta:	Acireale,	Katanię,	Syrakuzy,a	tak-
że	 podnóże	 wulkanu	 Etna	 oraz	 jego	 okolice.	 Ze	 względu	 na	 temat	
projektu	jego	uczestnicy	przyglądali	się	również	działaniu	elektrowni	
w	Prioro	Gargallo.	

Dawid Krzystała

U podnóża Etny (Crateri Silvestri 1986 m n.p.m.)

Uczestnicy Comeniusa przed elektrownią

A. Fit, J. Wieczorek, T. Adamczyk prezentują śląskie stroje 

konkurS  
recytatorSki „przecinek”

Już	 po	 raz	 kolejny	 –	 w	 tym	 roku	 14	 marca	 –	 w	 łaziskiej	 placówce	
odbył	 się	 Gminny	 Konkurs	 Recytatorski	 „Przecinek”.	 W	 konkursie	
wzięło	 udział	 26	 uczniów	 naszej	 gminy.	 W	 kategorii	 klas	 młodszych	
pierwsze	 miejsca	 zajęli:	 julia Wojtek (SP	 Łaziska),	 Paulina herman	
(SP	Godów),	natalia adamiak	(SP	Gołkowice),	natomiast	w	kategorii	
klas	 starszych	 zwyciężyli:	 marzena Grabiec	 (SP	 Skrzyszów),	 natalia 
twardzik	 (SP	 Łaziska),	 konrad Leśniak	 (SP	 Skrzyszów),	 dominika 
łozowska	(SP	Łaziska),	magdalena macura	(SP	Łaziska).	Laureaci	klas	
I-III	będą	reprezentowali	nasza	gminę	w	Wojewódzkim	Konkursie	Re-
cytatorskim	w	Gliwicach,	a	zwycięzcy	klas	 IV-VI	w	Powiatowym	Kon-
kursie	Recytatorskim	w	Rydułtowach.	Poza	tym	wyróżnienia	zdobyli:	
marta Ptaszyńska	 (SP	 Gołkowice),	 roksana hejna	 (SP	 Gołkowice),	
julia Przybyła	 (SP	 Łaziska),	 Patryk kominek	 (SP	 Godów)	 i	 Paulina 
tkocz	 (SP	 Skrzyszów).	 Nagrody	 książkowe	 ufundowane	 przez	 Wójta	
Gminy	Godów	wręczyli	zastępca	wójta	tomasz kasperuk	 i	dyrektor	
ZSP	w	Łaziskach	Gabriela kłosek.	

Władzom	Gminy	Godów	serdecznie	dziękujemy	za	wsparcie	kon-
kursu,	a	jego	uczestnikom	i	opiekunom	za	przygotowanie	i	udział.	

Jolanta Janetta

Uczestnicy GKR Przecinek

ZSP łaZiSka

marzec / kwiecień 2013

skiego.	Zaszczytne	miejsce	w	gronie	najlepszych	zajął	mateusz spień,	
uczeń	klasy	VI	B	Szkoły	Podstawowej	w	Gołkowicach.	Zanim	Mateusz	
osiągnął	sukces	–	zgodnie	z	regulaminem	Wojewódzkich	Konkursów	
Przedmiotowych	 przeszedł	 pomyślnie	 3	 etapy:	 szkolny,	 rejonowy,	
wojewódzki.	 Wymagało	 to	 od	 niego	 ogromnego	 zaangażowania,	
musiał	 doskonale	 opanować	 cały	 materiał	 przewidziany	 podstawą	
programową	 w	 zakresie	 matematyki	 i	 przyrody.	 Poza	 tym	 poświęcił	
wiele	godzin	na	rozwiązywanie	zadań	i	testów.	Mateusz	na	etapie	wo-
jewódzkim	uzyskał	znakomity	wynik	 -	49	punktów	na	50	możliwych	
do	zdobycia.	Tytuł	Laureata	Wojewódzkiego	Konkursu	Przedmiotowe-
go	z	Matematyki	z	Elementami	Przyrody	zwolnił	go	z	pisania	spraw-
dzianu	 po	 klasie	 szóstej,	 zapewniając	 mu	 jednocześnie	 maksymalną	
ilość	punktów	-	40.	Uczeń	ma	również	zagwarantowane	oceny	celu-
jące	z	matematyki	i	przyrody	na	świadectwie	szkolnym.	W	drodze	do	
sukcesu	 towarzyszyły	 laureatowi	 nauczycielki:	 edyta bebek	 i	 alicja 
thomas.	Niebagatelną	rolę	odegrali	również	rodzice	Mateusza,	którzy	
bardzo	wspierali	syna	i	działania	szkoły.

Uczniowie,	którzy	znaleźli	się	w	etapie	wojewódzkim	przedmioto-
wych	konkursów,	lecz	nie	zdobyli	wymaganej	liczby	punktów,	otrzy-
mali	 tytuł	 finalisty.	 W	 gołkowickiej	 szkole	 takim	 osiągnięciem	 może	
pochwalić	się	uczennica	klasy	VI	A	– joanna serwotka,	która	uczest-
niczyła	w	WKP	z	Języka	Polskiego	z	Elementami	Historii.	

Gratulujemy	 sukcesu	 oraz	 życzymy	 kolejnych	 na	 następnych	 eta-
pach	edukacji.	

Alicja Thomas
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co nam  
przynioSŁa wioSna...

W	czasie	długiego	oczekiwania	na	upragnioną	wiosnę
dzieci	z	naszego	przedszkola	wcale	się	nie	nudziły,
gdyż	w	wielu	ciekawych	wydarzeniach	chętnie	uczestniczyły.
Nauczyły	się,	jak	dbać	o	zdrowie
i	że	dym	nikotynowy	szkodzi,
każdy	przedszkolak	dziś	to	powie!
Z	pomocą	smoka	Dinka	sekrety	dymu	poznały
i	wiele	ciekawych	prac	na	temat	ten	wykonały.
Tradycją	już	się	stało,	że	Marzannę	palimy,
żeby	się	pozbyć	długo	panującej	zimy.
Ażeby	ten	dzień	wiosnę	nam	przywołał,
na	żółto	i	zielono	przyszedł	każdy	przedszkolak.
Chcąc	nieść	uśmiech	i	wielkanocną	nadzieję
„Kotki”	i	„Smerfy”	chętnie	się	zebrały
i	mieszkańcom	Domu	Seniora	„Gwarek”
wiele	radości	dały.
Pięknie	zatańczyły,	pięknie	zaśpiewały	
i	skromne	podarunki	dla	pensjonariuszy	miały.
„Kiermasz	wielkanocny”	był	zorganizowany,
oko	cieszyły	pisanki,	zajączki	i	cukrowe	baranki.
Zając	wielkanocny	też	o	nas	pamiętał,
szukać	go	musieli	chłopcy	i	musiały	dziewczęta.
To	nie	koniec	przedszkolnych	wojaży,
bo	na	konkursach	byliśmy	dwa	razy.
W	Rybniku-Niewiadomiu	na	dużej	scenie
starszaki	zagrały	prawdziwe	przedstawienie.
Baśń	muzyczną	„Calineczka”	pięknie	przedstawiły
i	I	miejsce	w	„X	Jubileuszowym	Przeglądzie	
Teatrów	Dziecięcych	SCENKA”	zdobyły.
Zaś	Marta	Szczurek	rolę	Calineczki	pięknie	odegrała,
przez	co	wyróżnienie	i	tytuł	„Scenoludka”	otrzymała.
Aktorzy	z	nas	są	wspaniali,
	ale	to	nie	wszystko,za	co	nas	się	chwali!
Tańczyć	również	potrafimy
i	w	„X	Festiwalu	najmłodszych”	o	podium	walczymy.
Z	występem	„Na	poligonie”	nasze	ISKIERKI	
w	Radlinie	były	i	z	panią	Michaliną	III	miejsce	zdobyły.

M. Grzonka, K. Żymełka

PP SkrZySZów

Mali tanecznicy ze skrzyszowskiego przedszkola
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ZS SkrZySZów „jeSuS cHriSt  
SuperStar” 

w SkrzySzowie

We	wtorek	Wielkiego	Tygodnia,	26	marca,	18	gimnazjalistów	z	miej-
scowego	 zespołu	 szkół	 przedstawiło	 w	 OK-u	 muzyczne	 misterium	
wielkanocne	na	podstawie	musicalu	„Jesus	Christ	Superstar”	wyreży-
serowane	przez	nauczycielki	marylę marcol	i	beatę banot.	Obydwa	
występy	 (pierwszy	dla	klas	 IV–VI	SP	 i	drugi	dla	klas	 I–III	gimnazjum),	
w	 których	 uczniowie	 pokazali	 swój	 talent	 aktorski,	 muzyczny	 i	 ta-
neczny,zostały	przyjęte	w	wielkim	skupieniu	i	nagrodzone	gromkimi	
brawami.	Z	kolei	27	marca	najpierw	młodzi	aktorzy	wystąpili	dla	pen-
sjonariuszy	Domu	Seniora	„Gwarek”,	a	wieczorem	w	OK-u	dla	miesz-
kańców	 Skrzyszowa.	 I	 właśnie	 ten	 ostatni	 spektakl	 był	 najbardziej	
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co nam  
przynioSŁa wioSna...

W	czasie	długiego	oczekiwania	na	upragnioną	wiosnę
dzieci	z	naszego	przedszkola	wcale	się	nie	nudziły,
gdyż	w	wielu	ciekawych	wydarzeniach	chętnie	uczestniczyły.
Nauczyły	się,	jak	dbać	o	zdrowie
i	że	dym	nikotynowy	szkodzi,
każdy	przedszkolak	dziś	to	powie!
Z	pomocą	smoka	Dinka	sekrety	dymu	poznały
i	wiele	ciekawych	prac	na	temat	ten	wykonały.
Tradycją	już	się	stało,	że	Marzannę	palimy,
żeby	się	pozbyć	długo	panującej	zimy.
Ażeby	ten	dzień	wiosnę	nam	przywołał,
na	żółto	i	zielono	przyszedł	każdy	przedszkolak.
Chcąc	nieść	uśmiech	i	wielkanocną	nadzieję
„Kotki”	i	„Smerfy”	chętnie	się	zebrały
i	mieszkańcom	Domu	Seniora	„Gwarek”
wiele	radości	dały.
Pięknie	zatańczyły,	pięknie	zaśpiewały	
i	skromne	podarunki	dla	pensjonariuszy	miały.
„Kiermasz	wielkanocny”	był	zorganizowany,
oko	cieszyły	pisanki,	zajączki	i	cukrowe	baranki.
Zając	wielkanocny	też	o	nas	pamiętał,
szukać	go	musieli	chłopcy	i	musiały	dziewczęta.
To	nie	koniec	przedszkolnych	wojaży,
bo	na	konkursach	byliśmy	dwa	razy.
W	Rybniku-Niewiadomiu	na	dużej	scenie
starszaki	zagrały	prawdziwe	przedstawienie.
Baśń	muzyczną	„Calineczka”	pięknie	przedstawiły
i	I	miejsce	w	„X	Jubileuszowym	Przeglądzie	
Teatrów	Dziecięcych	SCENKA”	zdobyły.
Zaś	Marta	Szczurek	rolę	Calineczki	pięknie	odegrała,
przez	co	wyróżnienie	i	tytuł	„Scenoludka”	otrzymała.
Aktorzy	z	nas	są	wspaniali,
	ale	to	nie	wszystko,za	co	nas	się	chwali!
Tańczyć	również	potrafimy
i	w	„X	Festiwalu	najmłodszych”	o	podium	walczymy.
Z	występem	„Na	poligonie”	nasze	ISKIERKI	
w	Radlinie	były	i	z	panią	Michaliną	III	miejsce	zdobyły.

M. Grzonka, K. Żymełka

PP SkrZySZów

Mali tanecznicy ze skrzyszowskiego przedszkola

jesteśmy nr 2 (96)

ZS SkrZySZów „jeSuS cHriSt  
SuperStar” 

w SkrzySzowie

We	wtorek	Wielkiego	Tygodnia,	26	marca,	18	gimnazjalistów	z	miej-
scowego	 zespołu	 szkół	 przedstawiło	 w	 OK-u	 muzyczne	 misterium	
wielkanocne	na	podstawie	musicalu	„Jesus	Christ	Superstar”	wyreży-
serowane	przez	nauczycielki	marylę marcol	i	beatę banot.	Obydwa	
występy	 (pierwszy	dla	klas	 IV–VI	SP	 i	drugi	dla	klas	 I–III	gimnazjum),	
w	 których	 uczniowie	 pokazali	 swój	 talent	 aktorski,	 muzyczny	 i	 ta-
neczny,zostały	przyjęte	w	wielkim	skupieniu	i	nagrodzone	gromkimi	
brawami.	Z	kolei	27	marca	najpierw	młodzi	aktorzy	wystąpili	dla	pen-
sjonariuszy	Domu	Seniora	„Gwarek”,	a	wieczorem	w	OK-u	dla	miesz-
kańców	 Skrzyszowa.	 I	 właśnie	 ten	 ostatni	 spektakl	 był	 najbardziej	
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z matematyką  
i przyrodą za pan brat 

17	 kwietnia	 br.	 w	 miejscowym	 zespole	 szkół	 został	 zorganizowa-
ny	 Międzyszkolny	 Konkurs	 Matematyczno	 –	 Przyrodniczy,	 którego	
organizatorkami	 były	 Aleksandra	 Pyrchała,	 Anna	 Durczok	 i	 Jadwiga	
Nikiel.	Do	udziału	w	konkursie	zgłosiło	się	16	szkół	z	okolicznych	miej-
scowości.	Trzyosobowe	drużyny	zmagały	się	z	dziewięcioma	zadania-
mi,	 m.in.	 rebusami,	 krzyżówką,	 sudoku,	 zadaniami	 matematycznymi	
i	przyrodniczymi	oraz	doświadczeniem.	Na	podium	znalazły	się	druży-
ny	następujących	szkół:	

1. miejsce
Drużyna	Szkoły	Podstawowej	nr	1	w	Wodzisławiu	Śląskim	pod	opie-
ką	 bogusławy Lubszczyk	w	składzie:	 aleksandra jaskuła,	 kinga 
Frąc,	bartosz sawicki	

2. miejsce
Drużynaa	 Szkoły	 Podstawowej	 w	 Rogowie	 pod	 opieką	 katarzyny 
kasperczyk w	składzie: edyta katryniok,	adam antończyk,	emi-
lia kuczera

3. miejsce
Drużyna	Szkoły	Podstawowej	nr	17	w	Wodzisławiu	Śląskim	pod	opie-
ką	 ksymeny kelner-bednarz	 w	 składzie:	 aleksander brawański,	
jan dziwok,	krystian sitko

Zwycięzcy	 otrzymali	 nagrody	 rzeczowe	 i	 dyplomy,	 a	 pozostali	
uczestnicy	–	dyplomy.	Gratulujemy	 i	życzymy	dalszych	sukcesów	na	
polu	matematyczno	–	przyrodniczym.

Wojciech Durczok

SukceS 
trzecioklaSiStów

W	lutym	tego	roku	odbył	się	Ogólnopolski	Konkurs	Języka	Angiel-
skiego	FOX	pod	patronatem	Instytutu	Filologii	Angielskiej	Uniwersy-
tetu	 Jagiellońskiego	 w	 Krakowie.	 Uczestniczyło	 w	 nim	 także	 dwóch	
uczniów	klas	trzecich	SP	z	Zespołu	Szkół	w	Skrzyszowie:	jakub antkie-
wicz oraz	bartosz Więcek.	Uczestnicy	konkurs	mieli	do	rozwiązania	
test	dotyczący	struktur	gramatycznych	oraz	słownictwa,	 jak	również	
treści	 książki	 „Mowgli”.	 17	 kwietnia	 zostały	 ogłoszone	 wyniki,	 które	
nas	bardzo	ucieszyły,	bo	okazało	się,	że	Bartosz	Więcek	zajął	I	miejsce	
w	powiecie	wodzisławskim	i	IX	miejsce	w	regionie	katowickim.

Wojciech Durczok

Bartek Więcek i Kuba Antkiewicz

Skup skór  k ról icz ych
i  zajęcz ych

Szanowni hodowcy! 
Suszone skóry skupujemy w każdy pierwszy 
poniedziałek miesiąca w godzinach  
14:00–15:00 na parkingu weterynarza  
na przejściu granicznym w Gołkowicach.

Płacimy gotówką 25 zł/kg

Kontakt telefoniczny :

Ing. Zbyšek Wlosok
+420 556 202 364

TONAK a.s.
Zborovská 823
741 01 Nový Jičín

udany	–	licznie	zgromadzona	publiczność	bardzo	gorąco	go	przyjęła,	
a	oklaskom	i	pochwałom	nie	było	końca.	

Obsada:

•	 Jezus	–	Wojtek Włodarczyk,
•	 Judasz	–	Wiktor masztafiak,
•	 Maria	Magdalena	–	karolina Pawlas,
•	 Kajfasz	–	agata sobczuk,
•	 Annasz	–	Zuzia Pająk,
•	 Piłat	– marcin opiła,
•	 Piotr	–	olek drobny,
•	 Szymon	–	kamil szczodry,
•	 Dowódca	Straży	–	adrian Wita,
•	 a	także:

– kasia domagalska,
– klaudia czapka,
– agnieszka krawczyk,
– Wiktoria Grzegoszczyk,
– justyna Lerch,
– Weronika korfanty,
– hania brzoza,
– dominika Wodecka,
– marzena Polnik

Maryla Marcol
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na	było	podczas	rekolekcji	wielkopostnych,	kiedy	to	klasa	V	zaprezen-
towała	 przedstawienie	 wielkopostne	 pt.	 „Zbawienie	 przyszło	 przez	
krzyż”.

Nie	tylko	artyści,	ale	także	sportowcy	święcili	swe	sukcesy	wczesną	
wiosną.	Szkolna	drużyna	piłkarska,	złożona	z	uczniów	klasy	V	i	VI	zaję-
ła,	III	miejsce	w	Gminnym	Halowym	Turnieju	Piłki	Nożnej	Chłopców.	

W	krostoszowickiej	szkole	bardzo	duży	nacisk	kładzie	się	na	szeroko	
rozumiane	 bezpieczeństwo	uczniów.	 Doskonały	 przykład	 działań	 na	
rzecz	bezpieczeństwa	stanowi	Międzyszkolny	Konkurs	Profilaktyczny	
„W	niewoli	nałogu”,	zorganizowany	przez	pedagog	annę kozielską-
Garus,	 w	 którym	 jakub heliosz	 zajął	 III	 miejsce.	 O	 tym,	 że	 kwestie	
bezpieczeństwa	są	uczniom	dobrze	znane,	świadczyć	może	także	 III	
miejsce	ucznia	klasy	VI	mateusza kisiela	w	Gminnym	Konkursie	Wie-
dzy	Pożarniczej	„Młodzież	zapobiega	pożarom”.	

Z	 obchodami	 Dnia	 Ziemi	 na	 pierwszy	 plan	 wysuwają	 się	 kwestie	
ekologiczne.Aby	 przybliżyć	 najmłodszym	 uczniom	 tę	 tematykę,	 zor-
ganizowano	Dzień	Dyni,	podczas	którego	pierwszoklasiści	przedsta-
wili	swoim	starszym	kolegom	zdrowotne	walory	dyni	oraz	częstowali	
różnymi	przetworami	wykonanymi	z	tego	warzywa.	Kwestie	ekologii	
utrwalił	uczniom	udział	w	Gminnym	Konkursie	Ekologicznym,	w	któ-
rym	reprezentacja	szkoły	zajęła	II	miejsce.	Wymieniając	ostatnie	suk-
cesy	uczniów	z	Krostoszowic,	wspomnieć	należy	o	sukcesie	piątokla-
sisty	 marcina rybicy	 w	 Ogólnopolskim	 Konkursie	 Matematycznym	
„Olimpus”,	 w	 którym	 uzyskał	 tytuł	 laureata,	 gdyż	 zajął	 VII	 miejsce	
w	skali	kraju.	

Wszystkim	 uczniom	 gratulujemy	 sukcesów	 i	 życzymy	 dalszych,	
a	rodzicom	dziękujemy	za	zaangażowanie	w	pracę	na	rzecz	szkoły.

Dominika Sikora

maŁa SzkoŁa wielkicH moŻliwoŚci

Krostoszowicka	placówka	to	jedna	z	najmniejszych	na	terenie	na-
szej	gminy,	ale	to	że	mała,	wcale	nie	oznacza,	że	mało	w	niej	się	dzieje.	
Wręcz	przeciwnie	–	małoliczne	klasy	i	rodzinna	atmosfera	procentują	
sukcesami	uczniów	na	różnych	płaszczyznach,	od	sportowych,	po	ar-
tystyczne.	Zdolności	i	zainteresowania	uczniów	rozwijane	są	nie	tylko	
poprzez	zajęcia	dydaktyczne	i	koła	zainteresowań,	ale	także	poprzez	
atrakcyjne	spotkania	i	programy	realizowane	w	placówce	dodatkowo.	

Efektem	współpracy	placówki	ze	środowiskiem	była	niedawna	wi-
zyta	sołeckiego	zespołu	śpiewaczego	„	Gospodynki”,	który	odwiedził	
społeczność	szkoły	z	okazji	Dnia	Wiosny.	Spotkanie	z	lokalnym	folklo-
rem	odbyło	się	w	bardzo	 miłej	 i	 swojskiej	 atmosferze,	 z	 towarzysze-
niem	śpiewu	i	gawędy	o	zwyczajach	naszego	regionu.	Kultura	śląska	
w	edukacji	krostoszowickich	uczniów	zajmuje	bardzo	ważne	miejsce.	
Z	 sukcesem	 biorą	 oni	 udział	 w	 konkursach	 gawędziarskich,a	 od	 naj-
młodszych	 lat	 uczestniczą	 w	 ciekawych	 formach	 edukacji	 regional-
nej,	czego	przykładem	jest	zorganizowany	niedawno,	bo	19	kwietnia,	
Dzień	Śląski.	Podczas	tego	dnia	maluchy	z	klas	0	–	II	miały	okazję	po-
słuchać	 śląskich	 śpiewek	 i	 bojek,	 posmakować	 tradycyjnych	 śląskich	
potraw	przygotowanych	przez	 rodziców	uczniów	klasy	 III	oraz	obej-
rzeć	elementy	śląskiego	stroju.

Wiosna	 to	 nie	 tylko	 czas	 rozkwitu	 przyrody,	 ale	 także,	 ku	 uciesze	
rodziców	i	nauczycieli,	rozkwit	sukcesów	uczniów.	W	marcu	dominik 
Fojcik	 uzyskał	 tytuł	 laureata	 w	 Ogólnopolskim	 Konkursie	 dla	 klas	 III	
„Stypendiada	 Wczesnoszkolna”	 w	 kategorii	 konkursu	 plastycznego.	
Jest	to	wielkie	wyróżnienie,	za	które	laureat,	oprócz	dyplomu,	otrzy-
mał	cenną	nagrodę	książkową.	Zdolnych	młodych	artystów	jest	w	Kro-
stoszowicach	więcej,	bowiem	dwoje	uczniów	klasy	III	–	kamila bula 
i	dawid Wzientek	otrzymało	wyróżnienia	w	Ogólnopolskim	Konkur-
sie	Plastycznym	„Tęcza”.	Teatralne	zdolności	uczniów	podziwiać	moż-

Jeszcze	w	poświątecznej	atmosferze	,	ale	już	pełni	hartu	ducha	i	go-
towi	do	zdrowej	rywalizacji,	uczniowie	z	naszej	gminy	3	kwietnia	przy-
stąpili	do	zmagań	z	przyrodą	.Na	„placu	boju”	do	Gminnego	Konkur-
su	 Ekologicznego,	 zorganizowanego	 przez	 nauczycielki	 aleksandrę 
strączek	 i	dominikę sikorę,	stawili	się	przedstawiciele	trzech	szkół:	
SP w	Skrzyszowie,SP	w	Gołkowicach,SP	w	Krostoszowicach.	

Jak	co	roku,	uczestnicy	konkursu	segregowali	śmieci,	rozwiązywali	
ekologiczną	krzyżówkę	oraz	wykazywali	się	wiedzą	z	zakresu	ekologii	
i	 ochrony	 przyrody.	 Tegoroczną	 nowością	 konkursową	 były	 zdrowe	
zakupy	w	sklepie	spożywczym.	Zadaniem	„kupujących”	było	umiesz-
czenie	produktów	z	półek	sklepowych	na	właściwych	piętrach	pirami-
dy	żywności.	

Po	zmaganiach	konkursowych	poważne	zadanie	miało	jury,	które	
po	burzliwych	obradach	ogłosiło	następujący	werdykt:

1. miejsce –	SP	Skrzyszów;
2. miejsce –	SP	Krostoszowice;
3. miejsce	–	SP	Gołkowice.

Zwycięzcy	 uhonorowani	 zostali	 dyplomami	 i	 nagrodami	 książ-
kowymi	 ufundowanymi	 przez	 Radę	 Rodziców	 Szkoły	 Podstawowej	

Prezentacja zdrowotnych walorów dyniSpotkanie z Gospodynkami

Uczestnicy Gminnego Konkursu Ekologicznego
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w	 Krostoszowicach.	 Pozostali	 uczestnicy	 otrzymali	 ekologiczne	 na-
klejki	oraz	świąteczne	zestawy	słodyczy.	Nagrody	główne	dla	każdej	
ze	szkół	to	piękne	kwiaty,	które	ozdobią	i	ożywią	każde	pomieszczenie	
lub	korytarz	szkolny.	Nagrody	te,	jak	co	roku,	ufundował	Urząd	Gminy	
Godów.	

Za	 obecność,	 zapał,	 zaangażowanie	 i	 przygotowanie	 serdecznie	
dziękujemy	i	zapraszamy	za	rok.

A. Strączek, D. Sikora

ekologiczne zmagania z przyrodą
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w	edukacji	krostoszowickich	uczniów	zajmuje	bardzo	ważne	miejsce.	
Z	 sukcesem	 biorą	 oni	 udział	 w	 konkursach	 gawędziarskich,a	 od	 naj-
młodszych	 lat	 uczestniczą	 w	 ciekawych	 formach	 edukacji	 regional-
nej,	czego	przykładem	jest	zorganizowany	niedawno,	bo	19	kwietnia,	
Dzień	Śląski.	Podczas	tego	dnia	maluchy	z	klas	0	–	II	miały	okazję	po-
słuchać	 śląskich	 śpiewek	 i	 bojek,	 posmakować	 tradycyjnych	 śląskich	
potraw	przygotowanych	przez	 rodziców	uczniów	klasy	 III	oraz	obej-
rzeć	elementy	śląskiego	stroju.

Wiosna	 to	 nie	 tylko	 czas	 rozkwitu	 przyrody,	 ale	 także,	 ku	 uciesze	
rodziców	i	nauczycieli,	rozkwit	sukcesów	uczniów.	W	marcu	dominik 
Fojcik	 uzyskał	 tytuł	 laureata	 w	 Ogólnopolskim	 Konkursie	 dla	 klas	 III	
„Stypendiada	 Wczesnoszkolna”	 w	 kategorii	 konkursu	 plastycznego.	
Jest	to	wielkie	wyróżnienie,	za	które	laureat,	oprócz	dyplomu,	otrzy-
mał	cenną	nagrodę	książkową.	Zdolnych	młodych	artystów	jest	w	Kro-
stoszowicach	więcej,	bowiem	dwoje	uczniów	klasy	III	–	kamila bula 
i	dawid Wzientek	otrzymało	wyróżnienia	w	Ogólnopolskim	Konkur-
sie	Plastycznym	„Tęcza”.	Teatralne	zdolności	uczniów	podziwiać	moż-

Jeszcze	w	poświątecznej	atmosferze	,	ale	już	pełni	hartu	ducha	i	go-
towi	do	zdrowej	rywalizacji,	uczniowie	z	naszej	gminy	3	kwietnia	przy-
stąpili	do	zmagań	z	przyrodą	.Na	„placu	boju”	do	Gminnego	Konkur-
su	 Ekologicznego,	 zorganizowanego	 przez	 nauczycielki	 aleksandrę 
strączek	 i	dominikę sikorę,	stawili	się	przedstawiciele	trzech	szkół:	
SP w	Skrzyszowie,SP	w	Gołkowicach,SP	w	Krostoszowicach.	

Jak	co	roku,	uczestnicy	konkursu	segregowali	śmieci,	rozwiązywali	
ekologiczną	krzyżówkę	oraz	wykazywali	się	wiedzą	z	zakresu	ekologii	
i	 ochrony	 przyrody.	 Tegoroczną	 nowością	 konkursową	 były	 zdrowe	
zakupy	w	sklepie	spożywczym.	Zadaniem	„kupujących”	było	umiesz-
czenie	produktów	z	półek	sklepowych	na	właściwych	piętrach	pirami-
dy	żywności.	

Po	zmaganiach	konkursowych	poważne	zadanie	miało	jury,	które	
po	burzliwych	obradach	ogłosiło	następujący	werdykt:

1. miejsce –	SP	Skrzyszów;
2. miejsce –	SP	Krostoszowice;
3. miejsce	–	SP	Gołkowice.

Zwycięzcy	 uhonorowani	 zostali	 dyplomami	 i	 nagrodami	 książ-
kowymi	 ufundowanymi	 przez	 Radę	 Rodziców	 Szkoły	 Podstawowej	

Prezentacja zdrowotnych walorów dyniSpotkanie z Gospodynkami

Uczestnicy Gminnego Konkursu Ekologicznego
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w	 Krostoszowicach.	 Pozostali	 uczestnicy	 otrzymali	 ekologiczne	 na-
klejki	oraz	świąteczne	zestawy	słodyczy.	Nagrody	główne	dla	każdej	
ze	szkół	to	piękne	kwiaty,	które	ozdobią	i	ożywią	każde	pomieszczenie	
lub	korytarz	szkolny.	Nagrody	te,	jak	co	roku,	ufundował	Urząd	Gminy	
Godów.	

Za	 obecność,	 zapał,	 zaangażowanie	 i	 przygotowanie	 serdecznie	
dziękujemy	i	zapraszamy	za	rok.

A. Strączek, D. Sikora

ekologiczne zmagania z przyrodą
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Prowadzący Szoł Katarzyna i Adam Dankowie 

Grupa dziewcząt w czasie zajęć warsztatowych

Praktyczne zajęcia instrumentalistów

SzoŁ – mŁodzieŻowe 
warSztaty muzyczne

W	 warsztatach	 muzycznych,	 które	 odbywają	 się	 w	 Bibliotece	 Pu-
blicznej	w	Godowie	od	stycznia	tego	roku,	uczestniczy	młodzież	gim-
nazjalna	i	ponadgimnazjalna	z	gminy	Godów.	Zajęcia	wokalno-instru-
mentalne	prowadzą	państwo	katarzyna	i	adam dankowie,	muzycy	
z	 wykształcenia	 i	 zamiłowania.	 Na	 cotygodniowych	 próbach	 młodzi	
wokaliści	 i	 instrumentaliści	 pracują	 nad	 repertuarem,	 który	 znajdzie	
się	na	płycie	nagranej	w	profesjonalnym	studiu	nagrań.	Zwieńczeniem	
sześciomiesięcznych	warsztatów	będzie	czerwcowy	koncert	muzycz-
ny	dla	 lokalnej	społeczności,	na	którym	swoje	zdolności	artystyczne	
zaprezentuje	młodzież	.	

Warsztaty	realizowane	są	w	ramach	projektu	„SZOŁ	–	młodzieżowe	
warsztaty	muzyczne”	z	Programu	Równać	Szanse	Polsko-Amerykań-
skiej	Fundacji	Wolności,	która	jest	administrowana	przez	Polską	Fun-
dację	Dzieci	i	Młodzieży.

Adriana Piwońska
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ludzie z tej ziemi  
o. FranciSzek wodecki z ŁaziSk

Urodził	 się	 26.10.1930	 roku	 w	 Gołkowicach	 jako	 syn	 Józefa	 i	 Mar-
ty	 z	 domu	 Mocz.	 Wkrótce	 potem	 przeprowadził	 się	 do	 Łazisk,	 skąd	
pochodził	 jego	 ojciec	 (najstarszy	 brat	 ks.	dr.	Bernarda	 Wodeckiego).	
Tam	chodził	do	szkoły	powszechnej	w	latach	1937–1939,	co	przerwał	
wybuch	II	wojny	światowej.	Ponieważ	ojciec	był	kolejarzem	i	miał	dar-
mowy	bilet	przejazdowy,	żeby	uniknąć	represji	ze	strony	Niemiec,	cała	
rodzina	wyjechała	na	wschód	w	okolice	Lwowa.	Jednak	po	17	wrze-
śnia,	po	agresji	ZSRR	na	Polskę,	sytuacja	się	zmieniła	i	wrócili	do	domu.

Szkołę	powszechną	skończył	w	Łaziskach	w	1945	roku,	w	kolejnych	
latach	 dwie	 klasy	 gimnazjum	 w	 Rybniku,	 a	 w	 1948	 roku	 w	 Leśnicy	
Opolskiej	uzyskał	małą	maturę.	W	tym	samym	roku,	idąc	śladem	swe-
go	wujka	Bernarda,	zgłosił	się	do	Seminarium	SWD	w	Pieniężnie.	

Pierwsze	 śluby	 zakonne	 złożył	 w	 1950	 roku,	 a	 wieczyste	 w	 roku	
1955.	Po	studiach	teologicznych	święcenia	kapłańskie	przyjął	w	1956	
roku	w	Pieniężnie.	W	1957	roku	został	kapelanem	sióstr	służebnic	NMP	
we	 Wrocławiu	 i	 tam	 przygotowywał	 się	 i	 zdał	 maturę	 państwową,	
która	była	mu	potrzebna	do	podjęcia	studiów.	Od	1958	roku	był	na-
uczycielem	w	Niższym	Seminarium	SVD	w	Bruczkowie.	 Po	 likwidacji	
tegoż	 seminarium	 przez	 władze	 państwowe	 przez	 kolejne	 dwa	 lata	
był	kapelanem	sióstr	elżbietanek	w	Nysie	i	wikariuszem	w	Konradowej	
koło	Nysy.	W	latach	1962-1967	studiował	na	Uniwersytecie	im.	A.	Mic-
kiewicza	w	Poznaniu,	gdzie	uzyskał	dyplom	magistra	filologii	klasycz-
nej	na	podstawie	pracy	„Opinie	o	starożytnych	Beotach”.	Po	studiach	
został	skierowany	do	Pieniężna,	gdzie	w	Seminarium	SVD	uczył	łaciny	
i	greki,	będąc	równocześnie	duszpasterzem	w	kościele	seminaryjnym	
dla	okolicznej	ludności.	Pracował	również	w	kościele	w	Wojnitach	i	Żu-
gieniach,	 uczył	 religii,	 miał	 wspaniały	 kontakt	 z	 młodzieżą.	 Od	 1975	
roku	był	proboszczem	parafii	św.	Piotra	i	Pawła	w	Pieniężnie	(oprócz	
uczenia	w	seminarium).	Będąc	w	Pieniężnie,	razem	ze	swym	wujkiem	
Bernardem	Wodeckim	i	ks.	Zapłatą	opracował	„Breviarium	Missionum”	
(wybór	 dokumentów	 kościoła	 dotyczących	 dzieła	 misyjnego	 tłuma-
czonych	na	język	polski).	Od	01.09.1981	roku	był	proboszczem	w	Bia-
łej	Nyskiej.	Po	roku	doznał	ciężkiego	paraliżu	i	był	skazany	na	wózek	
inwalidzki.	 Przez	 cierpienie	 realizował	 swoje	 hasło	 prymicyjne	 „Oto	
idę,	abym	spełniał	wolę	Twoją”.	Do	1995	roku	ubogacał	swym	cierpie-
niem	Dom	Św.	Krzyża	w	Nysie.	Wakacje	spędzał	w	domu	rodzinnym	
w	Łaziskach.	Nawet	będąc	na	wózku	inwalidzkim	u	swej	siostry	Anieli	
Chłapek,	 codziennie	 w	 łaziskim	 kościele	 odprawiał	 mszę	 św.	 Potem	
przebywał	w	Pieniężnie.	

Zmarł	 po	 kolejnym	 ataku	 paraliżu	 08.01.2001	 roku	 w	 Braniewie.	
Pogrzeb	odbył	się	w	Pieniężnie.	Na	obrazku	 jubileuszowym	umieścił	
słowa	Psalmu	71	„W	Tobie	Panie	ufność	pokładam”.

Stanisława Wodecka – Lenczyk 
Gerard Lenczyk
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O. Franciszek Wodecki

marzec / kwiecień 2013
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muuvit – ruSzaj Się 
i odkrywaj Świat

Gminna	Biblioteka	Publiczna	w	Godowie	w	partnerstwie	z	anima-
torami	boiska	Orlik	w	Krostoszowicach	oraz	szkołami	podstawowymi	
z	 gminy	 Godów	 i	 Przedszkolem	 Publicznym	 z	 Gołkowic	 prowadzą	
projekt	„Muuvit	–	ruszaj	się	i	odkrywaj	świat”.	Jego	realizacją	zajmuje	
się	Fundacja	Volunteers	for	Sport	w	ramach	Programu	Rozwoju	Biblio-	
tek.

Jest	to	projekt	dla	dzieci,	który	łączy	w	sobie	to,	co	jest	dla	nich	naj-
lepsze	i	najważniejsze	–	zdrowie,	naukę	i	zabawę.	Od	kwietnia	siedem	
drużyn	przez	30	kolejnych	dni	zdobywa	punkty	za	aktywność	fizycz-
ną,	zarówno	tę,	którą	wykonują	w	szkole,	jak	i	w	domu,	na	podwórku	
czy	na	Orliku.	Zgromadzone	punkty	po	przeliczeniu	na	mile	pozwalają	
uczestnikom	na	wirtualne	podróżowanie	dzięki	portalowi	Muuvit	i	po-
szerzanie	wiedzy	o	europejskich	krajach	i	miastach.	

Fundacja	Rozwoju	Społeczeństwa	Informacyjnego	reali-
zuje	Program	Rozwoju	Bibliotek,	który	ma	ułatwić	pol-
skim	 bibliotekom	 publicznym	 dostęp	 do	 komputerów,	
Internetu	i	szkoleń.	Program	Rozwoju	Bibliotek	w	Polsce	
jest	wspólnym	przedsięwzięciem	Fundacji	Billa	 i	Melin-
dy	Gates	oraz	Polsko-Amerykańskiej	Fundacji	Wolności.

Adriana Piwońska

teniSiŚci zakończyli Sezon
Tenisiści	 stołowi	 Gwiazdy	 Skrzyszów	 zakończyli	 sezon	 rozgrywek	

III	 ligi	 śląskiej	 mocnym	 akcentem,pokonując	 we	 własnej	 sali	 Gwarka	
Ornontowice	 8:2.	 Sezon	 2012/2013	 był	 niesłychanie	 wyrównany.	 Do	
ostatniej	kolejki	trwała	walka	o	utrzymanie	się	w	III	 lidze.	Skrzyszow-
ska	drużyna	sprostała	wyzwaniu	i	cel	osiągnęła.	W	ostatnich	meczach	
uzyskała	następujące	wyniki:

 JkTS JaSTrZębie 6:4  gwiaZda SkrZySZów
(Oślizło 2, Balawajder, Stebel po 1)

 LkS róJ ii Żory 4:6  gwiaZda SkrZySZów
(Oślizło, Balawajder, Stebel po 2)

 LkS orZeł ii koZy 8:2  gwiaZda SkrZySZów
(Balawajder 1, Oślizło, Stebel po 0,5)

 gwiaZda SkrZySZów 6:4  anderS iii Żywiec
(Balawajder 2,5, Oślizło, Stebel po 1,5, Sitek 0,5)

 LUkS węgierSka górka 5:5  gwiaZda SkrZySZów
(Balawajder 2, Oślizło, Stebel po 1,5)

 gwiaZda SkrZySZów 8:2  gwarek ornonTowice
(Oślizło, Sitek po 2,5, Balawajder, Stebel po 1,5)

Od	dwóch	sezonów	Gwiazda	Skrzyszów	prowadzi	zajęcia	w	sekcji	
młodzieżowej.	 Tenis	 stołowy	 to	 trudny	 sport,	 wymagający	 systema-
tyczności	i	cierpliwości.	Oczekiwane	wyniki	przychodzą	często	dopie-
ro	po	kilku	latach.	Jednakże	już	w	drugim	sezonie	ci	młodzi	zawodnicy	
zaczęli	startować	w	zawodach.	Na	rozgrywanych	w	Łaziskach	Górnych	
Mistrzostwach	 Śląska	 LZS	 wystartowało	 dwóch	 skrzyszowskich	 za-
wodników:	dawid oślizło	w	kadetach	zajął	miejsce	12–16,	a	Patryk 
Lubszczyk	w	juniorach	miejsce	16–18.

Wszystkich	 chętnych	 do	 uprawiania	 tego	 sportu	 zaprasza	 się	 do	
sali	obok	szkoły	podstawowej.	Treningi	odbywają	się	dwa	razy	w	tygo-
dniu,	a	prowadzi	je	bogusław balawajder.

B.O.

poznawanie kolorów poza 
zmySŁem wzroku

Na	początku	roku	Gminna	Biblioteka	Publiczna	w	Godowie	zgłosiła	
chęć	zorganizowania	spotkania	dla	dzieci	w	wieku	powyżej	5	lat	z	wy-
korzystaniem	„Czarnej	książki	kolorów”	autorstwa	Meneny	Cottin.Go-
dowska	biblioteka	znalazła	się	wśród	stu	w	Polsce,	które	otrzymały	od	
Fundacji	Rozwoju	Społeczeństwa	Informacyjnego	oraz	wydawnictwa	
Widnokrąg	 bezpłatny	 egzemplarz	 książki	 oraz	 scenariusze	 do	 prze-
prowadzenia	zajęć.	Takie	zajęcia	odbyły	się	w	siedzibie	GBP	15 marca.	
Uczestnikami	byli	uczniowie	klasy	drugiej	Szkoły	Podstawowej	w	Go-
dowie.

Istotą	treści	 jest	poznawanie	kolorów	zmysłami	 innymi	niż	wzrok.
Jest	 to	 miejsce	 spotkań	 między	 widzącymi	 i	 niewidzącymi.	 Jednym	
z	nich	jest	niewidomy	chłopiec	Tomek.	Na	kartach	książki	odkrywany	
jest	sposób	widzenia	kolorów	przez	Tomka.	Dla	niego	np.	„czerwony	
jest	kwaśny	jak	truskawka	i	słodki	jak	arbuz.	Kolor	czerwony	boli,	kie-
dy	wygląda	spod	zadrapanej	skóry	na	jego	kolanie	(…)	Ale	gdy	słońce	
wyjrzy,	żeby	popatrzeć	na	spadające	krople,	wszystkie	kolory	wycho-
dzą	i	malują	tęczę”.	Uczestnicy	wspólnie	z	prowadzącymi	zastanowili	
się,	dlaczego	Tomek	nie	widzi	kolorów…	Nie	widzi,	ale	lubi	wszystkie,	
ponieważ	„je	słyszy,	czuje	ich	zapach,	dotyk	i	smak”.	

Po	zapoznaniu	się	z	nietypową	książką	przeprowadzono	kilka	za-
baw	z	wykorzystaniem	wszystkich	zmysłów	–	poza	wzrokiem.	

„Czarna	książka	kolorów”	 jest	dostępna	w	Gminnej	Bibliotece	Pu-
blicznej	w	Godowie	i	warta	przeczytania.

Katarzyna Holesz

Książkowy Tomek poznaje kolory poprzez dotyk

Menena Cottin – autorka Czarnej książki kolorów
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(Balawajder 2, Oślizło, Stebel po 1,5)

 gwiaZda SkrZySZów 8:2  gwarek ornonTowice
(Oślizło, Sitek po 2,5, Balawajder, Stebel po 1,5)

Od	dwóch	sezonów	Gwiazda	Skrzyszów	prowadzi	zajęcia	w	sekcji	
młodzieżowej.	 Tenis	 stołowy	 to	 trudny	 sport,	 wymagający	 systema-
tyczności	i	cierpliwości.	Oczekiwane	wyniki	przychodzą	często	dopie-
ro	po	kilku	latach.	Jednakże	już	w	drugim	sezonie	ci	młodzi	zawodnicy	
zaczęli	startować	w	zawodach.	Na	rozgrywanych	w	Łaziskach	Górnych	
Mistrzostwach	 Śląska	 LZS	 wystartowało	 dwóch	 skrzyszowskich	 za-
wodników:	dawid oślizło	w	kadetach	zajął	miejsce	12–16,	a	Patryk 
Lubszczyk	w	juniorach	miejsce	16–18.

Wszystkich	 chętnych	 do	 uprawiania	 tego	 sportu	 zaprasza	 się	 do	
sali	obok	szkoły	podstawowej.	Treningi	odbywają	się	dwa	razy	w	tygo-
dniu,	a	prowadzi	je	bogusław balawajder.

B.O.

poznawanie kolorów poza 
zmySŁem wzroku

Na	początku	roku	Gminna	Biblioteka	Publiczna	w	Godowie	zgłosiła	
chęć	zorganizowania	spotkania	dla	dzieci	w	wieku	powyżej	5	lat	z	wy-
korzystaniem	„Czarnej	książki	kolorów”	autorstwa	Meneny	Cottin.Go-
dowska	biblioteka	znalazła	się	wśród	stu	w	Polsce,	które	otrzymały	od	
Fundacji	Rozwoju	Społeczeństwa	Informacyjnego	oraz	wydawnictwa	
Widnokrąg	 bezpłatny	 egzemplarz	 książki	 oraz	 scenariusze	 do	 prze-
prowadzenia	zajęć.	Takie	zajęcia	odbyły	się	w	siedzibie	GBP	15 marca.	
Uczestnikami	byli	uczniowie	klasy	drugiej	Szkoły	Podstawowej	w	Go-
dowie.

Istotą	treści	 jest	poznawanie	kolorów	zmysłami	 innymi	niż	wzrok.
Jest	 to	 miejsce	 spotkań	 między	 widzącymi	 i	 niewidzącymi.	 Jednym	
z	nich	jest	niewidomy	chłopiec	Tomek.	Na	kartach	książki	odkrywany	
jest	sposób	widzenia	kolorów	przez	Tomka.	Dla	niego	np.	„czerwony	
jest	kwaśny	jak	truskawka	i	słodki	jak	arbuz.	Kolor	czerwony	boli,	kie-
dy	wygląda	spod	zadrapanej	skóry	na	jego	kolanie	(…)	Ale	gdy	słońce	
wyjrzy,	żeby	popatrzeć	na	spadające	krople,	wszystkie	kolory	wycho-
dzą	i	malują	tęczę”.	Uczestnicy	wspólnie	z	prowadzącymi	zastanowili	
się,	dlaczego	Tomek	nie	widzi	kolorów…	Nie	widzi,	ale	lubi	wszystkie,	
ponieważ	„je	słyszy,	czuje	ich	zapach,	dotyk	i	smak”.	

Po	zapoznaniu	się	z	nietypową	książką	przeprowadzono	kilka	za-
baw	z	wykorzystaniem	wszystkich	zmysłów	–	poza	wzrokiem.	

„Czarna	książka	kolorów”	 jest	dostępna	w	Gminnej	Bibliotece	Pu-
blicznej	w	Godowie	i	warta	przeczytania.

Katarzyna Holesz

Książkowy Tomek poznaje kolory poprzez dotyk

Menena Cottin – autorka Czarnej książki kolorów
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WIESŁAWOWI	TRONTOWI
PREZESOWI	OKRĘGU	ŚLĄSK	–	POŁUDNIE

POLSKIEGO	ZWIĄZKU	HODOWCÓW	GOŁĘBI	POCZTOWYCH

WYRAZY	GŁĘBOKIEGO	WSPÓŁCZUCIA	I	ŻALU
Z	POWODU	ŚMIERCI	OJCA

SKŁADA	
ZARZĄD	ODDZIAŁU	PZHGP	W	GODOWIE

sport 13

grand priX Skaterów  
na rok 2013

Tradycyjnie	już,od	wielu	lat,dwa	największe	kluby	skaterskie	w	gmi-
nie	–	WOK	Skrzyszów	i	WOK	Gołkowice	–	organizują	Grand	Prix	Skrzy-
szowa	i	Gołkowic	w	Skacie	Sportowym.

Rozgrywki	trwają	od	października	do	kwietnia	na	spotkaniach	je-
den	raz	w	tygodniu.Jest	ich	26,	a	do	końcowej	klasyfikacji	zalicza	się	20	
najlepszych	dla	danego	zawodnika.

Grand PriX GołkoWic
	 1.	Henryk	Pawera	 WOK	Gołkowice	 44568	pkt
	 2.	Edward	Dutkiewicz	 WOK	Gołkowice	 43063	pkt
	 3.	Krzysztof	Taczała	 WOK	Gołkowice	 42928	pkt
	 4.	Eugeniusz	Wojaczek	 WOK	Skrzyszów	 42319	pkt
	 5.	 Ireneusz	Grobelny	 WOK	Gołkowice	 41795	pkt
	 6.	Witold	Tatarczyk	 WOK	Skrzyszów	 38060	pkt
	 7.	Władysław	Chrobok	 WOK	Gołkowice	 37262	pkt
	 8.	Leszek	Uryga	 WOK	Gołkowice	 35104	pkt
	 9.	 Jarosław	Grobelny	 WOK	Gołkowice	 32806	pkt
	 10.	Eugeniusz	Ickiewicz	 WOK	Gołkowice	 29700	pkt

W	cyklu	turnieju	startowało	26	zawodników.Nagrody	wręczał	hen-
ryk Pawera	–	prezes	klubu	WOK	Gołkowice.

Grand PriX skrZysZoWa
	 1.	Stanisław	Durczok	 WOK	Skrzyszów	 46333	pkt
	 2.	Bronisław	Mucha	 WOK	Skrzyszów	 44863	pkt
	 3.	Eugeniusz	Wojaczek	 WOK	Skrzyszów	 44675	pkt
	 4.	Grzegorz	Stachurski	 1	Maja	Wodzisław	Śl.	 42787	pkt
	 5.	Waldemar	Wojtczyk	 1	Maja	Wodzisław	Śl.	 42615	pkt
	 6.	Witold	Tatarczyk	 WOK	Skrzyszów	 42139	pkt
	 7.	Mirosław	Figas	 Forteca	Świerklany	 40247	pkt
	 8.	Władysław	Chrobok	 WOK	Gołkowice	 38906	pkt
	 9.	Monika	Gajda	 Forteca	Świerklany	 36886	pkt
	 10.	 Jan	Cudnowski	 WOK	Skrzyszów	 36780	pkt

W	cyklu	turnieju	startowało	31	zawodników.Nagrody	wręczali Pa-
weł sobik	–	kierownik	OK	Skrzyszów	i	józef mołdrzyk	–	prezes	skrzy-
szowskich	skaterów.

B.O.

miStrzoStwa gminy 
Skaterów

Ośrodek	Kultury	w	Skrzyszowie	był	gospodarzem	gminnych	zma-
gań	skaterów.	Na	starcie	stanęło	28	zawodników	z	Gołkowic,	Skrzyszo-
wa,	Łazisk	(po	2	drużyny)	i	Godowa	(1	drużyna).

Tegoroczne	mistrzostwa	były,	jak	zwykle,	bardzo	zacięte	i	wyrów-
nane.	Pierwszą	rundę	wygrał	e. Wojaczek	(Skrzyszów	I),	który	nagrał	
909	pkt	przed	a. surmą	(Łaziska	I)	783	pkt,	a	drużynowo	na	czoło	wy-
sunęła	się	drużyna	Łazisk	I,	zdobywając	2268	pkt.	Druga	runda	to	po-
pis	zawodników	Gołkowic	I:	W. chroboka	–	968	pkt	i	L. urygi	963	pkt,	
a	także	całej	drużyny,	która	wyszła	na	prowadzenie	z	wynikiem	4653	
pkt.	Indywidualnie	po	2	rundach	prowadził	L.	Uryga	–	1721	pkt	przed	
E.	Wojaczkiem	–	1694	pkt.	Trzecia	runda	miała	zdecydować	o	tym,	kto	
wygra.	Wygrał	ją	e. ickiewicz,	który	nagrał	976	pkt,	co	dało	mu	2.	miej-
sce	 w	 końcowej	 klasyfikacji	 przed	 k. kelnerem	 –	 799	 pkt.	 Mistrzem	
gminy	 Godów	 na	 2013	 rok	 został	 najrówniej	 grający	 E.	 Wojaczek	 ze	
Skrzyszowa,	a	drużynowo	–	Gołkowice	I.

WyNIKI KOńCOWe:
	 1.	Eugeniusz	Wojaczek	 Skrzyszów	I	 2320	pkt
	 2.	Eugeniusz	Ickiewicz	 Gołkowice	II	 2219	pkt
	 3.	Leszek	Uryga	 Gołkowice	I	 1965	pkt
	 4.	Kazimierz	Kelner	 Łaziska	I	 1949	pkt
	 5.	Rafał	Wodecki	 Łaziska	II	 1769	pkt
	 6.	Bronisław	Mucha	 Skrzyszów	II	 1710	pkt
	 7.	 Ireneusz	Grobelny	 Gołkowice	I	 1700	pkt
	 8.	Leonard	Kłosek	 Skrzyszów	I	 1663	pkt
	 9.	Zbigniew	Maciejewski	 Godów	 1527	pkt
	 10.	Marian	Pawelec	 Łaziska	II	 1522	pkt

KLASyFIKACJA DRUŻyNOWA:
1.	GOŁKOWICE	I	 6390	pkt
	 (I.	Grobelny,	H.	Pawera,	W.	Chrobok,	L.	Uryga)
2.	SKRZYSZÓW	I	 6226	pkt
	 (S.	Durczok,	J.	Mołdrzyk,	L.	Kłosek,	E.	Wojaczek)
3.	GOŁKOWICE	II	 6089	pkt
	 (P.	Grobelny,	K.	Taczała,	L.	Pustelnik,	E.	Ickiewicz)
4.	ŁAZISKA	II	 5823	pkt
	 (M.	Sosna,	M.	Pawelec,	A.	Wodecki,	R.	Wodecki)
5.	ŁAZISKA	I	 5619	pkt
	 (K.	Kelner,	J.	Chromik,	E.	Przybyła,	A.	Surma)
6.	SKRZYSZÓW	II	 4949	pkt
	 (B.	Mucha,	S.	Folwarczny,	P.	Brachmański,	W.	Tatarczyk)
7.	GODÓW	 4485	pkt
	 (H.	Szwarc,	Z.	Maciejewski,	M.	Burzywoda,	F.	Lincner)

Nagrody	 ufundowało	 GCKSiT	 w	 Godowie,	 a	 wręczała	 je	 tatiana 
stopyra,	dyrektor	tej	placówki.

Kierownikiem	 turnieju	 był	 bernard oślizło,	 a	 werdykty	 orzekał	
henryk Pawera.	Uczestnicy	turnieju	zostali	poczęstowani	kawą	i	por-
cją	kiełbasy.

B.O.

Zwycięzcy Grand Prix Skrzyszowa na 2013 r.

marzec / kwiecień 2013
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WIOSENNY TURNIEJ 
MORAWSKICH WRÓT
Stowarzyszenie	Lokalna	Grupa	Działania	„Morawskie	Wrota”	zapra-

sza	wszystkich	mieszkańców	na	Wiosenny	Turniej	Morawskich	Wrót

„smacZnie, tWórcZo, na sPortoWo”
18.05.2013	r.	na	Pole	Biwakowe	„Europa”	w	Olzie.
Startujemy	od	godz.	15:00.

Szczegółowe	informacje	na	www.morawskie-wrota.pl

Organizatorzy

FESTYN ROWEROWY 
W GODOWIE

Już	19	maja	2013	r.	zapraszamy	wszystkich	na	FESTYN	ROWEROWY	
z	okazji	5-lecia	istnienia	KOŁA	TURYSTYKI	ROWEROWEJ.

Miejsce	imprezy:	muszla	koncertowa	przy	boisku	LKS	„Olza”	w	Go-
dowie

Gwiazda	wieczoru	–	kabaret	ksiąŻe LiPin i PrZyjacieLe.	
Od	godz.	20:00	zabawa	taneczna	z	zespołem caro.
Więcej	informacji	na	www.gckgodow.pl

Organizatorzy 

W	dniach	21-22	czerwca	2013	r.	na	kompleksie	sportowo-
rekreacyjnym	w	Godowie	odbędą	się	

Dni Gminy Godów
ProGram:

21.06.2013 r.
ZAWODY	LEKKOATLETYCZNE	DLA	MŁODZIEŻY

22.06.2013 r.
FESTIWAL	BIEGOWY	–	początek	godz.	8:00

FESTYN	–	początek	godz.	17:00
Podczas	festynu	wystąpią:

Duo	Fix,	Gang	Marcela,	akordeonista	Maciej	Gucik,	Secret

Szczegółowy	program	zostanie	umieszczony	na	tablicach	
ogłoszeń	oraz	na	stronie	www.godow.pl.

Dni	Gminy	Godów	organizowane	są	w	ramach	projektu	„Kultura	
i	sport	nas	zbliża	II”	dofinansowanego	ze	środków	Unii	Europejskiej	
w	 ramach	 Europejskiego	 Funduszu	 Rozwoju	 Regionalnego	 –	
Programu	Operacyjnego	Współpracy	Transgranicznej	Republika	
Czeska	–	Rzeczpospolita	Polska	2007-2013	i	budżetu	państwa	za	
pośrednictwem	Euroregionu	Śląsk	Cieszyński.

KRZyżówKA

ZnacZenie WyraZóW
Poziomo:
a-1	rzeźbiarz	grecki	z	IV	w.	p.n.e.;	a-10	mleko,	masło,	ser; b-6	wyrzy-
nają	się	dziecku;	c-1	poprzedniczki	gęsi	domowej;	c-10	zwinna,	gór-
ska;	d-6	aktor	amerykański;	e-1	szkic,	kontur;	e-9	patron	strażaków;	
F-5	szybkie,	umiarkowane;	G-1	„tchórzliwe	drzewo”;	G-9	rodzaj	kla-
syfikacji;	h-5	pszenica	wiosenna;	i-1	talizman;	i-10	tojad;	j-6	zbiornik	
wodny;	k-1	majowy	patron	rolników;	k-10	ścięte	drzewo;	L-6	umizgi;

Pionowo:
1-e	ozime	i	 jare;	2-a	 łosza;	2-i	gatunek	łososia	oceanicznego;	3-e	
francuski	aktor	filmowy;	4-a	zamiary;	4-i na	patyku;	5-e	staropolska	
jednostka	długości;	6-a	Borys,	aktor;	6-h	ozdoba	tałesu;	7-d	obok	
raka	 i	 langusty;	8-a	szwedzka	grupa	rockowa;	8-h	miasto	u	zbie-
gu	Niemna	i	Wilii;	9-d	gromada,	zgraja;	10-a nazwisko	w	Godowie;	
10-i z	 Aconcaguą;	 11-e	 strug	 o	 dwóch	 rękojeściach;	 12-a	 targo-
wisko;	12-i napój	siedmiu	złodziei;	13-e	Troja;	14-a	fabuła,	wątek;	
14-i	miasto	nad	Nilem;	15-e	smakołyk	prowansalski;

hasło:
J-8,	D-6,	B-6,	F-6,	G-9,	C-5,	C-14,	I-3,	A-1,	K-1,	C-2,	E-3,	B-7,	A-12,	F-3,	
A-10,	G-3,	I-5,	K-4,	K-11,	E-1,	F-6,	K-13,	J-2,	H-11,	H-5,	A-5,	H-5,	F-8,	G-1,	
A-6,	E-2,	K-10,	K-2,	H-6,	E-15,	G-13,	I-5,	K-14,	B-10,	K-12,	C-1,	F-9,	K-4,	
C-12,	G-3,	F-1,	G-1,	K-10,	E-3,	E-1,	I-5,	J-8,	L-2,	H-7,	J-4,	B-8,	D-8,	G-4,	L-6,	
K-4,	L-9,	C-11,	F-1,	A-13,	I-3,	D-6,	D-7,	L-8,	K-6,	K-15,	A-12,	L-14,	D-9,C-12,	
H-8,	J-4,	K-4,	B-6,	I-14.

Wśród	 Czytelników,którzy	 do	 24	 maja	 br.	 nadeślą	 prawidłowo	
rozszyfrowane	 hasło	 krzyżówki,	 rozlosowane	 zostaną	 nagrody	
książkowe.	Za	prawidłowo	odgadnięte	hasło	z	nr.	1(95)	nagrody	wy-
losowali:	marcelina Lincner	z	Gołkowic,	dawid niemiec	z	Marklo-
wic	oraz	Gabriela Władarz	z	Łazisk.	Gratulujemy!	Hasło	brzmiało:	
Na świętego Kazimierza zima z wiosną się przemierza.	Nagrody	nale-
ży	odebrać	w	OK	w	Gołkowicach	w	godzinach	jego	pracy.
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sPoTkaniE inTEGraCyJnE

Z inicjatywy kierownik zespołu Familijo Urszuli Santarius w mar-
cu w Zakopanem odbyło się kolejne spotkanie integracyjne Czelodki 
Ślązaków,samorządowców Gminy Godów,Powiatu Wodzisławskiego 
i samorządowców okręgu tatrzańskiego.W Pensjonacie „Pod Giewon-
tem” z gościny jego właścicieli Danuty i Lucjana Wnuków skorzystali: 
Maria Pańczyk-Pozdziej – wicemarszałek Senatu RP z całą Czelod-
ką Ślązaków, Antoni Tomas – przewodniczący Rady Gminy Godów, 
Mariusz Adamczyk – wójt, Eugeniusz Wala – przewodniczący Rady 
Powiatu Wodzisławskiego, Andrzej Gąsienica-Makowski – Starosta 
Powiatu Tatrzańskiego, Andrzej Skupień – wicestarosta, Stanisław 
Hodorowicz – senator z Podhala i jednocześnie rektor Podhalańskiej 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, Andrzej 
Gut-Mostowy – poseł na sejm, ks. Wojciech – duszpasterz Sanktu-
arium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach.

Gościem specjalnym spotkania był Marian Dziędziel – Honorowy 
Obywatel Gminy Godów, aktor z Gołkowic.

Tematyka wspólnych rozmów była zróżnicowana, jednak domino-
wały treści kulturowe we wzajemnych relacjach Ślązaków i Podhalan. 
Opowiadano o różnych obyczajach i tradycjach, jakie są jeszcze kulty-
wowane w obu tych regionach. Starosta tatrzański dziękował Śląza-
kom za częste odwiedzanie Zakopanego i okolicznych wsi, co ma nie-
bagatelne znaczenie dla rozwoju tych miejscowości – i to pod każdym 
względem, nie tylko turystycznym. Podkreślił, że stanowią oni jedną 
z najliczniejszych grup zainteresowanych wypoczynkiem na jego wło-
ściach i równocześnie należą do najspokojniejszych gości.

W części biesiadnej członkowie Czelodki Ślązaków: Anna Strączek, 
Betina Zimończyk, Leszek Jęczmyk przedstawili gawędy, które – jak 
zawsze – zostały przyjęte ciepło i z uznaniem przez słuchających.

Głos zabrał także Lucjan Wnuk, dziękując wszystkim za przybycie 
i możliwość goszczenia pod swoim dachem tak znamienitych osób.

Elementem integrującym wszystkich gości był też wspólny obiad 
wg śląskiego niedzielnego menu, czyli złożony z klusek, rolady i mo-
drej kapusty, a do kawy kołocz z piekarni Marii i Jana Klapuchów ze 
Skrzyszowa.

Spotkanie zakończyło się wysłuchaniem i obejrzeniem występów 
zakopiańskich kobziarzy i wręczeniem gościom wielkanocnych upo-
minków.

B.O.

uloTka dla rodziCów dziECi 6-lETniCh

Znamienici goście Czelodki Ślązaków

w czasie spotkania ludzi z pasją

Prace B. i e. Canibołów

sPoTkania ludzi 
z PasJą

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego reali-
zuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić pol-
skim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, 
Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce 
jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melin-
dy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

GBP w Godowie od stycznia 2013 roku realizuje projekt Spotkania 
ludzi z pasją promujący lokalnych twórców i pasjonatów. Na spotka-
niach, odbywających się co miesiąc w bibliotece, swoimi niecodzien-
nymi pasjami dzielą się mieszkańcy gminy Godów.

W marcu odbyło się spotkanie Nie tylko ikony… ze Sławomirem 
Reclikiem ze Skrzyszowa, podróżnikiem i malarzem. Jego wielką pasją 
jest pisanie ikon, a także malowanie obrazów inspirowanych egzotycz-
nymi podróżami, które można było podziwiać na wystawie w biblio-
tece. Lokalny pasjonat przedstawił uczestnikom spotkania niezwykłą 
ustną relację z odbytych wędrówek po dzikiej i niesamowitej Afryce. 

Na kwietniowym spotkaniu o rzeźbieniu w drewnie i tworzeniu 
ceramiki artystycznej z wielką pasją opowiadali Bogumiła i Ireneusz 
Canibołowie ze Skrbeńska. Na wystawie zaprezentowali swój doro-
bek artystyczny, począwszy od pierwszych figurek wyrzeźbionych 
nożykiem do tapet, przez figurki ceramiczne, po sporych rozmiarów 
rzeźby wykonane z drewna. Spotkaniu towarzyszyła prezentacja na-

rzędzi i  urządzeń, np. 
pił elektrycznych, przy 
pomocy których po-
wstają rzeźby oraz po-
kaz fotografii z licznych 
plenerów krajowych 
i zagranicznych, w któ-
rych B. i I. Canibołowie 
uczestniczą. 

Adriana Piwońska
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WIOSENNY TURNIEJ 
MORAWSKICH WRÓT
Stowarzyszenie	Lokalna	Grupa	Działania	„Morawskie	Wrota”	zapra-

sza	wszystkich	mieszkańców	na	Wiosenny	Turniej	Morawskich	Wrót

„smacZnie, tWórcZo, na sPortoWo”
18.05.2013	r.	na	Pole	Biwakowe	„Europa”	w	Olzie.
Startujemy	od	godz.	15:00.

Szczegółowe	informacje	na	www.morawskie-wrota.pl

Organizatorzy

FESTYN ROWEROWY 
W GODOWIE

Już	19	maja	2013	r.	zapraszamy	wszystkich	na	FESTYN	ROWEROWY	
z	okazji	5-lecia	istnienia	KOŁA	TURYSTYKI	ROWEROWEJ.

Miejsce	imprezy:	muszla	koncertowa	przy	boisku	LKS	„Olza”	w	Go-
dowie

Gwiazda	wieczoru	–	kabaret	ksiąŻe LiPin i PrZyjacieLe.	
Od	godz.	20:00	zabawa	taneczna	z	zespołem caro.
Więcej	informacji	na	www.gckgodow.pl

Organizatorzy 

W	dniach	21-22	czerwca	2013	r.	na	kompleksie	sportowo-
rekreacyjnym	w	Godowie	odbędą	się	

Dni Gminy Godów
ProGram:

21.06.2013 r.
ZAWODY	LEKKOATLETYCZNE	DLA	MŁODZIEŻY

22.06.2013 r.
FESTIWAL	BIEGOWY	–	początek	godz.	8:00

FESTYN	–	początek	godz.	17:00
Podczas	festynu	wystąpią:

Duo	Fix,	Gang	Marcela,	akordeonista	Maciej	Gucik,	Secret

Szczegółowy	program	zostanie	umieszczony	na	tablicach	
ogłoszeń	oraz	na	stronie	www.godow.pl.

Dni	Gminy	Godów	organizowane	są	w	ramach	projektu	„Kultura	
i	sport	nas	zbliża	II”	dofinansowanego	ze	środków	Unii	Europejskiej	
w	 ramach	 Europejskiego	 Funduszu	 Rozwoju	 Regionalnego	 –	
Programu	Operacyjnego	Współpracy	Transgranicznej	Republika	
Czeska	–	Rzeczpospolita	Polska	2007-2013	i	budżetu	państwa	za	
pośrednictwem	Euroregionu	Śląsk	Cieszyński.

KRZyżówKA

ZnacZenie WyraZóW
Poziomo:
a-1	rzeźbiarz	grecki	z	IV	w.	p.n.e.;	a-10	mleko,	masło,	ser; b-6	wyrzy-
nają	się	dziecku;	c-1	poprzedniczki	gęsi	domowej;	c-10	zwinna,	gór-
ska;	d-6	aktor	amerykański;	e-1	szkic,	kontur;	e-9	patron	strażaków;	
F-5	szybkie,	umiarkowane;	G-1	„tchórzliwe	drzewo”;	G-9	rodzaj	kla-
syfikacji;	h-5	pszenica	wiosenna;	i-1	talizman;	i-10	tojad;	j-6	zbiornik	
wodny;	k-1	majowy	patron	rolników;	k-10	ścięte	drzewo;	L-6	umizgi;

Pionowo:
1-e	ozime	i	 jare;	2-a	 łosza;	2-i	gatunek	łososia	oceanicznego;	3-e	
francuski	aktor	filmowy;	4-a	zamiary;	4-i na	patyku;	5-e	staropolska	
jednostka	długości;	6-a	Borys,	aktor;	6-h	ozdoba	tałesu;	7-d	obok	
raka	 i	 langusty;	8-a	szwedzka	grupa	rockowa;	8-h	miasto	u	zbie-
gu	Niemna	i	Wilii;	9-d	gromada,	zgraja;	10-a nazwisko	w	Godowie;	
10-i z	 Aconcaguą;	 11-e	 strug	 o	 dwóch	 rękojeściach;	 12-a	 targo-
wisko;	12-i napój	siedmiu	złodziei;	13-e	Troja;	14-a	fabuła,	wątek;	
14-i	miasto	nad	Nilem;	15-e	smakołyk	prowansalski;

hasło:
J-8,	D-6,	B-6,	F-6,	G-9,	C-5,	C-14,	I-3,	A-1,	K-1,	C-2,	E-3,	B-7,	A-12,	F-3,	
A-10,	G-3,	I-5,	K-4,	K-11,	E-1,	F-6,	K-13,	J-2,	H-11,	H-5,	A-5,	H-5,	F-8,	G-1,	
A-6,	E-2,	K-10,	K-2,	H-6,	E-15,	G-13,	I-5,	K-14,	B-10,	K-12,	C-1,	F-9,	K-4,	
C-12,	G-3,	F-1,	G-1,	K-10,	E-3,	E-1,	I-5,	J-8,	L-2,	H-7,	J-4,	B-8,	D-8,	G-4,	L-6,	
K-4,	L-9,	C-11,	F-1,	A-13,	I-3,	D-6,	D-7,	L-8,	K-6,	K-15,	A-12,	L-14,	D-9,C-12,	
H-8,	J-4,	K-4,	B-6,	I-14.

Wśród	 Czytelników,którzy	 do	 24	 maja	 br.	 nadeślą	 prawidłowo	
rozszyfrowane	 hasło	 krzyżówki,	 rozlosowane	 zostaną	 nagrody	
książkowe.	Za	prawidłowo	odgadnięte	hasło	z	nr.	1(95)	nagrody	wy-
losowali:	marcelina Lincner	z	Gołkowic,	dawid niemiec	z	Marklo-
wic	oraz	Gabriela Władarz	z	Łazisk.	Gratulujemy!	Hasło	brzmiało:	
Na świętego Kazimierza zima z wiosną się przemierza.	Nagrody	nale-
ży	odebrać	w	OK	w	Gołkowicach	w	godzinach	jego	pracy.
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z gołkowic do paryża

„Jesus christ superstar” w skrzyszowie

z comeniusem w ziemi włoskieJ

ekologiczne zmagania z przyrodą 

mała szkoła wielkich możliwości

szoł – młodzieżowe warsztaty muzyczne

mistrzostwa gminy skaterów

Zamek w Pszczynie

Pokazowa Zagroda Żubrów

Żubry blisko nas…
Zaledwie kilkadziesiąt minut wystarczy, by spotkać prawdziwego 

żubra. Gdzie? W Pszczynie. Taką możliwość daje odwiedzenie Pokazo-
wej Zagrody Żubrów. Mieści się ona w zabytkowym parku krajobra-
zowym. Żubry to dzikie ssaki zamieszkujące lasy mieszane, zawsze 
w pobliżu bagien, rzek lub zbiorników wodnych. Osiągają do 2 me-
trów wysokości i prawie 3,5 metra długości. Ciężar największych osob-
ników może przekraczać nawet 1 tonę. Spotkanie z tak majestatycz-
nym osobnikiem pozostaje na długo w pamięci. W zagrodzie można 
spotkać także inne zwierzęta. Są muflony, daniele, jelenie, dziki, kaczki 
krzyżówki czy bardzo dumne pawie.

Odwiedzając zagrodę, koniecznie trzeba się wybrać do pobliskiego 
Muzeum Wnętrz Zabytkowych. Mieści się ono w obronnym niegdyś 
zamku, przekształconym później w reprezentacyjną, trójskrzydłową 
rezydencję. Początki zamku sięgają XI wieku, a jego bardzo bogatą 
historię możemy poznać, spacerując po wiernie zrekonstruowanych 
komnatach. Pszczyński zamek należy do nielicznych muzeów w tej 
części Europy, które zachowały bogate i historyczne wyposażenie. Po-
nad 80% wyposażenia to autentyki.

Warto również zwiedzić położony na skraju parku zamkowego 
Skansen Wsi Pszczyńskiej. Znajdują się tam perełki architektury drew-
nianej zebranej z okolicznych miejscowości. Najcenniejsze eksponaty 
pochodzą aż z XVIII wieku. Skansen został tak zaprojektowany, by od-
zwierciedlał zagrodę bogatego chłopa. Oprócz chałupy znajdują się 
tam spichlerz, stodoła, wozownia, młyn z wiatrakiem, szopa na siano 
i inne mniejsze zabudowania. Choć ekspozycja nie należy do najwięk-
szych, to piękne położenie i interesujące obiekty sprawiają, że jest ona 
bardzo chętnie odwiedzana przez turystów.

Zwiedzanie Pszczyny możemy zakończyć popołudniowym spa-
cerem po urokliwym Parku Zamkowym. Malowniczo biegnące ścież-
ki zabiorą nas w niezwykłe zakątki parku. Będziemy mogli zobaczyć 
nie tylko pszczyński zamek w całej okazałości, ale również i pawilon 
herbaciany znajdujący się na wyspie, wieżę widokową z wejściem do 
piwnicy, gdzie latem przechowywano lód wycięty ze stawów, XVIII-
wieczny most z oryginalną żeliwną balustradą oraz piękną przyrodę 
otaczającą Zamek w Pszczynie.

Pszczyna to bardzo piękne miejsce i warto się tam wybrać.
A przy okazji: 19 maja br. odbędzie się tam II Festiwal Chleba po-

łączony z występami miejscowych zespołów śpiewaczych, a 26 maja-
słynna Majówka Konna. W roku ubiegłym była to impreza, która do 
dzisiaj wspominana jest bardzo miło i z uznaniem przez ich uczestni-
ków i obserwatorów. Mamy nadzieję, że w tym roku będzie podobnie.

Zapraszamy do Pszczyny.
Łukasz Siwarski

SPOTKANIA
LUDZI	Z	PASJĄ

Spotkanie	integracyjne

więcej na str. 2

więcej na str. 2
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