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Dni Gminy GoDów
W dniach 21–22 czerwca br. na kompleksie sportowo-rekreacyjnym 

w Godowie odbyły się DNI GMINY GODÓW. Na wszystkich czekało 
wiele atrakcji.

W piątek, 21 czerwca, odbyły się zawody lekkoatletyczne dla mło-
dzieży oraz Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta. Dzieci z najmłod-
szych klas szkół podstawowych brały udział w malowaniu kredą na as-
falcie. Tematyką prac były postacie z bajek. Wszyscy uczestnicy dostali 
drobne upominki.

Podczas zawodów lekkoatletycznych uczniowie szkół podstawowych 
i gimnazjów z terenu gminy startowali w następujących kategoriach:

Równolegle do zawodów rozegrany został turniej tenisa stołowego.
Turniej tenisa, pchnięcie kulą oraz skok w dal zostały przeprowa-

dzone na nowych stanowiskach powstałych w ramach projektu „Kul-
tura i sport nas zbliża II”. We wszystkich konkurencjach brało udział po-
nad 100 uczestników. Również w ramach tego projektu zapewniono 
zawodnikom posiłek, a zwycięzcom – nagrody i puchary. Dla wszyst-
kich uczestników zawodów przewidziano dodatkowe atrakcje – sto-
iska z zabawkami, małą gastronomię, a także bezpłatnie: trampolinę, 
basen z piłeczkami oraz dużą zjeżdżalnię.

Sympatycy Gminy Godów mieli możliwość obejrzenia wystawy „38 
km2 historii i kultury”. Wystawa ta była dostępna w siedzibie Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Godowie 21 czerwca w godzinach od 1100 do 
1800. Na wystawie było można zobaczyć wszystkie wydane do tej pory 
publikacje dotyczące gminy, wystawę fotograficzną, pocztówki oraz 
mapy.Interesującymi eksponatami były kroniki dotyczące życia miesz-
kańców naszej gminy. Wśród nich znalazła się najcenniejsza – kroni-
ka Szkoły Podstawowej w Skrbeńsku, która sięga roku 1906. Każdy ze 
zwiedzających otrzymał bezpłatnie pakiet materiałów informacyjnych 
dotyczących gminy.

Drugi dzień obchodów Dni Gminy Godów był podzielony na część 
sportową i część biesiadną. W godzinach porannych odbył się Bieg 
Krasnala i Juniora oraz Turniej Plażowej Piłki Siatkowej, organizowa-
ne przez LKS „Olza” Godów, a także Festiwal Biegowy organizowany 
przez Gminę Godów przy współpracy z Klubem Sportowym „Forma” 
w Wodzisławiu Śl. Festiwal Biegowy rozpoczął się o godz. 1000 biegiem 
na milę. Następnie sportowcy brali udział w biegu głównym na 10 km 
oraz w nordic walking. 

O godz. 1700 zabawami dla dzieci z zespołem Duo-Fix rozpoczęła 
się część biesiadna. W pirackich strojach zaprezentowali interaktyw-
ne przedstawienie, włączając przy tym dzieci (spontanicznie wybrane 
z publiczności) w przebieg akcji.

Jako kolejni wystąpili młodzi gitarzyści uczący się w ośrodkach 
kultury gminy Godów. Wydarzenie to było pierwszym występem mło-
dych gitarzystów przed tak liczną publicznością. Pomimo początków 
nauki gry na gitarach, zaprezentowali wysoki poziom.

Po gitarzystach na scenie pojawił się Maciej Gucik. Młody jastrzę-
bianin zagrał na akordeonie, prezentując nie tylko znane standardy 
jazzowe, ale również swoje własne kompozycje.

Po godzinie 2000 na scenie pojawił się zespół Gang Marcela. Zespół, 
znany od 33 lat, posiada bogaty repertuar, co sprawiło, że wszyscy – 
bez względu na wiek – doskonale się bawili.

W ostatnich godzinach festynu do tańca przygrywał zespół Secret 
z Zabrza. Grając w podstawowym składzie jako trio przedstawił boga-
ty repertuar, zapraszając do tańca i do wspólnego śpiewu.

Podczas festynu w roli konferansjera wystąpił Robert Krzyżaniak 
– dziennikarz współpracujący na stałe z Radiem 90 FM.

Patronaty medialne nad Dniami Gminy Godów sprawowali: Dziennik 
Zachodni, Radio 90 FM, TVS oraz Nowiny Wodzisławskie.

Beata Wala
Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych

Młodzi gitarzyści i konferansjer

Turniej Plażowej Piłki Siatkowej

Przed startem biegowym

Przed Biegiem Krasnala 

Młodzi biegacze

• bieg na 60 m, 300 m, 600 m, 
1000 m, 1200 m;

• sztafeta 4x100 m;
• rzut piłeczką palantową;

• pchnięcie kulą;
• skok w dal.

Dni Gminy Godów zostały zorganizowane 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.

Otwarcie ścieżki
edukacyjnej

więcej na str. 8
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Gmina Godów oraz Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki 
w Godowie byli organizatorami premiery książki „Franciszek Pieczka. 
Mateusz – Woyzeck – Jańcio Wodnik” autorstwa Dariusza Domańskiego.

Premiera książki odbyła się 01 czerwca br. w Ośrodku Kultury 
w Gołkowicach, a wydarzenie swoją obecnością uświetnili: Franciszek 
Pieczka – Honorowy Obywatel Gminy Godów, aktor teatralny i filmo-
wy, bohater ww. książki, Jan Jakub Kolski – reżyser i scenarzysta, 
Zygmunt Konieczny – kompozytor, Kazimierz Wiśniak – scenograf 
i rysownik, a także Dariusz Domański.

Jedną z atrakcji podczas premiery była projekcja filmu „Nie tylko 
Gustlik” zrealizowanego przez Telewizję Polską. Następnie konferan-
sjerzy Joanna Bonarek i Robert Krzyżaniak prowadzili na scenie 
inscenizowaną rozmowę z Panem Franciszkiem oraz zaproszonymi 
gośćmi.

Pan Franciszek wspominał zatrudnienie w kopalni Barbara – Wy-
zwolenie w Chorzowie, pracę na planie serialu „Czterej pancerni i pies”, 
opowiedział także o egzaminach do szkoły teatralnej oraz o wielkim 
przywiązaniu do gminy Godów.

„Dajcie mi elwrów śląskich”PierwsZy roDZinny 
rajD rowerowy

8 czerwca odbył się PIERWSZY RODZINNY RAJD ROWEROWY PO 
ŚCIEŻKACH MORAWSKICH WRÓT, zorganizowany przez Gminne Cen-
trum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie oraz Koło Turystyki Rowe-
rowej z Gołkowic. Wzięło w nim udział prawie 100 osób. Jedni chcieli 
czynnie spędzić czas wolny, inni zmierzyć się z własną słabością, a jesz-
cze inni po prostu wyjść z domu.

Trasa rozpoczynała się na boisku KS 27 w Gołkowicach i wiodła 
przez malownicze tereny gminy Godów . Przy Ośrodku Kultury w Skrzy-
szowie na niestrudzonych rowerzystów czekał mały poczęstunek. Po 
krótkim odpoczynku uczestnicy dzielnie ruszyli dalej w trasę. Na me-
cie w Godowie na wszystkich czekały już kiełbaski, a na najmłodszych 
uczestników rajdu dodatkowe drobne upominki, ufundowane przez 
Koło Turystyki Rowerowej.

Około godziny 15:00 odbyło się zakończenie i podsumowanie raj-
du.

Już teraz zapraszamy do działu w wycieczkach organizowanych 
wspólnie z Kołem Turystyki Rowerowej z Gołkowic. Szczegóły dostęp-
ne wkrótce na stronie internetowej: gckgodow.pl 

Zdjęcia z rajdu dostępne są na stronie internetowej gckgodow.pl 
i profilu facebookowym.

Wniosek projektowy „Aktywne LGD – czyli mój rower, moja pasja”, 
został wybrany przez Lokalną Grupę Działania „Morawskie Wrota” 
z siedzibą w Gorzycach i zostanie dofinansowany w ramach działania 
413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów ob-
jętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

Judyta Marcol

W 10 dniu maja br. odbyła się uroczysta 
gala dwunastej już edycji konkursu „Powia-
towy Lider Przedsiębiorczości”. W tym roku 
gospodarzem imprezy była Gmina Godów, 
a miejscem organizacji gali był bar „Przysta-
nek” w Skrzyszowie.

Jak co roku, Kapituła Konkursu, składająca 
się z władz miast i gmin powiatu oraz przed-
stawicieli Cechu Rzemieślników i Innych 
Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śl., uhono-
rowała przedsiębiorców powiatu wodzisław-
skiego, a w szczególności zaangażowanie 
właścicieli firm w rozwój firmy, prowadzenie 
zdrowej konkurencji, stosowanie nowator-
skich technologii oraz aktywny udział w życiu 
społecznym.

Patronat nad konkursem objął Starosta Po-
wiatu Wodzisławskiego.

Powiatowy liDer PrZeDsiębiorcZości 2012

konkUrs „Gmina GoDów – 
Gminą kwiatów i Zieleni” 

roZstrZyGnięty
Do tegorocznego konkursu na najładniejszy ogród i obejście przy-

domowe zgłoszono 4 ogrody z kilku sołectw naszej gminy. Komisja 10 
czerwca br. oceniła zgłoszone ogrody, między innymi pod względem 
różnorodności nasadzeń roślin kwitnących, krzewów ozdobnych oraz 
drzew, oceniła również unikatowość i pomysłowość w aranżacji ogro-
du, uciążliwość i pracochłonność w pielęgnacji oraz ogólne wrażenie. 
Wszystkie ogrody prezentowały się niezwykle interesująco. Komisja 
wyróżniła trzy najładniejsze ogrody: 

w Godowie – Gabrieli i Tadeusza Wójtowiczów,
w Skrzyszowie – Agnieszki i Wiesława Marcolów,
w Łaziskach – Jolanty Kłosek.

Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie 
i upominek. Wszystkie nagrody zostaną wręczone na gminnych do-
żynkach w Krostoszowicach 24 sierpnia br.

Anna Brzemia

Ogród J. Kłosek

Ogród A. W. Marcolów

Lider Ł. Musioł z małżonką Przedstawiciele BS ze statuetką Lidera

Ogród G. T. Wójtowiczów

Twórcy książki i sponsorzy jej wydania

Na trasie rajdu

Wszyscy uczestnicy rajdu

Dariusz Domański podkreślił, że do swojej książki szukał kogoś wy-
jątkowego, kogoś, kto w życiu i w sztuce byłby wzorem do naśladowa-
nia. Znalazł go w naszej gminie.

Podczas premiery widzowie usłyszeli z ust Kazimierza Wiśniaka hi-
storię powstania okładki książki – okładki, której jest autorem. Z kolei 
Jan Jakub Kolski wspomniał pierwsze spotkanie z Panem Franciszkiem. 
Miał wtedy 9 lat i obiecał Panu Franciszkowi, że kiedy zostanie reżyse-
rem, to obsadzi go w jednej z głównych ról. Swoją obietnicę wypełnił 
po latach, powierzając mu rolę Jańcia Wodnika.

Po wywiadzie ze swoim recitalem wystąpił aktor i piosenkarz Ju-
lian Mere, który na tę okazję skomponował piosenkę tytułową po-
święconą Franciszkowi Pieczce. 

Na zakończenie promocji Wójt serdecznie podziękował sponsorom 
książki, bez których pomocy nie byłoby możliwe wydanie publikacji.

Beata Wala 
Referat Funduszy Zewnętrznych

i Zamówień Publicznych

Z terenu naszej gminy statuetkę Lidera 
otrzymał Łucjan Musioł – właściciel baru 
„Przystanek” w Skrzyszowie, natomiast 
z ramienia Urzędu Gminy Godów tytuł Lide-
ra przyznano Bankowi Spółdzielczemu w Ja-

strzębiu-Zdroju, którego prezesem jest Ry-
szard Leszczyński.

Laureatom serdecznie gratulujemy!

Beata Wala
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sprawy samorządowe 3maj / czerwiec 2013

Szanowni mieSzkańcy 
gminy godów!

W 27 dniu maja 2013 roku odbyła się XXXiii 
sesja rady Gminy GodóW. Podjęto uchWały 

W nastęPujących sPraWach:

•	 Przystąpienia do wspólnej realizacji projektu pn. „diagnoza 
potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowa-
nego wzdłuż autostrady a1 na terenie subregionu zachodniego 
Województwa Śląskiego; 
Gmina	Godów	przystąpiła	do	partnerskiego	projektu	z	samorząda-
mi	 Miasta	 Rybnik,	 Gminy	 i	 Miasta	 Czerwionka	 –	 Leszczyny,	 Gminy	
Gorzyce,	Miasta	Jastrzębie-Zdrój,	Gminy	Mszana,	Gminy	Świerklany	
i	Miasta	Żory	zlokalizowanych	wzdłuż	autostrady	A1	pn.	„Diagnoza	
potencjału	rozwojowego	obszaru	funkcjonalnego	zlokalizowanego	
wzdłuż	 autostrady	 A1	 na	 terenie	 subregionu	 zachodniego	 Woje-
wództwa	Śląskiego.	Projekt	uzyskał	dofinansowanie	w	ramach	Pro-
gramu	Operacyjnego	Pomoc	Techniczna	2007	–	2013.Przedmiotowa	
uchwała	umożliwia	przystąpienie	do	projektu	 i	podpisanie	umowy	
partnerskiej.	

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

•	 Zmian w budżecie Gminy Godów na 2013 rok;
•	 Wydzielenia w zasobie mieszkaniowym Gminy Godów lokalu 

przeznaczonego do wynajęcia na czas trwania stosunku pracy;
Zgodnie	z	zapisami	Ustawy	z	dnia	21	czerwca	2001	r.	o	ochronie	praw	
lokatorów,	mieszkaniowym	zasobie	gminy,	można	wydzielić	w	zaso-
bie	mieszkaniowym	lokale	przeznaczone	do	wynajęcia	na	czas	trwa-
nia	stosunku	pracy.	W	związku	z	koniecznością	zabezpieczenia	lokalu	
mieszkaniowego	dla	nauczyciela	podjęcie	uchwały	było	konieczne.

•	 trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej Gminy Godów;
W	 związku	 z	 zapisami	 Ustawy	 o	 finansach	 publicznych	 z	 dnia	 27	
sierpnia	2009	r.	oraz	orzecznictwem	Regionalnej	 Izby	Obrachunko-
wej	zachodzi	konieczność	zmiany	dotychczasowej	uchwały.

•	 Przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów;
Częściowa	zmiana	studium	dotyczy	obszaru	o	 łącznej	powierzchni	
około	269,00	ha	składającego	się	z	 terenów	położonych	w	różnych	
częściach	 gminy	 oraz	 obejmujących	 powierzchnie	 o	 różnej	 po-
wierzchni.	Uzasadnieniem	przystąpienia	do	zmiany	studium	jest	po-
trzeba	 uaktualnienia	 dokumentu	 strategicznego	 umożliwiającego	
rozwój	gminy	poprzez	przeniesienie	kierunków	rozwoju	do	miejsco-
wego	planu	zagospodarowania	przestrzennego	gminy.

•	 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego w Gminie Godów;

•	 uchylenia uchwały nr XXXii/238/2013 z 25 dnia kwietnia 2013 r.
•	 uchylenia uchwały nr XXXii/244/2013 z 25 dnia kwietnia 2013 r.
•	 uchylenia uchwały nr XXXii/245/2013 z 25 dnia kwietnia 2013 r.

W	 ocenie	 nadzoru	 prawnego	 Wojewody	 Śląskiego	 przedmiotowe	
uchwały	zawierały	wady	prawne,	w	związku	z	powyższym	zachodzi-
ła	konieczność	ich	uchylenia.

W 03 dniu cZerWca 2013 roku Z inicjatyWy radnych 
rady Gminy GodóW W uZGodnieniu Z dyrektorami 
sZkół W sali obrad Gminy GodóW odbyła się XXXiV 

sesja rady Gminy GodóW Z udZiałem młodZieży 
sZkolno – GimnaZjalnej.

W	trakcie	sesji	nagrodzono	27	uczniów,	zespół	oraz	dryżynę	z	Gmi-
ny	Godów	za	wyniki	i	osiągnięcia	w	nauce	i	sztuce	oraz	reprezentowa-
nie	gminy	na	zewnątrz.

lista naGrodZonych ucZnióW

oliWia ruPiŃska – Zespół szkolno-Przedszkolny w Godowie
•	 I	miejsce	w	Powiatowym	Konkursie	„Górnicze	Tradycje	Ziemi	Wodzi-

sławskiej”	w	Wodzisławiu	Śląskim;
•	 wyróżnienie	 w	 Ogólnopolskim	 Konkursie	 Plastycznym	 „Zachowaj	

Trzeźwy	Umysł”	w	Warszawie;
•	 III	miejsce	w	Międzyszkolnym	Konkursie	Plastycznym	„W	niewoli	na-

łogu”	w	Krostoszowicach;
•	 I	miejsce	w	Plastycznym	Konkursie	Strażackim	w	Skrzyszowie.
michał krZyżok – Zespół szkolno-Przedszkolny w Godowie
•	 II	miejsce	w	Powiatowym	Konkursie	Matematycznym	„Bzik	matema-

tyczny”	w	Wodzisławiu	Śląskim.
mateusZ sPieŃ – Zespół szkół w Gołkowicach
•	 laureat	 Wojewódzkiego	 Konkursu	 Przedmiotowego	 z	 Matematyki	

z	Elementami	Przyrody.
joanna serWotka – Zespół szkół w Gołkowicach
•	 finalistka	 Wojewódzkiego	 Konkursu	 Przedmiotowego	 z	 Języka	 Pol-

skiego	z	Elementami	Historii;
•	 II	miejsce	w	Wojewódzkim	Konkursie	Języka	Angielskiego	„The	Globe”.
PaWeł WaWrZycZny – Zespół szkół w Gołkowicach
•	 I	miejsce	w	Powiatowym	Konkursie	Piosenki	Angielskiej	„Sing	Along”;
•	 zwycięzca	 w	 castingu	 do	 roli	 tytułowej	 w	 musicalu	 „Mały	 Książę”	

w	Teatrze	Muzycznym	w	Gliwicach.
joanna drabiniok – Zespół szkół w Gołkowicach
•	 II	 miejsce	 w	 Wojewódzkim	 Konkursie	 Plastycznym	 „Magiczna	

Gwiazdka”.
aleksandra kras – Zespół szkół w Gołkowicach
•	 II	miejsce	w	IX	Międzygminnym	Konkursie	Ortograficznym	„Zdobyw-

ca	Złotego	Pióra”.
marcin rybica – szkoła Podstawowa w krostoszowicach
•	 laureat	Ogólnopolskiego	Konkursu	Matematycznego	„OLIMPUS”.
julia Wodecka – szkoła Podstawowa w krostoszowicach
•	 I	miejsce	w	Konkursie	Monologów	Śląskich.
ZesPół Fasolla – Zespół szkolno-Przedszkolny w łaziskach
•	 laureat	ogólnopolskiego	konkursu	Tesco	dla	Szkół	–	„Zdrowo	naje-

dzeni”.
natalia WiecZorek - Zespół szkolno-Przedszkolny w skrbeńsku
•	 finalistka	 Wojewódzkiego	 Konkursu	 Przedmiotowego	 z	 Języka	 Pol-

skiego	z	Elementami	Historii;
•	 II	miejsce	w	Powiatowym	Konkursie	Wiedzy	Biblijnej;
•	 V	miejsce	w	Diecezjalnym	Konkursie	Wiedzy	Biblijnej;
•	 II	miejsce	w	Powiatowym	Turnieju	Tenisa	Stołowego.
konrad leŚniak – Zespół szkół w skrzyszowie
•	 III	 miejsce	 w	 VIII	 Powiatowym	 Konkursie	 Recytatorskim	 Uczniów	

Szkół	Podstawowych;
•	 III	miejsce	w	Ogólnopolskim	Konkursie	Literackim	„Okno”	w	kategorii	

proza.
emilia klaPuch – Zespół szkół w skrzyszowie
•	 III	 miejsce	 w	 Powiatowym	 Konkursie	 Piosenki	 Angielskiej	 „Sing	

Along”.
karol WaWrZyniak – Zespół szkół w skrzyszowie
•	 V	 miejsce	 w	 Ogólnopolskim	 Konkursie	 z	 Języka	 Angielskiego	 CES	

„Zuch”.
justyna WiecZorek – Zespół szkół w Gołkowicach
•	 laureatka	Wojewódzkiego	Konkursu	Przedmiotowego	z	Języka	Pol-

skiego.
jacek stokoWy – Zespół szkół w Gołkowicach
•	 laureat	(I	miejsce	w	województwie)	konkursu	„Losy	żołnierza	i	dzieje	

oręża	polskiego”;
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•	 II	miejsce	w	powiatowym	konkursie	z	okazji	95.	rocznicy	odzyskania	
niepodległości.

mikołaj Wodecki – Zespół szkół w Gołkowicach
•	 finalista	Wojewódzkiego	Konkursu	Przedmiotowego	z	Matematyki;
•	 laureat	Ogólnopolskiego	Konkursu	Matematycznego	„Galileo”.
raFał kłosek – Zespół szkół w Gołkowicach
•	 finalista	Wojewódzkiego	Konkursu	Przedmiotowego	z	Biologii;
•	 I	miejsce	w	etapie	powiatowym	XII	Konkursu	Wiedzy	Biblijnej.
anna Walter – Zespół szkół w Gołkowicach
•	 II	miejsce	w	Powiatowym	Konkursie	Literackim	„Złoty	Wawrzyn”.
drużyna dZieWcZąt W tenisie stołoWym – Zespół szkół 
w Gołkowicach
•	 I	miejsce	w	Rejonowym	Turnieju	Tenisa	Stołowego	i	awans	do	Finału	

Wojewódzkiego	Gimnazjady.
aGniesZka kraWcZyk – Zespół szkół w skrzyszowie
•	 finalistka	 Konkursu	 Przedmiotowego	 z	 Języka	 Angielskiego	 dla	

uczniów	gimnazjów	woj.	śląskiego	w	roku	szkolnym	2012/2013;
•	 II	 miejsce	 w	 IV	 Powiatowym	 Konkursie	 Języka	 Angielskiego	 dla	

uczniów	szkół	gimnazjalnych	„PROVE	YOUR	ENGLISH”;
•	 III	miejsce	w	kategorii	proza	dla	gimnazjum	w	XII	Powiatowym	Prze-

glądzie	 Twórczości	 Literackiej	 Dzieci	 i	 Młodzieży	 „Złoty	 Wawrzyn”	
2013;

•	 Laureatka	ogólnopolskiej	olimpiady	przedmiotowej	z	języka	angiel-
skiego	„Olimpus”	–	sesja	wiosenna.

PrZemysłaW PoPek – Zespół szkół w skrzyszowie
•	 finalista	 Konkursu	 Przedmiotowego	 z	 języka	 Angielskiego	 dla	

uczniów	gimnazjów	woj.	śląskiego	w	roku	szkolnym	2012/2013;
•	 III	 miejsce	 w	 IV	 Powiatowym	 Konkursie	 Języka	 Angielskiego	 dla	

uczniów	szkół	gimnazjalnych	„PROVE	YOUR	ENGLISH”;
•	 laureat	 Ogólnopolskiej	 Olimpiady	 Przedmiotowej	 z	 Języka	 Angiel-

skiego	„Olimpus”	–	sesja	wiosenna;
•	 II	miejsce	drużynowo	w	finale	powiatu	Piłki	Nożnej	Chłopców	Śląskiej	

Ligi	Orlików.
katarZyna domaGalska – Zespół szkół w skrzyszowie
•	 finalistka	Konkursu	Przedmiotowego	z	Wiedzy	o	Społeczeństwie	dla	

uczniów	gimnazjów	woj.	śląskiego	w	roku	szkolnym	2012/2013;
•	 III	 miejsce	 zespołowo	 w	 Międzyszkolnym	 Konkursie	 Historycznym	

pod	patronatem	Starosty	Powiatu	Wodzisławskiego.
katarZyna karWot – Zespół szkół w skrzyszowie
•	 finalistka	Konkursu	Przedmiotowego	z	Biologii	dla	uczniów	gimna-

zjów	województwa	śląskiego	w	roku	szkolnym	2012/2013.
anna leŚniak – Zespół szkół w skrzyszowie
•	 III	miejsce	wśród	dziewcząt	w	Powiatowych	Rozgrywkach	Szkół	Gim-

nazjalnych	w	Szachach;
•	 I	miejsce	wśród	dziewcząt	w	Rejonowych	Rozgrywkach	Szkół	Gimna-

zjalnych	w	Szachach.
karolina PaWlas – Zespół szkół w skrzyszowie
•	 I	 miejsce	 w	 IV	 Powiatowym	 Festiwalu	 Piosenki	 Angielskiej	 „SING	

ALONG”	w	kategorii	soliści;
•	 I	miejsce	drużynowo	w	Finale	Powiatowych	Zawodów	Piłki	Ręcznej	

Dziewcząt.
monika Piórecka – Zespół szkół w skrzyszowie
•	 II	miejsce	w	grupie	gimnazja	w	Powiatowym	Konkursie	Plastycznym	

„Zapobiegajmy	pożarom”;
•	 II	miejsce	w	grupie	gimnazja	w	Wojewódzkim	Konkursie	Plastycznym	

„Zapobiegajmy	pożarom”	w	2013	roku.
anna stręk – Zespół szkół w skrzyszowie
•	 I	miejsce	w	eliminacjach	wojewódzkich	Ogólnopolskiego	Konkursu	

Plastycznego	„Zapobiegajmy	pożarom”	w	2012	roku.
klaudia cZaPka – Zespół szkół w skrzyszowie
•	 III	miejsce	w	eliminacjach	wojewódzkich	Ogólnopolskiego	Konkursu	

Plastycznego	„Zapobiegajmy	pożarom”	w	2012	roku;
•	 III	miejsce	w	tańcu	na	Mistrzostwach	Polski	w	kategorii	Modern	(ze-

spół	Miraż);
•	 V	 miejsce	 w	 tańcu	 na	 Mistrzostwach	 Polski	 w	 kategorii	 Jazz	 Dance	

(zespół	Miraż);
•	 I	miejsce	drużynowo	w	Finale	Powiatowych	Zawodów	Piłki	Ręcznej	

Dziewczyn.

Ponadto w trakcie sesji podjęto uchwały w następujących 
sprawach:
•	 nadania tytułu honorowego obywatela Gminy Godów (dwie 

uchwały);
Rada Gminy powyższymi Uchwałami nadała tytuły Honorowych Oby-
wateli Gminy Godów Panu Marianowi Hudkowi oraz Panu Józefowi Mu-
siołowi. 

•	 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego;
W 21 dniu marca 2013 roku radny Gminy Godów Pan Bruno Pyrchała zło-
żył pismo o rezygnacji z funkcji radnego Rady Gminy Godów. Zgodnie 
z art. 190 ustawy „Ordynacja Wyborcza…” wygaśnięcie mandatu rad-
nego następuje wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu , a fakt ten 
stwierdza Rada w drodze uchwały, najpóźniej w 3 miesiące od wystąpie-
nia przyczyny wygaśnięcia mandatu.

•	 Zasad udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budże-
tu Gminy Godów z zakresu ochrony środowiska. 

W 27 dniu cZerWca 2013 roku odbyła się kolejna 
sesja rady Gminy GodóW

Zgodnie z ustawą o Finansach Publicznych w ostatnich dniach 
czerwca odbywają się w gminach sesje tzw. absolutoryjne. XXXV 
sesja w naszej gminie miała szczególny charakter z uwagi na to, iż 
w pierwszej części podejmowaliśmy uchwałę w sprawie udziele-
nia absolutorium Wójtowi Gminy Godów.

Uchwała	absolutoryjna	została	poprzedzona:
	– sprawozdaniem	z	wykonania	budżetu	gminy	za	2012	r.	wraz	z	infor-
macją	o	stanie	mienia,
	– opinią	Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	w	Katowicach	do	sprawoz-
dania	wójta	za	2012	rok,
	– przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 
2012 rok,
	– uchwałą	Komisji	Rewizyjnej	w	sprawie	wniosku	o	udzielenie	absolu-
torium	Wójtowi	Gminy	Godów	za	2012	rok,
	– uchwałą	Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	w	sprawie	zaopiniowania	
wniosku	Komisji	Rewizyjnej	Rady	Gminy	Godów.

uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
Godów:
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok 2012, spra-
wozdaniem Wójta Gminy Godów z wykonania budżetu za 2012 rok, in-
formacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, opinią 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz wnioskiem Komisji 
Rewizyjnej, Rada Gminy Godów udzieliła Wójtowi Gminy – Panu Ma-
riuszowi Adamczykowi – absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
za rok 2012. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych obecnych na 
sesji.

W drugiej części sesji podjęto uchwały w następujących spra-
wach:
•	 Zmian w budżecie Gminy Godów na 2013 rok;
•	 określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin za-

jęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodo-
wych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych 
przez Gminę Godów;
Organ prowadzący szkołę określa tygodniowy obowiązek wymiaru go-
dzin pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych 
w drodze uchwały.

•	 Poparcia apelu rady miejskiej Wodzisławia Śląskiego dotyczą-
cego umożliwienia podjęcia czynności zmierzających do przy-
gotowania dokumentacji budowlano-wykonawczej dla przed-
sięwzięcia pn. „budowa drogi Głównej Południowej na terenie 
miast rydułtów, Pszowa, Wodzisławia Śląskiego oraz gmin Go-
dowa i mszany;

•	 Poparcie apelu rady Gminy mszana;
W związku ze wstrzymaniem prac związanych z oddaniem do eksplo-
atacji mostu w Mszanie, a skierowanie ruchu drogowego tymczaso-
wym połączeniem autostradowego odcinka od węzła w Świerklanach 
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•	 II	miejsce	w	powiatowym	konkursie	z	okazji	95.	rocznicy	odzyskania	
niepodległości.

mikołaj Wodecki – Zespół szkół w Gołkowicach
•	 finalista	Wojewódzkiego	Konkursu	Przedmiotowego	z	Matematyki;
•	 laureat	Ogólnopolskiego	Konkursu	Matematycznego	„Galileo”.
raFał kłosek – Zespół szkół w Gołkowicach
•	 finalista	Wojewódzkiego	Konkursu	Przedmiotowego	z	Biologii;
•	 I	miejsce	w	etapie	powiatowym	XII	Konkursu	Wiedzy	Biblijnej.
anna Walter – Zespół szkół w Gołkowicach
•	 II	miejsce	w	Powiatowym	Konkursie	Literackim	„Złoty	Wawrzyn”.
drużyna dZieWcZąt W tenisie stołoWym – Zespół szkół 
w Gołkowicach
•	 I	miejsce	w	Rejonowym	Turnieju	Tenisa	Stołowego	i	awans	do	Finału	

Wojewódzkiego	Gimnazjady.
aGniesZka kraWcZyk – Zespół szkół w skrzyszowie
•	 finalistka	 Konkursu	 Przedmiotowego	 z	 Języka	 Angielskiego	 dla	

uczniów	gimnazjów	woj.	śląskiego	w	roku	szkolnym	2012/2013;
•	 II	 miejsce	 w	 IV	 Powiatowym	 Konkursie	 Języka	 Angielskiego	 dla	

uczniów	szkół	gimnazjalnych	„PROVE	YOUR	ENGLISH”;
•	 III	miejsce	w	kategorii	proza	dla	gimnazjum	w	XII	Powiatowym	Prze-

glądzie	 Twórczości	 Literackiej	 Dzieci	 i	 Młodzieży	 „Złoty	 Wawrzyn”	
2013;

•	 Laureatka	ogólnopolskiej	olimpiady	przedmiotowej	z	języka	angiel-
skiego	„Olimpus”	–	sesja	wiosenna.

PrZemysłaW PoPek – Zespół szkół w skrzyszowie
•	 finalista	 Konkursu	 Przedmiotowego	 z	 języka	 Angielskiego	 dla	

uczniów	gimnazjów	woj.	śląskiego	w	roku	szkolnym	2012/2013;
•	 III	 miejsce	 w	 IV	 Powiatowym	 Konkursie	 Języka	 Angielskiego	 dla	

uczniów	szkół	gimnazjalnych	„PROVE	YOUR	ENGLISH”;
•	 laureat	 Ogólnopolskiej	 Olimpiady	 Przedmiotowej	 z	 Języka	 Angiel-

skiego	„Olimpus”	–	sesja	wiosenna;
•	 II	miejsce	drużynowo	w	finale	powiatu	Piłki	Nożnej	Chłopców	Śląskiej	

Ligi	Orlików.
katarZyna domaGalska – Zespół szkół w skrzyszowie
•	 finalistka	Konkursu	Przedmiotowego	z	Wiedzy	o	Społeczeństwie	dla	

uczniów	gimnazjów	woj.	śląskiego	w	roku	szkolnym	2012/2013;
•	 III	 miejsce	 zespołowo	 w	 Międzyszkolnym	 Konkursie	 Historycznym	

pod	patronatem	Starosty	Powiatu	Wodzisławskiego.
katarZyna karWot – Zespół szkół w skrzyszowie
•	 finalistka	Konkursu	Przedmiotowego	z	Biologii	dla	uczniów	gimna-

zjów	województwa	śląskiego	w	roku	szkolnym	2012/2013.
anna leŚniak – Zespół szkół w skrzyszowie
•	 III	miejsce	wśród	dziewcząt	w	Powiatowych	Rozgrywkach	Szkół	Gim-

nazjalnych	w	Szachach;
•	 I	miejsce	wśród	dziewcząt	w	Rejonowych	Rozgrywkach	Szkół	Gimna-

zjalnych	w	Szachach.
karolina PaWlas – Zespół szkół w skrzyszowie
•	 I	 miejsce	 w	 IV	 Powiatowym	 Festiwalu	 Piosenki	 Angielskiej	 „SING	

ALONG”	w	kategorii	soliści;
•	 I	miejsce	drużynowo	w	Finale	Powiatowych	Zawodów	Piłki	Ręcznej	

Dziewcząt.
monika Piórecka – Zespół szkół w skrzyszowie
•	 II	miejsce	w	grupie	gimnazja	w	Powiatowym	Konkursie	Plastycznym	

„Zapobiegajmy	pożarom”;
•	 II	miejsce	w	grupie	gimnazja	w	Wojewódzkim	Konkursie	Plastycznym	

„Zapobiegajmy	pożarom”	w	2013	roku.
anna stręk – Zespół szkół w skrzyszowie
•	 I	miejsce	w	eliminacjach	wojewódzkich	Ogólnopolskiego	Konkursu	

Plastycznego	„Zapobiegajmy	pożarom”	w	2012	roku.
klaudia cZaPka – Zespół szkół w skrzyszowie
•	 III	miejsce	w	eliminacjach	wojewódzkich	Ogólnopolskiego	Konkursu	

Plastycznego	„Zapobiegajmy	pożarom”	w	2012	roku;
•	 III	miejsce	w	tańcu	na	Mistrzostwach	Polski	w	kategorii	Modern	(ze-

spół	Miraż);
•	 V	 miejsce	 w	 tańcu	 na	 Mistrzostwach	 Polski	 w	 kategorii	 Jazz	 Dance	

(zespół	Miraż);
•	 I	miejsce	drużynowo	w	Finale	Powiatowych	Zawodów	Piłki	Ręcznej	

Dziewczyn.

Ponadto w trakcie sesji podjęto uchwały w następujących 
sprawach:
•	 nadania tytułu honorowego obywatela Gminy Godów (dwie 

uchwały);
Rada Gminy powyższymi Uchwałami nadała tytuły Honorowych Oby-
wateli Gminy Godów Panu Marianowi Hudkowi oraz Panu Józefowi Mu-
siołowi. 

•	 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego;
W 21 dniu marca 2013 roku radny Gminy Godów Pan Bruno Pyrchała zło-
żył pismo o rezygnacji z funkcji radnego Rady Gminy Godów. Zgodnie 
z art. 190 ustawy „Ordynacja Wyborcza…” wygaśnięcie mandatu rad-
nego następuje wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu , a fakt ten 
stwierdza Rada w drodze uchwały, najpóźniej w 3 miesiące od wystąpie-
nia przyczyny wygaśnięcia mandatu.

•	 Zasad udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budże-
tu Gminy Godów z zakresu ochrony środowiska. 

W 27 dniu cZerWca 2013 roku odbyła się kolejna 
sesja rady Gminy GodóW

Zgodnie z ustawą o Finansach Publicznych w ostatnich dniach 
czerwca odbywają się w gminach sesje tzw. absolutoryjne. XXXV 
sesja w naszej gminie miała szczególny charakter z uwagi na to, iż 
w pierwszej części podejmowaliśmy uchwałę w sprawie udziele-
nia absolutorium Wójtowi Gminy Godów.

Uchwała	absolutoryjna	została	poprzedzona:
	– sprawozdaniem	z	wykonania	budżetu	gminy	za	2012	r.	wraz	z	infor-
macją	o	stanie	mienia,
	– opinią	Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	w	Katowicach	do	sprawoz-
dania	wójta	za	2012	rok,
	– przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 
2012 rok,
	– uchwałą	Komisji	Rewizyjnej	w	sprawie	wniosku	o	udzielenie	absolu-
torium	Wójtowi	Gminy	Godów	za	2012	rok,
	– uchwałą	Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	w	sprawie	zaopiniowania	
wniosku	Komisji	Rewizyjnej	Rady	Gminy	Godów.

uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
Godów:
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok 2012, spra-
wozdaniem Wójta Gminy Godów z wykonania budżetu za 2012 rok, in-
formacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, opinią 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz wnioskiem Komisji 
Rewizyjnej, Rada Gminy Godów udzieliła Wójtowi Gminy – Panu Ma-
riuszowi Adamczykowi – absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
za rok 2012. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych obecnych na 
sesji.

W drugiej części sesji podjęto uchwały w następujących spra-
wach:
•	 Zmian w budżecie Gminy Godów na 2013 rok;
•	 określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin za-

jęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodo-
wych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych 
przez Gminę Godów;
Organ prowadzący szkołę określa tygodniowy obowiązek wymiaru go-
dzin pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych 
w drodze uchwały.

•	 Poparcia apelu rady miejskiej Wodzisławia Śląskiego dotyczą-
cego umożliwienia podjęcia czynności zmierzających do przy-
gotowania dokumentacji budowlano-wykonawczej dla przed-
sięwzięcia pn. „budowa drogi Głównej Południowej na terenie 
miast rydułtów, Pszowa, Wodzisławia Śląskiego oraz gmin Go-
dowa i mszany;

•	 Poparcie apelu rady Gminy mszana;
W związku ze wstrzymaniem prac związanych z oddaniem do eksplo-
atacji mostu w Mszanie, a skierowanie ruchu drogowego tymczaso-
wym połączeniem autostradowego odcinka od węzła w Świerklanach 
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do węzła w Mszanie objazdem drogami wojewódzkimi jest niepokojące, 
w związku z tym poparcie Rady Gminy Mszana w sprawie przyśpieszenia 
prac nad oddaniem do użytku odcinka Autostrady A-1 od węzła w Świer-
klanach do węzła w Mszanie jest zasadne. 

•	 Zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Podbucze;

W	 trakcie	 sesji	 miało	 miejsce	 wręczenie	 Listu	 Gratulacyjnego	
uczniowi	 Zespołu	 Szkół	 Technicznych	 w	 Wodzisławiu	 Śl.,	 mieszkań-
cowi	naszej	gminy	Pawłowi Pieczce.	Paweł	Pieczka	w	bieżącym	roku	
szkolnym	został	Laureatem	XXVI	Olimpiady	Wiedzy	i	Umiejętności	Bu-
dowlanych	w	Nowym	Sączu.	W	centralnej	olimpiadzie	brało	udział	82	
uczniów	 z	 49	szkół	 budowlanych	 z	 całej	 Polski.	 Udział	 w	 centralnym	
finale	 jest	 prawdziwym	 uczniowskim	 sukcesem.	 Jeszcze	 raz,	 Panie	
Pawle,	ogromne	gratulacje	i	szacunek.

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

inFoRmacJa PcPR
Powiatowe	 Centrum	 Pomocy	 Rodzinie	 w	 Wodzisławiu	 Śl.	 udziela	

mieszkańcom	Powiatu	informacji	o	prawach	i	uprawnieniach.	
W	każdy	wtorek	w	godzinach	od	13.45	do	19.00	specjalista	terapii	

uzależnień	p.	Biernacik-Stary	udziela	poradnictwa	w	zakresie	proble-
mów	alkoholowych,	przemocy	w	rodzinie	lub	problemów	wychowaw-
czych.

W	1.	2.	i	3.	czwartek	miesiąca	w	godzinach	od	1530	do	1830	poradnic-
twa	udziela	psycholog	M.	Obodzińska.	

Ze	względów	organizacyjnych	wskazane	jest	wcześniejsze	ustalenie	
terminu	telefonicznie	–	pod	numerem	32	455	14	30.

Michał Kozielski

Zgodnie	 z	 ustawą	 o	 utrzymaniu	 czystości	 i	 porządku	 w	 gminach	
wszyscy	mieszkańcy	zostali	zobligowani	do	selektywnej	zbiórki	odpa-
dów	 komunalnych,	 jednak	 nie	 zawsze	 wiadomo	 jak	 z	 nimi	 postępo-
wać,	dlatego	też	poniżej	zamieszczamy	przykład	segregacji	poszcze-
gólnych	odpadów.

Plastik i metal
DO WORKA O KOlORZe żółtyM nAleży WRZUcAć:

•	 zgniecione	butelki	PET,	butelki	po	napojach,
•	 opakowania	po	śmietanie,	deserach,	jogurtach,
•	 pojemniki	plastikowe	po	szamponach,	mydłach	w	płynie,
•	 butelki	po	środkach	czystości,	z	wyłączeniem	środków	silnie	tok-

sycznych,
•	 plastikowe	kubki,	torebki,	zakrętki,	woreczki	i	reklamówki,
•	 plastikowe	opakowania	wielokrotnego	użytku	do	żywności,
•	 puszki	po	napojach	i	konserwach	(oczyszczone),
•	 metalowe	kapsle	i	zakrętki,
•	 zużyte	metalowe	garnki,	narzędzia,	drobny	złom,
•	 metale	kolorowe,
•	 kartony	po	sokach,	mleku,	tzw.	odpad	wielomateriałowy;

Natomiast	nie	należy	wrzucać:
	– zabawek,	sprzętu	AGD,
	– styropianu,
	– butelek	plastikowych	z	zawartością,
	– butelek	plastikowych	zabrudzonych	różnego	typu	olejami,
	– opakowań	plastikowych	po	lekarstwach,
	– baterii,
	– puszek	po	farbach	i	lakierach,
	– sprzętu	elektronicznego	i	elektrycznego,
	– opakowań	metalowych	po	aerozolach.

PaPier
DO WORKA O KOlORZe niebieskiM nAleży WRZUcAć:

•	 czyste	kartony	i	tektury,
•	 gazety	i	kolorowe	czasopisma,	katalogi,	foldery,	itp.,
•	 książki	w	miękkich	okładkach,
•	 zeszyty,	papier	biurowy,
•	 papier	pakowy;

Natomiast	nie	należy	wrzucać:
	– papieru	zabrudzonego	i	zatłuszczonego,
	– papieru	w	połączeniu	z	innymi	materiałami,

	– kartonów	po	sokach,	mleku,	tzw.	odpadu	wielomateriałowego,
	– papieru	faksowego,
	– tapet,	worków	po	materiałach	budowlanych,
	– kalki	technicznej,	kopii	rachunków,	faktur,
	– higienicznych	odpadów	papierowych.

sZkło
DO WORKA O KOlORZe zielonyM nAleży WRZUcAć:

•	 butelki	szklane,
•	 słoiki,	pojemniki	szklane,
•	 opakowania	szklane	po	kosmetykach;

Natomiast	nie	należy	wrzucać:
	– szkła	budowlanego	typu	szyby	z	okien,	szkło	zbrojone,
	– luster,
	– lamp	samochodowych,	reflektorów,
	– ceramiki,	fajansu,	wazonów,	talerzy,
	– szkła	optycznego,
	– szkła	z	odpadów	medycznych,
	– lamp	fluorescencyjnch,	rtęciowych,	itp.,
	– kryształów.

odPady biodeGradoWalne
DO WORKA O KOlORZe bRązoWyM nAleży WRZUcAć:

•	 ściętą	trawę,	liście,	gałęzie	drzew,
•	 pozostałości	z	żywności	pochodzenia	roślinnego,
•	 odpady	po	owocach	i	warzywach,
•	 skorupki	z	jajek,
•	 zniszczone	rośliny	i	zwiędłe	kwiaty;

Natomiast	nie	należy	wrzucać:
	– odchodów	zwierzęcych,
	– podściółki	po	zwierzętach	domowych,
	– zainfekowanych	chorobowo	roślin.

odPady WielkoGabarytoWe
ZBIeRAne DWA RAZy W ROKU:

•	 meble,	dywany,	wykładziny,
•	 sprzęt	AGD	i	RTV,	lampy,	
•	 okna,	drzwi,
•	 armatura	sanitarna,
•	 opony.

Tadeusz Spień
Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska

i Gospodarki Komunalnej 
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HaRmonogRam wywozu 
odPadów komunalnycH 

na 2013 Rok
SKRZYSZóW

miesiąc dzień miesiąc dzień

maj 	------- wrzesień 5,	19
czerwiec 	------- październik 3,	17

lipiec 4,	18 listopad 7,	21
sierpień 1,	17,	29 grudzień 5,	19

WORKI	–	odpad	segregowany:
	

VII-15,	VIII-19,	IX-16,	X-21,	XI-18,	XII-16

GOłKOWICE
miesiąc dzień miesiąc dzień

maj 	------- wrzesień 10,	24
czerwiec ------- październik 8,	22

lipiec 9,	23 listopad 12,	26
sierpień 13,	27 grudzień	 10,	28

WORKI	–	odpad	segregowany:
	

VII-1,
	

VIII-5,
	

IX-2,
	

X-7,
	

XI-4,
	

XII-2

PODBUCZE
miesiąc dzień miesiąc dzień

maj 	------- wrzesień 12,	26
czerwiec ------- październik 10,	24

lipiec 11,	25 listopad 14,	28
sierpień 8,	22 grudzień 12,	31

WORKI	–	odpad	segregowany:	VII-16,	VIII-20,	IX-17,	X-15,	XI-19,	XII-17

	SKRBEńSKO
miesiąc dzień miesiąc dzień

maj ------- wrzesień 3,	17
czerwiec ------- październik 1,	15,	29

lipiec 2,	16,	30 listopad 5,	19
sierpień 6,	20 grudzień 3,	17,	31

WORKI	–	odpad	segregowany:	VII-16,	VIII-20,	IX-17,	X-15,	XI-19,	XII-17

KROSTOSZOWICE
miesiąc dzień miesiąc dzień

maj ------- wrzesień 12,	26
czerwiec ------- październik 10,	24

lipiec 11,	25 listopad 14,	28
sierpień 8,	22 grudzień 12,	31

WORKI	–	odpad	segregowany:	VII-16,	VIII-20,	IX-17,	X-15,	XI-19,	XII-17

łAZISKA
miesiąc dzień miesiąc dzień

maj 	------- wrzesień 4,	18
czerwiec --------- październik 2,	16

lipiec 3,	17 listopad 6,	20
sierpień 7,	21 grudzień 4,	18

WORKI	 –	 odpad	 segregowany:	 VII-9,	 VIII-13,	 IX-10,	 X-8,	 XI-12,	 XII-10

GODóW
miesiąc dzień miesiąc dzień

maj ------- wrzesień 4,	18
czerwiec ------- październik 2,	16

lipiec 3,	17 listopad 6,	20
sierpień 7,	21 grudzień 4,	18

WORKI	–	odpad	segregowany:
	

VII-8,
	

VIII-12,
	

IX-9,
	

X-14,
	

XI-9,
	

XII-9

ZBIÓRKA ODPADÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH 

– GMINA GODÓW 2013/2014
2013 2014 2014

GOłKOWICE 30.09. 18.04. 30.09.

GODóW 18.09. 17.04. 17.09.

SKRZYSZóW 06.09. 19.04. 29.09.

KROSTOSZOWICE 20.09. 09.04. 19.09.

łAZISKA 19.09. 04.04. 18.09.

SKRBEńSKO 20.09. 09.04. 19.09.

PODBUCZE 20.09. 09.04. 19.09.

zbióRka azbeSTu  
w gminie godów

Urząd	 Gminy	 Godów	 informuje,	 że	 można	 składać	 deklaracje	 na	
włączenie	do	zadania	pn.	„Rozbiórka,	transport	i	utylizacja	azbestu	na	
terenie	Gminy	Godów”	celem	pozyskania	dotacji	do	wymiany	eterni-
towego	pokrycia	dachowego	w	2014	roku.	Dotacja	będzie	obejmowa-
ła	pokrycie	kosztów	demontażu,	zbiórki,	transportu	i	utylizacji	azbestu	
w	wysokości	do	800,00	zł	za	tonę.

Deklaracja	powinna	zawierać:

•	 imię,	nazwisko,	miejsce	zamieszkania	właściciela	budynku	i	tel.	kon-
taktowy;

•	 rodzaj	budynku	(mieszkalny,	gospodarczy),	jego	adres	oraz	nr	działki	
ewidencyjnej,	na	której	znajduje	się	remontowany	budynek;

•	 rodzaj	eternitu	(falisty,	płaski);
•	 orientacyjną	powierzchnię	dachu	pokrytą	eternitem;
•	 planowany	termin	wymiany	pokrycia	(miesiąc);
•	 rodzaj	nowego	pokrycia	dachowego.

Deklaracje	są	do	pobrania	w	Urzędzie	Gminy	Godów	w	Referacie	
Inwestycji,	Ochrony	Środowiska	 i	Gospodarki	Komunalnej	 i	należy	 je	
składać	w	siedzibie	Urzędu	Gminy	w	terminie	od	1	do	31	lipca	2013	r.

Zbigniew Prucnal
Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska

i Gospodarki Komunalnej

zamówienia Publiczne
1.	 21	maja	2013	r.	podpisano	umowę	na	remont	cząstkowy	dróg	gmin-

nych	z	firmą	STRADA	Maciej	Zdziebło	z	siedzibą	w	Jastrzębiu-Zdroju	
ul.	Gagarina	132	c,	44-268	Jastrzębie-Zdrój,	za	cenę	68.895,74	zł	brutto.

2.	 07	czerwca	2013	r.	podpisano	umowę	na	budowę	sali	gimnastycznej	
z	 oddziałami	 przedszkolnymi	 oraz	 termomodernizację	 Szkoły	 Pod-
stawowej	w	Godowie	z	Przedsiębiorstwem	Budowlanym	Emil	Han-
slik	z	siedzibą	w	Samborowicach	ul.	Długa	4a,	za	cenę	5.710.951,52	
zł	brutto.

3.	 24	czerwca	2013	r.	podpisano	umowę	na	świadczenie	usługi	w	za-
kresie	odbioru	i	zagospodarowania	odpadów	komunalnych	od	wła-
ścicieli	nieruchomości	położonych	na	terenie	Gminy	Godów	z	Kon-
sorcjum	Firm:	A.S.A.	Eko	Polska	Sp.	z	o.o.	z	siedzibą	w	Zabrzu	przy	ul.	
Lecha	10	oraz	Zakład	Oczyszczania	Miasta	Tros-eko	Sp.	z	o.o.	z	siedzi-
bą	w	Ustroniu	przy	ul.	Bażantów	17,	za	cenę	1.185.840,00	zł	brutto.

Barbara Banko
Referat Funduszy Zewnętrznych

i Zamówień Publicznych
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HaRmonogRam wywozu 
odPadów komunalnycH 

na 2013 Rok
SKRZYSZóW

miesiąc dzień miesiąc dzień

maj 	------- wrzesień 5,	19
czerwiec 	------- październik 3,	17

lipiec 4,	18 listopad 7,	21
sierpień 1,	17,	29 grudzień 5,	19

WORKI	–	odpad	segregowany:
	

VII-15,	VIII-19,	IX-16,	X-21,	XI-18,	XII-16

GOłKOWICE
miesiąc dzień miesiąc dzień

maj 	------- wrzesień 10,	24
czerwiec ------- październik 8,	22

lipiec 9,	23 listopad 12,	26
sierpień 13,	27 grudzień	 10,	28

WORKI	–	odpad	segregowany:
	

VII-1,
	

VIII-5,
	

IX-2,
	

X-7,
	

XI-4,
	

XII-2

PODBUCZE
miesiąc dzień miesiąc dzień

maj 	------- wrzesień 12,	26
czerwiec ------- październik 10,	24

lipiec 11,	25 listopad 14,	28
sierpień 8,	22 grudzień 12,	31

WORKI	–	odpad	segregowany:	VII-16,	VIII-20,	IX-17,	X-15,	XI-19,	XII-17

	SKRBEńSKO
miesiąc dzień miesiąc dzień

maj ------- wrzesień 3,	17
czerwiec ------- październik 1,	15,	29

lipiec 2,	16,	30 listopad 5,	19
sierpień 6,	20 grudzień 3,	17,	31

WORKI	–	odpad	segregowany:	VII-16,	VIII-20,	IX-17,	X-15,	XI-19,	XII-17

KROSTOSZOWICE
miesiąc dzień miesiąc dzień

maj ------- wrzesień 12,	26
czerwiec ------- październik 10,	24

lipiec 11,	25 listopad 14,	28
sierpień 8,	22 grudzień 12,	31

WORKI	–	odpad	segregowany:	VII-16,	VIII-20,	IX-17,	X-15,	XI-19,	XII-17

łAZISKA
miesiąc dzień miesiąc dzień

maj 	------- wrzesień 4,	18
czerwiec --------- październik 2,	16

lipiec 3,	17 listopad 6,	20
sierpień 7,	21 grudzień 4,	18

WORKI	 –	 odpad	 segregowany:	 VII-9,	 VIII-13,	 IX-10,	 X-8,	 XI-12,	 XII-10

GODóW
miesiąc dzień miesiąc dzień

maj ------- wrzesień 4,	18
czerwiec ------- październik 2,	16

lipiec 3,	17 listopad 6,	20
sierpień 7,	21 grudzień 4,	18

WORKI	–	odpad	segregowany:
	

VII-8,
	

VIII-12,
	

IX-9,
	

X-14,
	

XI-9,
	

XII-9

ZBIÓRKA ODPADÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH 

– GMINA GODÓW 2013/2014
2013 2014 2014

GOłKOWICE 30.09. 18.04. 30.09.

GODóW 18.09. 17.04. 17.09.

SKRZYSZóW 06.09. 19.04. 29.09.

KROSTOSZOWICE 20.09. 09.04. 19.09.

łAZISKA 19.09. 04.04. 18.09.

SKRBEńSKO 20.09. 09.04. 19.09.

PODBUCZE 20.09. 09.04. 19.09.

zbióRka azbeSTu  
w gminie godów

Urząd	 Gminy	 Godów	 informuje,	 że	 można	 składać	 deklaracje	 na	
włączenie	do	zadania	pn.	„Rozbiórka,	transport	i	utylizacja	azbestu	na	
terenie	Gminy	Godów”	celem	pozyskania	dotacji	do	wymiany	eterni-
towego	pokrycia	dachowego	w	2014	roku.	Dotacja	będzie	obejmowa-
ła	pokrycie	kosztów	demontażu,	zbiórki,	transportu	i	utylizacji	azbestu	
w	wysokości	do	800,00	zł	za	tonę.

Deklaracja	powinna	zawierać:

•	 imię,	nazwisko,	miejsce	zamieszkania	właściciela	budynku	i	tel.	kon-
taktowy;

•	 rodzaj	budynku	(mieszkalny,	gospodarczy),	jego	adres	oraz	nr	działki	
ewidencyjnej,	na	której	znajduje	się	remontowany	budynek;

•	 rodzaj	eternitu	(falisty,	płaski);
•	 orientacyjną	powierzchnię	dachu	pokrytą	eternitem;
•	 planowany	termin	wymiany	pokrycia	(miesiąc);
•	 rodzaj	nowego	pokrycia	dachowego.

Deklaracje	są	do	pobrania	w	Urzędzie	Gminy	Godów	w	Referacie	
Inwestycji,	Ochrony	Środowiska	 i	Gospodarki	Komunalnej	 i	należy	 je	
składać	w	siedzibie	Urzędu	Gminy	w	terminie	od	1	do	31	lipca	2013	r.

Zbigniew Prucnal
Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska

i Gospodarki Komunalnej

zamówienia Publiczne
1.	 21	maja	2013	r.	podpisano	umowę	na	remont	cząstkowy	dróg	gmin-

nych	z	firmą	STRADA	Maciej	Zdziebło	z	siedzibą	w	Jastrzębiu-Zdroju	
ul.	Gagarina	132	c,	44-268	Jastrzębie-Zdrój,	za	cenę	68.895,74	zł	brutto.

2.	 07	czerwca	2013	r.	podpisano	umowę	na	budowę	sali	gimnastycznej	
z	 oddziałami	 przedszkolnymi	 oraz	 termomodernizację	 Szkoły	 Pod-
stawowej	w	Godowie	z	Przedsiębiorstwem	Budowlanym	Emil	Han-
slik	z	siedzibą	w	Samborowicach	ul.	Długa	4a,	za	cenę	5.710.951,52	
zł	brutto.

3.	 24	czerwca	2013	r.	podpisano	umowę	na	świadczenie	usługi	w	za-
kresie	odbioru	i	zagospodarowania	odpadów	komunalnych	od	wła-
ścicieli	nieruchomości	położonych	na	terenie	Gminy	Godów	z	Kon-
sorcjum	Firm:	A.S.A.	Eko	Polska	Sp.	z	o.o.	z	siedzibą	w	Zabrzu	przy	ul.	
Lecha	10	oraz	Zakład	Oczyszczania	Miasta	Tros-eko	Sp.	z	o.o.	z	siedzi-
bą	w	Ustroniu	przy	ul.	Bażantów	17,	za	cenę	1.185.840,00	zł	brutto.

Barbara Banko
Referat Funduszy Zewnętrznych

i Zamówień Publicznych

sprawy samorządowe 7maj / czerwiec 2013

SKRZYSZóW
miesiąc dzień miesiąc dzień miesiąc dzień

styczeń 2,	16,	30 maj 15,	29 wrzesień 4,	18
luty 6,	20 czerwiec 5,	21 październik 2,	16,	30

marzec 6,	20 lipiec 3,	17,	31 listopad 6,	20
kwiecień 3,	17,	30 sierpień 7,	21 grudzień 4,	18

WORKI	–	odpad	segregowany:	 I-20,	 II-17,	 III-17,	 IV-26,	 V-19,	 VI-16,	 VII-21,	 VIII-18,	 IX-15,	 X-20,	 XI-17,	 XII-15

GOłKOWICE
miesiąc dzień miesiąc dzień miesiąc dzień

styczeń 14,	28 maj 13,	27 wrzesień 9,	23
luty 11,	25 czerwiec 10,	24 październik 14,	28

marzec 11,	25 lipiec 8,	22 listopad 8,	25
kwiecień 8,	22 sierpień 12,	26 Grudzień	 9,	23

WORKI	–	odpad	segregowany:	 I-11,	 II-3,	 III-3,	 IV-7,	 V-5,	 VI-2,	 VII-7,	 VIII-4,	 IX-1,	 X-6,	 XI-3,	 XII-1

PODBUCZE
miesiąc dzień miesiąc dzień miesiąc dzień

styczeń 9,	23 maj 8,	22 wrzesień 11,	25
luty 13,	27 czerwiec 12,	26 październik 9,	23

marzec 13,	27 lipiec 10,	24 listopad 13,	27
kwiecień 10,	24 sierpień 14,	28 grudzień 11,	29

WORKI	–	odpad	segregowany:	 I-21,	 II-18,	 III-18,	 IV-15,	 V-20,	 VI-17,	 VII-15,	 VIII-19,	 IX-16,	 X-21,	 XI-18,	 XII-16

SKRBEńSKO
miesiąc dzień miesiąc dzień miesiąc dzień

styczeń 7,	21 maj 6,	20 wrzesień 2,	16,	30
luty 4,	18 czerwiec 3,	17 październik 7,	21

marzec 4,	18 lipiec 1,	15,	29 listopad 4,	18
kwiecień 1,	15,	29 sierpień 5,	19 grudzień 2,	16,	30

WORKI	–	odpad	segregowany:	 I-7,	 II-4,	 III-4,	 IV-1,	 V-6,	 VI-3,	 VII-1,	 VIII-5,	 IX-2,	 X-7,	 XI-4,	 XII-2

KROSTOSZOWICE
miesiąc dzień miesiąc dzień miesiąc dzień

styczeń 9,	23 maj 8,	22 wrzesień 11,	25
luty 13,	27 czerwiec 12,	26 październik 9,	23

marzec 13,	27 lipiec 10,	24 listopad 13,	27
kwiecień 10,	24 sierpień 14,	28 grudzień 11,	27

WORKI	–	odpad	segregowany:	 I-21,	 II-18,	 III-18,	 IV-15,	 V-20,	 VI-17,	 VII-15,	 VIII-19,	 IX-16,	 X-21,	 XI-18,	 XII-16

łAZISKA
miesiąc dzień miesiąc dzień miesiąc dzień

styczeń 4,	15,	29 maj 7,	21 wrzesień 3,	17
luty 5,	19 czerwiec 4,	18 październik 1,	15,	29

marzec 5,	19 lipiec 2,	16,	30 listopad 5,	19
kwiecień 2,	16,	30 sierpień 6,	20 grudzień 3,	17,	31

WORKI	–	odpad	segregowany:	 I-14,	 II-11,	 III-11,	 IV-8,	 V-	13,	 VI-10,	 VII-8,	 VIII-12,	 IX-9,	 X-14,	 XI-8,	 XII-9

GODóW
miesiąc dzień miesiąc dzień miesiąc dzień

styczeń 4,	15,	29 maj 7,	21 wrzesień 3,	17
luty 5,	19 czerwiec 4,	18 październik 1,	15,	29

marzec 5,	19 lipiec 2,	16,	30 listopad 5,	19
kwiecień 2,	16,	30 sierpień 6,	20 grudzień 3,	17,	31

WORKI	–	odpad	segregowany:	 I-13,	 II-10,	 III-10,	 IV-14,	 V-	12,	 VI-9,	 VII-14,	 VIII-11,	 IX-8,	 X-13,	 XI-10,	 XII-8

HaRmonogRam wywozu odPadów komunalnycH na 2014 Rok
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07	czerwca	br.Gmina	Godów	podpisała	umowę	na	realizację	inwe-
stycji	dwuzadaniowej	pn.:
1.	 Budowa	 sali	 gimnastycznej	 z	 odddziałami	 przedszkolnymi	 wraz	

z	instalacjami:	wod.-kan.,	kanalizacji	deszczowej,	c.o,	wentylacji,	me-
chanicznej,	elektrycznej,	dojściami,	dojazdami	 i	miejscami	postojo-
wymi	oraz	przebudową	kotłowni	na	paliwo	stałe	w	istniejącym	bu-
dynku	szkoły;	

2.	 Termomodernizacja	Szkoły	Podstawowej	w	Godowie	wraz	z	prze-
budową	instalacji	c.o,wod.-kan,	instalacji	elektrycznej,	odgromowej,	
dostosowaniem	budynku	do	wymagań	przepisów	ppoż.,	termomo-
dernizacji	ścian	zewnętrznych	oraz	dachu	z	uwzględnieniem	wymia-
ny	pokrycia	dachowego	oraz	częściowej	wymiany	stolarki	okiennej	
i	drzwiowej.

Budowa	prowadzona	jest	na	podstawie	decyzji	pozwolenia	na	bu-
dowę	nr	0176/13	z	27	dnia	lutego	2013	oraz	decyzji	nr	0050/13	z	18	dnia	
stycznia	2013r.

Termin	zakończenia	robót	(zgodnie	z	umową	zawartą	z	wykonaw-
cą):	do	14	sierpnia	2014	r.	W	roku	bieżącym,	zgodnie	z	harmonogra-
mem	rzeczowo-finansowym,	planuje	się	wykonać	stan	surowy	budyn-

inFoRmacJa PoczTy PolSkieJ
dotycZy dostarcZania listóW ZWykłych 

ekonomicZnych PrZeZ listonosZy

Zgodnie	 z	 art.	 40	 Ustawy	 z	 23	 dnia	 listopada	 2012	 r.	 Prawo	 Pocz-
towe	(Dz.	U.	Poz.	1529)	właściciel	lub	współwłaściciele	nieruchomości	
gruntowych,	na	których	znajduje	się	budynek	mieszkalny	lub	właści-
ciele	budynku	mieszkalnego	stanowiącego	odrębną	nieruchomość,	są	
obowiązani	umieścić	oddawczą	skrzynkę	pocztową.

Obowiązek	ten	realizowany	jest	poprzez	umieszczenie	oddawczej	
skrzynki	 pocztowej	 przed	 drzwiami	 wejściowymi	 do	 budynku	 lub	
w	ogólnie	dostępnej	części	nieruchomości,	np.	na	ogrodzeniu	posesji.

Monika Wojtek
Referat Organizacyjny, Spraw

Obywatelskich i Informatyki

nowa inweSTycJa w godowie

oTwaRcie ŚcieŻki edukacyJneJ

ku	sali,	prace	wykończeniowe	i	prace	związane	z	termomodernizacją	
szkoły	podstawowej	planowane	są	na	rok	2014.

Projektowany	 budynek	 składa	 się	 z	 jednokondygnacyjnej	 hali	
mieszczącej	salę	gimnastyczną	oraz	części	dwukondygnacyjnej	,	gdzie	
na	 dolnym	 poziomie	 zlokalizowano	 zaplecze	 higieniczno-sanitarne	
sali	gimnastycznej	,	na	górnym	poziomie	przedszkole	trzyoddziałowe	
wraz	z	kuchnią,	pomieszczeniami	socjalnymi	i	salą	integracyjną	z	do-
stępem	 z	 poziomu	 terenu.	 Budynek	 będzie	 wykonany	 w	 konstrukcji	
żelbetowo-murowanej	 oraz	 dachem	 w	 postaci	 dźwigarów  z	 drewna	
klejonego	 i	belek	stalowych	z	przekryciem	 z	   samonośnymi	 płytami	
kompozytowymi.

Lokalizacja	 obiektu	 sali:	 w	 bezpośrednim	 sąsiedztwie	 budynku	
szkoły	podstawowej	z	częściowym	wykorzystaniem	istniejących	fun-
damentów	 oraz	 z	 wykonaniem	 podziemnego	 ciągu	 komunikacyjne-
go.

Wykonawca	robót:	Przedsiębiorstwo	Budowlane	Emil	Hanslik	z	sie-
dzibą	w	Samborowicach	ul.	Długa	4a,	47-470	Samborowice.

Katarzyna Skrobak
Główny specjalista ds. inwestycji kubaturowych

26	czerwca	br.	odbyło	się	otwarcie	ścieżki	dendrologicznej	w	Kro-
stoszowicach,	 zrealizowanej	 w	 ramach	 zadania	 „Edukacyjne	 spotka-
nia	 z	 przyrodą	 –	 budowa	 ścieżki	 edukacyjnej	 dla	 dzieci	 i	 młodzieży	
z	terenu	LGD”	dofinansowanego	w	ramach	Działania	413	„Wdrażanie	
Lokalnych	 Strategii	 Rozwoju”	 w	 zakresie	 operacji	 odpowiadających	
warunkom	 przyznania	 pomocy	 w	 ramach	 Działania	 „Małe	 Projekty”	
objętego	Programem	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	na	lata	2007-2013.	
Ścieżka	składa	się	z	Witacza,	Leśnych	Cymbałów,	10	przystanków	za-
wierających	informacje	z	zakresu	wiedzy	przyrodniczej	ogólnej,	m.in.:	
fazy	życia	lasu,	układ	piętrowy	lasu,	użytkowanie	lasu	oraz	lekcja	den-
drologii.	 Otwarcia	 dokonał	 Wójt	 Gminy	 Godów.	 W	 otwarciu	 ścieżki	
udział	wzięli	uczniowie	ze	szkół	z	terenu	LGD,	którzy	wysłuchali	lekcji	
edukacyjnej	 na	 tematy	 przyrodnicze,	 mogli	 skorzystać	 z	 przejażdżki	
bryczką	oraz	z	grilla.

Aneta niemiec
Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych

Otwarcie ścieżki przez wójta M. Adamczyka
Lekcja dendrologii
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z życia gminy 9maj / czerwiec 2013

neSToRzy naSzeJ gminy

ema koPiec Ze skrZysZoWa
Jubilatka	 urodziła	 się	 28	 kwietnia	 1923	 roku	 w	 Skrzyszowie	 jako	

córka	Marty	zd.Sosna	i	Józefa	Mitków.	Dzieciństwo	i	młodość	spędziła	
wraz	z	rodzicami	oraz	czwórką	rodzeństwa	w	domu	przy	obecnej	uli-
cy	Zielonej.	Młodość	Emy	przypadła	na	trudne	lata	wojenne.	W	wieku	
18	 lat	 wyszła	 za	 mąż	 za	 Ludwika	 Kopca	 –	 mieszkańca	 tej	 samej	 wsi.	
Po	ślubie	państwo	młodzi	zamieszkali	u	Rodziców	Emy.	Niestety,	 ich	
szczęście	nie	trwało	długo,	gdyż	wkrótce	po	ślubie	Ludwik	został	wcie-
lony	 do	 wojska,	 z	 którego	 szczęśliwie	 powrócił	 w	 1946	 roku.	 W	 tym	
samym	roku	przeprowadzili	się	do	domu	rodzinnego	Ludwika	przy	uli-
cy	Powstańców	Śląskich,	gdzie	razem	z	teściami	prowadzili	niewielkie	
gospodarstwo	rolne.	Mąż	pracował	jako	górnik	w	KWK	Rymer	i	1	Maja.	
W	1947	roku	Ema	urodziła	ich	jedyną	córkę.	Po	paru	latach	wspólnego	
gospodarowania	wybudowali	dom	i	budynki	gospodarcze.	W	wieku	
71	lat	Jubilatka	została	wdową.	

Należy	podkreślić,	że	jest	osobą,	która	wiernie	towarzyszy	otacza-
jącej	Ją	rodzinie	prawie	we	wszystkich	poczynaniach,	wspierając	swą	
radą.	Jako	Babcia	i	Prababcia	zawsze	potrafi	stworzyć	w	domu	miłą	at-
mosferę	spokoju,	ciepła	i	miłości.	Do	tej	pory	zachowała	bystrość	umy-
słu,	pogodę	ducha	i	wielkie	poczucie	humoru.	Doczekała	się	wnuczki,	
wnuka	oraz	czterech	prawnuczek.

antonia oŚliZło Ze skrZysZoWa
Pani	 Antonia	 urodziła	 się	 14	 maja	 1923	r.	 w	 Skrzyszowie	 jako	 naj-

młodsza	z	siedmiorga	dzieci	Antoniego	i	Bernardy	Oślizło	zd.	Staszek.	
W	1946	roku	wyszła	za	mąż	za	Emila	–	też	Oślizło	–	ze	Skrzyszowa,	któ-
ry	umarł	bardzo	młodo,	bo	w	wieku	32	lat.	Jubilatka	całe	swoje	życie	
przepracowała	w	gospodarstwie.	Urodziła	troje	dzieci.	Najstarszy	syn	
Bernard	urodził	się	w	1947	r.,	później	w	1951	r.	Gerard,	który	w	wieku	
jednego	roku	zmarł.	Trzecim	dzieckiem	była	córka	Eryka,	która	urodzi-
ła	się	już	po	śmierci	ojca,	bo	w	1954	roku.	Pani	Antonia	miała	trudne	
i	ciężkie	życie.	Przez	parę	lat	jedynym	środkiem	utrzymania	była	praca	
na	 gospodarce.	 Dochowała	 się	 czterech	 wnuków	 i	 dwóch	 wnuczek,	
a	 także	ośmiorga	prawnuków.	Obecnie	mieszka	w	domu	córki	Eryki,	
która	się	nią	opiekuje.	Cała	rodzina	Tonki	Oślizło	mieszka	w	Skrzyszo-
wie,	jedynie	syn	Eryki	Marcin	mieszka	w	Gołkowicach.

Paulina sitek-koZieł Ze skrZysZoWa
Pani	Paulina	urodziła	się	18	czerwca	1923	roku	w	Skrzyszowie	jako	

córka	 Aleksandra	 i	 Anny.	 Wyszła	 za	 mąż	 za	 Piotra	 Kozła,	 lecz	 małżo-
nek	 już	zmarł	 i	 jest	wdową.	Jest	emerytowaną	pielęgniarką.	Mieszka	
w	Skrzyszowie	i	znajduje	sie	pod	opieką	rodziny.

WładysłaW surma Z GodoWa
Ja	Wilhelm	(Władysław)	Surma	urodziłem	sie	11	czerwca	1918	roku	

w	Godowie.	Jestem	synem	Alojzego	i	Franciszki,	pochodzę	z	rodziny	
robotniczej.	Zaznaczam,	że	ojciec	mój	był	Przewodniczącym	Komisji	
Plebiscytowej	z	ramienia	Polski	w	latach	1920-1921.	Uczęszczałem	do	
Szkoły	 Podstawowej	 w	 Godowie.	 Po	 ukończeniu	 szkoły	 pracowałem	
do	18.	roku	w	gospodarstwie	z	rodzicami.	Przez	dalsze	dwa	lata	praco-
wałem	na	PKP,	tam	zastała	mnie	wojna.	

W	czasie	okupacji	cała	moja	rodzina	zadeklarowała	przynależność	
do	Polski,	mając	tak	zwane	PP	i	z	tego	powodu	ojca	zwolniono	z	ko-
palni	i	zabrano	nam	dom.	Nie	otrzymywałem	żadnych	kartek	żywno-
ściowych	jak	i	ubraniowych.	Zostałem	przez	policję	niemiecką	zabrany	
z	 domu	 i	 wysłany	 do	 Niemiec	 na	 roboty.	 Zarabiałem	 niewiele,	 gdyż	
jako	Polak	potrącano	mi	15%	zarobku	i	nosiłem	literę	„P”.	Jesienią	1940	
roku	udało	mi	się	z	fabryki	zbiec,	ale	kiedy	przyjechałem	do	domu,	po-
licja	niemiecka	już	mnie	poszukiwała.	Ukrywałem	się	w	obcych	stodo-
łach.	Nie	mając	miejsca,	udałem	się	do	Blachowni	Śl.	 i	zacząłem	tam	
pracować.	Od	wybuchu	wojny	byłem	członkiem	ruchu	oporu.	Pracując	
w	Blachowni	Śl.,	miałem	możliwość	słuchania	radia	z	zagranicy	i	tymi	
wiadomościami	dzieliłem	się	z	robotnikami	z	Polski,	Czech	i	Słowacji.	
Wykonywaliśmy	roboty	dywersyjne.	Policja	niemiecka	robiła	obławy	
na	robotników	polskich,	którzy	nosili	„P”,	żeby	przeprowadzić	pobór	
do	wojska	niemieckiego.	Trzy	razy	miałem	szczęście	dzięki	kierowni-
kowi	budowy	kopalni	1	Maja,	który	mnie	ostrzegał.

Parę	miesięcy	później	wróciłem	ukradkiem	do	domu,	ale	zostałem	
przez	kogoś	zdradzony.	Przyszedł	po	mnie	człowiek	w	mundurze	SA	
i	zaprowadził	pod	eskortą	do	Urzędu	Gminy,	gdzie	siedziało	6	esesma-
nów.	Oświadczyli	mi,	że	mam	wybierać:	albo	Oświęcim,	albo	wojsko	
niemieckie.	Znalazłem	się	w	trudnej	sytuacji,	ponieważ	brat	mój,	który	
uciekł	z	niewoli	niemieckiej,	ukrywał	się	w	domu	i	za	namową	mojej	
matki,	która	obawiała	się	represji,	zgodziłem	się	iść	do	poboru.	W	listo-
padzie	1943	r.	zostałem	zaciągnięty	do	wojska.	Wziąłem	ślub	i	pięć	dni	
po	ślubie	już	byłem	w	wojsku.	Zostałem	wysłany	do	Francji.	Po	inwazji	
aliantów	w	Normandii	udało	mi	się	zbiec	do	Amerykanów.	We	wrze-
śniu	1944	r.	zgłosiłem	się	do	Wojska	Polskiego	i	zostałem	wysłany	do	
Anglii.

Po	wojnie	w	1947	r.	wróciłem	do	kraju	i	zacząłem	pracować	na	po-
czcie	jako	doręczyciel	wiejski.	Tam	przepracowałem	aż	do	roku	1970.	
Z	powodu	choroby	i	dwóch	operacji	stawów	biodrowych	nie	mogłem	
już	dłużej	pracować	i	przydzielono	mi	I	grupę	inwalidztwa.	

Mam	trzy	córki,	czworo	wnuków	i	sześcioro	prawnuków.

Gertruda tkocZ Ze skrbeŃska
Pani	Gertruda	urodziła	sie	30	maja	1923	roku	w	Skrbeńsku	jako	cór-

ka	 Jana	 i	 Marii	 Pająków.	 Wychowała	 troje	 dzieci.Mąż	 był	 kolejarzem.
Obecnie	Jubilatka	jest	wdową,	nadal	mieszka	w	Skrbeńsku	i	cieszy	się	
dobrym	zdrowiem.	Znajduje	się	pod	opieką	rodziny.	
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Piknik z PRzyRodĄ
9	maja	br.	na	terenach	rekreacyjnych	w	Krostoszowicach	przepro-

wadzono	akcję	sadzenia	drzewek.	Krostoszowicka	młodzież	pod	opie-
ką	dyrektora	szkoły	oraz	nauczycieli	przybyła	w	okolice	boiska	spor-
towego	ORLIK,	aby	posadzić	młode	drzewka.	Akcję	przeprowadzono	
z	inicjatywy	Wójta	Gminy	Godów	oraz	Spółki	Restrukturyzacji	Kopalń	
w	ramach	nasadzeń	zastępczych.	

Dla	zmęczonych	dzieci	w	nagrodę	przygotowano	poczęstunek.	Po-
moc	przy	grillowaniu	zaoferował	jan marcol	ze	Stowarzyszenia	Miło-
śników	i	Hodowców	Koni	MUSTANG	oraz	ks.	senior	jan bracik.	

Anna Brzemia

Sadzenie drzewek pod okiem nauczycielki

PeTRoVicke kolaČe

18	maja	gospodynie	z	KGW	Gołkowice	i	KGW	Godów	w	strojach	lu-
dowych	zawitały	do	naszych	czeskich	sąsiadów,	by	porównać	swoje	wy-
pieki	i	wziąć	udział	w	konkursie	pt.	„Petrovicke	kolače”	zorganizowanym	
w	disco	RETRO	w	czeskich	Piotrowicach.	Gospodarze	konkursu	przygo-
towali	na	tę	okazję	specjalny	program	artystyczny,	w	którym	uczestni-
cy	mogli	zobaczyć	popisy	mażoretek,	kowbojski	taniec	oraz	podziwiać	
taniec	disco	w	wykonaniu	tamtejszej	młodzieży.	Po	części	artystycznej	
komisja	udała	się	na	obrady,	w	czasie	których	musiała	wyłonić	zwycięz-
cę	konkursu	na	najlepszy	kołacz.	Polskie	gospodynie	upiekły	kołaczyki,	
babkę	cytrynową,	tradycyjną	babkę,	kołaczyki	babci	Irmy,	ciasto	rabar-
barowe,	sernik,	kołocz	z	jabłkami,	a	wszystko	to	według	przepisów	na-
szych	babć.	Po	długim	oczekiwaniu	poznaliśmy	zwycięskie	gospodynie:	
irenę Popek	z	Gołkowic	oraz	anielę banot z	Godowa.	

Katarzyna Dobisz

A. Banot i I. Popek – zwyciężczynie w konkursie wypieków

ło	się,	że	gimnazjaliści	nie	wymagają	hospitalizacji,	w	związku	z	czym	
zostali	 przewiezieni	 do	 miejsca	 ewakuacji.	 Tam	 zostali	 zgrupowani	
w	sali	gimnastycznej.	Uczestników	wypadku	poddano	bardziej	szcze-
gółowym	badaniom	lekarskim,	zmierzono	ciśnienie,	 tętno,	 tempera-
turę,	 zapewniono	 również	 pomoc	 psychologiczną	 oraz	 posługę	 du-
chowną.	Dzieci	miały	tam	zapewnione	zakwaterowanie	i	wyżywienie.

Informacja	o	zdarzeniu	z	udziałem	mieszkańców	gminy	Godów	zo-
stała	przekazana	do	urzędu	gminy,	gdzie	w	trybie	alarmowym	(apli-
kacyjnie)	zwołano	posiedzenie	GZZK.	Nastąpiła	szczegółowa	analiza	
sytuacji	oraz	identyfikacja	poszkodowanych.	Uzyskano	informację,	że	
gimnazjaliści	nie	odnieśli	poważniejszych	obrażeń	i	oczekują	w	punk-
cie	zbiórki	na	przewiezienie	do	domów.	W	związku	z	tym	Wójt	podjął	
decyzję	o	wykorzystaniu	autobusu	gminnego	w	celu	przeprowadze-
nia	 ewakuacji.	 Kierowca	 cezary skowroński niezwłocznie	 udał	 się	
na	wskazane	miejsce	po	odbiór	dzieci	–	uczestników	wypadku.	Około	
godz.	1200	dzieci	zostały	bezpiecznie	przewiezione	do	swoich	domów.

Poważnym	 utrudnieniem	 podczas	 prowadzenia	 ćwiczeń	 okazał	
się	ulewny	deszcz,	który	powodował	lokalne	podtopienia.	Zmusiło	to	
jednostki	straży	pożarnych	i	inne	służby	mundurowe	do	zaprzestania	
ćwiczeń	i	udziału	w	pompowaniu	wody	z	zalanych	posesji,	co	w	konse-
kwencji	doprowadziło	do	wcześniejszego	zakończenia	ćwiczeń.	Mimo	
to	udział	Gminy	Godów	w	manewrach	należy	ocenić	jako	udany.

Daniel Wodecki

11	czerwca	br.odbyło	się	pełnoskalowe	polowe	ćwiczenie	zgrywa-
jące	 „Wypadek	 2013”	 organizowane	 przez	 Urząd	 Miasta	 Jastrzębie-
Zdrój.	Głównym	tematem	ćwiczenia	było	współdziałanie	służb	miej-
skich	 i	 ratowniczych	 w	 sytuacji	 zagrożenia	 spowodowanego	 kolizją	
drogową	z	udziałem	kilku	środków	transportu.

W	 ćwiczeniu	 brała	 także	 udział	 Gmina	 Godów.	 Jej	 udział	 koordy-
nował	insp.	daniel Wodecki.	Gmina	przetrenowała	możliwości	wyko-
rzystania	autobusu	gminnego	Mercedes	Benz	SPRINTER	do	ewakuacji	
uczestników	wypadku	–	mieszkańców	gminy	Godów.	Rolę	mieszkań-
ców	poszkodowanych	w	kolizji	drogowej	odegrali	chłopcy	z	Gimna-
zjum	w	Gołkowicach	pod	nadzorem	opiekuna	–	nauczycielki	katarzy-
ny Powieśnik.	Po	przyjeździe	na	miejsce	planowanych	ćwiczeń	dzieci	
zostały	przejęte	przez	odpowiednie	służby.	Chłopcy	otrzymali	pisem-
ne	instrukcje	dotyczące	szczegółów	zachowania	się	w	trakcie	ćwiczeń.	
Nastąpiło	przygotowanie	ich	do	ćwiczenia	i	pozoracja	do	wypadku.

Akcja	rozpoczęła	się	o	godz.	1000.	Zgodnie	ze	scenariuszem	doszło	
do	wypadku	drogowego	na	terenie	administracyjnym	miasta	Jastrzę-
bia-Zdroju,	 w	 miejscowości	 Szeroka,	 w	 obrębie	 skrzyżowania	 ul.	 Po-
wstańców	Śl.,	Wolności	i	Wesołej,	w	pobliżu	rzeki	Pszczynki.	W	wypad-
ku	uczestniczyły	dwa	autokary,	w	tym	jeden	wycieczkowy	z	dziećmi,	
samochód	 konwoju	 z	 zakładu	 karnego	 oraz	 samochody	 osobowe.	
Poszkodowanych	zostało	kilkadziesiąt	osób	(w	tym	dzieci	z	autobusu	
wycieczkowego),	niektóre	z	nich	zostały	ciężko	ranne.	Z	uszkodzonej	
więźniarki	zbiegli	więźniowie.

W	 miejscu	 zdarzenia	 niezwłocznie	 zjawiły	 się	 zastępy	 PSP,	 OSP,	
Komendy	Miejskiej	Policji,	Straży	Miejskiej,	Pogotowia	Ratunkowego,	
Służby	 Więziennej	 zakładu	 karnego	 oraz	 inne	 służby,	 które	 zostały	
wprowadzone	do	akcji.	Na	miejscu	zdarzenia	utworzony	został	sztab	
akcji.	Przygotowano	objazdy	miejsca	zdarzenia	oraz	przystąpiono	do	
neutralizacji	zagrożeń.

W	czasie	akcji	uczestnicy	wypadku	zostali	poddani	wstępnym	oglę-
dzinom	medycznym,	poszkodowanym	została	udzielona	pierwsza	po-
moc	przez	służby	pogotowia	ratunkowego.	Z	uwagi	na	dużą	ilość	po-
szkodowanych	i	rannych	podjęta	została	decyzja	o	segregacji	rannych.	
Ranni	i	ciężko	ranni	zostali	przewiezieni	do	szpitala.	Pozostali	uczestni-
cy	wypadku,	którzy	nie	odnieśli	obrażeń,	mieli	zostać	przewiezieni	do	
miejsca	ewakuacji	w	Zespole	Szkół	nr	12	na	os.	Tysiąclecia,	gdzie	został	
uruchomiony	 punkt	 ewidencyjno–informacyjny	 oraz	 punkt	 podsta-
wowej	pomocy	medycznej.	Po	dokonaniu	wstępnych	oględzin	okaza-

Uczestnicy ćwiczeń „Wypadek 2013”

Ćwiczenia „wyPadek 2013”
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Piknik z PRzyRodĄ
9	maja	br.	na	terenach	rekreacyjnych	w	Krostoszowicach	przepro-

wadzono	akcję	sadzenia	drzewek.	Krostoszowicka	młodzież	pod	opie-
ką	dyrektora	szkoły	oraz	nauczycieli	przybyła	w	okolice	boiska	spor-
towego	ORLIK,	aby	posadzić	młode	drzewka.	Akcję	przeprowadzono	
z	inicjatywy	Wójta	Gminy	Godów	oraz	Spółki	Restrukturyzacji	Kopalń	
w	ramach	nasadzeń	zastępczych.	

Dla	zmęczonych	dzieci	w	nagrodę	przygotowano	poczęstunek.	Po-
moc	przy	grillowaniu	zaoferował	jan marcol	ze	Stowarzyszenia	Miło-
śników	i	Hodowców	Koni	MUSTANG	oraz	ks.	senior	jan bracik.	

Anna Brzemia

Sadzenie drzewek pod okiem nauczycielki

PeTRoVicke kolaČe

18	maja	gospodynie	z	KGW	Gołkowice	i	KGW	Godów	w	strojach	lu-
dowych	zawitały	do	naszych	czeskich	sąsiadów,	by	porównać	swoje	wy-
pieki	i	wziąć	udział	w	konkursie	pt.	„Petrovicke	kolače”	zorganizowanym	
w	disco	RETRO	w	czeskich	Piotrowicach.	Gospodarze	konkursu	przygo-
towali	na	tę	okazję	specjalny	program	artystyczny,	w	którym	uczestni-
cy	mogli	zobaczyć	popisy	mażoretek,	kowbojski	taniec	oraz	podziwiać	
taniec	disco	w	wykonaniu	tamtejszej	młodzieży.	Po	części	artystycznej	
komisja	udała	się	na	obrady,	w	czasie	których	musiała	wyłonić	zwycięz-
cę	konkursu	na	najlepszy	kołacz.	Polskie	gospodynie	upiekły	kołaczyki,	
babkę	cytrynową,	tradycyjną	babkę,	kołaczyki	babci	Irmy,	ciasto	rabar-
barowe,	sernik,	kołocz	z	jabłkami,	a	wszystko	to	według	przepisów	na-
szych	babć.	Po	długim	oczekiwaniu	poznaliśmy	zwycięskie	gospodynie:	
irenę Popek	z	Gołkowic	oraz	anielę banot z	Godowa.	

Katarzyna Dobisz

A. Banot i I. Popek – zwyciężczynie w konkursie wypieków

ło	się,	że	gimnazjaliści	nie	wymagają	hospitalizacji,	w	związku	z	czym	
zostali	 przewiezieni	 do	 miejsca	 ewakuacji.	 Tam	 zostali	 zgrupowani	
w	sali	gimnastycznej.	Uczestników	wypadku	poddano	bardziej	szcze-
gółowym	badaniom	lekarskim,	zmierzono	ciśnienie,	 tętno,	 tempera-
turę,	 zapewniono	 również	 pomoc	 psychologiczną	 oraz	 posługę	 du-
chowną.	Dzieci	miały	tam	zapewnione	zakwaterowanie	i	wyżywienie.

Informacja	o	zdarzeniu	z	udziałem	mieszkańców	gminy	Godów	zo-
stała	przekazana	do	urzędu	gminy,	gdzie	w	trybie	alarmowym	(apli-
kacyjnie)	zwołano	posiedzenie	GZZK.	Nastąpiła	szczegółowa	analiza	
sytuacji	oraz	identyfikacja	poszkodowanych.	Uzyskano	informację,	że	
gimnazjaliści	nie	odnieśli	poważniejszych	obrażeń	i	oczekują	w	punk-
cie	zbiórki	na	przewiezienie	do	domów.	W	związku	z	tym	Wójt	podjął	
decyzję	o	wykorzystaniu	autobusu	gminnego	w	celu	przeprowadze-
nia	 ewakuacji.	 Kierowca	 cezary skowroński niezwłocznie	 udał	 się	
na	wskazane	miejsce	po	odbiór	dzieci	–	uczestników	wypadku.	Około	
godz.	1200	dzieci	zostały	bezpiecznie	przewiezione	do	swoich	domów.

Poważnym	 utrudnieniem	 podczas	 prowadzenia	 ćwiczeń	 okazał	
się	ulewny	deszcz,	który	powodował	lokalne	podtopienia.	Zmusiło	to	
jednostki	straży	pożarnych	i	inne	służby	mundurowe	do	zaprzestania	
ćwiczeń	i	udziału	w	pompowaniu	wody	z	zalanych	posesji,	co	w	konse-
kwencji	doprowadziło	do	wcześniejszego	zakończenia	ćwiczeń.	Mimo	
to	udział	Gminy	Godów	w	manewrach	należy	ocenić	jako	udany.

Daniel Wodecki

11	czerwca	br.odbyło	się	pełnoskalowe	polowe	ćwiczenie	zgrywa-
jące	 „Wypadek	 2013”	 organizowane	 przez	 Urząd	 Miasta	 Jastrzębie-
Zdrój.	Głównym	tematem	ćwiczenia	było	współdziałanie	służb	miej-
skich	 i	 ratowniczych	 w	 sytuacji	 zagrożenia	 spowodowanego	 kolizją	
drogową	z	udziałem	kilku	środków	transportu.

W	 ćwiczeniu	 brała	 także	 udział	 Gmina	 Godów.	 Jej	 udział	 koordy-
nował	insp.	daniel Wodecki.	Gmina	przetrenowała	możliwości	wyko-
rzystania	autobusu	gminnego	Mercedes	Benz	SPRINTER	do	ewakuacji	
uczestników	wypadku	–	mieszkańców	gminy	Godów.	Rolę	mieszkań-
ców	poszkodowanych	w	kolizji	drogowej	odegrali	chłopcy	z	Gimna-
zjum	w	Gołkowicach	pod	nadzorem	opiekuna	–	nauczycielki	katarzy-
ny Powieśnik.	Po	przyjeździe	na	miejsce	planowanych	ćwiczeń	dzieci	
zostały	przejęte	przez	odpowiednie	służby.	Chłopcy	otrzymali	pisem-
ne	instrukcje	dotyczące	szczegółów	zachowania	się	w	trakcie	ćwiczeń.	
Nastąpiło	przygotowanie	ich	do	ćwiczenia	i	pozoracja	do	wypadku.

Akcja	rozpoczęła	się	o	godz.	1000.	Zgodnie	ze	scenariuszem	doszło	
do	wypadku	drogowego	na	terenie	administracyjnym	miasta	Jastrzę-
bia-Zdroju,	 w	 miejscowości	 Szeroka,	 w	 obrębie	 skrzyżowania	 ul.	 Po-
wstańców	Śl.,	Wolności	i	Wesołej,	w	pobliżu	rzeki	Pszczynki.	W	wypad-
ku	uczestniczyły	dwa	autokary,	w	tym	jeden	wycieczkowy	z	dziećmi,	
samochód	 konwoju	 z	 zakładu	 karnego	 oraz	 samochody	 osobowe.	
Poszkodowanych	zostało	kilkadziesiąt	osób	(w	tym	dzieci	z	autobusu	
wycieczkowego),	niektóre	z	nich	zostały	ciężko	ranne.	Z	uszkodzonej	
więźniarki	zbiegli	więźniowie.

W	 miejscu	 zdarzenia	 niezwłocznie	 zjawiły	 się	 zastępy	 PSP,	 OSP,	
Komendy	Miejskiej	Policji,	Straży	Miejskiej,	Pogotowia	Ratunkowego,	
Służby	 Więziennej	 zakładu	 karnego	 oraz	 inne	 służby,	 które	 zostały	
wprowadzone	do	akcji.	Na	miejscu	zdarzenia	utworzony	został	sztab	
akcji.	Przygotowano	objazdy	miejsca	zdarzenia	oraz	przystąpiono	do	
neutralizacji	zagrożeń.

W	czasie	akcji	uczestnicy	wypadku	zostali	poddani	wstępnym	oglę-
dzinom	medycznym,	poszkodowanym	została	udzielona	pierwsza	po-
moc	przez	służby	pogotowia	ratunkowego.	Z	uwagi	na	dużą	ilość	po-
szkodowanych	i	rannych	podjęta	została	decyzja	o	segregacji	rannych.	
Ranni	i	ciężko	ranni	zostali	przewiezieni	do	szpitala.	Pozostali	uczestni-
cy	wypadku,	którzy	nie	odnieśli	obrażeń,	mieli	zostać	przewiezieni	do	
miejsca	ewakuacji	w	Zespole	Szkół	nr	12	na	os.	Tysiąclecia,	gdzie	został	
uruchomiony	 punkt	 ewidencyjno–informacyjny	 oraz	 punkt	 podsta-
wowej	pomocy	medycznej.	Po	dokonaniu	wstępnych	oględzin	okaza-
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GimnaZja: 
1.	miejsce	–	klaudia sitek,	agata sobczyk,	anna stręk,	aleksandra 
stręk (Gm	Skrzyszów),	
2.	miejsce	–	kinga słupik,	sabina kurzydem,	karolina kurzydem,	
karolina kulak	(Gm	Skrzyszów),
3.	miejsce	–	małgorzata oślizło,	justyna Folwarczny,	marzena ja-
worska,	karolina szeroki (Gm	Skrzyszów).	

Zwycięzcom	konkursu	gratulujemy!	
Kamil Gąsior

Referat Funduszy Zewnętrznych
 i Zamówień Publicznych

maj / czerwiec 2013

SegReguJĄc dziSiaJ – JuTRo bĘdzie lePSze! 

„ŚlĄSk” w SkRzySzowie
Kolejny,	bo	już	XII,	Koncert	Papieski	odbył	się	w	skrzyszowskim	ko-

ściele,	a	był	poświęcony	pamięci	papieża	Polaka	–	Jana	Pawła	II.	Podob-
nie	–	jak	poprzednie	–	i	ten	zgromadził	liczną	widownię.	Tegoroczny	
koncert	składał	się	z	dwóch	części:	w	pierwszej	zaprezentował	się	chór	
Absolwent	pod	kierownictwem	małgorzaty tolarz,	skrzyszowski	Ze-
spół	Kameralny,	wystąpili	też	soliści:	marta sobik oraz	danuta,	emil-
ka	i	Piotr szczypkowie.	Pomiędzy	wykonywanymi	utworami	czytane	
były	wiersze	 ks. Wiesława hudka	w	 interpretacji	 natalii langrzyk.	
Wszyscy	 wykonawcy	 stworzyli	 wspaniałe	 widowisko,	 bardzo	 ciepło	
przyjęte	przez	publiczność.

Jednak	 to,	 co	 zostało	 zaprezentowane	 później,	 na	 długo	 zostanie	
w	pamięci	zgromadzonych	w	kościele,	ponieważ	niecodziennie	ma	się	
okazję	podziwiać	artystów	Zespołu	Pieśni	i	Tańca	„Śląsk”	im.	Stanisława	
Hadyny	(1	lipca	Zespół	obchodził	60-lecie	istnienia).	To	właśnie	„Śląsk”	
wystąpił	w	drugiej	części	koncertu	–	z	chórzystami	i	orkiestrą	pod	batu-
tą	krzysztofa dziewięckiego	z	programem	SANTO	SUBITO	poświęco-
nym	w	całości	Janowi	Pawłowi	II,	dając	popis	znakomitego	wykonania	
pieśni	 sakralnych	 i	 utworów	 różnych	 kompozytorów.	 Zaprezentował	
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B.O.
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stały	zorganizowane	happeningi	poświęcone	gospodarce	odpadami.	
W	trakcie	happeningów	uczniowie,	podzieleni	na	grupy,	wykonali	pra-
ce	plastyczne,	które	zostały	ocenione	przez	komisję	15	maja	br.
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przewidziano	upominki.	
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1. miejsce w kategorii szkół podstawowych

JubileuSz luTni z luTyni dolneJ
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chach	odbył	się	uroczysty	Jubileusz	105	lat	istnienia	polskiego	chóru	
LUTNIA.	W	uroczystości	wzięli	udział	przedstawiciele	innych	polskich	
kół	 działających	 na	 terenie	 przygranicznym	 Czech,	 władze	 Ostrawy,	
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polskiej	 uczestniczyli	 w	 nim:	 Przewodniczący	 Rady	 Powiatu	 Wodzi-
sławskiego	 eugeniusz Wala,	 wójt	 Gorzyc	 Piotr oślizło,	 przedsta-
wiciel	 Gminy	 Godów	 w	 osobie	 Sekretarza	 Gminy	 brygidy dobisz.	
Pierwsza	część	–	oficjalna	–	wypełniona	była	licznymi	serdecznościa-
mi:	ciepłymi	uściskami,	gratulacjami	za	osiągnięcia	i	życzeniami	sukce-
sów	na	dalsze	lata	działalności	chóru.	Na	zakończenie	tej	części	odbył	
się	koncert	chóru	–	 jubilata.	Druga	część	–	artystyczna	–	to	występy	
dzieci	 i	 młodzieży	 szkół	 czeskich,	 natomiast	 stronę	 polską	 reprezen-
tował	zespół	śpiewaczy	Kalina	z	łazisk.	Uroczystość	upłynęła	w	miłej	
atmosferze.

Podziękowania	za	przygotowanie	pięknej	oprawy	jubileuszu	nale-
żą	się	organizatorom,	a	w	szczególności	marii sztwiertni,	która	 jest	
prezesem	PZKO	w	Lutyni	Dolnej.

Danuta Gajdosz

Zespół śpiewaczy Lutnia
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5 laT iSTnienia koŁa 
TuRySTyki RoweRoweJ
W	niedzielę,	19	maja,	na	muszlę	koncertową	w	Godowie	zjechali	mi-

łośnicy	turystyki	rowerowej	z	okazji	5-lecia	Koła	Turystyki	Rowerowej.	
Koło	działa	przy	Gminnym	Centrum	Kultury,	Sportu	i	Turystyki	w	Go-
dowie	i	już	teraz	zaprasza	wszystkich	na	najbliższe	rajdy	i	wycieczki.

Pogoda	 dopisała	 i	 na	 festynie	 bawiły	 się	 tłumy	 mieszkańców	 za-
równo	gminy	Godów,	jak	i	gmin	sąsiednich.	Całą	zabawę	rozpoczęły	
tańczące	ISKIERKI,	czyli	dziewczynki	z	Ośrodka	Kultury	w	Gołkowicach	
oraz	Klaun	Rozrabiaka,	zapraszający	dzieci	do	wspólnej	zabawy	i	kon-
kursów.	Piękny,	prawie	półtoragodzinny	koncert	dała	Gminna	Orkie-
stra	Dęta	z	Gołkowic	pod	dyrekcją	ryszarda Wachtarczyka	wraz	z	so-
listami.	Nie	zabrakło	także	mocnych	wrażeń	i	emocji	w	pokazie	obrony	
koniecznej	w	wykonaniu	grupy	judoków	prowadzonych	przez	seba-
stiana Gembalczyka.	Kto	miał	dużo	odwagi,	mógł	spróbować	swoich	
sił	w	kontrolowanych	„padach”	i	„przerzutach”.

Gromkie	 brawa	 i	 salwy	 śmiechu	 zapewnił	 kabaret	 KSIĄŻĘ	 LIPIN	
I	PRZYJACIELE.	Jego	półtoragodzinny	występ	wprowadził	wszystkich	
w	doskonały	humor	i	stanowił	piękne	rozpoczęcie	wieczoru,	który	za-
kończyła	zabawa	biesiadna	z	zespołem	CARO.	

Gminne	Centrum	Kultury,	Sportu	i	Turystyki	w	Godowie	oraz	stani-
sław Grym	i	Koło	Turystyki	Rowerowej	dziękuje	wszystkim	za	pomoc	
przy	organizacji	festynu.

Judyta Marcol

Na festynie z okazji 5-lecia KTR

odkRĘcaJĄc – PomagaSz.
wSzyScy zbieRamy nakRĘTki 

dla woJTuSia
Wojtuś	 to	 półroczny	 mieszkaniec	 Gołkowic,	 który	 urodził	 się	 jako	

wcześniak	 w	 otwartą	 przepukliną	 oponowo-rdzeniową,	 porażeniem	
kończyn	 dolnych,	 porażeniem	 zwieraczy	 cewki	 moczowej	 i	 odbytu,	
stopami	końsko-szpotawymi	oraz	wodogłowiem.	Od	pierwszej	doby	
życia	potrzebuje	leczenia	i	rehabilitacji	neurorozwojowej.	Koszty	zwią-
zane	z	rehabilitacją	są	wysokie,	dlatego	rodzina	Wojtusia	zdecydowała	
się	na	zbiórkę	plastikowych	nakrętek.	Za	każdy	kilogram	nakrętek	(pla-
stikowych	po	napojach,	środkach	czystości)	na	subkonto	chłopczyka	
może	wpłynąć	1	zł.

Rodzice	 Wojtusia,	 Gmina	 Godów,	 Gminna	 Biblioteka	 Publiczna	
w	 Godowie	 oraz	 Przedszkole	 Publiczne	 w	 Skrzyszowie	 zachęcają	 do	
oddawania	plastikowych	nakrętek	w	wyznaczonych	punktach	na	te-
renie	 gminy,	 którymi	 są	 biblioteki,	 ośrodki	 kultury,	 boiska	 sportowe,	
ośrodki	 zdrowia,	 szkoły,	 przedszkola,	 apteki	 „U	 Tomka”	 w	 Godowie	
i	Skrzyszowie,	sklep	Brago	w	Godowie,	Centrum	Handlowe	„Krzyżok”	
w	 Godowie,	 sklep	 Lewiatan	 w	 Skrzyszowie,	 kafejka	 „U	 Dziwokich”	
w	Godowie.

Szczegółowa	lista	punktów	zbiórki	znajduje	się	na	stronach	inter-
netowych,	m.in.	www.godow.pl,	www.biblioteka.godow.pl,
http://www.przedszkoleskrzyszow.szkolnastrona.pl/.

Zachęcamy	do	zgłaszania	nowych	punktów	zbiórki	u	organizato-
rów.

Organizatorzy akcji

Wojtuś prosi o pomoc

FamiliJo na Pikniku

Piętnastego	czerwca	br.u	podnóża	pięknego	zamku	w	Ogrodzień-
cu	na	Jurze	Krakowsko-Częstochowskiej	spotkały	się	dziesiątki	rodzin.
Był	 to	 Piknik	 Rodzinny	 pod	 patronatem	 premiera	 jerzego buzka	
i	Dziennika	Zachodniego.

Wśród	 zaproszonych	 gości	 była	 skrzyszowska	 Familijo.Zespół	 za-
prezentował	swój	repertuar,	który	został	przyjęty	z	wielkim	aplauzem.
Uczestników	 pikniku	 zabawiały	 Ślązaczki	 Roku	 2000	 –	 hildegarda 
szkatuła,	członkini	zespołu	i	zaprzyjaźniona	z	Familiją	maria duńska	
z	Katowic.	

Na	spotkanie	z	Premierem	przyjechała	też	inna	wielka	rodzina	–	ko-
lejna	grupa	Ślązaków	z	Teksasu,	z	osady	Panna	Maria,	którą	przywiózł	
do	Polski	ks.	prałat	Franciszek kurzaj.

Pogoda	dopisała,	a	znakomity	nastrój	cechował	przybyłych	na	pik-
nik	uczestników.	Sercem	całego	spotkania	był	premier	J.	Buzek,	który	
bawił	się	doskonale	z	wszystkimi	biesiadnikami.

Familijo	 podziękowała	 Panu	 Premierowi	 za	 zaproszenie	 do	 Ogro-
dzieńca,	 zapraszając	 go	 równocześnie	 do	 gminy	 Godów.	 Zespół	 ma	
nadzieję,	 że	 następne	 spotkanie	 z	 premierem	 Buzkiem	 odbędzie	 się	
jesienią	tego	roku	właśnie	w	naszej	gminie.

Warto	jeszcze	dodać,	że	zarówno	Premier	jak	i	ks.				Kurzaj	zostali	po-
częstowani	 kołaczem	 upieczonym	 w	 skrzyszowskiej	 piekarni	 marii 
i jana klapuchów.	Wiadomo	już,	że	kołocz	ze	Skrzyszowa	został	za-
wieziony	do	Brukseli	i	do	Teksasu	i	wszystkim	bardzo	smakował.

Urszula Santarius

Familijo z premierem J. Buzkiem i ks. F. Kurzajem

Wniosek	projektowy	„Aktywne	LGD	–	czyli	mój	rower,	moja	pasja”,	
został	wybrany	przez	Lokalną	Grupę	Działania	Morawskie	Wrota	z	sie-
dzibą	w	Gorzycach	i	zostanie	dofinansowany	w	ramach	działania	413	–	
Wdrażanie	lokalnych	strategii	rozwoju	dla	małych	projektów	objętego	
Programem	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	na	lata	2007-2013.
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echa ze szkół 13maj / czerwiec 2013

POLSKI	ZWIĄZEK	KULTURALNO	–	OŚWIATOWY
POLSKÝ	SVAZ	KULTURNĚ	–	OSVĚTOVÝ	

MÍSTNÍ	SKUPINA	DOLNÍ	LUTYNĚ
MIEJSCOWE	KOłO	LUTYNIA	DOLNA

PodziĘkowanie za wySTĘP 
Serdecznie	dziękujemy	zespołowi	„Kalina“	za	przygotowanie	i	wy-

konanie	programu	artystycznego	na	naszym	jubileuszowym	koncer-
cie	18	maja	2013	w	Domu	Kultury	w	Lutyni	Dolnej.	

„Kalina”	z	kierowniczką	 danutą Gajdosz	dodała	naszemu	Jubile-
uszowi	splendoru	i	dostarczyła	publiczności	wspaniałych	wrażeń.	Wa-
sza	obecność	sprawiła,	że	było	to	wydarzenie	niezwykłe,	pełne	Waszej	
życzliwości	i	dobrej	energii.

Raz	 jeszcze	 dziękując	 wszystkim	 za	 trud,	 pracę	 i	 czas	 włożony	
w	 przygotowanie	 tego	 cudownego	 programu,	 składamy	 serdeczne	
życzenia	 wielu	 pogodnych	 dni	 w	 dobrym	 zdrowiu	 i	 wielu	 sukcesów	
nie	tylko	na	niwie	śpiewaczej.

Z	wyrazami	wdzięczności	i	głębokiego	szacunku

mgr Maria Sztwiertnia 
prezes MK PZKO w Republice czeskiej

Tradycyjnie	w	czerwcu	najlepsi	uczniowie	uczęszczający	do	gimna-
zjów	w	Skrzyszowie	i	Gołkowicach	oraz	uczniowie	z	Pietrowic	w	Cze-
chach	wraz	z	opiekunami	udali	się	na	wycieczkę	zorganizowaną	przez	
Gminę	Godów.	Tym	razem	nagrodą	za	wyniki	w	nauce	była	wycieczka	
trzydniowa,	która	zawiodła	gimnazjalistów	aż	do	Gniezna,	Biskupina,	
na	 Ostrów	 Lednicki,	 do	 Starego	 Lichenia	 i	 Uniejowa.	 Szczególnym	
punktem	 programu	 było	 spotkanie	 z	 gimnazjalistami	 z	 Żychlina	 -	
z	partnerskiej	gminy	Stare	Miasto.

W	 drogę	 wyruszyliśmy	 20	 czerwca.	 Wszyscy	 bardzo	 cieszyli	 się	
na	 ten	 wyjazd.	 Pierwszym	 punktem	 naszej	 wycieczki	 było	 Gniezno,	
pierwsza	stolica	Polski.	 Już	z	daleka	można	było	zauważyć	wieże	Ar-
chikatedry	Gnieźnieńskiej.	Na	Wzgórzu	Lecha	spotkaliśmy	się	z	prze-
wodnikiem,	który	szczegółowo	przedstawił	nam	fakty	z	historii	Polski,	
katedry	 oraz	 samego	 Gniezna.	 Zwiedzając	 katedrę,	 mieliśmy	 niepo-
wtarzalną	okazję	zobaczyć	słynne	Drzwi	Gnieźnieńskie.	Dowiedzieli-
śmy	się	m.in.,	 że	są	one	zwane	Biblią	dla	ubogich,	oraz	że	przedsta-
wiają	sceny	z	życia	św.	Wojciecha.	Niestety,	nie	mogliśmy	przejść	przez	
ten	wspaniały	zabytek,	gdyż	taki	przywilej	posiadają	tylko	pielgrzymi	
i	księża.	Następnym	punktem	programu	był	Biskupin,	gdzie	zwiedza-
liśmy	Rezerwat	Archeologiczny.	W	tej	osadzie	biskupińskiej	mogliśmy	
zobaczyć,	jak	żyli	Prasłowianie.	Mimo	dokuczającego	upału	z	zaintere-
sowaniem	słuchaliśmy	opowieści	przewodnika	o	czasach	prasłowiań-
skich.	Wieczorem	pojechaliśmy	do	pensjonatu	na	nocleg.	Był	to	dzień	
pełen	wrażeń!

W	 drugim	 dniu	 zwiedzanie	 rozpoczęliśmy	 od	 Ostrowa	 Lednic-
kiego.Promem	 przepłynęliśmy	 na	 wyspę,	 na	 której	 Mieszko	 I	 przyjął	
chrzest,	a	potem	udaliśmy	się	do	Muzeum	Pierwszych	Piastów.	Później	
pojechaliśmy	do	Żychlina,	gdzie	zostaliśmy	bardzo	gościnnie	przyjęci	
przez	 tamtejszych	 gimnazjalistów,	 którzy	 przygotowali	 prezentację	
swojej	szkoły.	Następnie	udaliśmy	się	do	Zespołu	Szkół	Ekonomiczno	–	
Usługowych	im.	Fryderyka	Chopina,	gdzie	były	dyrektor	opowiedział	
nam	o	patronie	tej	szkoły.	Na	koniec	wspólnie	spędziliśmy	czas	przy	
ognisku	i	w	taki	sposób	pożegnaliśmy	się	z	Żychlinem.	Późnym	popo-
łudniem	przybyliśmy	do	Starego	Lichenia,	gdzie	przewodnik	pokazał	
nam	 wspaniałe	 Sanktuarium	 Matki	 Bożej	 Licheńskiej.	 Najpierw	 uda-
liśmy	się	do	punktu	widokowego,	a	potem	do	samego	sanktuarium.	
Wywarło	ono	na	nas	niesamowite	wrażenie.	Na	koniec	tego	dnia	zaje-
chaliśmy	do	miejscowego	hotelu,	gdzie	zjedliśmy	obiadokolację	i	za-
snęliśmy,	oczekując	na	atrakcje	kolejnego	dnia.	Następnego	dnia	 już	
o	1000	byliśmy	w	Termach	w	Uniejowie.	Spędziliśmy	tam	dwie	godziny	
na	świetnej	wodnej	zabawie.	Czas	zleciał	nam	bardzo	szybko.	Musie-
liśmy	jednak	wyjść,	ponieważ	w	łodzi	czekał	na	nas	obiad.	Gdy	doje-

chaliśmy	do	karczmy,	podano	nam	smaczne	jedzenie	 i	wyruszyliśmy	
w	drogę	powrotną	do	domu.

Wycieczka	 była	 wspaniała,	 zobaczyliśmy	 wiele	 ciekawych	 miejsc.	
Na	pewno	zintegrowała	ona	uczniów	3	szkół	i	pozwoliła	zdobyć	nowe	
cenne	 informacje	 o	 historii	 Polski.	 Bardzo	 dziękujemy	 wójtowi	 ma-
riuszowi adamczykowi za	zorganizowanie	tego	wyjazdu,	pani	pilot	
i	 kierowcy.Mamy	 nadzieję,	 że	 przyszłoroczny	 wyjazd	 też	 będzie	 tak	
wspaniały,a	my	na	niego	zasłużymy!

Uczestnicy	wycieczki:
Gimnazjum	w	Skrzyszowie:	katarzyna karwot,	anna leśniak,	ju-

styna matuła,	Zuzanna Pająk,	katarzyna domagalska,	Weronika 
korfanty,	agnieszka krawczyk,	karolina kulak,	marek oślizło,	ka-
rolina Pawlas,	Przemysław Popek,	bartosz sitek,	anna	i	aleksan-
dra stręk	oraz	kamil szczodry.

Opiekunowie:	iwona brudny	i	maryla marcol.
Gimnazjum	w	Gołkowicach:	julia Wach,	karolina kubica,	micha-

lina Zwierzdżyńska,	 damian reclik,	 beniamin strączek,	 Patrycja 
Przygoda,	 aleksandra beń,	 agnieszka salamon,	 Paulina Potysz,	
oskar adamczyk,	małgorzata błasiak,	katarzyna Gojowy,	oliwia 
kulig,	kinga lamczyk,	iwona drabiniok,	monika Przybyła,	kacper 
smyczyk,	jacek stokowy,	justyna Wieczorek,	daria hibner,	Paweł 
kiełkowski,	aleksandra nowakowska,	bogumiła niemczyk,	Woj-
ciech Świeboda.

Opiekunowie:	maria ranoszek,	janusz kozieł.
Uczniowie	 z	 Pietrowic:	 david slanina,	 Vojtěch staněk	 i	 jakub 

michnik.
Opiekun:	irena konečna.

Katarzyna Karwot, Anna leśniak, Justyna Matuła
kl. 2 B Gimnazjum w Skrzyszowie

wycieczka dla gimnazJaliSTów

Na tle bramy w Biskupinie

PlaSTyczne SukceSy 
gimnazJaliSTów

Uczniowie	skrzyszowskiego	gimnazjum	chętnie	biorą	udział	w	kon-
kursach	plastycznych	szkolnych	i	pozaszkolnych,	osiągając	sukcesy.	

Uczennica	 klasy	 III	 justyna lerch	 otrzymała	 wyróżnienie	 w	 kon-
kursie	plastycznym	„	Jestem	widoczny	–	jestem	bezpieczny”	organizo-
wanym	przez	Śląskie	Kuratorium	Oświaty.	Konkurs	został	zrealizowany	
w	ramach	kampanii	„	Bezpiecznie	na	drodze”.

Ochotnicza	Straż	Pożarna,	jak	co	roku,	ogłosiła	konkurs	plastyczny	
„Zapobiegamy	pożarom”.	Dwie	uczennice	gimnazjum	odniosły	sukces	
na	etapie	powiatowym.	klaudia Wija,	uczennica	klasy	III	zajęła	I	miej-
sce,	a	monika Piórecka,	uczennica	klasy	II,	miejsce	II.	Praca	Moniki	na	
etapie	wojewódzkim	również	zajęła	II	miejsce.

Uczniowie	wzięli	również	udział	w	Międzygminnym	Konkursie	Pla-
stycznym,	zorganizowanym	przez	Wiejski	Dom	Kultury	w	Gorzycach,	
pt.	„	Kwiat	z	Krainy	Fantazji”.	W	tym	konkursie	uczennica	klasy	II	–	Zu-
zanna Pająk	–	zajęła	I	miejsce,	a	Klaudia	Wija	zdobyła	wyróżnienie.

Ruta Walica

ZS SkrZySZów
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SPoTkanie 
ze STRaŻakami

Z	okazji	Międzynarodowego	Dnia	Strażaka	do	przedszkola	w	Goł-
kowicach	zawitali	niecodzienni	goście.	Byli	to	funkcjonariusze	Komen-
dy	Powiatowej	Państwowej	Straży	Pożarnej	w	Wodzisławiu	Śl.

W	trakcie	tego	spotkania	dzieci	dowiedziały	się,	jak	wygląda	praca	
strażaka,	w	jakich	okolicznościach	można	wzywać	straż	pożarną	oraz	
utrwaliły	 poznane	 wcześniej	 numery	 alarmowe.	 Była	 też	 okazja	 do	
zobaczenia	 z	 bliska,	 jak	 wygląda	 wóz	 strażacki,	 sprzęt	 gaśniczy	 oraz	
strój	 strażaka	do	codziennej	pracy.	Odbył	się	 również	pokaz	obsługi	
węża	strażackiego,	w	którym	każde	dziecko	miało	możliwość	aktyw-
nie	 uczestniczyć.	 Dzieci	 przedstawiły	 zaproszonym	 gościom	 krótki	
montaż	słowno-muzyczny	oraz	wręczyły	specjalne	podziękowanie.	To	
spotkanie	z	pewnością	na	długo	pozostanie	w	pamięci	dzieci.	

Serdecznie	dziękujemy	KP	PSP	w	Wodzisławiu	Śl.	za	pomoc	w	zor-
ganizowaniu	tego	wyjątkowego	spotkania.

Izabela Gardyan

SukceSy SkRzySzowSkicH 
gimnazJaliSTów

Trzej	uczniowie	ostatniej	klasy	
skrzyszowskiego	 gimnazjum	 zo-
stali	 laureatami	 Ogólnopolskiej	
Olimpiady	 z	 Języka	 Angielskiego	
OLIMPUS.	 agnieszka krawczyk,	
Przemysław Popek	i	michał Wa-
roński pokonali	w	tym	konkursie	
ponad	1400	rówieśników.	To	jed-
nak	nie	pierwsze	sukcesy	uczniów	
w	tej	dziedzinie.	Agnieszka	i	Prze-
mek	 są	 już	 bowiem	 finalistami	 Konkursu	 Przedmiotowego	 z	 Języka	
Angielskiego	dla	uczniów	gimnazjów	woj.	śląskiego,	a	w	marcu	tego	
roku	 zajęli	 odpowiednio	 II	 i	 III	 miejsce	 w	 IV	 Powiatowym	 Konkursie	
Języka	 Angielskiego	 dla	 uczniów	 szkół	 gimnazjalnych	 PROVE	 YOUR	
ENGLISH.	Uczniów	do	konkursów	przygotowała	luiza dworok	–	na-
uczyciel	języka	angielskiego	w	Gimnazjum	w	Skrzyszowie.	

Młodym	 laureatom	 życzymy	 dalszych	 sukcesów	 w	 szkołach	 śred-
nich,	do	których	już	niedługo	zaczną	uczęszczać.

luiza Dworok

PP gołkowice

Strażacy i przedszkolacy

kRaków 
dla naJlePSzycH

Jak	co	roku,	najzdolniejsi	uczniowie	szkół	podstawowych	naszej	gmi-
ny	pojechali	na	wycieczkę	sponsorowaną	przez	Wójta	Gminy	Godów.	
Odbyła	się	ona	17	czerwca,	a	wszyscy	byliśmy	ciekawi,	co	zobaczymy.	

Po	przyjeździe	do	Krakowa	przywitała	nas	pani	przewodnik.	Poka-
zała	nam	pomnik	Smoka	Wawelskiego.	Mogliśmy	zobaczyć,	 jak	zionął	
ogniem.	Niektórzy	się	go	przestraszyli,	 inni	byli	zachwyceni.	Udaliśmy	
się	na	Wawel,	zobaczyliśmy	katedrę.	Pani	przewodnik	opowiadała	nam	
o	królowej	Jadwidze	i	historii	 jej	krzyża.	Widzieliśmy	również	grób	św.	
Stanisława	oraz	Józefa	Piłsudskiego,	sarkofag	pary	prezydenckiej	–	Marii	
i	Lecha	Kaczyńskich.	To	była	krótka	lekcja	historii	naszego	państwa.	Na-
stępnie	Drogą	Królewską	doszliśmy	do	Sukiennic	i	kościoła	Mariackiego.	
W	samo	południe	wysłuchaliśmy	hejnału.	Trębacz	zagrał,	ludzie	klaskali.	
Pomachał	nam,	więc	zgodnie	z	tradycją	mieliśmy	mieć	udany	dzień.	I	tak	
było.	Następne	kilka	godzin	spędziliśmy	w	Parku	Wodnym.	Czekało	tam	
na	nas	mnóstwo	atrakcji.	Czas	mijał	radośnie,	wesoło	i	szybko.	Po	obie-
dzie	pojechaliśmy	do	Ogrodu	Doświadczeń	im.	S.	Lema.	Dowiedzieliśmy	
się	tam	np.	jakie	są	prawdziwe	odległości	planet	w	kosmosie,	jak	działa	
zegar	słoneczny,	jak	zmylić	swój	wzrok	i	oszukać	mózg.	Mogliśmy	wy-
próbować	doświadczenia	na	sobie,	np.	ważyliśmy	się	na	wadze	hydrau-
licznej,	sprawdzaliśmy,	czy	łatwo	przejść	po	kręcącej	się	tarczy,	próbo-
waliśmy	pokonać	ciśnienie	atmosferyczne.	Było	to	bardzo	ciekawe.

Wszyscy	uczestnicy	wycieczki	byli	wdzięczni,	że	mogli	wziąć	w	niej	
udział.	I	chętnie	by	ją	powtórzyli.	Dziękujemy	Panu	Wójtowi	za	zorga-
nizowanie	takiej	ciekawej	przygody!

Katarzyna Pukowiec, Weronika Szary
uczennice ZSP w Godowie

ZSP goDów

Uczestnicy wycieczki do Krakowa

koniec akcJi „zbieRaJ 
kaRTRidŻe, RaTuJ konie”

W	 październiku	 2012	 roku	 Przedszkole	 Publiczne	 w	 Skrbeńsku	
przystąpiło	 do	 akcji	 „Zbieraj	 kartridże,	 ratuj	 konie”.	 Akcja	 trwała	 do	
30	czerwca	2013	r.	Polegała	ona	na	zbiórce	zużytych	pojemników	po	
tuszach	oraz	tonerów	do	drukarek.	Opakowania,	które	zebraliśmy,	zo-
staną	 poddane	 recyklingowi,	 a	 środki	 za	 to	 uzyskane	 przeznaczone	
będą	 na	 pomoc	 dla	 cierpiących	 koni.	 Przedszkole	 w	 Skrbeńsku	 wal-
czyło	o	nagrodę	dla	aktywnego	uczestnika	programu	oraz	o	nagro-
dę	za	pozyskanie	jak	największej	 liczby	partnerów.	Wyniki	uzyskamy	
w	późniejszym	czasie.

Pojemniki	 oraz	 tonery	 spłynęły	 do	 nas	 od	 dziesięciu	 partnerów,	
a	byli	nimi:	

1.	Urząd	Gminy	w	Godowie,
2.	Gminne	Centrum	Kultury,Sportu	i	Turystyki	w	Godowie,
3.	Gminny	Ośrodek	Pomocy	Społecznej	w	Godowie,
4.	Ośrodek	Kultury	w	Gołkowicach,
5.	Gminna	Biblioteka	Publiczna	w	Godowie,
6.	Ośrodek	Kultury	w	Skrzyszowie,
7.	Ośrodek	Kultury	w	Skrbeńsku,
8.	Gminna	Biblioteka	Publiczna	w	Skrbeńsku,
9.	Szkoła	Podstawowa	w	Skrbeńsku,

10.	Firma	SOSNAMUSIC.

Podsumowując,	zebraliśmy	170	zużytych	pojemników	po	tuszach	
oraz	42	tonery.

Wszystkim	Partnerom	oraz	Mieszkańcom	Gminy	Godów	dziękuje-
my	za	współpracę

Anna Prochasek
koordynator projektu

ZSP SkrBeŃSko

Młodzi laureaci ze Skrzyszowa

jesteśmy nr 3 (97)
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było.	Następne	kilka	godzin	spędziliśmy	w	Parku	Wodnym.	Czekało	tam	
na	nas	mnóstwo	atrakcji.	Czas	mijał	radośnie,	wesoło	i	szybko.	Po	obie-
dzie	pojechaliśmy	do	Ogrodu	Doświadczeń	im.	S.	Lema.	Dowiedzieliśmy	
się	tam	np.	jakie	są	prawdziwe	odległości	planet	w	kosmosie,	jak	działa	
zegar	słoneczny,	jak	zmylić	swój	wzrok	i	oszukać	mózg.	Mogliśmy	wy-
próbować	doświadczenia	na	sobie,	np.	ważyliśmy	się	na	wadze	hydrau-
licznej,	sprawdzaliśmy,	czy	łatwo	przejść	po	kręcącej	się	tarczy,	próbo-
waliśmy	pokonać	ciśnienie	atmosferyczne.	Było	to	bardzo	ciekawe.

Wszyscy	uczestnicy	wycieczki	byli	wdzięczni,	że	mogli	wziąć	w	niej	
udział.	I	chętnie	by	ją	powtórzyli.	Dziękujemy	Panu	Wójtowi	za	zorga-
nizowanie	takiej	ciekawej	przygody!

Katarzyna Pukowiec, Weronika Szary
uczennice ZSP w Godowie

ZSP goDów

Uczestnicy wycieczki do Krakowa

koniec akcJi „zbieRaJ 
kaRTRidŻe, RaTuJ konie”

W	 październiku	 2012	 roku	 Przedszkole	 Publiczne	 w	 Skrbeńsku	
przystąpiło	 do	 akcji	 „Zbieraj	 kartridże,	 ratuj	 konie”.	 Akcja	 trwała	 do	
30	czerwca	2013	r.	Polegała	ona	na	zbiórce	zużytych	pojemników	po	
tuszach	oraz	tonerów	do	drukarek.	Opakowania,	które	zebraliśmy,	zo-
staną	 poddane	 recyklingowi,	 a	 środki	 za	 to	 uzyskane	 przeznaczone	
będą	 na	 pomoc	 dla	 cierpiących	 koni.	 Przedszkole	 w	 Skrbeńsku	 wal-
czyło	o	nagrodę	dla	aktywnego	uczestnika	programu	oraz	o	nagro-
dę	za	pozyskanie	jak	największej	 liczby	partnerów.	Wyniki	uzyskamy	
w	późniejszym	czasie.

Pojemniki	 oraz	 tonery	 spłynęły	 do	 nas	 od	 dziesięciu	 partnerów,	
a	byli	nimi:	

1.	Urząd	Gminy	w	Godowie,
2.	Gminne	Centrum	Kultury,Sportu	i	Turystyki	w	Godowie,
3.	Gminny	Ośrodek	Pomocy	Społecznej	w	Godowie,
4.	Ośrodek	Kultury	w	Gołkowicach,
5.	Gminna	Biblioteka	Publiczna	w	Godowie,
6.	Ośrodek	Kultury	w	Skrzyszowie,
7.	Ośrodek	Kultury	w	Skrbeńsku,
8.	Gminna	Biblioteka	Publiczna	w	Skrbeńsku,
9.	Szkoła	Podstawowa	w	Skrbeńsku,

10.	Firma	SOSNAMUSIC.

Podsumowując,	zebraliśmy	170	zużytych	pojemników	po	tuszach	
oraz	42	tonery.

Wszystkim	Partnerom	oraz	Mieszkańcom	Gminy	Godów	dziękuje-
my	za	współpracę

Anna Prochasek
koordynator projektu

ZSP SkrBeŃSko

Młodzi laureaci ze Skrzyszowa
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W	dniach	13–15	maja	budynek	gołkowickiego	gimnazjum	stał	się	
międzynarodowym	 centrum	 kultury	 i	 nauki,	 a	 to	 za	 sprawą	 wizyty	
szkół	partnerskich	biorących	udział	w	projekcie	Comeniusa.	W	Polsce	
gościli	nauczyciele	oraz	uczniowie	z	Niemiec,	Bułgarii,	łotwy,	Włoch,	
Hiszpanii	oraz	Grecji,	w	sumie	było	to	aż	40	osób.	Zorganizowanie	po-
bytu	tak	dużej	grupy	gości	było	dla	szkoły	nie	lada	wyzwaniem.	Dzięki	
gościnności	rodzin	z	Gołkowic	 i	Skrbeńska	polskie	domy	stały	się	na	
parę	dni	domem	także	dla	młodzieży	z	zagranicy.

16	maja	w	holu	szkoły	odbyło	się	uroczyste	powitanie	wszystkich	
uczestników	projektu.	Jak	każe	polska,	 i	śląska	zarazem	tradycja,	go-
ście	powitani	zostali	chlebem	i	solą	przez	uczniów	gimnazjum	ubra-
nych	w	tradycyjne	śląskie	stroje,	a	przygrywała	im	orkiestra	górnicza	
oraz	 szkolny	 zespół	 „Decybela”.	 Następnie	 polscy	 uczniowie,	 ubrani	
w	 kolory	 charakterystyczne	 dla	 poszczególnych	 państw,	 przybliżyli	
wszystkim	 obecnym	 kulturę	 i	 obyczaje	 dotyczące	 krajów	 zaangażo-
wanych	 w	 projekt.	 Goście	 mieli	 następnie	 okazję	 obejrzeć	 budynek	
szkoły,	poznać	jej	patrona	–	pil.	Franciszka	Surmę	oraz	zobaczyć	frag-
menty	paru	lekcji.

Główną	 część	 pobytu	 w	 Polsce	 stanowiły	 spotkania	 projektowe	
całej	 grupy.	 W	 ich	 trakcie	 nauczyciele	 wraz	 z	 uczniami	 prezentowali	
przebieg	 oraz	 efekty	 rocznej	 już	 prawie	 pracy	 w	 projekcie.	 Zgodnie	
z	 jego	 tytułem	 „Klimat	 ,	 kultura,	 natura.	 Nasza	 odpowiedzialność	 za	
europejską	 przyszłość”	 dotyczyły	 one	 głównie	 tematów	 związanych	
z	 klimatem	 i	 ekologią.	 Zaprezentowane	 i	 omówione	 zostały	 między	
innymi	 takie	 tematy,	 jak	 systemy	 ogrzewania	 budynków	 mieszkal-
nych	 w	 poszczególnych	 państwach,	 rozwiązania	 dotyczące	 zmniej-
szenia	 kosztów	 ogrzewania	 i	 sposobów	 oszczędzania	 energii	 oraz	
pomiary	meteorologiczne	wykonywane	przez	uczestników	projektu.	
Uczestnicy	prezentowali	także	zdjęcia	ilustrujące	zmiany	zachodzące	
w	pogodzie	 i	klimacie	poszczególnych	krajów.	W	tym	miejscu	warto	
podkreślić	fakt,że	wszystkie	te	prezentacje	zostały	wykonane	i	przed-
stawione	 przez	 uczniów	 w	 języku	 angielskim,	 z	 wykorzystaniem	
technologii	 komputerowej,	 co	 świadczy	 o	 wysokim	 poziomie	 wie-
dzy	 i	 zaangażowania	 uczniów.Nawiązując	 do	 ekologicznej	 tematyki	

PRoJekT comeniuSa 
– SPoTkanie w PolSce

Warsztaty ekologiczne dla uczestników Comeniusa

projektu,	grupa	Comeniusa	uczestniczyła	dodatkowo	w	warsztatach	
ekologicznych	 przeprowadzonych	 w	 Centrum	 Edukacji	 Ekologicznej	
na	terenie	oczyszczalni	ścieków	w	Jastrzębiu-Zdroju	–	Ruptawie.	Tutaj,	
zarówno	uczniowie	jak	i	nauczyciele,	mieli	okazję	wysłuchać	prezen-
tacji	dotyczącej	znaczenia	wody	w	życiu	człowieka	oraz	sposobów	jej	
oszczędzania,	a	także	zobaczyć	na	własne	oczy,	jak	przebiega	proces	
oczyszczania	ścieków.

Celem	 realizowanego	 projektu	 Comeniusa	 jest	 nie	 tylko	 eduka-
cja	 ekologiczna,	 ale	 także	 poznanie	 kultury	 państw	 uczestniczących	
w	programie,	dlatego	też	w	czasie	pobytu	w	Polsce	goście	mieli	okazję	
zwiedzić	dwa	ważne	dla	polskiej	historii	miejsca	–	Kraków	i	Oświęcim.	
Wywarły	one	na	uczestnikach	niesamowite	wrażenie.

Ogromu	wrażeń	dostarczyło	również	pożegnalne	spotkanie	zorga-
nizowane	przez	stronę	polską	w	budynku	OK	w	Gołkowicach.	Była	to	
impreza	wydana	na	cześć	szkół	goszczących	w	Polsce,	ale	stanowiła	
także	wyraz	podziękowania	dla	rodzin,	które	przyjęły	pod	swój	dach	
młodzież	uczestniczącą	w	projekcie.	W	trakcie	spotkania	można	było	
zobaczyć	pokaz	strojów,	sposobów	walki	oraz	broni	używanej	w	XVII-
wiecznej	 Polsce,	 po	 czym	 rozpoczęło	 się	 disco	 party	 –	 szaleństwom	
nie	było	końca.

Obserwując	bawiącą	się	wspólnie	na	parkiecie	młodzież	i	nauczy-
cieli	z	tak	wielu	kulturowo	i	obyczajowo	różnorodnych	krajów,	można	
było	wyciągnąć	jeden	wniosek	–	integracja	europejska	ma	sens	i	warto	
wspierać	projekty,	które	ją	wspomagają.

Urszula Musioł

akademia zdRowego 
PRzedSzkolaka 

Od	maja	tego	roku	Przedszkole	Publiczne	w	Skrbeńsku	uczestniczy	
w	 projekcie	 pn.	 Akademia	 Zdrowego	 Przedszkolaka.	 Jest	 to	 cykl	 ak-
cji	prozdrowotnych	dla	dzieci	w	wieku	przedszkolnym,	realizowanych	
przez	nauczycieli	w	wybranych	placówkach	przedszkolnych.	Podczas	
tych	akcji	dzieci	uczą	się	głównie	poprzez	zabawę,	ponieważ	dla	naj-
młodszych	to	najlepsza	forma	przyswajania	wiedzy.	W	akcję	postara-
my	się	zaangażować	także	rodziców	-	to	oni	są	najważniejszym	ogni-
wem	w	kształtowaniu	i	wychowywaniu	dziecka.	Podczas	trwania	tego	
projektu	przedszkolaki	będą	brać	udział	w	konkursach	z	nagrodami.

Akcje	w	ramach	projektu	Akademia	Zdrowego	Przedszkolaka	każ-
dego	roku	poruszają	się	w	trzech	szeroko	zakrojonych	obszarach	te-
matycznych:

1.	 Piramida	Żywienia	Przedszkolaka
2.	 Zdrowy	Przedszkolak
3.	 Bezpieczny	Przedszkolak

Akcja,	do	której	przystąpiło	nasze	przedszkole,	nosi	tytuł:	Bezpiecz-
ny	 Przedszkolak.	 Ma	 ona	 charakter	 społeczny	 i	 dla	 uczestników	 jest	
bezpłatna.	 Jej	 celem	 jest	 upowszechnianie	 wśród	 dzieci	 zdrowych	
i	bezpiecznych	nawyków.

Akcja	 ta	 jest	 pomocna	 rodzicom	 w	 dostrzeganiu	 zagrożeń,	 które	
czyhają	na	dziecko	w	czasie	wakacji	i	ferii	zimowych.	Ma	im	wskazać,	
jak	zapobiegać	niebezpiecznym	sytuacjom,	gdyż	każdego	dnia	dzieci	
są	na	nie	narażone	(bezpieczny	wypoczynek	nad	wodą,	w	lesie	i	w	gó-
rach,	 bezpieczna	 podróż,	 wskazówki	 dla	 dziecka,	 jak	 się	 zachować,	
gdy	się	zgubi).

Podczas	 zajęć	 uświadamiamy	 dzieciom	 sytuacje,	 jakich	 powin-
ny	unikać,	do	kogo	zwrócić	się	o	pomoc	w	razie	niebezpieczeństwa,	
uczymy	ważnych	numerów	alarmowych.	Patronat	merytoryczny	nad	
akcją	obejmuje	WOPR.	

Przedszkole,	 przystępując	 do	 Akademii	 Zdrowego	 Przedszkolaka,	
zyskuje	wiele	pozytywów:

	– otrzymuje	bezpłatnie	komplet	materiałów,	na	podstawie	których	
prowadzi	się	zajęcia	z	dziećmi;
	– ma	 możliwość	 uzyskania	 tytułu	 placówki	 promującej	 zdrowie	
wśród	dzieci,	popartego	certyfikatem	od	organizatora	akcji;
	– ma	szansę	wygrania	atrakcyjnych	nagród	w	konkursach	promują-
cych	zdrowie,	organizowanych	przez	Akademię	Zdrowego	Przed-
szkolaka;
	– otrzyma	bezpłatnie	szczegółowe	prezentacje	nt.	bezpieczeństwa	
i	 zdrowia	 dzieci,	 które	 stanowią	 atrakcyjny	 materiał	 do	 spotkań	
z	rodzicami;
	– ma	dostęp	do	magazynu	Wiem jak działają dzieci,	pewnego	ro-
dzaju	kompendium	wiedzy	dla	rodziców,	do	którego	piszą	dzien-
nikarze	 naukowi	 związani	 z	 magazynem	 FOKUS,	 wzięci	 autorzy	
książek	dla	dzieci	o	świecie	nauki	i	przyrody	oraz	psychologowie.

Anna Prochasek

ZS gołkowice

maj / czerwiec 2013
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dzień PaTRona w gimnazJum
23	 maja	 w	 Gimnazjum	 im.	 por.	 pil.	 Franciszka	 Surmy	 w	 Gołkowi-

cach	 odbyły	 się	 obchody	 Dnia	 Patrona.	 Gośćmi	 szczególnymi	 na	 tej	
uroczystości	byli	lotnicy	z	8.	Bazy	Lotnictwa	Transportowego	im.	płk.	
pil.	Stanisława	Skarżyńskiego	w	Krakowie:	por. adam Świątek,	ppor. 
Grzegorz dorosz,	ppor. kamil liberek	oraz	kierownik	sekcji	ds.	pro-
pagowania	działalności	jednostki	marek kiełpiński.

Podczas	 spotkania	 młodzież	 dowiedziała	 się,	 czym	 zajmuje	 się	
8. Baza	Lotnictwa	Transportowego,	na	czym	polega	praca	pilotów,	jaką	
drogę	 trzeba	 przejść,	 aby	 zostać	 pilotem.	 Wśród	 uczniów	 znalazł	 się	
ochotnik,	który	został	ubrany	w	hełm	lotniczy	oraz	kombinezon	zapo-
biegający	wyziębieniu	organizmu	lotnika	w	razie	wylądowania	w	wo-
dzie.	Uczniowie	mieli	też	okazję	na	indywidualną	rozmowę	z	lotnikami.

Podczas	 uroczystego	 apelu,	 pod	 tablicą	 upamiętniającą	 patrona,	
zostały	złożone	biało-czerwone	kwiaty,	odśpiewano	„Marsz	lotników”,	
przypomniano	najważniejsze	zdarzenia	z	życia	por.	pil.	Franciszka	Sur-
my	oraz	jego	zasługi.

Podsumowano	także	konkursowe	zmagania	uczniów,	rozdano	dy-
plomy	i	nagrody:

•	 w	konkursie	wiedzy	o	patronie	I	miejsce	zajął	tomasz romanow-
ski	z	kl.	1	D,

•	 II	miejsce	marek Popek	z	kl.	3	C,	 III	miejsce	aleksandra nowa-
kowska	z	kl.	3	D;

•	 w	konkursie	matematycznym	poświęconym	patronowi	I	miejsce	
zajęła	karolina kubica	z	kl.	1	A,	II	miejsce	mikołaj Wodecki	z	kl.	
3	D,	III	miejsce	jakub hajduga	z	kl.	3	C;

•	 w	 konkursie	 plastycznym	 nagrodzono	 prace	 Zuzanny hendry-
szak	 i	 magdaleny Grzeni	 z	 kl.	 1	 B,	 doroty Palki	 i	 małgorzaty 
błasiak	z	kl.	2	A	oraz	marty krzyształy	i	andrei lubszczyk	z	kl.	
1	C.	

Po	spotkaniu	z	lotnikami,	dla	chętnych	uczniów,	w	sali	gimnastycz-
nej	przeprowadzono	test	sprawnościowy	–	najlepszy	czas	uzyskał	ma-
teusz czaplak	z	kl.	3	B.

Nad	 organizacją	 i	 właściwym	 przebiegiem	 uroczystości	 czuwała	
teresa błasiak.	

Teresa Błasiak

RealizacJa PRoJekTu „uczĘ SiĘ 
i RozwiJam” dobiega końca

211	532,67	złotych	to	kwota,	jaką	władze	gminy	pozyskały	z	Europej-
skiego	Funduszu	Społecznego	na	realizację	projektu	systemowego	pn.	
„Uczę	się	i	rozwijam”,	w	ramach	którego	33	nauczycieli	przeprowadziło	
w	sześciu	szkołach	podstawowych	łącznie	1800	godzin	zajęć	pozalek-
cyjnych	dla	352	uczniów.	Projekt	ten	realizowany	był	w	ramach	Progra-
mu	 Operacyjnego	 Kapitał	 Ludzi	 w	 Poddziałaniu	 9.1.2	 Wyrównywanie	
szans	edukacyjnych	uczniów	z	grup	o	utrudnionym	dostępie	do	edu-
kacji	oraz	zmniejszanie	 różnic	w	 jakości	usług	edukacyjnych.	Przypo-
mnijmy,	iż	głównym	celem	projektu	było	wyrównywanie	szans	eduka-
cyjnych	uczniów	poprzez	wsparcie	indywidualnego	rozwoju	uczniów	
klas	I-III	szkół	podstawowych	w	gminie	Godów,	dostosowane	do	zdia-
gnozowanych	potrzeb	edukacyjnych	tych	uczniów.	Zgodnie	z	przepro-
wadzonymi	badaniami	po	zakończeniu	realizacji	projektu	można	wska-
zać,	iż	wszystkie	założone	cele	zostały	zrealizowane	w	100%.

130	uczniów	korzystało	z	zajęć	dla	dzieci	z	trudnościami	w	czytaniu	
i	pisaniu,	68	uczniów	uczestniczyło	w	zajęciach	dla	dzieci	w	trudności	
zdobywania	umiejętności	matematycznych,	16	uczniów	podczas	za-
jęć	logopedycznych	poprawiło	swoją	wymowę,	104	uczniów	wybrało	
zajęcia	rozwijające	zainteresowania	z	nauk	matematyczno-przyrodni-
czych,	 a	 123	 uczniów	 uczestniczyło	 w	 zajęciach	 z	 gimnastyki	 korek-
cyjnej.	Ponadto	szkoły	wzbogaciły	się	o	szereg	pomocy	naukowych,	
które	przyczyniły	się	do	uatrakcyjnienia	zajęć	edukacyjnych.

olimPiada SPoRTowa 
PRzedSzkolaków

12	czerwca	w	łaziskim	przedszkolu	odbyła	się	Olimpiada	Sportowa	
Przedszkolaków,	w	której	brały	udział	5	i	6-letnie	dzieci	ze	Skrbeńska	
i	łazisk.	Promowanie	zdrowego	stylu	życia,	elementów	zdrowej	rywa-
lizacji,	woli	walki,	wiary	we	własne	siły,	jest	jedną	z	ważnych	treści	do 	
realizacji	z	podstawy	programowej,	dlatego	w	tym	roku	przedszkolaki	
świętowały	Dzień	Dziecka	na	sportowo.

Zawody	rozpoczęła	dyrektor	Gabriela kłosek,	która	powitała	jury	
w	 składzie:	 joanna krentusz,	 dorota jędrusik,	 beata Grzegorz-
czyk	 i	 danuta jordan.	 Zawodnicy	 złożyli	 uroczystą	 przysięgę	 walki	
fair-play,	a	następnie,	skandując	hasła	i	okrzyki,	zaprezentowali	swoje	
drużyny	w	strojach	sportowych.	Wreszcie	rozpoczęły	się	konkurencje	
sportowe:	 wyścigi	 slalomem,	 podawanie	 piłki,	 skoki	 w	 worku,	 rzuty	
do	 celu,	 skoki	 na	 dmuchanych	 konikach,	 tor	 przeszkód.	 Następnie	
drużyny	 chłopców	 z	 łazisk	 i	 ze	 Skrbeńska	 rozegrały	 mecz	 piłki	 noż-
nej,	a	na	koniec	dziewczynki	z	obu	miejscowości	zaprezentowały	uro-
czy	występ	cheerleaderek	z	pomponami	w	układzie	tanecznym.	Jury	
podliczyło	punkty	i	odbyło	się	uroczyste	wręczenie	pucharów,	medali	
i	nagród.	Na	tym	jednak	atrakcje	się	nie	skończyły,	gdyż	na	zawodni-
ków	czekał	dmuchany	zamek	oraz	grillowane	kiełbaski	przygotowane	
przez	rady	rodziców	obu	przedszkoli.

Wszystkim	 zwycięzcom	 serdecznie	 gratulujemy,	 a	 wszystkim	 po-
mocnikom	 –	 dziękujemy!	 Olimpiadę	 przygotowały	 i	 przeprowadziły	
Dorota	Jędrusik	i	Joanna	Krentusz.	Mamy	nadzieję,	że	ta	impreza	spor-
towa	 stanie	 się	 już	 tradycją	 w	 naszych	 przedszkolach.	 Dzieci	 bawiły	
się	świetnie.	Zmęczone,	ale	szczęśliwe,	długo	wspominały	olimpijskie	
zmagania	oraz	kolegów	z	zaprzyjaźnionego	przedszkola.

Dorota Jędrusik i Joanna Krentusz

ZSP łaZiSka

Przedszkolacy-sportowcy

Prowadzący	wszelkiego	typu	zajęcia	nauczyciele	i	pedagodzy	mie-
li	 zapewnione	 różnorodne	 pomoce	 dydaktyczne,	 odpowiednie	 do	
stworzonych	przez	nich	programów.	A	te	są	niezwykle	atrakcyjne	i	na-
kierowane	na	uczniowskie	działanie.	

Wśród	 zakupionych	 pomocy	 dydaktycznych	 znajdowały	 się	 mię-
dzy	innymi:	gry	edukacyjne,	puzzle,	klocki,	domina,	układanki,	matera-
ce,	szarfy,	pachołki,	laski	gimnastyczne,	piłki,	woreczki,	wstążki,	chusty	
gimnastyczne,	kształty	z	pianki	do	gimnastyki	korekcyjnej,	programy	
multimedialne.	 łączna	 kwota	 wydana	 na	 zakup	 wszystkich	 pomocy	
dydaktycznych	to	blisko	90	tys.	złotych.	

Duży	 wachlarz	 zakupionych	 pomocy	 dydaktycznych	 oraz	 dopa-
sowanie	 godzin	 realizacji	 zajęć	 do	 możliwości	 czasowych	 uczniów	
i	 rodziców	 sprawiły,	 iż	 zajęcia	 cieszyły	 się	 dużym	 zainteresowaniem,	
czego	dowodem	jest	dość	solidna	frekwencja.	

Projekt	„Uczę	się	i	rozwijam”,	realizowany	zarówno	przez	pedago-
gów	 jak	 i	 pracowników	 Urzędy	 Gminy	 Godów,	 wpłynął	 na	 wszech-
stronny	rozwój	uczniów	i	przyczynia	się	do	tego,	że	nauka	staje	się	dla	
młodych	ludzi	pasją,	a	szkoła	przyjaznym,	ciekawym	miejscem	odkry-
wania	i	rozwijania	talentów.

Kamil Gąsior
Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych

Projekt	współfinansowany	ze	środków	Unii	Europejskiej	w	ramach	
Europejskiego	Funduszu	Społecznego.
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dzień PaTRona w gimnazJum
23	 maja	 w	 Gimnazjum	 im.	 por.	 pil.	 Franciszka	 Surmy	 w	 Gołkowi-

cach	 odbyły	 się	 obchody	 Dnia	 Patrona.	 Gośćmi	 szczególnymi	 na	 tej	
uroczystości	byli	lotnicy	z	8.	Bazy	Lotnictwa	Transportowego	im.	płk.	
pil.	Stanisława	Skarżyńskiego	w	Krakowie:	por. adam Świątek,	ppor. 
Grzegorz dorosz,	ppor. kamil liberek	oraz	kierownik	sekcji	ds.	pro-
pagowania	działalności	jednostki	marek kiełpiński.

Podczas	 spotkania	 młodzież	 dowiedziała	 się,	 czym	 zajmuje	 się	
8. Baza	Lotnictwa	Transportowego,	na	czym	polega	praca	pilotów,	jaką	
drogę	 trzeba	 przejść,	 aby	 zostać	 pilotem.	 Wśród	 uczniów	 znalazł	 się	
ochotnik,	który	został	ubrany	w	hełm	lotniczy	oraz	kombinezon	zapo-
biegający	wyziębieniu	organizmu	lotnika	w	razie	wylądowania	w	wo-
dzie.	Uczniowie	mieli	też	okazję	na	indywidualną	rozmowę	z	lotnikami.

Podczas	 uroczystego	 apelu,	 pod	 tablicą	 upamiętniającą	 patrona,	
zostały	złożone	biało-czerwone	kwiaty,	odśpiewano	„Marsz	lotników”,	
przypomniano	najważniejsze	zdarzenia	z	życia	por.	pil.	Franciszka	Sur-
my	oraz	jego	zasługi.

Podsumowano	także	konkursowe	zmagania	uczniów,	rozdano	dy-
plomy	i	nagrody:

•	 w	konkursie	wiedzy	o	patronie	I	miejsce	zajął	tomasz romanow-
ski	z	kl.	1	D,

•	 II	miejsce	marek Popek	z	kl.	3	C,	 III	miejsce	aleksandra nowa-
kowska	z	kl.	3	D;

•	 w	konkursie	matematycznym	poświęconym	patronowi	I	miejsce	
zajęła	karolina kubica	z	kl.	1	A,	II	miejsce	mikołaj Wodecki	z	kl.	
3	D,	III	miejsce	jakub hajduga	z	kl.	3	C;

•	 w	 konkursie	 plastycznym	 nagrodzono	 prace	 Zuzanny hendry-
szak	 i	 magdaleny Grzeni	 z	 kl.	 1	 B,	 doroty Palki	 i	 małgorzaty 
błasiak	z	kl.	2	A	oraz	marty krzyształy	i	andrei lubszczyk	z	kl.	
1	C.	

Po	spotkaniu	z	lotnikami,	dla	chętnych	uczniów,	w	sali	gimnastycz-
nej	przeprowadzono	test	sprawnościowy	–	najlepszy	czas	uzyskał	ma-
teusz czaplak	z	kl.	3	B.

Nad	 organizacją	 i	 właściwym	 przebiegiem	 uroczystości	 czuwała	
teresa błasiak.	

Teresa Błasiak

RealizacJa PRoJekTu „uczĘ SiĘ 
i RozwiJam” dobiega końca

211	532,67	złotych	to	kwota,	jaką	władze	gminy	pozyskały	z	Europej-
skiego	Funduszu	Społecznego	na	realizację	projektu	systemowego	pn.	
„Uczę	się	i	rozwijam”,	w	ramach	którego	33	nauczycieli	przeprowadziło	
w	sześciu	szkołach	podstawowych	łącznie	1800	godzin	zajęć	pozalek-
cyjnych	dla	352	uczniów.	Projekt	ten	realizowany	był	w	ramach	Progra-
mu	 Operacyjnego	 Kapitał	 Ludzi	 w	 Poddziałaniu	 9.1.2	 Wyrównywanie	
szans	edukacyjnych	uczniów	z	grup	o	utrudnionym	dostępie	do	edu-
kacji	oraz	zmniejszanie	 różnic	w	 jakości	usług	edukacyjnych.	Przypo-
mnijmy,	iż	głównym	celem	projektu	było	wyrównywanie	szans	eduka-
cyjnych	uczniów	poprzez	wsparcie	indywidualnego	rozwoju	uczniów	
klas	I-III	szkół	podstawowych	w	gminie	Godów,	dostosowane	do	zdia-
gnozowanych	potrzeb	edukacyjnych	tych	uczniów.	Zgodnie	z	przepro-
wadzonymi	badaniami	po	zakończeniu	realizacji	projektu	można	wska-
zać,	iż	wszystkie	założone	cele	zostały	zrealizowane	w	100%.

130	uczniów	korzystało	z	zajęć	dla	dzieci	z	trudnościami	w	czytaniu	
i	pisaniu,	68	uczniów	uczestniczyło	w	zajęciach	dla	dzieci	w	trudności	
zdobywania	umiejętności	matematycznych,	16	uczniów	podczas	za-
jęć	logopedycznych	poprawiło	swoją	wymowę,	104	uczniów	wybrało	
zajęcia	rozwijające	zainteresowania	z	nauk	matematyczno-przyrodni-
czych,	 a	 123	 uczniów	 uczestniczyło	 w	 zajęciach	 z	 gimnastyki	 korek-
cyjnej.	Ponadto	szkoły	wzbogaciły	się	o	szereg	pomocy	naukowych,	
które	przyczyniły	się	do	uatrakcyjnienia	zajęć	edukacyjnych.

olimPiada SPoRTowa 
PRzedSzkolaków

12	czerwca	w	łaziskim	przedszkolu	odbyła	się	Olimpiada	Sportowa	
Przedszkolaków,	w	której	brały	udział	5	i	6-letnie	dzieci	ze	Skrbeńska	
i	łazisk.	Promowanie	zdrowego	stylu	życia,	elementów	zdrowej	rywa-
lizacji,	woli	walki,	wiary	we	własne	siły,	jest	jedną	z	ważnych	treści	do 	
realizacji	z	podstawy	programowej,	dlatego	w	tym	roku	przedszkolaki	
świętowały	Dzień	Dziecka	na	sportowo.

Zawody	rozpoczęła	dyrektor	Gabriela kłosek,	która	powitała	jury	
w	 składzie:	 joanna krentusz,	 dorota jędrusik,	 beata Grzegorz-
czyk	 i	 danuta jordan.	 Zawodnicy	 złożyli	 uroczystą	 przysięgę	 walki	
fair-play,	a	następnie,	skandując	hasła	i	okrzyki,	zaprezentowali	swoje	
drużyny	w	strojach	sportowych.	Wreszcie	rozpoczęły	się	konkurencje	
sportowe:	 wyścigi	 slalomem,	 podawanie	 piłki,	 skoki	 w	 worku,	 rzuty	
do	 celu,	 skoki	 na	 dmuchanych	 konikach,	 tor	 przeszkód.	 Następnie	
drużyny	 chłopców	 z	 łazisk	 i	 ze	 Skrbeńska	 rozegrały	 mecz	 piłki	 noż-
nej,	a	na	koniec	dziewczynki	z	obu	miejscowości	zaprezentowały	uro-
czy	występ	cheerleaderek	z	pomponami	w	układzie	tanecznym.	Jury	
podliczyło	punkty	i	odbyło	się	uroczyste	wręczenie	pucharów,	medali	
i	nagród.	Na	tym	jednak	atrakcje	się	nie	skończyły,	gdyż	na	zawodni-
ków	czekał	dmuchany	zamek	oraz	grillowane	kiełbaski	przygotowane	
przez	rady	rodziców	obu	przedszkoli.

Wszystkim	 zwycięzcom	 serdecznie	 gratulujemy,	 a	 wszystkim	 po-
mocnikom	 –	 dziękujemy!	 Olimpiadę	 przygotowały	 i	 przeprowadziły	
Dorota	Jędrusik	i	Joanna	Krentusz.	Mamy	nadzieję,	że	ta	impreza	spor-
towa	 stanie	 się	 już	 tradycją	 w	 naszych	 przedszkolach.	 Dzieci	 bawiły	
się	świetnie.	Zmęczone,	ale	szczęśliwe,	długo	wspominały	olimpijskie	
zmagania	oraz	kolegów	z	zaprzyjaźnionego	przedszkola.

Dorota Jędrusik i Joanna Krentusz

ZSP łaZiSka

Przedszkolacy-sportowcy

Prowadzący	wszelkiego	typu	zajęcia	nauczyciele	i	pedagodzy	mie-
li	 zapewnione	 różnorodne	 pomoce	 dydaktyczne,	 odpowiednie	 do	
stworzonych	przez	nich	programów.	A	te	są	niezwykle	atrakcyjne	i	na-
kierowane	na	uczniowskie	działanie.	

Wśród	 zakupionych	 pomocy	 dydaktycznych	 znajdowały	 się	 mię-
dzy	innymi:	gry	edukacyjne,	puzzle,	klocki,	domina,	układanki,	matera-
ce,	szarfy,	pachołki,	laski	gimnastyczne,	piłki,	woreczki,	wstążki,	chusty	
gimnastyczne,	kształty	z	pianki	do	gimnastyki	korekcyjnej,	programy	
multimedialne.	 łączna	 kwota	 wydana	 na	 zakup	 wszystkich	 pomocy	
dydaktycznych	to	blisko	90	tys.	złotych.	

Duży	 wachlarz	 zakupionych	 pomocy	 dydaktycznych	 oraz	 dopa-
sowanie	 godzin	 realizacji	 zajęć	 do	 możliwości	 czasowych	 uczniów	
i	 rodziców	 sprawiły,	 iż	 zajęcia	 cieszyły	 się	 dużym	 zainteresowaniem,	
czego	dowodem	jest	dość	solidna	frekwencja.	

Projekt	„Uczę	się	i	rozwijam”,	realizowany	zarówno	przez	pedago-
gów	 jak	 i	 pracowników	 Urzędy	 Gminy	 Godów,	 wpłynął	 na	 wszech-
stronny	rozwój	uczniów	i	przyczynia	się	do	tego,	że	nauka	staje	się	dla	
młodych	ludzi	pasją,	a	szkoła	przyjaznym,	ciekawym	miejscem	odkry-
wania	i	rozwijania	talentów.

Kamil Gąsior
Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych

Projekt	współfinansowany	ze	środków	Unii	Europejskiej	w	ramach	
Europejskiego	Funduszu	Społecznego.
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Skrzyszowscy emeryci w Szczawnicy

Zespół Borowianka

Gołkowickie	 koło	 PZERiI	 i	 Borowianka	 to	 prawie	 jedność.	 Zespół,	
najpierw	bez	nazwy,	powstał	prawie	40	 lat	temu	z	 inicjatywy	Pawła 
hajnisza.	Swą	działalność	instrumentalno-wokalną	prowadził	na	róż-
nych	 uroczystościach	 lokalnych,	 rodzinnych,	 na	 życzenie	 solenizan-
tów.	W	ciągu	tych	 lat	zmieniał	 się	 jego	skład	osobowy,	ale	najdłużej	
–	prócz	założyciela	–	gra	w	nim	jacek marek.	Nieco	krótszy	staż	ma	
czesław tkocz,	a	najkrótszy	–	józef dróżdż.	Nie	jest	nigdzie	zareje-
strowany,	 ale	 przez	 gołkowickich	 emerytów	 bardzo	 szanowany.	 Nie	
ma	 bowiem	 uroczystości,	 na	 której	 nie	 byłaby	 obecna	 Borowianka	
i	 nie	 uświetniałaby	 spotkań	 organizowanych	 przez	 tamtejsze	 koło		
PZERiI.	Zresztą	emeryci	mają	też	swój	udział	w	jubileuszu,	bowiem	to	
od	nich	wyszła	10	 lat	 temu	propozycja	obecnej	nazwy,	która	 jedno-
głośnie	 została	zaakceptowana	przez	uczestników	ówczesnego	spo-
tkania,	no	i	przez	zespół.

25	 czerwca	 odbyło	 się	 kolejne	 spotkanie	 z	 okazji	 Dnia	 Matki	
i	Dnia	Ojca	zorganizowane	przez	gołkowickie	koło	PZERiI.	Oczywiście,	
z	udziałem	Borowianki,	która	emerytom	zagrała	już	po	raz	25!	Odno-
śnie	do	członków	zespołu	był	to	więc	 ich	mały	 jubileusz.	To	zaanga-
żowanie	na	rzecz	środowiska	lokalnego	docenili	też	włodarze	naszej	
gminy:	antoni tomas	–	przewodniczący	RG	 i	mariusz adamczyk	–	
wójt,	którzy	złożyli	im	życzenia	zdrowia	i	dalszego	rozwoju	muzycznej	

emeRyci 
w PieninacH

W	 tym	 roku	 skrzyszowskie	 koło	 PZERiI	 było	 organizatorem	 tygo-
dniowych	 wczasów	 w	 Szczawnicy.	 W	 okresie	 17–23	 czerwca	 ponad	
50-osobowa	 grupa	 emerytów	 przebywała	 w	 tym	 pięknym	 kurorcie	
w	Domu	Wypoczynkowym	„Czarda”.	Uzdrowisko	położone	jest	w	do-
linie	Grajcarka,	oddzielającej	Pieniny	od	Beskidu	Sądeckiego,	posiada	
też	wyjątkowy	mikroklimat.

W	 czasie	 pobytu	 w	 Szczawnicy	 uczestnicy	 zwiedzili	 malownicze	
okolice	 uzdrowiska	 i	 ciekawe	 obiekty,	 m.in.	 Jaworki	 z	 wąwozem	 Ho-
mole,	Szlachtową	z	przepiękną	cerkwią,	Czorsztyn,	Palenicę.

Część	grupy	zaliczyła	Trzy	Korony	i	Sokolicę,	a	część	pojechała	na	
wycieczkę	rowerową	do	Czerwonego	Klasztoru	na	Słowację.	Atrakcją	
był	 tez	 spływ	 Dunajcem.	 Wczasowicze	 mieli	 do	 dyspozycji	 autokar,	
mogli	więc	skorzystać	z	dalszych	wycieczek.	Jedną	z	nich	był	wyjazd	
do	Starego	Sącza,	jednego	z	najstarszych	miast	w	Polsce,	leżącego	na	
szlaku	bursztynowym,	połączony	ze	zwiedzeniem	tamtejszej	Starówki	
z	brukowanym	ryneczkiem,	Muzeum	Jana	Pawła	II,	kościoła	przyklasz-
tornego	ss.	klarysek.	Stary	Sącz	uznany	jest	jako	rezerwat	urbanistycz-
ny.

JubileuSz boRowianki
pasji,	a	całą	czwórkę,	każdego	indywidualnie,	uhonorowali	dyplomem	
uznania.	 Szczególne	 słowa	 podziękowania	 skierowali	 pod	 adresem	
Pawła	Hajnisza,	który	niedawno	obchodził	okrągłą	 rocznicę	urodzin,	
życząc	mu	dalszej	werwy	i	zadowolenia	ze	swojej	pasji	życiowej,	którą	
potrafi	się	dzielić	z	innymi,a	robi	to	–	podobnie	jak	jego	koledzy	z	ze-
społu	–	bezinteresownie.

To	 spotkanie	 miało	 wyjątkowo	 jubileuszowy	 charakter.	 Roczni-
ce	 urodzin	 i	 jubileusze	 małżeńskie	 świętowali	 również:	 róża bug-
doł i	Piotr moczała	–	85	lat	życia,	jadwiga Zaremba,	aniela sitek,	
helena Grzonka,	 kornelia Zaremba	 i Paweł Grzonka –	 80-lecie,	
a	julianna	i	Paweł Grzonkowie	oraz	apolonia	i	Piotr moczałowie	–	
Szmaragdowe	Gody.	Tę	część	spotkania	prowadził	stanisław Fornal-
ski,	gdyż	P.	Grzonka	–	podobnie	jak	P.	Moczała	–	świętował	podwójny	
jubileusz.

Wszystkim	 Jubilatom	 złożono	 życzenia	 zdrowia,	 radości	 i	 spokoj-
nych	 dni	 w	 otoczeniu	 rodziny	 i	 przyjaciół.	 W	 imieniu	 Jubilatów	 za	
życzenia	 podziękował	 P.	 Grzonka,	 a	 korzystając	 z	 okazji,	 wszystkim	
matkom	i	ojcom	również	złożył	życzenia	wszystkiego,	co	najlepsze.	Do	
życzeń	dołączyła	się	Borowianka,	grając	i	śpiewając	„Sto	lat”	oraz	„Naj-
milejsza	w	życiu	jest	mi	Mama”.

Gościem	 honorowym	 tego	 spotkania	 był	 ks.	 senior	 teofil lenar-
towicz.

Przewodniczący	poinformował	też,	że	od	początku	roku	gołkowic-
kie	koło	powiększyło	się	o	12	osób.	Z	rozwiązanego	godowskiego	koła	
przeszli:	 agnieszka dębińska,	 alojzy Grzonka,	 benedykt Popek,	
arkadiusz Przybyła i	józef Wysłucha,	zaś	nowymi	członkami	związ-
ku	zostali:	elżbieta kozinoga,	bożenna janulek,	lidia Grzonka,	ire-
neusz sobek,	jerzy szczerba,	danuta Firut	i	irena kubeczek.	Dwie	
ostatnie	Panie	otrzymały	legitymacje	na	spotkaniu.

Z	kolei	chwilą	ciszy	uczczono	pamięć	tych,	którzy	w	ostatnim	czasie	
odeszli	od	nas	na	zawsze,	a	są	to	ernest tomas i	emil kowol.

Jeśli	 chodzi	 o	 tegoroczne	 wyjazdy,	 to	 43-osobowa	 grupa	 wzięła	
już	udział	w	wycieczce	do	Pragi	i	Karlowych	Warów,	w	lipcu	odbyła	się	
pielgrzymka	do	Starego	Lichenia	i	Sadowia-Golgoty,	7	sierpnia	odbę-
dzie	się	wyjazd	na	górę	Żar	i	do	Węgierskiej	Górki,	a	w	okresie	16–28	
sierpnia	emeryci	będą	odpoczywać	w	Darłówku	nad	Bałtykiem.	

Kolejne	spotkanie	gołkowickich	emerytów	przeszło	już	do	historii.	
Po	jego	zakończeniu	większość	uczestników	doszła	do	jednego	wnio-
sku:	bez	Borowianki	ani	rusz.

A.T.

Tegoroczne	wczasy	w	Szczawnicy	należą	do	bardzo	udanych	pod	
każdym	względem.	Ich	uczestnicy	dziękują	Zarządowi	koła	za	ich	zor-
ganizowanie,	 interesujący	program	i	możliwość	zwiedzenia	ciekawe-
go	zakątka	naszego	kraju.	Tak	trzymać!

B.O.
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Poniedziałki
godz. 1000

,,MĄDRA GŁOWA O PORANKU” 
(zajęcia dla dzieci, konkursy, gry i zabawy)

Wtorki
 godz. 1000

,,TUTTI FORTE – FAJNA MUZA” 
– tworzymy zespół instrumentalny 

Środy
 godz. 1630 WARSZTATY TWÓRCZE DE COUPAGE

Czwartki
godz. 1000

,,DOBRE RYTMY NA DZIEŃ DOBRY” 
– taniec i zabawa

Piątki
godz.1000 ,,MOJE DZIEŁO” – rysunek – obraz – plener

Ośrodek Kultury Godów
tel. 32 47 65 630

Wtorki
godz. 900

Zajęcia plastyczno-techniczne dla dzieci

Środy
godz. 900

Zajęcia plastyczno-techniczne dla dzieci

Piątki
godz. 900 Zabawy edukacyjne dla dzieci

Ośrodek Kultury Gołkowice
 tel. 32 47 27 532

Wtorki
godz. 1200 Spotkania z bajką w kinie ,,Olza”

Środa
godz. 1000 Zajęcia plastyczne dla dzieci

Czwartki
godz. 930 ,,Teatr Naszej Wyobraźni” – zajęcia teatralne 

Piątki
godz. 1100 Zajęcia taneczne z elementami jogi

Ośrodek Kultury Skrbeńsko 
 tel. 32 47 27 050

16 – godz. 1000 Malowanie koszulek (należy przynieść ubrania, 
które można malować)

17 – godz. 1000 Karaoke, czyli śpiewać każdy może…

23 – godz. 1000 TO co tylko moje, czyli mój idol, moje hobby.

25 – godz. 1000 Zajęcia plastyczne

30 – godz. 1000 Warsztaty udzielania pierwszej pomocy

31 – godz. 1600 Sportowa rywalizacja

Zapraszamy także na festyn dla dzieci ,,na kręgu” – skrzyszów, 
1 września, godz. 1600

Wszystkie	 zajęcia	 oprócz	 wycieczek	 są	 bezpłatne,	 przeznaczone	 dla	
dzieci	w	wieku	szkolnym

sierPieŃ
Ośrodek Kultury Skrzyszów 

tel. 32 47 26 417
Poniedziałki

godz. 1000 
,,MĄDRA GŁOWA O PORANKU”

(zajęcia dla dzieci, konkursy, gry i zabawy)
Wtorki

godz. 1000
,,TUTTI FORTE – FAJNA MUZA”

– tworzymy zespół instrumentalny
Środy

godz. 1630 WARSZTATY TWÓRCZE – CERAMIKA

Czwartki
godz. 1000

,,DOBRE RYTMY NA DZIEŃ DOBRY”
– taniec i zabawa

Piątki
godz. 1000 ,,MOJE DZIEŁO” – rysunek – obraz – plener

Ośrodek Kultury Godów
 tel. 32 47 65 630

Wtorki
godz. 900 Zajęcia plastyczno-techniczne dla dzieci

Środy
godz. 900

Zajęcia plastyczno-techniczne dla dzieci

Piątki
godz. 900 

Zabawy edukacyjne dla dzieci

Ośrodek Kultury Gołkowice
tel. 32 47 27 532

Wtorki
godz. 1200 Spotkania z bajką w kinie ,,Olza”

Środy
godz. 1000 Zajęcia plastyczne dla dzieci

Czwartki
godz. 930 ,,Teatr Naszej Wyobraźni” – zajęcia teatralne 

Piątki
godz. 1100 Zajęcia taneczne z elementami jogi

Ośrodek Kultury Skrbeńsko
tel. 32 47 27 050

1 – godz. 1000 Zajęcia plastyczne
6 – godz. 1000 Zagrajmy w twistera
7 – godz. 1000 Turniej w warcaby
8 – godz. 1000 Zajęcia plastyczne

13 – godz. 1000 Poszukiwanie skarbów w lesie

14 – godz. 1000 ,,Mali Kucharze” – sałatka owocowa
(przynosimy ulubione owoce)

22 – godz. 1000 Zajęcia plastyczne

WyciecZki:
18 liPca 2013
Wycieczka	do	stajni	,,Na	Stawach’’	koszt	25	zł/osoba	(w	cenie	przejazd,	
jazda	konna,	pieczenie	kiełbasy)
24 liPca 2013
Pszczyna	–	zamek,	zagroda	żubrów	koszt	68	zł/osoba	(w	cenie	prze-
jazd,	bilety	wstępu	na	zamek	oraz	do	zagrody	żubrów)
8 sierPnia 2013
Żywiec	–	Góra	Żar,	koszt	70	zł/osoba	(w	cenie	przejazd,	bilet	na	kolejkę)

Dodatkowe	informacje	w	Ośrodkach	Kultury.
Judyta Marcol

wakacJe z gckSiT-em
jesteśmy nr 3 (97)



będzie się działo18

liPiec
Ośrodek Kultury Skrzyszów

tel. 32 47 26 417

Poniedziałki
godz. 1000

,,MĄDRA GŁOWA O PORANKU” 
(zajęcia dla dzieci, konkursy, gry i zabawy)

Wtorki
 godz. 1000

,,TUTTI FORTE – FAJNA MUZA” 
– tworzymy zespół instrumentalny 

Środy
 godz. 1630 WARSZTATY TWÓRCZE DE COUPAGE

Czwartki
godz. 1000

,,DOBRE RYTMY NA DZIEŃ DOBRY” 
– taniec i zabawa

Piątki
godz.1000 ,,MOJE DZIEŁO” – rysunek – obraz – plener

Ośrodek Kultury Godów
tel. 32 47 65 630

Wtorki
godz. 900

Zajęcia plastyczno-techniczne dla dzieci

Środy
godz. 900

Zajęcia plastyczno-techniczne dla dzieci

Piątki
godz. 900 Zabawy edukacyjne dla dzieci

Ośrodek Kultury Gołkowice
 tel. 32 47 27 532

Wtorki
godz. 1200 Spotkania z bajką w kinie ,,Olza”

Środa
godz. 1000 Zajęcia plastyczne dla dzieci

Czwartki
godz. 930 ,,Teatr Naszej Wyobraźni” – zajęcia teatralne 

Piątki
godz. 1100 Zajęcia taneczne z elementami jogi

Ośrodek Kultury Skrbeńsko 
 tel. 32 47 27 050

16 – godz. 1000 Malowanie koszulek (należy przynieść ubrania, 
które można malować)

17 – godz. 1000 Karaoke, czyli śpiewać każdy może…

23 – godz. 1000 TO co tylko moje, czyli mój idol, moje hobby.

25 – godz. 1000 Zajęcia plastyczne

30 – godz. 1000 Warsztaty udzielania pierwszej pomocy

31 – godz. 1600 Sportowa rywalizacja

Zapraszamy także na festyn dla dzieci ,,na kręgu” – skrzyszów, 
1 września, godz. 1600

Wszystkie	 zajęcia	 oprócz	 wycieczek	 są	 bezpłatne,	 przeznaczone	 dla	
dzieci	w	wieku	szkolnym

sierPieŃ
Ośrodek Kultury Skrzyszów 

tel. 32 47 26 417
Poniedziałki

godz. 1000 
,,MĄDRA GŁOWA O PORANKU”

(zajęcia dla dzieci, konkursy, gry i zabawy)
Wtorki

godz. 1000
,,TUTTI FORTE – FAJNA MUZA”

– tworzymy zespół instrumentalny
Środy

godz. 1630 WARSZTATY TWÓRCZE – CERAMIKA

Czwartki
godz. 1000

,,DOBRE RYTMY NA DZIEŃ DOBRY”
– taniec i zabawa

Piątki
godz. 1000 ,,MOJE DZIEŁO” – rysunek – obraz – plener

Ośrodek Kultury Godów
 tel. 32 47 65 630

Wtorki
godz. 900 Zajęcia plastyczno-techniczne dla dzieci

Środy
godz. 900

Zajęcia plastyczno-techniczne dla dzieci

Piątki
godz. 900 

Zabawy edukacyjne dla dzieci

Ośrodek Kultury Gołkowice
tel. 32 47 27 532

Wtorki
godz. 1200 Spotkania z bajką w kinie ,,Olza”

Środy
godz. 1000 Zajęcia plastyczne dla dzieci

Czwartki
godz. 930 ,,Teatr Naszej Wyobraźni” – zajęcia teatralne 

Piątki
godz. 1100 Zajęcia taneczne z elementami jogi

Ośrodek Kultury Skrbeńsko
tel. 32 47 27 050

1 – godz. 1000 Zajęcia plastyczne
6 – godz. 1000 Zagrajmy w twistera
7 – godz. 1000 Turniej w warcaby
8 – godz. 1000 Zajęcia plastyczne

13 – godz. 1000 Poszukiwanie skarbów w lesie

14 – godz. 1000 ,,Mali Kucharze” – sałatka owocowa
(przynosimy ulubione owoce)

22 – godz. 1000 Zajęcia plastyczne

WyciecZki:
18 liPca 2013
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24 liPca 2013
Pszczyna	–	zamek,	zagroda	żubrów	koszt	68	zł/osoba	(w	cenie	prze-
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oFeRTa zaJĘĆ wakacyJnycH 
gminneJ biblioTeki 

PubliczneJ w godowie
GbP W GodoWie

•	 Wakacyjne zabawy z książką*	 –	 zajęcia	 literacko-plastyczne	 dla	
dzieci	w	wieku	od	6	do	10	lat	odbywać	się	będą	w	każdy	poniedziałek	
lipca	i	sierpnia	(oprócz	15	lipca	i	12	sierpnia)	w	godz.	1000–1130.

•	 16	lipca	–	Plenerowa szkoła małego artysty*.	Zajęcia	poprowadzi	
Michalina	Dziwoki	dla	dzieci	do	lat	14.	

•	 12-13	sierpnia	–	Plenerowa szkoła małego artysty*.	Zajęcia	popro-
wadzi	Michalina	Dziwoki	dla	dzieci	do	lat	14.	

•	 19	lipca	–	konkurs plastyczny z okazji dnia czerwonego kapturka.	
Konkurs	skierowany	jest	do	dzieci	w	wieku	5–10	lat,	prace	plastyczne	
przedstawiające	 Czerwonego	 Kapturka	 należy	 składać	 w	 siedzibie	
GBP	w	Godowie	do	31	lipca.	

Filia nr 1 W GołkoWicach
•	 26	lipca	–	„moja mała biblioteczka”	–	wakacyjne	spotkanie	z	książ-

ką	(bajki,	bajeczki,	opowiadania	dla	dzieci)
•	 09	 sierpnia	 –	 „mój ulubiony bohater książkowy”	 –	 zajęcia	 pla-

styczne
Zajęcia	odbędą	się	w	godz.	od	1100	do	1200.

Filia nr 2 W skrZysZoWie
•	 letnie zabawy w bibliotece.	 W	 programie:	 spotkanie	 z	 książką	

przygodową,	 zajęcia	 plastyczne,	 gry	 planszowe,	 zabawy	 zręczno-
ściowe	 i	 ruchowe,	 zabawy	 z	 użyciem	 komputera,	 projekcja	 filmów	
oraz	konkursy	i	niespodzianki.
Zajęcia	dla	dzieci	w	wieku	7–10	lat	odbywać	się	będą	w	każdą	środę	
w	godzinach	1200–1300.

Filia nr 3 W skrbeŃsku
•	 konkurs na najaktywniejszego czytelnika wakacji 2013	pod	ha-

słem	„Ten	 jest	najszczęśliwszy	z	 ludzi,	któremu	nic	zapału	do	ksiąg	
nie	ostudzi”.	Czas	trwania:	od	10	lipca	do	10	września.

Filia nr 4 W krostosZoWicach
•	 kraina uśmiechniętej książki	–	zajęcia	dla	dzieci	w	wieku	7–10	lat	

w	lipcu	odbywać	się	będą	w	każdą	środę	w	godz.	1000–1130.	
•	 Poszukiwacze skarbów	–	zajęcia	dla	dzieci	w	wieku	7–10	lat	w	sierp-

niu	odbywać	się	będą	w	każdą	środę	w	godz.	1000–1130.

Filia nr 5 W łaZiskach
•	 tuwim na wakacje.	 Zajęcia	 plastyczne	 oraz	 kalambury	 związane	

z	wierszami	Tuwima	odbędą	się	13,	20	i	27	sierpnia	(wtorki)	w	godzi-
nach	900–1000.

*–	liczba	miejsc	ograniczona,	prosimy	o	zapisy	telefonicznie:
32 47 27 070	lub	na	adres	e-mail:	biblioteka.godow@wp.pl

Zapraszamy!
Bożena Holesz

zaPRoSzenie na RoweRy
GCKSiT	 w	 Godowie	 oraz	 Koło	 Turystyki	 Rowerowej	 w	 ramach	 re-

alizowanego	projektu	„Aktywne	LGD	czyli	Mój	rower-moja	pasja”	za-
prasza	na	organizowane	wycieczki	rowerowe	po	terenie	Morawskich	
Wrót.	Wycieczki	są	bezpłatne	i	ogólnodostępne.

Terminy	i	długości	poszczególnych	tras	pojawią	się	na	stronach	inter-
netowych	(morawskie-wrota.pl;	godow.pl;	gckgodow.pl;	e-godow.pl).

Zapraszamy.

uWaGa! dzieci i młodzież do 18. roku życia tylko pod opieką 
osób dorosłych i obowiązkowo w kaskach!

Judyta Marcol

zaPRaSzamy do oŚRodków 
kulTuRy na zaJĘcia STaŁe

GodóW 

WTOREK 
  spotkania zespołu „Ballada”
 1830 zajęcia fitness

ŚROda
 1800 warsztaty artystyczne

CzWaRTEK
 800 warsztaty artystyczne
 1830 zajęcia fitness

Możliwość gry w tenisa stołowego oraz nauki gry na gitarze

GołkoWice

POniEdziałEK
 1800 spotkania chóru „Echo”

WTOREK
 1700 warszaty plastyczne 
 1815 teart naszej wyobraźni

PiąTEK
 1630 próba zespołu tanecznego „iskierki”
 1530 skat

Możliwość nauki na instrumentach

skrZysZóW

POniEdziałEK
 1500 warszaty ceramiczne 
 2000 taniec towarzyski dla dorosłych

WTOREK
 1700 spotkania zespołu „Familijo”
 1800 spotkania chóru „absolwent”

ŚROda
 1630 warsztaty ceramiczne
 1900 zumba – zajęcia taneczne

CzWaRTEK
 1530 taniec nowoczesny dla dzieci i młodzieży
 1600 skat

PiąTEK
 1700 rozgrywki szachowe

Możliwość nauki na instrumentach

skrbeŃsko

WTOREK
 1700 warsztaty plastyczne dla dzieci
 1830 zajęcia fitness

ŚROda
 1700 spotkania zespołu „Melodia”

CzWaRTEK
 1830 zajęcia fitness

maj / czerwiec 2013



w kręgu kultury20

26	 czerwca	 odbyło	 się	 zakończenie	 warsztatów	 twórczości	 kre-
atywnej	ART-POMPOWNIA.	Można	było	podziwiać	prace	powstałe	na	
zajęciach,	które	odbywały	się	w	Ośrodku	Kultury	w	Godowie.	Warszta-
ty	prowadzone	pod	okiem	wykwalifikowanego	i	doświadczonego	ar-
tysty,	a	trwały	od	końca	stycznia	do	czerwca	br.	Uczestnicy	poznawali	
techniki	twórcze,	takie	jak:	ceramika,	witraż	Tiffany’ego	i	filc.	

Efekty	prac	zapierają	dech	w	piersiach.	Od	drobnych,	delikatnych	
wisiorków	i	biżuterii,	poprzez	filcowane	szale,	torebki	i	breloki,	aż	do	
wielkich	ceramicznych	aniołów	i	zegarów.	

Prowadzone	 ogólnodostępne	 warsztaty	 umożliwiły	 aktywizację	
i	integrację	kobiet	z	regionu	Morawskich	Wrót	(gminy:	Godów,	Gorzy-
ce	 i	Krzyżanowice)	 i	nie	 tylko.	 Na	zajęcia	 trafiały	 także	panie	 z	Pszo-
wa,	Jastrzębia-	Zdroju,	Wodzisławia	Śl.	czy	Zebrzydowic.	Najmłodsza	
uczestniczka	miała	25	lat,	najstarsza	ponad	70.	Prowadząca	warsztaty	
dorota Welcel	 tak	mówi	o	swoich	podopiecznych:	Jestem niezwykle 
dumna ze wszystkich moich Pań! Zaskoczyły mnie swoją pomysłowo-
ścią i kreatywnością, ale także siłą, żeby pokonać wszystkie przeciwności 
i ograniczenia – w tym także i te fizyczne. czasem, żeby powstała drobna 
rzecz, potrzeba kilku, kilkunastu godzin mozolnego i wytrwałego powta-
rzania określonych czynności. Taka „dłubanina” wymaga nie tylko umie-
jętności i dobrego poznania techniki, ale także cierpliwości i fizycznej siły 
(jak na przykład przy dużych wyrobach z filcu).Pani Dorota podkreśla 
także, że wiele Pań wyrwało się nie tylko z „bezczynności twórczej”, ale 
znalazło też sposób na siebie i na swoje życie. 

Prace	 powstałe	 podczas	 warsztatów	 można	 oglądać	 w	 Ośrodku	
Kultury	w	Godowie.

Wszystkich	 zainteresowanych	 informujemy	 także,	 iż	 zajęcia	 będą	
kontynuowane	w	powstałej	pracowni	ART-POMPOWNIA	w	Godowie.	
Więcej	szczegółowych	informacji	w	Gminnym	Centrum	Kultury,	Spor-
tu	i	Turystyki	w	Godowie	(32	47	65 630).

Projekt	„Warsztaty	twórczości	kreatywnej	Art-Pompownia”	był	re-
alizowany	w	ramach	działania	413	–	Wdrażanie	lokalnych	strategii	roz-
woju	dla	małych	projektów	objętego	Programem	Rozwoju	Obszarów	
Wiejskich	na	lata	2007	–	2013,	za	pośrednictwem	LGD	Morawskie	Wrota.	

Judyta Marcol Uczestnicy warsztatów ART-POMPOWNIA

uwaga! Tu SiĘ TwoRzy!

INFORMACJE O IMPREZACH
NA LIPIEC-SIERPIEŃ 2013

Eksponat na wystawie

Wystawa prac w godowskim OK

Ekspozycja biżuterii

21 lipca
VII pokaz konIa śląskIego 

Teren	rekreacyjno-sportowy	Krostoszowice,	początek	godz.	1400	
W	programie:

pokaz	koni	różnych	ras,	atrakcje	dla	dzieci,	zabawa	taneczna.

25 sierpnia
BenefIs francIszka pIeczkI

z okazjI 85-lecIa urodzIn aktora
Sala	kinowa	Ośrodka	Kultury	w	Gołkowicach.

31 sierpnia

KONCERT ROCKOWY
Wójt	Gminy	Godów	zaprasza	młodzież	gminną	na	koncert	rockowy

na	kompleksie	sportowo	–	rekreacyjnym	w	Godowie.
Gwiazda	wieczoru:	ksu

Zapraszamy	serdecznie!

24 sierpnia
doŻYnkI gMInne

Wójt	Gminy	Godów	zaprasza	wszystkich	mieszkańców	na	
Dożynki	Gminne w	Krostoszowicach.

Program	imprezy:	

1230	–	msza	św.	w	kościele	parafialnym	w	Krostoszowicach
1330	–	formowanie	korowodu	dożynkowego	(skrzyżowanie	

ul. Bukowej	i	Wiejskiej	w	Podbuczu)
1400	–	przejście	korowodu	dożynkowego	ulicami	Podbucza	

i	Krostoszowic	(Wiejską,	Olszyńską,	Wąwozową,	Szybową)
1500	–	rozpoczęcie	oficjalnych	uroczystości	dożynkowych	
1600	–	występy	zespołów	folklorystycznych	i	dziecięcych
1800	–	występ	Gminnej	Orkiestry	Dętej
1930	–	występ	gwiazdy	wieczoru	–	Roberta	Rozmusa	z	zespołem
2030	–	zabawa	taneczna	z	zespołem	Jack-Band
2200	–	pokaz	sztucznych	ogni

Goście	 honorowi:	 ks.	 infułat	 Paweł Pyrchała,	 Franciszek 
Pieczka,	 marian dziędziel,	 krystian tesarczyk,	 Zbigniew 
Wodecki,	józef musioł	i	marian hudek.

jesteśmy nr 3 (97)
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dumna ze wszystkich moich Pań! Zaskoczyły mnie swoją pomysłowo-
ścią i kreatywnością, ale także siłą, żeby pokonać wszystkie przeciwności 
i ograniczenia – w tym także i te fizyczne. czasem, żeby powstała drobna 
rzecz, potrzeba kilku, kilkunastu godzin mozolnego i wytrwałego powta-
rzania określonych czynności. Taka „dłubanina” wymaga nie tylko umie-
jętności i dobrego poznania techniki, ale także cierpliwości i fizycznej siły 
(jak na przykład przy dużych wyrobach z filcu).Pani Dorota podkreśla 
także, że wiele Pań wyrwało się nie tylko z „bezczynności twórczej”, ale 
znalazło też sposób na siebie i na swoje życie. 

Prace	 powstałe	 podczas	 warsztatów	 można	 oglądać	 w	 Ośrodku	
Kultury	w	Godowie.

Wszystkich	 zainteresowanych	 informujemy	 także,	 iż	 zajęcia	 będą	
kontynuowane	w	powstałej	pracowni	ART-POMPOWNIA	w	Godowie.	
Więcej	szczegółowych	informacji	w	Gminnym	Centrum	Kultury,	Spor-
tu	i	Turystyki	w	Godowie	(32	47	65 630).

Projekt	„Warsztaty	twórczości	kreatywnej	Art-Pompownia”	był	re-
alizowany	w	ramach	działania	413	–	Wdrażanie	lokalnych	strategii	roz-
woju	dla	małych	projektów	objętego	Programem	Rozwoju	Obszarów	
Wiejskich	na	lata	2007	–	2013,	za	pośrednictwem	LGD	Morawskie	Wrota.	

Judyta Marcol Uczestnicy warsztatów ART-POMPOWNIA

uwaga! Tu SiĘ TwoRzy!

INFORMACJE O IMPREZACH
NA LIPIEC-SIERPIEŃ 2013

Eksponat na wystawie

Wystawa prac w godowskim OK

Ekspozycja biżuterii

21 lipca
VII pokaz konIa śląskIego 

Teren	rekreacyjno-sportowy	Krostoszowice,	początek	godz.	1400	
W	programie:

pokaz	koni	różnych	ras,	atrakcje	dla	dzieci,	zabawa	taneczna.

25 sierpnia
BenefIs francIszka pIeczkI

z okazjI 85-lecIa urodzIn aktora
Sala	kinowa	Ośrodka	Kultury	w	Gołkowicach.

31 sierpnia

KONCERT ROCKOWY
Wójt	Gminy	Godów	zaprasza	młodzież	gminną	na	koncert	rockowy

na	kompleksie	sportowo	–	rekreacyjnym	w	Godowie.
Gwiazda	wieczoru:	ksu

Zapraszamy	serdecznie!

24 sierpnia
doŻYnkI gMInne

Wójt	Gminy	Godów	zaprasza	wszystkich	mieszkańców	na	
Dożynki	Gminne w	Krostoszowicach.

Program	imprezy:	

1230	–	msza	św.	w	kościele	parafialnym	w	Krostoszowicach
1330	–	formowanie	korowodu	dożynkowego	(skrzyżowanie	

ul. Bukowej	i	Wiejskiej	w	Podbuczu)
1400	–	przejście	korowodu	dożynkowego	ulicami	Podbucza	

i	Krostoszowic	(Wiejską,	Olszyńską,	Wąwozową,	Szybową)
1500	–	rozpoczęcie	oficjalnych	uroczystości	dożynkowych	
1600	–	występy	zespołów	folklorystycznych	i	dziecięcych
1800	–	występ	Gminnej	Orkiestry	Dętej
1930	–	występ	gwiazdy	wieczoru	–	Roberta	Rozmusa	z	zespołem
2030	–	zabawa	taneczna	z	zespołem	Jack-Band
2200	–	pokaz	sztucznych	ogni

Goście	 honorowi:	 ks.	 infułat	 Paweł Pyrchała,	 Franciszek 
Pieczka,	 marian dziędziel,	 krystian tesarczyk,	 Zbigniew 
Wodecki,	józef musioł	i	marian hudek.
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SkRzySzowianin 
miSTRzem PolSki

W	dniach	14-16	czerwca	w	Krakowie	odbyły	się	Mistrzostwa	Polski	
Weteranów	w	Tenisie	Stołowym.Wzięło	w	nich	udział	aż	260	zawodni-
ków	z	całego	kraju.	W	kat.	65-69	lat	wystartował	zawodnik	LKS	Gwiaz-
dy	Skrzyszów	bernard oślizło.	Wylosował	bardzo	kiepsko,	bo	w	swo-
jej	 grupie	 miał	 numer	 jeden	 klasyfikacji	 ogólnej	 –	 F.	 Dulkowskiego,	
z	którym	przegrał	3:1	w	grupie.

Pozostałe	 mecze	 wygrał	 i	 awansował	 do	 turnieju	 głównego.	 Po	
drodze	do	finału	pokonał	W.	Kaptura	z	Wodzisławia	Śl.	3:0,	K.	Fiukow-
skiego	z	Lublina	3:0,	J.	Pawlaka	z	Gdańska	3:0,	by	w	półfinale	spotkać	
się	 z	 ubiegłorocznym	 zwycięzcą	 E.	 Góreckim	 z	 Gdańska,	 z	 którym	
przegrał	w	Radomiu.

W	tym	roku	jednak	B.	Oślizło	rozegrał	swoją	grę	popisowo,	wygry-
wając	z	nim	3:0.	W	finale	spotkał	się	z	Puu	Arne,	Estończykiem	mają-
cym	 obywatelstwo	 polskie,	 pracownikiem	 naukowym	 Uniwersytetu	
Jagiellońskiego.	 Jest	 on	 aktualnym	 mistrzem	 krajów	 nadbałtyckich	
w	tej	kategorii	wiekowej.	Pojedynek	był	bardzo	zacięty	i	wyrównany.	
Jednak	końcowe	słowo	należało	do	naszego	zawodnika,	który	wygrał	
finał	3:2,	zdobywając	tytuł	Mistrza	Polski	na	rok	2013.	Drugi	medal	zdo-
był	w	grze	deblowej.	Grając	w	parze	z	krajanem	Wojciechem kaptu-
rem,	zdobył	brązowy	medal.

W	półfinale	przegrali	oni	z	późniejszymi	zwycięzcami	E.	Góreckim	
i	F.	Dulkowskim	3:1.

Był	 to	bardzo	udany	sezon	dla	naszego	zawodnika.	Startując	 trzy	
razy	w	turniejach	ogólnopolskich,	wszystkie	wygrał.

A.T.

„ŚlĄSki JĘzyk SeRca”
17	czerwca	w	Ośrodku	Kultury	w	Skrzyszowie	odbyło	się	spotkanie	

z	cyklu	„ŚLĄSKI	JĘZYK	SERCA”.	Dyskusję	poprowadził	daniel jakub-
czyk,	a	w	spotkaniu	udział	wzięli:	maria kostrzewa	–	poetka	z	Twor-
kowa	oraz	jerzy buczyński	–	radliński	pisarz.	Tematem	spotkania	była	
nie	tylko	śląska	gwara	i	język,	ale	także	kultura	i	dzieje	naszych	przod-
ków.	 Podczas	 spotkania	 Jerzy	 Buczyński	 zaprezentował	 swoja	 nową	
książkę	„Godulowa	Saga.	Rzecz	o	Karolu	Goduli”,	zaś	Maria	Kostrzewa	
opowiedziała	o	swojej	twórczości	i	zaprezentowała	kilka	swoich	wier-
szy,	które	znaleźć	można	także	w	internecie.	

Judyta Marcol

zaPRaSzamy 
do PunkTu  

inFoRmacJi TuRySTyczneJ 
w goŁkowicacH:

W	Punkcie	Informacji	Turystycznej	w	gołkowickim	ośrodku	kultury	
do	nabycia	są	mapy	i	przewodniki	rowerowe	i	turystyczne	po	najbliż-
szej	okolicy,	questingi,	a	także	liczne	publikacje,	w	tym:

1.	”marian dziędziel”	–	Dariusza	Domańskiego,
2.	„Franciszek Pieczka”	–	Dariusza	Domańskiego,
3.	„ocalmy od zapomnienia”,
4.	„Zwierciadło śląskie”	–	Jerzego	Buczyńskiego,
5.	„12 opowieści starego bugle z Gorzyc”	–	Piotra	Będzińskiego,
6.	„Śląsk romantyczny”	–	Aleksandry	J.	Ostroch,
7.	„szlakami zielonego Śląska”	–	Aleksandra	Żukowskiego	

i	Aleksandry	Matuszczyk-Kotulskiej.

Judyta Marcol

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa In-
formacyjnego realizuje Program Roz-
woju Bibliotek, który ma ułatwić pol-
skim bibliotekom publicznym dostęp 
do komputerów, Internetu i szkoleń. 
Program Rozwoju Bibliotek w Polsce 
jest wspólnym przedsięwzięciem Fun-
dacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko 
–Amerykańskiej Fundacji Wolności.

www.biblioTeka.godow.Pl 
czyli biblioTeka 

on-line

Od	lutego	Gminna	Biblioteka	w	Godowie	realizuje	projekt	Bibliote-
ka on-line,	którego	celem	jest	zaspokojenie	potrzeb	lokalnego	środo-
wiska	w	obszarach	informacji	i	wiedzy	oraz	edukacji.	Biblioteka	osiąga	
cel	poprzez	utworzenie	portalu	internetowego,	informującego	o	zbio-
rach	i działaniach	biblioteki,	a	także	przez	zorganizowanie	warsztatów	
z	podstaw	obsługi	komputera	i	korzystania	z	Internetu.

Warsztaty	komputerowe	odbywają	się	od	marca,	kiedy	to	uczest-
nicy	rozpoczynali	swoją	przygodę	z	komputerem	od	tworzenia	folde-
rów.	 Teraz	 potrafią	 już	 wysyłać	 e-maile	 z	 załącznikami	 i	 wyszukiwać	
różne	 informacje	 w	 sieci.	 Warsztaty	 mają	 na	 celu	 przeciwdziałanie	
wykluczeniu	cyfrowemu	i	przełamanie	barier	komunikacyjnych.	W	ra-
mach	projektu,	8	maja,	przy	okazji	Dnia	Bibliotekarza	i	Bibliotek	odbył	
się	 festyn	biblioteczny	Majówką witamy portal,	w	którym,	ku	uciesze	
inicjatorów,	uczestniczyło	ponad	120	osób.	Został	on	zorganizowany,	
by	wspólnie	z	wszystkimi	Przyjaciółmi	Biblioteki:	uczestnikami	warsz-
tatów	 (komputerowych,	 muzycznych,	 fotograficznych),	 z	 naszymi	
partnerami	oraz	wszystkimi	użytkownikami	biblioteki	świętować	ina-
ugurację	strony	internetowej.

Podczas	 imprezy	 wyświetlona	 została	 prezentacja	 multimedialna	
obrazująca	 przebieg	 całego	 projektu	 i	 ostatnie	 działania	 placówki.	
Część	oficjalną	zakończyło	symboliczne	przecięcie	wstęgi	oraz	zapre-
zentowanie	strony	www.biblioteka.godow.pl.	W	programie	imprezy	
znalazło	się	wiele	atrakcji	dla	uczestników.

Strona	internetowa,	www.biblioteka.godow.pl,	 jest	już	aktywna	
i	można	na	niej	śledzić	działania	placówki.	Zachęcamy	też	do	korzy-
stania	z	działającego	przy	stronie	forum	dyskusyjnego.	Kurs	kompute-
rowy,	w	którym	uczestniczyło	kilkunastu	mieszkańców	naszej	gminy,	
skończył	się	w	czerwcu.

Katarzyna Holesz

maj / czerwiec 2013

Kurs komputerowy w GBP
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biegi miĘdzy Pomnikami 
PowSTańców Śl.

15	maja	br.	przy	Ośrodku	Sportowym	LKS	OLZA	Godów	odbyły	się	
Biegi	 między	 Pomnikami	 Powstańców	 Śląskich.	 Organizatorem	 była	
Gminna	Rada	Sportu	działająca	przy	Gminnym	Centrum	Kultury,	Spor-
tu	i	Turystyki	w	Godowie.	

W	zawodach	udział	wzięły	wszystkie	szkoły	podstawowe	oraz	oba	
gimnazja	gminy	Godów	oraz	uczniowie	z	czeskich	Piotrowic	 i	Lutyni	
Dolnej	w	obu	grupach	wiekowych.	Trasa	wyścigu	przebiegała	od	ul.	
Granicznej	w	Godowie	do	boiska	LKS	Olza	Godów.łącznie	na	starcie	
stanęło	 182	 zawodników.	 Jako	 pierwsi	 do	 mety	 dotarli	 niżej	 podani	
zawodnicy.

kateGoria: sZkoła PodstaWoWa
DZIeWcZyny - KlASA V

1.	Wiktoria	Jagieło	–	Godów
2.	Jana	Truhlářová	–	Petrovice	u	Karvine
3.	Barbara	Polnik	–	Skrzyszów

DZIeWcZyny - KlASA VI
1.	Martyna	Nitka	–	Godów
2.	Wiktoria	Stabla	–	Gołkowice
3.	Martyna	Warło	–	Gołkowice

cHŁOPcy – KlASA V
1.	Mateusz	Nowacki	–	Gołkowice
2.	Kacper	Rduch	–	Krostoszowice
3.	Sebastian	Potysz	–	Gołkowcie

cHŁOPcy – KlASA VI
1.	Kacper	Karkoszka	–	Skrzyszów
2.	Sławomir	Dorda	–	Gołkowice
3.	Tomasz	Szołucha	–	łaziska

kateGoria: GimnaZjum
DZIeWcZyny – KlASA I

1.	Justyna	Brzoza	–	Gołkowice
2.	Klára	Švancarová	–	Petrovice	u	Karvine
3.	Kamila	Prochasek	–	Gołkowice

DZIeWcZyny – KlASA II
1.	Monika	Przybyła	–	Gołkowice
2.	Sabina	Wojtek	–	Gołkowice
3.	Justyna	Kuś	–	Skrzyszów

DZIeWcZyny – KlASA III
1.	Barbara	Kocjan	–	Skrzyszów
2.	Klaudia	Jordan	–	Gołkowice
3.	Sylwia	Kurzydym	–	Skrzyszów

cHŁOPcy – KlASA I
1.	Dominik	Gančarčík	–	Petrovice	u	Karvine
2.	Mateusz	Piechaczek	–	Skrzyszów
3.	Andrzej	Chrobok	–	Gołkowice

cHŁOPcy – KlASA II
1.	Przemysław	Glenc	–	Gołkowice
2.	Vojtěch	Banot	–	Petrovice	u	Karvine
3.	Daniel	Staníček	–	Petrovice	u	Karvine

cHŁOPcy – KlASA III
1.	Marek	Oślizło	–	Skrzyszów
2.	Karol	Szuła	–	Skrzyszów
3.	łukasz	Nitka	–	Gołkowice

drużynoWo sZkoły PodstaWoWe:
I	 SP	Gołkowice
II	 SP	Godów
III	 ex	aequo
	 SP	Skrzyszów
	 ZŠ	Petrovice	u	Karvine
	 SP	Krostoszowice
VI	 SP	łaziska

drużynoWo GimnaZja:
I	 Gołkowice
II	 Skrzyszów
III	 Petrovice	u	Karvine
IV	 Dolni	Lutyné

Podczas	całej	 imprezy	porządku	pilnowali	 funkcjonariusze	policji,	
straży	miejskiej	oraz	strażacy	OSP	z	Gołkowic.	Nad	bezpieczeństwem	
zawodników	czuwali	pracownicy	medyczni.	

Dla	wszystkich	uczestników	przygotowano	poczęstunek.	
Zwycięzcy	 otrzymali	 puchary,	 dyplomy	 oraz	 nagrody	 rzeczowe	

z	rąk	zastępcy	wójta	tomasza kasperuka.
Karina Skrzyszowska

RozwiĄzanie kRzyŻówki
Szanowni	Czytelnicy!
Z	przyczyn	obiektywnych	w	tym	numerze	nie	ma	krzyżówki.
Za	prawidłowo	odgadnięte	hasło	z	nr.	2	(96)	nagrody	wylosowali:	

Zbigniew martynowski	ze	Skrzyszowa,	Franciszek lincner	z	Godo-
wa	oraz	max tatarczyk	z	Gołkowic.	Gratulujemy!

Hasło	brzmiało:	W czerwcu się rąbanie drzewa i jaj posadzanie nie go-
dzi, bo drzewu robak, a drobiu choroba szkodzi.	Nagrody	należy	odebrać	
w	OK	w	Gołkowicach	w	godzinach	jego	pracy.

TeniS SToŁowy 
w SkRzySzowie

Z	okazji	 Dnia	 Dziecka	 LKS	Gwiazda	 Skrzyszów	zorganizowała	 tur-
niej	tenisa	stołowego	dla	szkół	podstawowych	gminy	Godów.29	maja	
w	 sali	 skrzyszowskiego	 gimnazjum	 spotkało	 się	 78	 zawodników	 ze	
wszystkich	szkół	,w	tym	24	dziewczyny,aby	walczyć	o	zwycięstwo,pu-
chary	i	nagrody,jakie	ufundował	dla	nich	organizator.	Rywalizacja	od-
bywała	się	w	dwóch	grupach	wiekowych.

W	poszczegółnych	grupach	uzyskano	następujące	wyniki:

klasy i – iii dZieWcZyny
1.	Aleksandra	Szołucha	 SP	łaziska
2.	Wiktoria	Hawel	 SP	Skrzyszów
3.	Martyna	Marcol	 SP	łaziska

klasy i – iii chłoPcy
1.	Jonatan	Tekieli	 SP	Godów
2.	Denis	Marcisz		 SP	Skrzyszów
3.	Karol	Kowalski	 SP	Skrzyszów

klasy iV – Vi dZieWcZyny
1.	Barbara	Polnik	 SP	Skrzyszów
2.	Natalia	Wieczorek	 SP	Skrbeńsko
3.	Martyna	Warło	 SP	Gołkowice

klasy iV – Vi chłoPcy
1.	Damian	Marszolik	 SP	Skrzyszów
2.	Przemysław	Sobala	 SP	Skrzyszów
3.	Kacper	Karkoszka	 SP	Skrzyszów

Puchary	i	nagrody	wręczali	krzysztof surowiec	–	prezes	Gwiazdy	
i	 marek sitek	 –	 kierownik	 sekcji	 tenisa	 stołowego	 skrzyszowskiego	
klubu	sportowego.

B.O.



Gmina Godów oraz Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki 
w Godowie byli organizatorami premiery książki „Franciszek Pieczka. 
Mateusz – Woyzeck – Jańcio Wodnik” autorstwa Dariusza Domańskiego.

Premiera książki odbyła się 01 czerwca br. w Ośrodku Kultury 
w Gołkowicach, a wydarzenie swoją obecnością uświetnili: Franciszek 
Pieczka – Honorowy Obywatel Gminy Godów, aktor teatralny i filmo-
wy, bohater ww. książki, Jan Jakub Kolski – reżyser i scenarzysta, 
Zygmunt Konieczny – kompozytor, Kazimierz Wiśniak – scenograf 
i rysownik, a także Dariusz Domański.

Jedną z atrakcji podczas premiery była projekcja filmu „Nie tylko 
Gustlik” zrealizowanego przez Telewizję Polską. Następnie konferan-
sjerzy Joanna Bonarek i Robert Krzyżaniak prowadzili na scenie 
inscenizowaną rozmowę z Panem Franciszkiem oraz zaproszonymi 
gośćmi.

Pan Franciszek wspominał zatrudnienie w kopalni Barbara – Wy-
zwolenie w Chorzowie, pracę na planie serialu „Czterej pancerni i pies”, 
opowiedział także o egzaminach do szkoły teatralnej oraz o wielkim 
przywiązaniu do gminy Godów.

„Dajcie mi elwrów śląskich”PierwsZy roDZinny 
rajD rowerowy

8 czerwca odbył się PIERWSZY RODZINNY RAJD ROWEROWY PO 
ŚCIEŻKACH MORAWSKICH WRÓT, zorganizowany przez Gminne Cen-
trum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie oraz Koło Turystyki Rowe-
rowej z Gołkowic. Wzięło w nim udział prawie 100 osób. Jedni chcieli 
czynnie spędzić czas wolny, inni zmierzyć się z własną słabością, a jesz-
cze inni po prostu wyjść z domu.

Trasa rozpoczynała się na boisku KS 27 w Gołkowicach i wiodła 
przez malownicze tereny gminy Godów . Przy Ośrodku Kultury w Skrzy-
szowie na niestrudzonych rowerzystów czekał mały poczęstunek. Po 
krótkim odpoczynku uczestnicy dzielnie ruszyli dalej w trasę. Na me-
cie w Godowie na wszystkich czekały już kiełbaski, a na najmłodszych 
uczestników rajdu dodatkowe drobne upominki, ufundowane przez 
Koło Turystyki Rowerowej.

Około godziny 15:00 odbyło się zakończenie i podsumowanie raj-
du.

Już teraz zapraszamy do działu w wycieczkach organizowanych 
wspólnie z Kołem Turystyki Rowerowej z Gołkowic. Szczegóły dostęp-
ne wkrótce na stronie internetowej: gckgodow.pl 

Zdjęcia z rajdu dostępne są na stronie internetowej gckgodow.pl 
i profilu facebookowym.

Wniosek projektowy „Aktywne LGD – czyli mój rower, moja pasja”, 
został wybrany przez Lokalną Grupę Działania „Morawskie Wrota” 
z siedzibą w Gorzycach i zostanie dofinansowany w ramach działania 
413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów ob-
jętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

Judyta Marcol

W 10 dniu maja br. odbyła się uroczysta 
gala dwunastej już edycji konkursu „Powia-
towy Lider Przedsiębiorczości”. W tym roku 
gospodarzem imprezy była Gmina Godów, 
a miejscem organizacji gali był bar „Przysta-
nek” w Skrzyszowie.

Jak co roku, Kapituła Konkursu, składająca 
się z władz miast i gmin powiatu oraz przed-
stawicieli Cechu Rzemieślników i Innych 
Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śl., uhono-
rowała przedsiębiorców powiatu wodzisław-
skiego, a w szczególności zaangażowanie 
właścicieli firm w rozwój firmy, prowadzenie 
zdrowej konkurencji, stosowanie nowator-
skich technologii oraz aktywny udział w życiu 
społecznym.

Patronat nad konkursem objął Starosta Po-
wiatu Wodzisławskiego.

Powiatowy liDer PrZeDsiębiorcZości 2012

konkUrs „Gmina GoDów – 
Gminą kwiatów i Zieleni” 

roZstrZyGnięty
Do tegorocznego konkursu na najładniejszy ogród i obejście przy-

domowe zgłoszono 4 ogrody z kilku sołectw naszej gminy. Komisja 10 
czerwca br. oceniła zgłoszone ogrody, między innymi pod względem 
różnorodności nasadzeń roślin kwitnących, krzewów ozdobnych oraz 
drzew, oceniła również unikatowość i pomysłowość w aranżacji ogro-
du, uciążliwość i pracochłonność w pielęgnacji oraz ogólne wrażenie. 
Wszystkie ogrody prezentowały się niezwykle interesująco. Komisja 
wyróżniła trzy najładniejsze ogrody: 

w Godowie – Gabrieli i Tadeusza Wójtowiczów,
w Skrzyszowie – Agnieszki i Wiesława Marcolów,
w Łaziskach – Jolanty Kłosek.

Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie 
i upominek. Wszystkie nagrody zostaną wręczone na gminnych do-
żynkach w Krostoszowicach 24 sierpnia br.

Anna Brzemia

Ogród J. Kłosek

Ogród A. W. Marcolów

Lider Ł. Musioł z małżonką Przedstawiciele BS ze statuetką Lidera

Ogród G. T. Wójtowiczów

Twórcy książki i sponsorzy jej wydania

Na trasie rajdu

Wszyscy uczestnicy rajdu

Dariusz Domański podkreślił, że do swojej książki szukał kogoś wy-
jątkowego, kogoś, kto w życiu i w sztuce byłby wzorem do naśladowa-
nia. Znalazł go w naszej gminie.

Podczas premiery widzowie usłyszeli z ust Kazimierza Wiśniaka hi-
storię powstania okładki książki – okładki, której jest autorem. Z kolei 
Jan Jakub Kolski wspomniał pierwsze spotkanie z Panem Franciszkiem. 
Miał wtedy 9 lat i obiecał Panu Franciszkowi, że kiedy zostanie reżyse-
rem, to obsadzi go w jednej z głównych ról. Swoją obietnicę wypełnił 
po latach, powierzając mu rolę Jańcia Wodnika.

Po wywiadzie ze swoim recitalem wystąpił aktor i piosenkarz Ju-
lian Mere, który na tę okazję skomponował piosenkę tytułową po-
święconą Franciszkowi Pieczce. 

Na zakończenie promocji Wójt serdecznie podziękował sponsorom 
książki, bez których pomocy nie byłoby możliwe wydanie publikacji.

Beata Wala 
Referat Funduszy Zewnętrznych

i Zamówień Publicznych

Z terenu naszej gminy statuetkę Lidera 
otrzymał Łucjan Musioł – właściciel baru 
„Przystanek” w Skrzyszowie, natomiast 
z ramienia Urzędu Gminy Godów tytuł Lide-
ra przyznano Bankowi Spółdzielczemu w Ja-

strzębiu-Zdroju, którego prezesem jest Ry-
szard Leszczyński.

Laureatom serdecznie gratulujemy!

Beata Wala

fo
t. 

Fo
to

 G
aw

ęd
a

fo
t. 

Fo
to

 G
aw

ęd
a

sport22

redakcja: B. Oślizło, J. Szczeponek, A. Tomas, A. Tomas
wydawca: GCKSiT, 44-340 Godów, ul. 1 Maja 93
adres redakcji: Urząd Gminy w Godowie, 44-340 Godów, ul. 1 Maja 53
skład: Radosław Dawid
druk: „Tęcza” s.c., 44-341 Gołkowice, ul. 1 Maja 140, tel. 32 472 74 04
Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca.
Zastrzega się prawo skracania i opracowywania nadesłanych materiałów.

jesteśmy nr 3 (97)

biegi miĘdzy Pomnikami 
PowSTańców Śl.

15	maja	br.	przy	Ośrodku	Sportowym	LKS	OLZA	Godów	odbyły	się	
Biegi	 między	 Pomnikami	 Powstańców	 Śląskich.	 Organizatorem	 była	
Gminna	Rada	Sportu	działająca	przy	Gminnym	Centrum	Kultury,	Spor-
tu	i	Turystyki	w	Godowie.	

W	zawodach	udział	wzięły	wszystkie	szkoły	podstawowe	oraz	oba	
gimnazja	gminy	Godów	oraz	uczniowie	z	czeskich	Piotrowic	 i	Lutyni	
Dolnej	w	obu	grupach	wiekowych.	Trasa	wyścigu	przebiegała	od	ul.	
Granicznej	w	Godowie	do	boiska	LKS	Olza	Godów.łącznie	na	starcie	
stanęło	 182	 zawodników.	 Jako	 pierwsi	 do	 mety	 dotarli	 niżej	 podani	
zawodnicy.

kateGoria: sZkoła PodstaWoWa
DZIeWcZyny - KlASA V

1.	Wiktoria	Jagieło	–	Godów
2.	Jana	Truhlářová	–	Petrovice	u	Karvine
3.	Barbara	Polnik	–	Skrzyszów

DZIeWcZyny - KlASA VI
1.	Martyna	Nitka	–	Godów
2.	Wiktoria	Stabla	–	Gołkowice
3.	Martyna	Warło	–	Gołkowice

cHŁOPcy – KlASA V
1.	Mateusz	Nowacki	–	Gołkowice
2.	Kacper	Rduch	–	Krostoszowice
3.	Sebastian	Potysz	–	Gołkowcie

cHŁOPcy – KlASA VI
1.	Kacper	Karkoszka	–	Skrzyszów
2.	Sławomir	Dorda	–	Gołkowice
3.	Tomasz	Szołucha	–	łaziska

kateGoria: GimnaZjum
DZIeWcZyny – KlASA I

1.	Justyna	Brzoza	–	Gołkowice
2.	Klára	Švancarová	–	Petrovice	u	Karvine
3.	Kamila	Prochasek	–	Gołkowice

DZIeWcZyny – KlASA II
1.	Monika	Przybyła	–	Gołkowice
2.	Sabina	Wojtek	–	Gołkowice
3.	Justyna	Kuś	–	Skrzyszów

DZIeWcZyny – KlASA III
1.	Barbara	Kocjan	–	Skrzyszów
2.	Klaudia	Jordan	–	Gołkowice
3.	Sylwia	Kurzydym	–	Skrzyszów

cHŁOPcy – KlASA I
1.	Dominik	Gančarčík	–	Petrovice	u	Karvine
2.	Mateusz	Piechaczek	–	Skrzyszów
3.	Andrzej	Chrobok	–	Gołkowice

cHŁOPcy – KlASA II
1.	Przemysław	Glenc	–	Gołkowice
2.	Vojtěch	Banot	–	Petrovice	u	Karvine
3.	Daniel	Staníček	–	Petrovice	u	Karvine

cHŁOPcy – KlASA III
1.	Marek	Oślizło	–	Skrzyszów
2.	Karol	Szuła	–	Skrzyszów
3.	łukasz	Nitka	–	Gołkowice

drużynoWo sZkoły PodstaWoWe:
I	 SP	Gołkowice
II	 SP	Godów
III	 ex	aequo
	 SP	Skrzyszów
	 ZŠ	Petrovice	u	Karvine
	 SP	Krostoszowice
VI	 SP	łaziska

drużynoWo GimnaZja:
I	 Gołkowice
II	 Skrzyszów
III	 Petrovice	u	Karvine
IV	 Dolni	Lutyné

Podczas	całej	 imprezy	porządku	pilnowali	 funkcjonariusze	policji,	
straży	miejskiej	oraz	strażacy	OSP	z	Gołkowic.	Nad	bezpieczeństwem	
zawodników	czuwali	pracownicy	medyczni.	

Dla	wszystkich	uczestników	przygotowano	poczęstunek.	
Zwycięzcy	 otrzymali	 puchary,	 dyplomy	 oraz	 nagrody	 rzeczowe	

z	rąk	zastępcy	wójta	tomasza kasperuka.
Karina Skrzyszowska

RozwiĄzanie kRzyŻówki
Szanowni	Czytelnicy!
Z	przyczyn	obiektywnych	w	tym	numerze	nie	ma	krzyżówki.
Za	prawidłowo	odgadnięte	hasło	z	nr.	2	(96)	nagrody	wylosowali:	

Zbigniew martynowski	ze	Skrzyszowa,	Franciszek lincner	z	Godo-
wa	oraz	max tatarczyk	z	Gołkowic.	Gratulujemy!

Hasło	brzmiało:	W czerwcu się rąbanie drzewa i jaj posadzanie nie go-
dzi, bo drzewu robak, a drobiu choroba szkodzi.	Nagrody	należy	odebrać	
w	OK	w	Gołkowicach	w	godzinach	jego	pracy.

TeniS SToŁowy 
w SkRzySzowie

Z	okazji	 Dnia	 Dziecka	 LKS	Gwiazda	Skrzyszów	 zorganizowała	 tur-
niej	tenisa	stołowego	dla	szkół	podstawowych	gminy	Godów.29	maja	
w	 sali	 skrzyszowskiego	 gimnazjum	 spotkało	 się	 78	 zawodników	 ze	
wszystkich	szkół	,w	tym	24	dziewczyny,aby	walczyć	o	zwycięstwo,pu-
chary	i	nagrody,jakie	ufundował	dla	nich	organizator.	Rywalizacja	od-
bywała	się	w	dwóch	grupach	wiekowych.

W	poszczegółnych	grupach	uzyskano	następujące	wyniki:

klasy i – iii dZieWcZyny
1.	Aleksandra	Szołucha	 SP	łaziska
2.	Wiktoria	Hawel	 SP	Skrzyszów
3.	Martyna	Marcol	 SP	łaziska

klasy i – iii chłoPcy
1.	Jonatan	Tekieli	 SP	Godów
2.	Denis	Marcisz		 SP	Skrzyszów
3.	Karol	Kowalski	 SP	Skrzyszów

klasy iV – Vi dZieWcZyny
1.	Barbara	Polnik	 SP	Skrzyszów
2.	Natalia	Wieczorek	 SP	Skrbeńsko
3.	Martyna	Warło	 SP	Gołkowice

klasy iV – Vi chłoPcy
1.	Damian	Marszolik	 SP	Skrzyszów
2.	Przemysław	Sobala	 SP	Skrzyszów
3.	Kacper	Karkoszka	 SP	Skrzyszów

Puchary	i	nagrody	wręczali	krzysztof surowiec	–	prezes	Gwiazdy	
i	 marek sitek	 –	 kierownik	 sekcji	 tenisa	 stołowego	 skrzyszowskiego	
klubu	sportowego.

B.O.
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SPOSób Segregacji OdPadów

nOwa  inweStycja w gOdOwie

ćwiczenia „wyPadek 2013” 

familijO na Pikniku

SukceSy SkrzySzOwSkich 
gimnazjalizStów 

akademia zdrOwegO 
PrzedSzkOlaka

jubileuSz bOrOwianki

uwaga! tu Się twOrzy

SkrzySzOwianin miStrzem POlSki

biegi między POmnikami 
POwStańców śląSkich

Segregując dziSiaj
– jutrO będzie lePSze!

WYCIECZKA
DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW

więcej na str. 13

Dni Gminy GoDów
W dniach 21–22 czerwca br. na kompleksie sportowo-rekreacyjnym 

w Godowie odbyły się DNI GMINY GODÓW. Na wszystkich czekało 
wiele atrakcji.

W piątek, 21 czerwca, odbyły się zawody lekkoatletyczne dla mło-
dzieży oraz Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta. Dzieci z najmłod-
szych klas szkół podstawowych brały udział w malowaniu kredą na as-
falcie. Tematyką prac były postacie z bajek. Wszyscy uczestnicy dostali 
drobne upominki.

Podczas zawodów lekkoatletycznych uczniowie szkół podstawowych 
i gimnazjów z terenu gminy startowali w następujących kategoriach:

Równolegle do zawodów rozegrany został turniej tenisa stołowego.
Turniej tenisa, pchnięcie kulą oraz skok w dal zostały przeprowa-

dzone na nowych stanowiskach powstałych w ramach projektu „Kul-
tura i sport nas zbliża II”. We wszystkich konkurencjach brało udział po-
nad 100 uczestników. Również w ramach tego projektu zapewniono 
zawodnikom posiłek, a zwycięzcom – nagrody i puchary. Dla wszyst-
kich uczestników zawodów przewidziano dodatkowe atrakcje – sto-
iska z zabawkami, małą gastronomię, a także bezpłatnie: trampolinę, 
basen z piłeczkami oraz dużą zjeżdżalnię.

Sympatycy Gminy Godów mieli możliwość obejrzenia wystawy „38 
km2 historii i kultury”. Wystawa ta była dostępna w siedzibie Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Godowie 21 czerwca w godzinach od 1100 do 
1800. Na wystawie było można zobaczyć wszystkie wydane do tej pory 
publikacje dotyczące gminy, wystawę fotograficzną, pocztówki oraz 
mapy.Interesującymi eksponatami były kroniki dotyczące życia miesz-
kańców naszej gminy. Wśród nich znalazła się najcenniejsza – kroni-
ka Szkoły Podstawowej w Skrbeńsku, która sięga roku 1906. Każdy ze 
zwiedzających otrzymał bezpłatnie pakiet materiałów informacyjnych 
dotyczących gminy.

Drugi dzień obchodów Dni Gminy Godów był podzielony na część 
sportową i część biesiadną. W godzinach porannych odbył się Bieg 
Krasnala i Juniora oraz Turniej Plażowej Piłki Siatkowej, organizowa-
ne przez LKS „Olza” Godów, a także Festiwal Biegowy organizowany 
przez Gminę Godów przy współpracy z Klubem Sportowym „Forma” 
w Wodzisławiu Śl. Festiwal Biegowy rozpoczął się o godz. 1000 biegiem 
na milę. Następnie sportowcy brali udział w biegu głównym na 10 km 
oraz w nordic walking. 

O godz. 1700 zabawami dla dzieci z zespołem Duo-Fix rozpoczęła 
się część biesiadna. W pirackich strojach zaprezentowali interaktyw-
ne przedstawienie, włączając przy tym dzieci (spontanicznie wybrane 
z publiczności) w przebieg akcji.

Jako kolejni wystąpili młodzi gitarzyści uczący się w ośrodkach 
kultury gminy Godów. Wydarzenie to było pierwszym występem mło-
dych gitarzystów przed tak liczną publicznością. Pomimo początków 
nauki gry na gitarach, zaprezentowali wysoki poziom.

Po gitarzystach na scenie pojawił się Maciej Gucik. Młody jastrzę-
bianin zagrał na akordeonie, prezentując nie tylko znane standardy 
jazzowe, ale również swoje własne kompozycje.

Po godzinie 2000 na scenie pojawił się zespół Gang Marcela. Zespół, 
znany od 33 lat, posiada bogaty repertuar, co sprawiło, że wszyscy – 
bez względu na wiek – doskonale się bawili.

W ostatnich godzinach festynu do tańca przygrywał zespół Secret 
z Zabrza. Grając w podstawowym składzie jako trio przedstawił boga-
ty repertuar, zapraszając do tańca i do wspólnego śpiewu.

Podczas festynu w roli konferansjera wystąpił Robert Krzyżaniak 
– dziennikarz współpracujący na stałe z Radiem 90 FM.

Patronaty medialne nad Dniami Gminy Godów sprawowali: Dziennik 
Zachodni, Radio 90 FM, TVS oraz Nowiny Wodzisławskie.

Beata Wala
Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych

Młodzi gitarzyści i konferansjer

Turniej Plażowej Piłki Siatkowej

Przed startem biegowym

Przed Biegiem Krasnala 

Młodzi biegacze

• bieg na 60 m, 300 m, 600 m, 
1000 m, 1200 m;

• sztafeta 4x100 m;
• rzut piłeczką palantową;

• pchnięcie kulą;
• skok w dal.

Dni Gminy Godów zostały zorganizowane 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.

Otwarcie ścieżki
edukacyjnej

więcej na str. 8

więcej na str. 11


