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Z okazji Dnia Kobiet 
wszystkim Paniom życzymy 
spełnienia marzeń,
wiele zdrowia
i dużo radości.
By czasu starczyło Wam
na wszystko,
szczęście towarzyszyło
zawsze blisko,
każde zajęcie
w sukcesy obrodziło,
a to co dobre
– na lepsze się zmieniło.

Rada i Wójt Gminy Godów

Zajęcia najmłodszych w bibliotece
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W dniu 09.02. br. w Ośrodku Kultury 
w Skrzyszowie odbył się Gminny Turniej Sza-
chowy o Puchar Wójta Gminy Godów zorga-
nizowany przez Gminę Godów oraz Gminne 
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godo-
wie. Turniej został bardzo dobrze zorganizo-
wany oraz przebiegał bardzo sprawnie. Duży 
wkład w przygotowanie zawodów wnieśli Mi-
chał Kozielski, pracownik Referatu Oświaty, 
Kultury i Polityki Społecznej i Tatiana Stopy-
ra – dyrektor GCKSiT. Sędziowanie w turnieju 
zapewnił Stanisław Kubiniok ze Skrzyszowa, 
który jednocześnie brał udział w zawodach.

Udział w turnieju zgłosiło 13 szachistów, 
dlatego dokonano podziału na dwie grupy. 
W ramach grup obowiązywał system „każ-
dy z każdym”. Tempo gry na partię wynosiło 
po 10 minut dla zawodnika. Za wygranie par-
tii przyznawano 1 punkt, za remis – 0,5 punk-
tu, a za porażkę – 0. 

Po zakończeniu etapu kwalifikacyjnego 
wyłoniono czterech zawodników w katego-
rii do lat 16, którzy walczyli o miejsce na po-
dium. Ostatecznie na I miejscu uplasował się 

Od grudnia ubiegłego roku w Bibliotece Publicznej w Godowie 
odbywają się cykliczne zajęcia biblioteczne dla maluchów pt. Waż-
ne sprawy naszych pociech. Raz w miesiącu dzieci trzy- i czteroletnie 
wraz z opiekunami uczestniczyły w zabawach ruchowych i plastycz-
nych inspirowanych wartościową literaturą. Tematyka zajęć nawią-
zywała do ważnych spraw i problemów, z jakimi na co dzień boryka-
ją się małe dzieci. Uczestnicząc w zajęciach, miały możliwość przeła-
mywania nieśmiałości poprzez kontakt z rówieśnikami oraz rozwija-
nia wyobraźni czy ekspresji.

Na pierwsze zajęcia poświęcone tradycji bożonarodzeniowej przy-
było troje dzieci z rodzicami. Uczestnicy chętnie brali udział we wspól-
nych zabawach integracyjnych związanych ze świętami i zimą. Na za-
kończenie wykonali papierowe bombki, które ozdobiły biblioteczną 
choinkę. 

W styczniu tematem przewodnim była rola, jaką babcia i dzia-
dek pełnią w życiu swoich wnuków. Dzieci wysłuchały wierszy Doro-
ty Gellner, rozwiązywały zagadki oraz poznały „paluszkową” rymo-
wankę o rodzinie. A dla swoich kochanych babć i dziadków, w dowód 
wdzięczności, wykonały laurki.

Natomiast lutowe zajęcia poświęcono dobrym manierom. W tym 
dniu kącik dziecięcy zamienił się w  prawdziwą krainę życzliwości, 
gdzie wszyscy się uśmiechają, są dla siebie mili i używają magicznych 
słów.

Do udziału w kolejnych zajęciach zapraszamy rodziców i opieku-
nów wraz z dziećmi w wieku od 3 do 4 lat, które nie uczęszczają do 
przedszkola. Spotkania odbywają się w co drugi poniedziałek miesią-
ca w godzinach od 15.00 do 16.30. Zgłoszenia przyjmowane są pod nr. 
tel. 32 47 27 070 oraz w GBP. Zajęcia są bezpłatne. 

Najbliższe zajęcia odbędą się:
•	14 kwietnia 2014 r. pt. Oswoić ciemność.

 Adriana Piwońska

Zwycięzcy turnieju w kategorii młodzieżowej

Zwycięzcy w kategorii dorosłych

Maciej Kruczek, II miejsce zajęła Anna Le-
śniak, a III – Maciej Kopiec. Gratulacje! 

Z kolei do etapu finałowego turnieju głów-
nego awansowało po trzech zawodników 
z poszczególnych grup, którzy zdobyli naj-
większą liczbę punktów. W przypadku rów-
nej ilości punktów decydował wynik poje-
dynku bezpośredniego pomiędzy zawodni-
kami. W etapie finałowym znalazło się 6 naj-
silniejszych graczy, a grano również syste-
mem każdy z każdym. O klasyfikacji końco-
wej zdecydowała suma zdobytych punktów 
w wyniku bezpośrednich pojedynków. Zwy-
cięzcą turnieju został Daniel Wodecki z Go-
dowa, II miejsce zajął Roman Szrubarczyk 
z Krostoszowic, a III – Jerzy Grzegoszczyk ze 
Skrzyszowa.

Uroczystego wręczenia pucharów, dyplo-
mów i nagród dokonali wójt Mariusz Adam-
czyk i Tatiana Stopyra. Należy docenić spraw-
ną organizację turnieju oraz zapewnienie do-
skonałych warunków do jego przeprowadze-
nia. 

Daniel Wodecki

TRASH ART – COŚ Z NICZEGO

KAPELUSZE MAJĄ DUSZĘ
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W gołkowickim punkcie informacji turystycznej znajdującym się 
w ośrodku kultury, oprócz map, map rowerowych i typowo turystycz-
nych broszur, znaleźć można także książki. Wśród nich znajdują się 
biografie Honorowych Obywateli Gminy Godów : Franciszka Pieczki 
i Mariana Dziędziela, wiersze ks. Wiesława Hudka i prawie 600-stro-
nicowy „Dramat zaklęty w listach” dr. Józefa Musioła. 

Publikacje te z pewnością wzbogacą domową biblioteczkę, a tak-
że doskonale będą nadawały się na prezenty! W końcu święta wielka-
nocne już niedługo! 

Zachęcamy do odwiedzin punktu i bliższego zapoznania się z pu-
blikacjami. W sprzedaży :

FRAnciSzeK PieczKA
Mateusz Woyzeck - Jańcio Wodnik

Dariusz Domański

Bogato ilustrowana biografia jednego 
z najwybitniejszych polskich aktorów te-
atralnych i filmowych. Biografia jest efek-
tem rozmów, które przeprowadził i spisał 
publicysta teatralny Dariusz Domański.
Cena: 40,00 zł

MARiAn DziĘDzieL
aktorzy XXI w.

Zapis rozmów przeprowadzonych 
z aktorem

Dariusz Domański

W wywiadzie-rzece aktor wspomina lata 
dziecięce i szkolne spędzone w Gołkowi-
cach, egzamin do krakowskiej PWST, na któ-
ry przygotował m.in. „Stepy akermańskie” 
Mickiewicza po śląsku. Wszystko okraszone 
zdjęciami z filmów, sztuk teatralnych, a tak-
że prywatnymi fotografiami aktora.
Cena: 25,00 zł

 DRAMAT zAKLĘTY W LiSTAcH
Józef Musioł

To publikacja Józefa Musioła poświęco-
na korespondencji Heleny Danowskiej-
Ździebło z mężem Dominikiem Danow-
skim-Ździebłą „Kordianem” – dowód-
cą zgrupowania Armii Krajowej „Żelbet”, 
więźniem politycznym w okresie stali-
nowskim.
Cena: 85,00 zł

OcALMY OD zAPOMnieniA
Zanikająca architektura i przyroda 

gminy Godów w fotografii

Pozycja wydana przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Godowie; autorem tekstów 
jest Daniel Jakubczyk.
Album stanowi cenne źródło wiedzy o ar-
chitekturze i  przyrodzie gminy Godów 
sprzed lat. Samo wydanie publikacji było 
możliwe dzięki zaangażowaniu i bezin-
teresownej pomocy wielu osób i  instytu-
cji, szczególnie mieszkańców, którzy udo-
stępnili cenne zdjęcia przedstawiające bu-
dynki, często już nieistniejące.
Cena: 38,00 zł

LuDzie TeJ zieMi
Studium biograficzne

ks. Henryk Olszar

Autor w publikacji przedstawił sylwetki 39 kapłanów 
pochowanych na cmentarzach parafii dekanatu Go-
rzyce. – Czytając ją jeszcze w formie elektronicznej 
byłem tą książką oczarowany. Patrząc w przeszłość 
autor zawsze widział żywego człowieka. Napisał hi-
storię ludzi – powiedział na spotkaniu promującym 
pozycję ks.dr hab. Arkadiusz Wuwer, jeden z recen-
zentów pracy. Cena: 25,00 zł

ŹRÓDŁA
ks. Wiesław Hudek

To piąty tomik poezji, który jest zbiorem wierszy 
napisanych w latach 2007-2011. Jak mówi dr Maria 
Kopsztejn: „W tym zbiorze czytelnik odnajdzie to, co 
zwyczajne i bliskie: miłość, cierpienie, codzienność, 
ale i to, co pozwala z nadzieją oczekiwać wieczności: 
miłosierdzie, cierpliwość, łaskawość”. Cena: 15,00 zł

SzuKAJcie BOżeJ MeLODii!
60 homilii o miłości, wierze i muzyce

ks. Wiesław Hudek

Sama publikacja, na którą składają się homilie wy-
głoszone przez Autora, jest nawiązaniem do korze-
ni, a także - jak przyznał jej autor – swoistym pod-
sumowaniem kierunków jego duszpasterstwa. 
– Chciałem zapalić w każdej osobie, która przeczy-
ta tę książkę, taką świeżość wiary – przyznał ks. Hu-
dek. Cena: 8,00 zł

ŚLĄSK ROMAnTYcznY
Aleksandra J. Ostroch

To publikacja, która ma pokazać region od zupeł-
nie innej strony – jako miejsce życia niepospolitych 
postaci, dramatycznych historii miłosnych, pracy 
twórczej wybitnych artystów… Jako miejsce istnie-
nia ciekawych obiektów historycznych, zamków czy 
ruin o zawiłej przeszłości. Cena: 34,00 zł

zWieRciADŁO ŚLĄSKie
Jerzy Buczyński

Jest to zbiór opowiadań o Ślązakach, o ich barwnym 
życiu, o ich radościach, troskach i uczuciach. Opo-
wieści zawarte w książce mają w większości charak-
ter humorystyczny. Ukazują życie w jego pozytyw-
nym aspekcie, chociaż nie brak tu i negatywnych 
akcentów. Ślązacy w tych opowiadaniach są ludź-
mi, o których z całym przekonaniem można powie-
dzieć, że nic co ludzkie, nie jest im obce. Wiedzą, iż 
drugi człowiek jest takim samym człowiekiem jak 
oni, z tymi samymi wadami i zaletami… 
Cena: 25,00 zł

 BeRY O AnTKu i FRAncKu, uTOPKu,  
DJOBŁAcH i cWeRGAcH

Marietta Nikel
Książka stanowi zbiór rymowanych opowiadań na-
pisanych po śląsku. „Tukej w tej książce znajdzie-
cie bery napisane a po ślonsku rymowane. Bojała 
mi moja starka, jak jo była mało to wszystko w pa-
miynci mi zostało. O Antku i Francku, cwergu „Bortli-
ku” małym i o tym, co djobły w piekle wyrobiały…”. 
Cena: 20,00 zł

PRZYJDŹ! ZOBACZ! KUP!TRASH ART – COŚ Z NICZEGO

Gimnazjum w Gołkowicach bierze udział w projekcie Comenius fi-
nansowanym przez Unię Europejską. Temat projektu brzmi „Klimat, 
kultura i natura – odpowiedzialność za naszą europejską przyszłość”. 
Realizujemy ten ekologiczny projekt z sześcioma partnerami – szko-
łami z Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Grecji, Bułgarii i Łotwy – już drugi 
rok. Projekt jest związany z ekologią. Podczas ostatniego spotkania 
na Łotwie, we wrześniu 2013roku, wszyscy partnerzy zdecydowali, że 
dobrym pomysłem będzie zorganizowanie w naszych szkołach akcji 
o nazwie „Trash art”. Pod tą nazwą kryje się sztuka tworzenia ze zuży-
tych i nikomu niepotrzebnych rzeczy (tj. śmieci) czegoś, co cieszy oko 
i rozwija wyobraźnię.

Zaangażowani w projekt uczniowie gimnazjum z chęcią wzięli 
udział w tej akcji. Gimnazjaliści parami lub też w pojedynkę tworzy-
li ciekawe, różnorodne projekty, bawiąc się przy tym świetnie. Stwo-
rzyli oni w pełni sprawną lampę z kolorowych nakrętek oraz pustych 
plastikowych butelek, która niewątpliwie nadaje się do udekorowania 
pokoju, gdzie wzbudzać będzie zainteresowanie gości. Troje uczniów: 
Katarzyna Gojowy, Aleksandra Fit i Dariusz Fit podjęli się arcytrud-
nego zadania, jakim było zaprojektowanie i stworzenie ze śmieci oraz 
innych biodegradowalnych materiałów kolekcji mody. 

Zapaleńcy nie tylko stworzyli do swojej kolekcji zarówno męskie, 
jak i damskie stroje, ale też przeprowadzili sesję zdjęciową ze zorgani-
zowanego przez siebie pokazu mody. Pozostali uczniowie, wykazując 
się niebywałą inwencją twórczą, zajęli się tworzeniem różnych stwo-
rów wykonanych z rozmaitych materiałów, takich jak: papier, guma, 
plastik, metal, a także szkło. Celem tej akcji było pokazanie, iż nie 
wszystko, co wygląda na bezużyteczne, takim jest oraz że tylko chęci 
i wyobraźnia ograniczają nasze możliwości. 

Wszystkie dzieła uczniowskie zostały nagrodzone i zaprezentowa-
ne członkom pozostałych sześciu krajów podczas spotkania w Fuen-
labrada (Hiszpania), które odbyło się w dniach 24-26 lutego br. Pomy-
słowość i kreatywność gołkowickich uczniów została tam doceniona. 

Dawid Krzystała

„WSZYSCY DOROŚLI KIEDYŚ 
BYLI DZIEĆMI, CHOĆ NIEWIELU 

Z NICH O TYM PAMIĘTA”

5 lutego uczniowie Gimnazjum w Gołkowicach obejrzeli w Teatrze 
Muzycznym w Gliwicach spektakl „Mały Książę”. Znający powiastkę 
A. de Saint – Exupéry’ego wiedzą, że jeśli nie dostrzeże się w niej głę-
bi, powierzchowność fabuły zniechęci nastolatka, za to enigmatyczny, 
bogaty w symbole język okaże się mało czytelny dla wszystkich nie-
zdolnych do refleksji albo tych, którym obcy jest urok tajemnicy.

Twórcom gliwickiego przedstawienia udało się zainteresować za-
równo dziecięcą, jak i nieco bardziej dojrzałą publiczność. Młodszych 
widzów oczarowali ogromni, dzięki szczudłom, Geograf i jego asy-
stentka oraz latający nad głowami widzów, sypiący srebrem Latarnik. 
Młodzież pokochała absurdalnego Pijaka rozmawiającego z własnymi 
fantasmagoriami i piękną, będącą w ciągłym ruchu, żmiję. 

Przede wszystkim jednak gimnazjaliści nie mogli oderwać oczu od 
grającego główną rolę Pawła Wawrzycznego – ich młodszego szkol-
nego kolegi. 

A pewna polonistka przypomniała sobie, jak istotne jest, aby wyjść 
poza swoją planetę. Przyznać, co nauczycielowi nie przychodzi z ła-

Uczniowie Gm w Gołkowicach z aktorami spektaklu Mały Książę

KAPELUSZE MAJĄ DUSZĘ
„Gdybym miał jedenaście kapeluszy, pierwszy schowałbym w sza-

fie, żeby się nie kurzył...” – taką wolę w swoim wierszu wyraził znany 
poeta K.I. Gałczyński, ale urszula Śliwa, mieszkanka Godowa, wcale 
nie ma takiego samego zamiaru i swoje wspaniałe kapelusze postano-
wiła pokazać światu.

19 lutego br. w GBP w Godowie, w ramach cyklu Spotkania ludzi 
z pasją, można było posłuchać ciekawych informacji o zamiłowaniu 
pani Urszuli do tworzenia kapeluszy. Każdy mógł przymierzyć dowol-
ną ich ilość i usłyszeć porady dotyczące dobierania nakryć głowy do 
urody. Wśród dziesiątek kapeluszy znalazły się modele, w których zwy-
kła chadzać sama angielska królowa Elżbieta II!

Modniarstwo to tylko jedno z hobby bohaterki spotkania. Pasjonat-
ka zajmuje się także krawiectwem artystycznym, czyli szyciem m.in. 
strojów ludowych z różnych regionów, ozdobnych szat.

Wideorelację ze spotkania można zobaczyć w Internecie na kanale 
Tv Godów w serwisie YouTube.

Aneta Grabiec

Uczestniczka projektu TV Godów realizowanego przez Bibliotekę w Go-
dowie w ramach Programu Równać Szanse Polsko-Amerykańskiej Funda-
cji Wolności administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

Stylowa lampa z butelekRobot z odzysku

twością, że są dziedziny, w których moi uczniowie potrafią i wiedzą 
znacznie więcej ode mnie; że w wielu sprawach są poza konkurencją; 
że warto posłuchać ich opinii, nawet jeśli budowany z takim trudem 
autorytet chwieje się w posadach, gdy wychowanek Karol mówi: „Pro-
szę Pani, trochę dystansu.”

Na szczęście potrafię się jeszcze rumienić i mam nadzieję, że nie ze-
starzeję się tak bardzo, żeby nie widzieć baranka przez ściany skrzyn-
ki.

I jeszcze jedno. Trwanie na scenie podczas lekcji przez 45 minut to 
wyzwanie dla dorosłego przecież belfra. Paweł dźwigał nie lada jaką 
rolę przy pełnej widowni, w interakcji z profesjonalnymi aktorami 
przez dwie godziny. Pawełku, „to było tak piękne jak święto.”

Agata Marcinkowska
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SZANOWNI MIESZKAŃCY 
GMINY GODÓW!

W 6 dniu lutego 2014 roku odbyła się Xli sesja  
rady gminy godóW. Podjęto uchWały 

W nastęPujących sPraWach:

•	Planów pracy stałych komisji rady gminy godów na 2014 rok
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz statutem gminy prze-
wodniczący każdej komisji zobowiązany jest opracować plan pracy ko-
misji na dany rok kalendarzowy i przedłożyć go Radzie Gminy do za-
twierdzenia.

•	Przyjęcia planu dofinansowania w roku 2014 form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświa-
towych, dla których gmina godów jest organem prowadzącym
Co roku organ prowadzący ustala maksymalną kwotę dofinansowania 
opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształce-
nia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane na podsta-
wie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. 

•	udzielenia w 2014 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzi-
sławskiemu na realizację powiatowych przewozów pasażer-
skich o charakterze użyteczności publicznej
Gmina Godów udzieli pomocy finansowej w roku 2014 Powiatowi Wo-
dzisławskiemu w kwocie 146 792,00 zł na realizację transportu publicz-
nego zbiorowego na terenie naszej gminy.

•	Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy godów na lata 
2013-2017

•	Zmiany uchwały nr Xl/305/13 rady gminy godów z 23 grudnia 
2013 r. w sprawie budżetu gminy godów na 2014 rok

•	Wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w bu-
dżecie gminy godów na rok 2015 
Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim 
(Dz. U. 2009, Nr 52, poz. 420 z późn. zm.) Rada Gminy rozstrzyga o wyod-
rębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki do 
31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, podejmując uchwałę, 
w której wyraża zgodę na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym. 
W związku z powyższym podjęcie uchwały było zasadne. 

•	Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy godów 
w roku 2014 
W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 
1997r. (Dz.U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późn zm.) zmieniony został art. 
11a, który zobowiązuje Radę Gminy do określania w drodze uchwały, 
corocznie do 31 marca, program opieki nad bezdomnymi zwierzętami 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obo-
wiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę, wyni-
kającego z art. 11 ust. 1 ww. ustawy. W związku z powyższym po uzgod-
nieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Wodzisławiu Śląskim i po 
zasięgnięciu opinii Koła Łowieckiego ODRA i Koła Łowieckiego RÓG oraz 
Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt ANIMALS przygoto-
wany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-
biegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Godów.

•	Przyjęcia rocznego Programu Współpracy gminy godów z or-
ganizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie na rok 2014
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie Rada Gminy Godów 25 listopada 2013 roku 

przyjęła” Roczny Program Współpracy Gminy Godów z organizacjami 
pozarządowymi...”, jednak Wojewoda Śląski rozstrzygnięciem nadzor-
czym z 31 grudnia 2013 roku stwierdził sprzeczność przedmiotowego 
Programu z art.5a ust.1 z ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.Z uwa-
gi na powyższe zaszła konieczność poprawienia i ponownego podjęcia 
tej uchwały.

•	Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódz-
kiego Funduszu ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w ka-
towicach na realizację zadania „demontaż, transport i uniesz-
kodliwienie azbestu na terenie gminy godów w 2014 roku ”
Zaciągnięta pożyczka w kwocie 23.976,00 zł z WFOŚiGW w Katowicach 
jest udzielana na preferencyjnym oprocentowaniu i po spłacie 50% 
może być umorzona.

•	Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódz-
kiego Funduszu ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej 
w katowicach na realizację zadania „ograniczenie niskiej emi-
sji na terenie gminy godów w 2014 roku”– ii etap
Zaciągnięta pożyczka w kwocie 504.000,00 zł z WFOŚiGW w Katowicach 
jest udzielana na preferencyjnym oprocentowaniu i może być częścio-
wo umorzona. Podobnie jak w latach poprzednich, będzie można uzy-
skać dofinansowanie do czynności określonych w stosownym regulami-
nie mających na celu ograniczenie niskiej emisji w Gminie Godów.

•	Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódz-
kiego Funduszu ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej 
w  katowicach na realizację zadania „termomodernizacja bu-
dynku ochotniczej straży Pożarnej przy ul. Powstańców 95, 97 
w łaziskach w gminie godów ”.
Zaciągnięta pożyczka w kwocie 133.940,00 zł z WFOŚiGW w Katowicach 
jest udzielana na preferencyjnym oprocentowaniu i może być częścio-
wo umorzona.

•	Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódz-
kiego Funduszu ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej 
w  katowicach na realizację zadania „termomodernizacja bu-
dynku szkoły Podstawowej przy ul. szkolnej w godowie”.
Zaciągnięta pożyczka w kwocie 264.000,00 zł z WFOŚiGW w Katowicach 
jest udzielana na preferencyjnym oprocentowaniu i może być częścio-
wo umorzona.

•	Wyrażenia poparcia dla działań burmistrza Zdzieszowic, Pana 
dietera Przewdzinga.
Stanowisko Pana Dietera Przewdzinga, Burmistrza Gminy Zdzieszowi-
ce, głównie dotyczy niewydolności finansowej samorządów spowodo-
wanej działaniami władz centralnych, co rodzi obawy o skuteczne wy-
korzystanie środków europejskich w zbliżającym się nowym finansowa-
niu 2014–2020. Realną perspektywą jest brak w samorządowych kasach 
pieniędzy na wkłady własne. Koniecznością jest niezwłoczne zwiększe-
nie udziału samorządów w podatkach i wprowadzenie rozwiązań usta-
nawiających finansową autonomię regionów, co zapobiegać będzie 
nieograniczonemu drenażowi.

W 24 dniu lutego 2014 roku odbyła się Xlii 
sesja rady gminy godóW. Podjęto uchWały 

W nastęPujących sPraWach:

•	udzielenia w 2014 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzi-
sławskiemu na realizację zadań z zakresu administrowaniu dro-
gami
Przedmiotowa pomoc dotyczy kwoty 500.000,00 zł na budowę dróg 
i chodników przy drogach powiatowych na terenie naszej gminy.

•	udzielenia w 2014 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzi-
sławskiemu na realizację zadania z zakresu nadzoru budowla-
nego
Gmina Godów udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskie-
mu w kwocie 7.000 zł na realizację zadań z zakresu postępowań prowa-
dzonych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na tere-
nie naszej gminy.

•	udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu 
na realizację zadania w sprawach zarządzania kryzysowego
Pomoc finansowa, o której mowa w przedmiotowej uchwale, zostanie 
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ELEKTRONICZNE ZNAKOWANIE PSÓW
W	 tegorocznym	 programie	 opieki	 nad	 bezdomnymi	 zwierzęta-

mi	Urząd	Gminy	planuje	przeprowadzić	bezpłatne	chipowanie	psów	
należących	do	mieszkańców	naszej	gminy.	Akcja	ta	zostanie	przepro-
wadzona	wiosną	przy	współpracy	z	Gabinetem	Weterynaryjnym	 IN-
TERVET	michała karaska.	Mieszkańcy,	którzy	zdecydują	się	na	elek-
troniczne	oznakowanie	swojego	pupila,	zostaną	częściowo	zwolnieni	
z	opłaty	za	posiadanie	psa.	

W	 związku	 z	 koniecznością	 zamówienia	 elektronicznych	 chipów	
zainteresowani	naszą	akcją	mogą	zgłaszać	do	31	marca	2014	 r.	 swo-
je	psy	w	Referacie	 Inwestycji,	Ochrony	Środowiska	 i	Gospodarki	Ko-
munalnej	Urzędu	Gminy	Godów	pod	nr.telefonu	324765065	wew.	15.	
Ilość	funduszy	w	budżecie	gminy	na	ten	cel	jest	ograniczona,	dlatego	
o	przyznaniu	bezpłatnego	 chipowania	będzie	decydować	 kolejność	
zgłoszeń.

Anna Brzemia
Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Komunalnej

INFORMACJA DOTYCZĄCA 
DOWODÓW OSOBISTYCH
Urząd	Gminy	Godów	informuje,	że	zgodnie	z	obowiązującymi	prze-

pisami	prawa	nikt	nie	może	zatrzymać	dowodu	osobistego,	chyba	że	
możliwość	taka	wynika	z	wyraźnego	uregulowania	zawartego	w	prze-
pisach	prawa.	Zgodnie	z	art.	55	ustawy	o	ewidencji	ludności	i	dowo-
dach	osobistych	z	dnia	10	kwietnia	1974	r.	(tekst	jednolity	z	2006	r.	Dz.	
U.	139,	poz.	993	ze	zmianami)	kto:

1.	uchyla	się	od	obowiązku	posiadania	lub	wymiany	dowodu	oso-
bistego,

2.	zatrzymuje bez podstawy prawnej cudzy dowód osobisty,
3.	nie	zwraca	dowodu	osobistego	w	razie	utraty	obywatelstwa	pol-
skiego,

podlega	karze	ograniczenia	wolności	lub	karze	grzywny.
Powyższe	 oznacza,	 że	 przedsiębiorcy	 nie	 mają	 podstawy	 praw-

nej,	aby	żądać	od	swoich	klientów	pozostawienia	dowodu	osobistego	
„pod	zastaw”.	Działanie	takie	nie	znajduje	umocowania	w	obowiązu-
jących	przepisach	prawa	oraz	wiąże	się	z	dużym	niebezpieczeństwem	
wykorzystania	danych	zawartych	w	dowodzie	osobistym	klienta	przez	
nieuczciwego	przedsiębiorcę	do	popełnienia	przestępstwa	na	szkodę	
osoby,	której	dane	zostały	wykorzystane.	

Jednocześnie	informuję,	że	w	przypadku	utraty	dowodu	osobiste-
go	fakt	ten	powinien	zostać	niezwłocznie	zgłoszony	w	dowolnym	or-
ganie	gminy,	a	w	przypadku,	gdy	zostanie	utracony	poza	granicami	
kraju,	w	urzędzie	konsularnym.	Organ	wydaje	zaświadczenie	o	utracie	
dowodu	osobistego	ważne	do	czasu	wydania	nowego	dowodu	oso-
bistego.	

Zgłoszenie	 utraty	 dowodu	 osobistego	 spowoduje,	 że	 dokument	
taki	zostanie	unieważniony	w	systemie	informatycznym,	co	daje	gwa-
rancję	bezpieczeństwa	posiadaczowi	dokumentu,	że	nie	zostanie	ob-
ciążony	negatywnymi	skutkami	w	przypadku	nielegalnego	posłuże-
nia	się	dokumentem	przez	nieuczciwego	znalazcę.	Osoba,	która	utra-
ciła	dowód,	jest	zobowiązana	wystąpić	niezwłocznie	o	wydanie	nowe-
go	dowodu	osobistego	do	właściwego	organu	gminy.	

Dla	zwiększenia	bezpieczeństwa	osoba,	która	utraciła	dowód	oso-
bisty,	 fakt	 ten	powinna	zgłosić	do	dowolnego	banku.	Wystarczy	 za-
strzec	dokument	w	 jednym	oddziale,	 aby	dane	automatycznie	 trafi-
ły	do	każdego	banku,	firmy	lub	instytucji	korzystającej	z	„Systemu	Do-
kumenty	 Zastrzeżone”.	 Zgłoszenie	 skutkować	 będzie	 uniemożliwie-
niem	zaciągnięcia	zobowiązania	przez	przestępcę	z	wykorzystaniem	
danych	osobowych	poszkodowanej	osoby.	

Przypominamy	również	o	konieczności	wymiany	dowodów	osobi-
stych,	których	ważność	upływa	w	2014	roku,	tj.	dowodów	osobistych	

PUNKT OBSŁUGI PODATNIKA
W URZęDZIE GMINY W GODOWIE
Wzorem	lat	ubiegłych	w	Urzędzie	Gminy	w	Godowie	zostanie	

uruchomiony	Punkt	Obsługi	Podatnika,	gdzie	będzie	można	uzy-
skać	 informacje	dotyczące	 rozliczeń	podatku	dochodowego	od	
osób	 fizycznych	 za	 2013	r.,	 sposobu	wypełniania	 formularzy	 PIT	
oraz	możliwości	skorzystania	z	ulg	i	odliczeń,	a	także	złożyć	wy-
pełnione	zeznanie	podatkowe.	

Punkt	czynny	będzie:

18 marca 2014 r.	(wtorek)	w	godz.	8:00 – 14:00
na	sali	posiedzeń	Urzędu	Gminy	–	I	piętro,	pokój	nr	26.

Agnieszka Siwarska
Kierownik Referatu Organizacyjnego,

Spraw Obywatelskich i Informatyki 
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udzielona w formie dotacji celowej z budżetu gminy z 2014 roku w wy-
sokości 6.615,00 zł.

•	Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy godów na lata 
2013-2017

•	Zmiany uchwały nr Xl/305/13 rady gminy godów z 23 grudnia 
2013 r. w sprawie budżetu gminy godów na 2014 rok
Powyższa uchwała zwiększająca wydatki budżetu gminy o kwo-
tę 1.480.502,60 zł dotyczy zakupu samochodu dla OSP Łaziska w ra-
mach projektu „ Bezpieczna granica” – program operacyjny Współpra-
cy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska w kwo-
cie 806.942,60 zł ( dofinansowanie z UE 85%, tj. 685.901,21 zł) oraz kwo-
ty 673.560,00 zł na kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej na tere-
nie gminy, której realizację przewiduje się w latach 2014 – 2015, po uzy-
skaniu dofinansowania z UE w ramach PROW w wysokości 75% kosztów 
kwalifikowanych.

•	Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 
przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w for-
mie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla 
osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowe-
go gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie do-
żywiania” na lata 2014- 2020

•	określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania 
w  formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci pro-
duktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim progra-
mem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Po-
moc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020

•	nieodpłatnego przejęcia nieruchomości w krostoszowicach
Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie woli nieodpłatnego na-
bycia nieruchomości położonych w Krostoszowicach (8 działek w rejonie 
autostrady) na realizację drogi ogólnodostępnej . Obecnie nieruchomo-
ści stanowią własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie GDDKiA.

•	nabycia nieruchomości w godowie
Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie woli nieodpłatnego na-
bycia nieruchomości położonej w Godowie w obrębie wiaty autobuso-
wej naprzeciw ośrodka zdrowia.

W	trakcie	sesji	miało	miejsce	podziękowanie	i	wręczenie	listu	gra-
tulacyjnego	mieszkance	naszej	gminy,	laureatce	plebiscytu	„Człowiek	
Roku	2013”,	Pani	monice sobik.	Pani	Monika	Sobik	 jest	 liderką	 rejo-
nu	Wodzisław	Śl.	w	akcji	Szlachetna	Paczka.	Dzięki	tak	wspaniałym	lu-
dziom	jak	Pani	Monika,	co	roku	do	najbardziej	potrzebujących	rodzin	
naszego	powiatu	 trafia	 konkretna	pomoc.	 Jeszcze	 raz,	 Pani	Moniko,	
ogromne	gratulacje	i	szacunek.

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

Antoni Tomas
przewodniczący Rady Gminy Godów
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wydawanych	w	2004	r.	oraz	w	2009	r.	osobom	małoletnim	(czyli	5-let-
nie	dowody	osobiste).

Dowody	osobiste	są	wydawane	osobom	pełnoletnim	na	okres	10	
lat.	 Natomiast	 dowody	osobiste	 dla	 osób	niepełnoletnich,	 które	 nie	
ukończyły	18.	roku	życia,	ważne	są	5	lat	od	daty	wydania.	Termin	waż-
ności	dowodu	osobistego	można	sprawdzić	samemu.	Data,	do	kiedy	
dokument	 pozostaje	 ważny,	 jest	 określona	 na	 dowodzie	 osobistym	
(pod	informacją	o	numerze	dowodu	osobistego).

Należy	pamiętać	o	konieczności	sprawdzenia	terminu	ważności	do-
wodu	osobistego.	Wniosek	o	wymianę	dowodu	trzeba	złożyć	w	Urzę-
dzie	Gminy	Godów	30	dni	przed	upływem	terminu	jego	ważności.

Do	wniosku	o	wydanie	dowodu	osobistego	należy	dołączyć	nastę-
pujące	dokumenty:

•	 dwie	wyraźne	i	jednakowe	fotografie	o	wymiarach	35	x	45	mm	od-
zwierciedlające	aktualny	wizerunek	osoby,	 której	wniosek	dotyczy,	
przedstawiające	tę	osobę	bez	nakrycia	głowy	i	okularów	z	ciemnymi	
szkłami	w	taki	sposób,	aby	ukazywały	głowę	w	pozycji	lewego	pół-
profilu	i	z	widocznym	lewym	uchem,	z	zachowaniem	równomierne-
go	oświetlenia	twarzy.	

Od	1	stycznia	2010	roku	dowody osobiste są wydawane nieod-
płatnie.	

Szczegółowe	informacje	można	uzyskać	w	Referacie	Organizacyj-
nym	Spraw	Obywatelskich	i	Informatyki	Urzędu	Gminy	Godów	pod	nr.	
telefonu	32	4765065	wew.	13	lub	14.

Dorota Brzoska
Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich 

i Informatyki Urzędu Gminy Godów

POZBĄDŹ SIę LEKARSTW,  
NIE SZKODZĄC ŚRODOWISKU
Przeterminowane	 lekarstwa	 zaliczane	 są	do	grupy	odpadów	nie-

bezpiecznych,	dlatego	ważnym	jest	wydzielenie	ich	ze	strumienia	od-
padów	komunalnych.	Komponenty	 leków	mogą	stanowić	 realne	za-
grożenie	dla	zdrowia	ludzkiego,	po	przedostaniu	się	do	wód	lub	gleby	
mogą	kumulować	się	w	komórkach	organizmów	żywych,	niszczyć	ich	
struktury,	często	prowadząc	do	licznych	zmian	chorobowych.

Zgodnie	z	ustawą	o	utrzymaniu	czystości	 i	porządku	w	gminach,	
jak	również	Regulaminem	utrzymania	czystości	i	porządku	na	terenie	
gminy	 Godów,	 wprowadzono	 konieczność	 przekazywania	 zużytych	
lekarstw	do	aptek	w	wyznaczonych	miejscach.Przeterminowane	 leki	
każdy	mieszkaniec	 gminy	Godów	może	 nieodpłatnie	 dostarczać	 do	
następujących	punktów:

•	 Apteka	„U	św.	Michała”,	ul.	1	Maja	105,	44-348	Skrzyszów,	
•	 Punkt	Apteczny,	ul.	1	Maja	18,	44-340	Godów,
•	 Punkt	Apteczny,	ul.	Strażacka	1,	44-341	Gołkowice,
•	 Punkt	Apteczny,	ul.	Dębowa	2a,	44-348	Skrzyszów,
•	 Punkt	Apteczny,	ul.	1	Maja	60a,	44-340	Godów,
•	 Punkt	Selektywnego	Zbierania	Odpadów	Komunalnych	w	Skrbeńsku	
przy	ul.	Piotrowickiej	(w	każdy	poniedziałek	w	godzinach	1100–1700	–	za	
wyjątkiem	dni	świątecznych).

Leki	(pastylki,	drażetki,	maści,	jak	i	leki	płynne	oraz	aerozole)	zbiera-
ne	są	w	specjalnych	pojemnikach,	a	następnie	poddawane	termicznej	
utylizacji.	Można	wrzucać	leki	bez	opakowań,	a	niezabrudzone	papie-
rowe	opakowania	lekarstw	oraz	ulotki	można	wrzucić	do	niebieskiego	
worka	lub	pojemnika	na	surowce	wtórne,	natomiast	opakowania	wie-
lomateriałowe	do	worka	koloru	żółtego.

Operatorem	zbiórki	jest	Firma	ASA.	Eko	Polska	Sp.	z	o.o.	Przetermi-
nowanych	 leków	ani	 opakowań	po	nich,	 jak	 również	 starych	 i	 zuży-
tych	termometrów	rtęciowych	nie	należy	wyrzucać	do	kubłów	na	od-
pady	zmieszane.

Tadeusz Spień
Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska

i Gospodarki Komunalnej

„GMINA NA 5!” 
DOBRE PRAKTYKI W OBSŁUDZE 

PRZEDSIęBIORCÓW
Gmina	Godów	 została	wyróżniona	 tytułem	 „Gmina	 na	 5!”	w	pią-

tej	 edycji	 rankingu	 przygotowanego	 przez	 Studenckie	 Koło	 Nauko-
we	Przedsiębiorczości	i	Analiz	Regionalnych	działające	przy	Instytucie	
Przedsiębiorstwa	Szkoły	Głównej	Handlowej	w	Warszawie.	

Intencją	organizatorów	 jest	nagrodzenie	 tych	samorządów,	które	
wyróżniają	się	w	zakresie	obsługi	klienta-przedsiębiorcy.

Tegorocznym	badaniem	objętych	zostało	649	polskich	gmin.	Spo-
śród	nich	wyróżniono	90	jednostek,	w	tym	Gminę	Godów.	

Badanie	składało	się	z	dwóch	części:	audytu	witryn	internetowych	
gmin	oraz	oceny	jakości	kontaktu	mailowego	z	urzędami	metodą	ta-
jemniczego	klienta.

Celem	badania	była	ocena	poziomu	obsługi	potencjalnego	 inwe-
stora	przez	urzędy	gmin	z	wykorzystaniem	narzędzi	komunikacji	elek-
tronicznej.	

Zakres	 tegorocznego	 badania	 obejmował	 gminy	 o	 najwyższej	
atrakcyjności	 inwestycyjnej	 (mierzonej	 przez	 wskaźnik	 Potencjalnej	
Atrakcyjności	 Inwestycyjnej	 dla	 Gospodarki	 Narodowej	 opracowany	
w	Instytucie	Przedsiębiorczości	–	PAI).	

Gmina	Godów	staje	się	miejscem	coraz	bardziej	przyjaznym	dla	in-
westorów.

Beata Firla
Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich

i Informatyki

NESTORZY NASZEJ GMINY

anna tolarZ Ze skrZysZoWa

Jubilatka	urodziła	sie	13	 lutego	1924	roku	w	Skrzyszowie.	Wycho-
wywała	się	z	jedną	siostrą	i	dwoma	braćmi.	24	lipca	1943	roku	wyszła	
za	mąż	za	Antoniego	Tolarza,	z	którym	przeżyła	64	 lata.	Wychowała	
3	synów.	Doczekała	się	9	wnuków	i	11	prawnuków.	Obecnie	mieszka	
w	Skrzyszowie	z	synem	i	synową.
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ŚWIęTO BABĆ I DZIADKÓW
Kolejne	 spotkanie	 członków	 gołkowickiego	 koła	 PZERiI	 z	 okazji	

Dnia	Babci	 i	Dnia	Dziadka	w	tym	roku	odbyło	się	28	stycznia.Wzięło	
w	nim	udział	75	osób,a	wśród	nich:	antoni tomas	–	przewodniczą-
cy	RG	w	Godowie,	radny	eugeniusz tomas	z	małżonką,	sołtys	Piotr 
Wrodarczyk	z	małżonką,	proboszcz	parafii	ks.	stanisław michałow-
ski,	proboszcz	senior	ks.	teofil lenartowicz.	

Spotkanie	 poprowadził	 Paweł grzonka	 –	 przewodniczący	 koła.	
Korzystając	z	okazji,	w	imieniu	zarządu	i	własnym	złożył	zebranym	ży-
czenia	 noworoczne,	 życząc	 wszystkim	 rodzinnego	 ciepła,	 szacunku	
najbliższych,ale	przede	wszystkim	zdrowia	oraz	bardzo	dobrych	kon-
taktów	z	wnukami	i	wiele	radości	z	zaszczytnego	bycia	babcią	i	dziad-
kiem.	Życzenia	wszelkiej	pomyślności	i	samych	szczęśliwych	dni	oraz	
doczekania	kolejnych	jubileuszy	Przewodniczący	złożył	również	hele-
nie czyżewskiej,	świętującej	80-lecie	urodzin.	Dopełnieniem	życzeń	
było	wspólne	z	Borowianką	zaśpiewanie	Jubilatce	„Sto	lat”.

Na	spotkaniu	odbyło	się	też	przyjęcie	do	organizacji	trojga	człon-
ków,którzy	 otrzymali	 legitymacje	 potwierdzające	 ich	 przynależność	
do	Polskiego	Związku	Emerytów,	Rencistów	i	Inwalidów.	Zostali	nimi:	
anna Ferenc	i	józef olszar	z	Gołkowic	oraz	ernest bizoń	ze	Skrbeń-
ska.	Tym	samym	liczba	członków	gołkowickiego	koła	wzrosła	do	175.

Życząc	 miłej	 zabawy	 przy	 aktywnej	 pomocy	 zawsze	 przychyl-
nej	emerytom	Bowrowianki,	 Przewodniczący	 zaprosił	wszystkich	do	
wspólnego	świętowania	Dnia	Babci	i	Dnia	Dziadka.

W	 imieniu	uczestników	spotkania	 i	własnym	zarząd	koła	dziękuje	
pracownikom	GCKSiT-u,	a	w	szczególności	Ośrodka	Kultury	w	Gołko-
wicach,	za	współorganizację	imprezy,smaczne	dania	i	miłą	obsługę.	

Następne	spotkanie	–	z	okazji	Dnia	Matki	i	Dnia	Ojca	–	zaplanowa-
no	na	27	maja	br.

A.T.

BALIK KARNAWAŁOWO  
– WALENTYNKOWY 

Tradycją	 łaziskiej	 szkoły	 jest	 coroczny	 balik	 karnawałowy	 dla	
uczniów,	który	w	tym	roku	odbył	się	13	lutego.	W	czwartek	sala	gim-
nastyczna	zamieniła	się	w	zaczarowaną	krainę	pełną	wróżek,	księżni-
czek,	 rycerzy,	czarodziejów,	kowbojów	oraz	 innych	barwnych	posta-
ci	z	bajek,	filmów	i	z	wyobraźni.	Uczniowie	z	nauczycielami	bawili	się	
przy	dźwiękach	znanych	wykonawców.	Były	korowody,	kółeczka	i	kon-
kursy,	które	zostały	przygotowane	przez	samorząd	uczniowski.	Dużą	
atrakcją	 była	 szkolna	 „Familiada”	 oraz	 „Poczta	 walentynkowa”,która	
dostarczyła	wszystkim	niezapomnianych	emocji.	Niestety,	 nie	udało	
się	wybrać	Króla	i	Królowej	Balu,	gdyż	wszyscy	uczestnicy	zabawy	wy-
glądali	zachwycająco	i	wspaniale	się	bawili.	

Rada	Rodziców,	jak	zawsze,	była	niezawodna	–	zadbała	o	poczęstu-
nek	i	napoje	dla	wszystkich	uczniów.	Wspólna	zabawa	uczniów	i	na-
uczycieli	dostarczyła	wszystkim	wiele	radości	i	wspomnień.	Serdecz-
nie	dziękujemy	wszystkim	osobom,	które	zaangażowały	się	w	organi-
zację	tegorocznego	karnawałowo	–	walentynkowego	baliku.

	
Jolanta Janetta

U ŁAZISKICH PRZEDSZKOLAKÓW

Chociaż	Pani	Zima	w	tym	roku	nie	obdarzyła	nas	śniegiem,	najwięk-
szą	zimową	radością	dzieci	–	 to	w	 łaziskim	przedszkolu	nie	zabrakło	
atrakcji	i	niespodzianek.	Oto	niektóre	z	nich:

sPotkanie Z gosPodynkami
W	 ramach	 realizacji	 tematu	 „śląski	 tydzień”	 przedszkolaki	 pozna-

ją	i	rozwijają	wiedzę	o własnym	regionie	i	jego	społeczeństwie,	przy-
rodzie,	kulturze,	 zaznajamiają	 się	 z	 tradycjami,	obrzędami	 ludowymi	
i	zwyczajami	świątecznymi,	a	także	poznają	 ludzi	kultywujących	tra-
dycje	 ludowe.	W	związku	z	 tym	w	przedszkolu	odbyło	się	spotkanie	
z przedstawicielkami	Koła	Gospodyń	Wiejskich	w	Łaziskach,	które	re-
prezentowały:	łucja szkatuła,	gabriela Pietroszek	 i	anna adam-
czyk.	Panie	przybyły	do	przedszkola	w strojach	ludowych	oraz	przy-
niosły	 wiele	 ciekawych	 eksponatów	 z	 dawnych	 czasów.	 Gospodyn-
ki	piyknie bojały bajtlom po śląsku i razym z nimi szkubały piyrzi, mlyły 
kawa, działały masło, a na koniec pośpiewały i potańcowały.

bal PrZebieraŃcóW
Podobnie	 jak	 w	 latach	 poprzednich	 w	 karnawale	 i	 w	 tym	 roku	

w	 przedszkolu	 odbył	 się	 oczekiwany	 przez	 dzieci	 bal	 przebierańców.	
Na	bal	przybyli	więc:	rycerze	i	księżniczki,	spidermani	i	baletnice,	pira-
ci	i	wróżki	oraz	wiele	innych	postaci.	Dzieci	bawiły	się	i	tańczyły	w	ryt-
mach	disco	w	przystrojonych	balonami	i	serpentynami	salach.	Były	kon-
kursy	i	wspólne	pląsy	zakończone	wyborem	najlepszych	tancerzy,	wrę-
czeniem	dyplomów	i	medali.	W	przerwach	pomiędzy	karnawałowymi	
szaleństwami	następowała	chwila	relaksu	przy	wspólnym	poczęstunku	
oraz	pamiątkowe	zdjęcia.	Do	domu	dzieci	wracały	we	wspaniałych	hu-
morach,	dzieląc	się	z	rodzicami	swoimi	przeżyciami.

Dorota Jędrusik

ZSP ŁAZISKA

jesTeśmY nr 2 (102)

Przebierańcy jakich mało

Niech żyje szkolny bal!

NASZ KRAJOBRAZ
To	 temat	 konkursu	poetyckiego	 skierowanego	do	mieszkań-

ców	gminy	Godów.	Każdy	uczestnik	może	 zgłosić	 jeden	wiersz,	
inspirowany	krajobrazem	gminy	Godów,	w	terminie	do	16 marca	
2014	r.	Regulamin	konkursu	oraz	formularz	zgłoszeniowy	można	
pobrać	ze	strony	www.biblioteka.godow.pl	oraz	w	bibliotekach	
publicznych	gminy	Godów.	

Adriana Piwońska

KWIATY I IGLAKI NA WIOSNę
W	ramach	cyklu	Spotkania ludzi z pasją	biblioteka	w	Godowie	

zaprasza	na	kolejne,	tym	razem	już	wiosenne	spotkanie.	Bohate-
rem	będzie	Henryk	Klyszcz,	mieszkaniec	 Skrbeńska,	 który	przy-
bliży	 zebranym	 tematykę	 przygotowania	 kwiatów	 ogrodowych	
i	iglaków	na	wiosnę.	

Spotkanie	odbędzie	się	26 marca	–	początek	o	godz. 1800	–	
w	siedzibie	GBP	w	Godowie.	

Katarzyna Holesz
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Z	 okazji	 Dnia	 Babci	 i	 Dnia	 Dziadka,	 troszkę	 później	 niż	 zazwy-
czaj,	a	dokładniej	14	lutego,	w	szkole	odbyła	się	uroczysta	akademia.	
Uczniowie	młodszych	klas	przygotowali	dla	swoich	dziadków	przed-
stawienie,	a	także	drobne	upominki.	

W	 trosce	 o	 zdrowie	 młodego	 pokolenia	 klasy	 II	 B	 (wych.	 justy-
na Wrodarczyk)	 i	 III	A	(wych.	anita kurasz)	ze	Szkoły	Podstawowej	
w	Gołkowicach	przystąpiły	 do	projektu	 „Zdrowo	 jem,	więcej	wiem”	
realizowanego	 przez	 Fundację	 Banku	 Ochrony	 Środowiska.	 Głów-
nym	celem	projektu	 jest	wykształcenie	u	dzieci	postaw	prozdrowot-
nych	poprzez	uczenie	zasad	zdrowego	odżywiania	oraz	przekazywa-
nie	wiedzy	na	 temat	produktów	służących	zdrowiu	 i	produktów	dla	
zdrowia	szkodliwych.	Ważnym	zadaniem	jest	również	uświadomienie	
związku	pomiędzy	żywieniem	a	występowaniem	wielu	chorób	i	dole-
gliwości	oraz	podkreślenie	roli	codziennej	aktywności	fizycznej	w	pro-
filaktyce	zdrowotnej.	Zamysłem	twórców	projektu	jest	także	kształce-
nie	rodziców	jako	osób,	od	których	zależy	całokształt	stylu	życia	rodzi-
ny	i	przekonanie	ich,	że	warto	zadbać	o	zdrowe	odżywianie	i	regular-
ną	aktywność	fizyczną.

Projekt	ma	charakter	ogólnopolskiej	międzyszkolnej	rywalizacji	ze-
społowej.	Podzielony	jest	na	trzy	etapy:	jesienny,	zimowy	i	wiosenny.	
Każdy	z	nich	zbudowany	jest	wokół	tematu	przewodniego	i	stanowi	
logiczną	całość	oraz	jest	oparty	na	podobnej	strukturze,	której	stały-
mi	elementami	są:	zajęcia	lekcyjne,	konkursy	i	Forum	dla	Rodziców.

W	etapie	jesiennym	uczniowie	klasy	II	B	tworzyli	bajkę,	wiersz	lub	
komiks	o	dobrych	i	złych	składnikach	w	odżywianiu.	Wszystkie	utwo-
ry	zebrane	zostały	w	„Księgę	historyjek	o	dobrych	i	złych	składnikach	
w	odżywianiu	 klasy	 II”.	 Kolejne	 zadanie	dotyczyło	 czytania	 etykiet	 -	
uczniowie	wykonywali	plakaty	o	tym,	jak	czytać	i	korzystać	z	informa-
cji	zamieszczonych	na	etykietach.

W	klasie	IIIA	zostały	zrealizowane	zajęcia	„Smacznie	–	zdrowo	-	ko-
lorowo”,	w	czasie	których	uczniowie	pisali	opowiadania	i	rysowali	ko-
miksy	zachęcające	do	spożywania	warzyw	 i	owoców.	Zajęcia	uświa-
domiły	dzieciom,	że	warzywa	 i	owoce	mają	dużą	wartość	odżywczą	
i	ich	obecność	w	codziennej	diecie	jest	niezbędna.	Kształtują	też	na-
wyk	 jedzenia	warzyw	 i	owoców	przy	każdym	posiłku.	Podczas	zajęć	
„Stawiam	na	śniadanie”	uczniowie	zrozumieli,	że	śniadanie	 jest	pod-
stawowym	posiłkiem	i	nie	wolno	go	pomijać.	Odkryli	też	zależność	po-
między	właściwym	odżywianiem	a	osiąganiem	sukcesów	w	szkole.	Sa-
modzielnie	komponowali	zdrowe	zestawy	śniadaniowe.	

Program	 zachęca	 również	 do	 podejmowania	 aktywności	 fizycz-
nej.	Dzieci	przekonały	się,	że	aby	być	zdrowym,	nie	wystarczy	się	zdro-
wo	odżywiać,	niezbędny	jest	także	ruch.	Korzystając	z	pięknej	pogody	
uczniowie	chętnie	bawili	się	na	świeżym	powietrzu.

W	etapie	zimowym	realizowano	zajęcia	na	temat	picia	wody.	Dzie-
ci	nauczyły	się,	że	warto	zwracać	uwagę	na	wartość	zdrowotną	napo-
jów.	Poszerzyli	swoją	wiedzę	na	temat	funkcji	i	znaczenia	wody	w	or-
ganizmie	człowieka.	Został	 również	przeprowadzony	konkurs	na	za-

ZSP GODÓW

Alfabetyczne życzenia dla babć i dziadków 

Wodolubek w oczach dzieci z kl. IIB

ZS GOŁKOWICE ZDROWO JEMY, WIęCEJ WIEMY!
PROJEKT REALIZOWANy PRZEZ UCZNIÓW SZKOŁy PODSTAWOWEJ W GOŁKOWICACH

WALENTYNKOWY DZIEŃ BABCI I DZIADKA

projektowanie	„Wodolubka”	–	postać,	„co	o	zdrowie	swoje	dba	i	wodę	
pije	co	dnia”.

Na	zakończenie	etapu	zimowego	uczniowie	zaprosili	kolegów	i	ko-
leżanki	z	klas	młodszych	na	przedstawienie	pt.	„Bajka	o	witaminkach	
zawartych	w	owocach	i	warzywach”	oraz	inscenizację	wiersza,,Rzecz	
wydaje	 się	wątpliwa,	by	 kłóciły	 się	warzywa”.	Celem	przedstawienia	
było	 zachęcenie	 młodszych	 kolegów	 do	 zdrowego	 odżywiania	 się	
i	sięgania	po	owoce	i	warzywa.

Mamy	nadzieję,	że	udział	w	projekcie	nauczy	dzieci	odpowiedzial-
ności	za	własne	zdrowie.

Anita Kurasz

Jako	pierwsi	wystąpili	uczniowie	klasy	pierwszej.	Dziadkowie	mo-
gli	wysłuchać	pięknych	wierszy,	a	także	„Koncertu	życzeń”.	Dla	malu-
chów	nietrudne	okazało	się	również	wymienienie	życzeń	rozpoczyna-
jących	się	na	każdą	literę	alfabetu,	chociaż	nie	tak	dawno	go	poznały.

Następnie	dla	szanownych	gości	wystąpiła	klasa	II	A	i	II	B,	przeno-
sząc	całą	widownię	w	odwiedziny	do	Czerwonego	Kapturka.	Historia	
ta,	wszystkim	dobrze	znana,	w	tym	dniu	została	troszkę	inaczej	opo-
wiedziana.	

Jako	 ostatnia	 wystąpiła	 klasa	 III,	 zabierając	 wszystkich	 dziadków	
w	 taneczną podróż	po	Europie	 lokomotywą	 i	 samolotem	do	Brazylii.	
Przejeżdżając	 przez	 różne	 kraje,	 dzieci	 prezentowały	 ich	 tradycyjne	
tańce,	takie	jak	polka,	kankan,	walc	i	samba.

Po	zakończeniu	akademii	dzieci	zaprosiły	swoich	gości	do	klas,	aby	
móc	wręczyć	im	samodzielnie	wykonane	upominki.	Cała	uroczystość	
zakończyła	się	poczęstunkiem	–	kołaczem	i	kawą.

Wiesława Ostrzołek
Ewelina Szymura

Przedstawienie Bajka o witaminkach zawartych w owocach i warzywach – kl. 3A 
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KRZyżówKA

ZnacZenie WyraZóW
Poziomo:
a-1	niskorosły	człowiek	z	Afryki	Równikowej;	a-10	biesiada	górnicza;	
b-6	wampir,	zmora;	c-1	antonim	bogacza;	c-10	składnik	próchnicy;	
d-6	współbrzmienie	co	najmniej	3	dźwięków;	e-1	…	i	miecz	Temidy;	
e-9	rodzaj	fartucha;	F-5 John,filozof	angielski;	g-1	imienniczka	Pakuli
i	Milne’a;	g-9	Marek,	aktor;	h-5	klub	sportowy	z	Pragi;	i-1	małe	kla-
czy;	i-10	uniwersalny	typ	statku	rybackiego;	j-6 pracował	w	pokła-
dzie	 Idy;	k-1 cząstki,	 złącza;	k-10 córka	Zeusa	 i	Temidy;	l-6	dawna	
złota	moneta.

Pionowo:
1-e	osad	kryształków	lodowych;	2-a	Krzysztof,	prezenter	telewizyj-
ny;	2-i nad	nią	Mrzeżyno;	3-e półwysep	Antarktydy;	4-a	fason,	krój;	
4-i	dzielnica	 Jastrzębia-Zdroju;	5-e	 szczyt	w	Rodopach;	6-a	 szpi-
lecznica;	6-h	powieść	E.	Kazana;	7-d	wódz	plemienia	murzyńskie-
go;	8-a	siniak	pod	okiem;	8-h	młody	chytrus;	9-d	za	głębią,	za	bro-
dem	 stanęła	 lodem;	10-a	 dała	 nazwę	 grudniowi;	10-i śląska	 gra	
w	karty;	11-e …	i	panowie;	12-a wojsko;	12-i	hiszpański	taniec	lu-
dowy;	13-e warstwa	z	zamarzającej	pary	wodnej;	14-a	polny	 lub	
hobby;	14-i	pustelnia;	15-e	jesienny	kwiat.

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

Wśród	 Czytelników,którzy	 do	 21	 marca	 br.	 nadeślą	 prawidło-
wo	rozszyfrowane	hasło	krzyżówki,	rozlosowane	zostaną	nagrody	
książkowe.

Od	tego	roku	krzyżówki	będą	zamieszczane	w	co	drugim	nume-
rze	Jesteśmy.
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BęDZIE SIę DZIAŁO 
15.03. – dZieŃ kobiet

(impreza	biletowana	w	Ośrodku	Kultury	w	Godowie)
20.03. – sPotkanie Z ks. dr. WiesłaWem hudkiem

(Ośrodek	Kultury	w	Godowie)
21-22-23. 03. – Wielkanocna WystaWa rękodZieła

(Ośrodek	 Kultury	 w	 Gołkowicach	 –	 czekamy	 na	 zgłoszenia	
wystawców)

28.03. – sPektakl „muZycZne insPiracje”
–	wstęp	wolny	(Ośrodek	Kultury	w	Gołkowicach)

02.04. – WiecZorek muZycZno–Poetycki PoŚWięcony
tWórcZoŚci księdZa bernarda Wodeckiego
(Ośrodek	Kultury	w	Godowie)

ZaPrasZamy takŻe na imPreZy sPortoWe 
organiZoWane PrZeZ gminną radę sPortu:

13.03. – halowy turniej piłki nożnej chłopców w Zespole szkół
w gołkowicach	(szkoła	podstawowa	i	gimnazjum	)

20.03. – halowy turniej piłki nożnej dziewcząt w Zespole szkół 
w skrzyszowie	(szkoła	podstawowa	i	gimnazjum)

Judyta Marcol

POŁOWA SEZONU 
TENISISTÓW STOŁOWYCH

Nie	udał	się	atak	tenisistów	stołowych	Gwiazdy	Skrzyszów	na	czo-
łową	 ósemkę	 rozgrywek	 III	 ligi	 tenisa	 stołowego.	 Mimo	 wzmocnie-
nia	zabrakło	3	pkt	do	awansu.	Ostatecznie	w	połowce	sezonu	zajmu-
ją	9.	miejsce	(środek	tabeli)	z	przewagą	4	pkt	nad	kolejnym	rywalem.	
W	ostatnich	pięciu	meczach	uzyskano	wyniki:

 LKS GWIAZDA SKrZySZÓW 9:1 LKS rÓj II ŻOry
(Jabłoński, Balawajder, Stebel po 2,5, Oślizło 1,5)

 jKTS jASTrZębIE 3:7  LKS GWIAZDA SKrZySZÓW
(Jabłoński, Oślizło po 2,5, Balawajder 1,5, Stebel 0,5)

 LKS GWIAZDA SKrZySZÓW 8:2 KS WIChEr WILChWy
(Jabłoński, Oślizło po 2,5, Balawajder, Stebel po 1,5)

 LKS GWIAZDA SKrZySZÓW 4:6 LITS AnDErS jEDnOść III ŻyWIEC
(Jabłoński, Balawajder po 1,5, Oślizło, Stebel po 0,5)

 KTS II LęDZIny 4:6 LKS GWIAZDA SKrZySZÓW
(Jabłoński 2,5, Balawajder, Oślizło po 1,5, Stebel 0,5)

B.O.

1% DLA MARLENKI
Marlenka	urodziła	się	w	zamartwicy	z	zaburzeniami	centralne-

go	układu	nerwowego.	Zmagamy	się	z	niedowładem	lewostron-
nym,	obniżonym	napięciem	mięśniowym,	asymetrią	ciała	oraz	za-
burzeniami	integracji	sensorycznej.	Chcemy	zadbać	o	jej	najlep-
szy	rozwój.	W	związku	z	tym	potrzebne	są	środki	finansowe	na	re-
habilitację,	które	gromadzimy	na	subkoncie	Fundacji	„Słoneczko”.

moŻesZ PrZekaZać 1% Podatku

Numer	KRS:	0000186434
cel	szczegółowy:
na rehabilitację – marlena dawid, 126/d
Z	całego	serca	dziękują	rodzice	–	Ilona	i	Radosław.



W gołkowickim punkcie informacji turystycznej znajdującym się 
w ośrodku kultury, oprócz map, map rowerowych i typowo turystycz-
nych broszur, znaleźć można także książki. Wśród nich znajdują się 
biografie Honorowych Obywateli Gminy Godów : Franciszka Pieczki 
i Mariana Dziędziela, wiersze ks. Wiesława Hudka i prawie 600-stro-
nicowy „Dramat zaklęty w listach” dr. Józefa Musioła. 

Publikacje te z pewnością wzbogacą domową biblioteczkę, a tak-
że doskonale będą nadawały się na prezenty! W końcu święta wielka-
nocne już niedługo! 

Zachęcamy do odwiedzin punktu i bliższego zapoznania się z pu-
blikacjami. W sprzedaży :

FRAnciSzeK PieczKA
Mateusz Woyzeck - Jańcio Wodnik

Dariusz Domański

Bogato ilustrowana biografia jednego 
z najwybitniejszych polskich aktorów te-
atralnych i filmowych. Biografia jest efek-
tem rozmów, które przeprowadził i spisał 
publicysta teatralny Dariusz Domański.
Cena: 40,00 zł

MARiAn DziĘDzieL
aktorzy XXI w.

Zapis rozmów przeprowadzonych 
z aktorem

Dariusz Domański

W wywiadzie-rzece aktor wspomina lata 
dziecięce i szkolne spędzone w Gołkowi-
cach, egzamin do krakowskiej PWST, na któ-
ry przygotował m.in. „Stepy akermańskie” 
Mickiewicza po śląsku. Wszystko okraszone 
zdjęciami z filmów, sztuk teatralnych, a tak-
że prywatnymi fotografiami aktora.
Cena: 25,00 zł

 DRAMAT zAKLĘTY W LiSTAcH
Józef Musioł

To publikacja Józefa Musioła poświęco-
na korespondencji Heleny Danowskiej-
Ździebło z mężem Dominikiem Danow-
skim-Ździebłą „Kordianem” – dowód-
cą zgrupowania Armii Krajowej „Żelbet”, 
więźniem politycznym w okresie stali-
nowskim.
Cena: 85,00 zł

OcALMY OD zAPOMnieniA
Zanikająca architektura i przyroda 

gminy Godów w fotografii

Pozycja wydana przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Godowie; autorem tekstów 
jest Daniel Jakubczyk.
Album stanowi cenne źródło wiedzy o ar-
chitekturze i  przyrodzie gminy Godów 
sprzed lat. Samo wydanie publikacji było 
możliwe dzięki zaangażowaniu i bezin-
teresownej pomocy wielu osób i  instytu-
cji, szczególnie mieszkańców, którzy udo-
stępnili cenne zdjęcia przedstawiające bu-
dynki, często już nieistniejące.
Cena: 38,00 zł

LuDzie TeJ zieMi
Studium biograficzne

ks. Henryk Olszar

Autor w publikacji przedstawił sylwetki 39 kapłanów 
pochowanych na cmentarzach parafii dekanatu Go-
rzyce. – Czytając ją jeszcze w formie elektronicznej 
byłem tą książką oczarowany. Patrząc w przeszłość 
autor zawsze widział żywego człowieka. Napisał hi-
storię ludzi – powiedział na spotkaniu promującym 
pozycję ks.dr hab. Arkadiusz Wuwer, jeden z recen-
zentów pracy. Cena: 25,00 zł

ŹRÓDŁA
ks. Wiesław Hudek

To piąty tomik poezji, który jest zbiorem wierszy 
napisanych w latach 2007-2011. Jak mówi dr Maria 
Kopsztejn: „W tym zbiorze czytelnik odnajdzie to, co 
zwyczajne i bliskie: miłość, cierpienie, codzienność, 
ale i to, co pozwala z nadzieją oczekiwać wieczności: 
miłosierdzie, cierpliwość, łaskawość”. Cena: 15,00 zł

SzuKAJcie BOżeJ MeLODii!
60 homilii o miłości, wierze i muzyce

ks. Wiesław Hudek

Sama publikacja, na którą składają się homilie wy-
głoszone przez Autora, jest nawiązaniem do korze-
ni, a także - jak przyznał jej autor – swoistym pod-
sumowaniem kierunków jego duszpasterstwa. 
– Chciałem zapalić w każdej osobie, która przeczy-
ta tę książkę, taką świeżość wiary – przyznał ks. Hu-
dek. Cena: 8,00 zł

ŚLĄSK ROMAnTYcznY
Aleksandra J. Ostroch

To publikacja, która ma pokazać region od zupeł-
nie innej strony – jako miejsce życia niepospolitych 
postaci, dramatycznych historii miłosnych, pracy 
twórczej wybitnych artystów… Jako miejsce istnie-
nia ciekawych obiektów historycznych, zamków czy 
ruin o zawiłej przeszłości. Cena: 34,00 zł

zWieRciADŁO ŚLĄSKie
Jerzy Buczyński

Jest to zbiór opowiadań o Ślązakach, o ich barwnym 
życiu, o ich radościach, troskach i uczuciach. Opo-
wieści zawarte w książce mają w większości charak-
ter humorystyczny. Ukazują życie w jego pozytyw-
nym aspekcie, chociaż nie brak tu i negatywnych 
akcentów. Ślązacy w tych opowiadaniach są ludź-
mi, o których z całym przekonaniem można powie-
dzieć, że nic co ludzkie, nie jest im obce. Wiedzą, iż 
drugi człowiek jest takim samym człowiekiem jak 
oni, z tymi samymi wadami i zaletami… 
Cena: 25,00 zł

 BeRY O AnTKu i FRAncKu, uTOPKu,  
DJOBŁAcH i cWeRGAcH

Marietta Nikel
Książka stanowi zbiór rymowanych opowiadań na-
pisanych po śląsku. „Tukej w tej książce znajdzie-
cie bery napisane a po ślonsku rymowane. Bojała 
mi moja starka, jak jo była mało to wszystko w pa-
miynci mi zostało. O Antku i Francku, cwergu „Bortli-
ku” małym i o tym, co djobły w piekle wyrobiały…”. 
Cena: 20,00 zł

PRZYJDŹ! ZOBACZ! KUP!TRASH ART – COŚ Z NICZEGO

Gimnazjum w Gołkowicach bierze udział w projekcie Comenius fi-
nansowanym przez Unię Europejską. Temat projektu brzmi „Klimat, 
kultura i natura – odpowiedzialność za naszą europejską przyszłość”. 
Realizujemy ten ekologiczny projekt z sześcioma partnerami – szko-
łami z Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Grecji, Bułgarii i Łotwy – już drugi 
rok. Projekt jest związany z ekologią. Podczas ostatniego spotkania 
na Łotwie, we wrześniu 2013roku, wszyscy partnerzy zdecydowali, że 
dobrym pomysłem będzie zorganizowanie w naszych szkołach akcji 
o nazwie „Trash art”. Pod tą nazwą kryje się sztuka tworzenia ze zuży-
tych i nikomu niepotrzebnych rzeczy (tj. śmieci) czegoś, co cieszy oko 
i rozwija wyobraźnię.

Zaangażowani w projekt uczniowie gimnazjum z chęcią wzięli 
udział w tej akcji. Gimnazjaliści parami lub też w pojedynkę tworzy-
li ciekawe, różnorodne projekty, bawiąc się przy tym świetnie. Stwo-
rzyli oni w pełni sprawną lampę z kolorowych nakrętek oraz pustych 
plastikowych butelek, która niewątpliwie nadaje się do udekorowania 
pokoju, gdzie wzbudzać będzie zainteresowanie gości. Troje uczniów: 
Katarzyna Gojowy, Aleksandra Fit i Dariusz Fit podjęli się arcytrud-
nego zadania, jakim było zaprojektowanie i stworzenie ze śmieci oraz 
innych biodegradowalnych materiałów kolekcji mody. 

Zapaleńcy nie tylko stworzyli do swojej kolekcji zarówno męskie, 
jak i damskie stroje, ale też przeprowadzili sesję zdjęciową ze zorgani-
zowanego przez siebie pokazu mody. Pozostali uczniowie, wykazując 
się niebywałą inwencją twórczą, zajęli się tworzeniem różnych stwo-
rów wykonanych z rozmaitych materiałów, takich jak: papier, guma, 
plastik, metal, a także szkło. Celem tej akcji było pokazanie, iż nie 
wszystko, co wygląda na bezużyteczne, takim jest oraz że tylko chęci 
i wyobraźnia ograniczają nasze możliwości. 

Wszystkie dzieła uczniowskie zostały nagrodzone i zaprezentowa-
ne członkom pozostałych sześciu krajów podczas spotkania w Fuen-
labrada (Hiszpania), które odbyło się w dniach 24-26 lutego br. Pomy-
słowość i kreatywność gołkowickich uczniów została tam doceniona. 

Dawid Krzystała

„WSZYSCY DOROŚLI KIEDYŚ 
BYLI DZIEĆMI, CHOĆ NIEWIELU 

Z NICH O TYM PAMIĘTA”

5 lutego uczniowie Gimnazjum w Gołkowicach obejrzeli w Teatrze 
Muzycznym w Gliwicach spektakl „Mały Książę”. Znający powiastkę 
A. de Saint – Exupéry’ego wiedzą, że jeśli nie dostrzeże się w niej głę-
bi, powierzchowność fabuły zniechęci nastolatka, za to enigmatyczny, 
bogaty w symbole język okaże się mało czytelny dla wszystkich nie-
zdolnych do refleksji albo tych, którym obcy jest urok tajemnicy.

Twórcom gliwickiego przedstawienia udało się zainteresować za-
równo dziecięcą, jak i nieco bardziej dojrzałą publiczność. Młodszych 
widzów oczarowali ogromni, dzięki szczudłom, Geograf i jego asy-
stentka oraz latający nad głowami widzów, sypiący srebrem Latarnik. 
Młodzież pokochała absurdalnego Pijaka rozmawiającego z własnymi 
fantasmagoriami i piękną, będącą w ciągłym ruchu, żmiję. 

Przede wszystkim jednak gimnazjaliści nie mogli oderwać oczu od 
grającego główną rolę Pawła Wawrzycznego – ich młodszego szkol-
nego kolegi. 

A pewna polonistka przypomniała sobie, jak istotne jest, aby wyjść 
poza swoją planetę. Przyznać, co nauczycielowi nie przychodzi z ła-

Uczniowie Gm w Gołkowicach z aktorami spektaklu Mały Książę

KAPELUSZE MAJĄ DUSZĘ
„Gdybym miał jedenaście kapeluszy, pierwszy schowałbym w sza-

fie, żeby się nie kurzył...” – taką wolę w swoim wierszu wyraził znany 
poeta K.I. Gałczyński, ale urszula Śliwa, mieszkanka Godowa, wcale 
nie ma takiego samego zamiaru i swoje wspaniałe kapelusze postano-
wiła pokazać światu.

19 lutego br. w GBP w Godowie, w ramach cyklu Spotkania ludzi 
z pasją, można było posłuchać ciekawych informacji o zamiłowaniu 
pani Urszuli do tworzenia kapeluszy. Każdy mógł przymierzyć dowol-
ną ich ilość i usłyszeć porady dotyczące dobierania nakryć głowy do 
urody. Wśród dziesiątek kapeluszy znalazły się modele, w których zwy-
kła chadzać sama angielska królowa Elżbieta II!

Modniarstwo to tylko jedno z hobby bohaterki spotkania. Pasjonat-
ka zajmuje się także krawiectwem artystycznym, czyli szyciem m.in. 
strojów ludowych z różnych regionów, ozdobnych szat.

Wideorelację ze spotkania można zobaczyć w Internecie na kanale 
Tv Godów w serwisie YouTube.

Aneta Grabiec

Uczestniczka projektu TV Godów realizowanego przez Bibliotekę w Go-
dowie w ramach Programu Równać Szanse Polsko-Amerykańskiej Funda-
cji Wolności administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

Stylowa lampa z butelekRobot z odzysku

twością, że są dziedziny, w których moi uczniowie potrafią i wiedzą 
znacznie więcej ode mnie; że w wielu sprawach są poza konkurencją; 
że warto posłuchać ich opinii, nawet jeśli budowany z takim trudem 
autorytet chwieje się w posadach, gdy wychowanek Karol mówi: „Pro-
szę Pani, trochę dystansu.”

Na szczęście potrafię się jeszcze rumienić i mam nadzieję, że nie ze-
starzeję się tak bardzo, żeby nie widzieć baranka przez ściany skrzyn-
ki.

I jeszcze jedno. Trwanie na scenie podczas lekcji przez 45 minut to 
wyzwanie dla dorosłego przecież belfra. Paweł dźwigał nie lada jaką 
rolę przy pełnej widowni, w interakcji z profesjonalnymi aktorami 
przez dwie godziny. Pawełku, „to było tak piękne jak święto.”

Agata Marcinkowska
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Z okazji Dnia Kobiet 
wszystkim Paniom życzymy 
spełnienia marzeń,
wiele zdrowia
i dużo radości.
By czasu starczyło Wam
na wszystko,
szczęście towarzyszyło
zawsze blisko,
każde zajęcie
w sukcesy obrodziło,
a to co dobre
– na lepsze się zmieniło.

Rada i Wójt Gminy Godów

Zajęcia najmłodszych w bibliotece
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W dniu 09.02. br. w Ośrodku Kultury 
w Skrzyszowie odbył się Gminny Turniej Sza-
chowy o Puchar Wójta Gminy Godów zorga-
nizowany przez Gminę Godów oraz Gminne 
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godo-
wie. Turniej został bardzo dobrze zorganizo-
wany oraz przebiegał bardzo sprawnie. Duży 
wkład w przygotowanie zawodów wnieśli Mi-
chał Kozielski, pracownik Referatu Oświaty, 
Kultury i Polityki Społecznej i Tatiana Stopy-
ra – dyrektor GCKSiT. Sędziowanie w turnieju 
zapewnił Stanisław Kubiniok ze Skrzyszowa, 
który jednocześnie brał udział w zawodach.

Udział w turnieju zgłosiło 13 szachistów, 
dlatego dokonano podziału na dwie grupy. 
W ramach grup obowiązywał system „każ-
dy z każdym”. Tempo gry na partię wynosiło 
po 10 minut dla zawodnika. Za wygranie par-
tii przyznawano 1 punkt, za remis – 0,5 punk-
tu, a za porażkę – 0. 

Po zakończeniu etapu kwalifikacyjnego 
wyłoniono czterech zawodników w katego-
rii do lat 16, którzy walczyli o miejsce na po-
dium. Ostatecznie na I miejscu uplasował się 

Od grudnia ubiegłego roku w Bibliotece Publicznej w Godowie 
odbywają się cykliczne zajęcia biblioteczne dla maluchów pt. Waż-
ne sprawy naszych pociech. Raz w miesiącu dzieci trzy- i czteroletnie 
wraz z opiekunami uczestniczyły w zabawach ruchowych i plastycz-
nych inspirowanych wartościową literaturą. Tematyka zajęć nawią-
zywała do ważnych spraw i problemów, z jakimi na co dzień boryka-
ją się małe dzieci. Uczestnicząc w zajęciach, miały możliwość przeła-
mywania nieśmiałości poprzez kontakt z rówieśnikami oraz rozwija-
nia wyobraźni czy ekspresji.

Na pierwsze zajęcia poświęcone tradycji bożonarodzeniowej przy-
było troje dzieci z rodzicami. Uczestnicy chętnie brali udział we wspól-
nych zabawach integracyjnych związanych ze świętami i zimą. Na za-
kończenie wykonali papierowe bombki, które ozdobiły biblioteczną 
choinkę. 

W styczniu tematem przewodnim była rola, jaką babcia i dzia-
dek pełnią w życiu swoich wnuków. Dzieci wysłuchały wierszy Doro-
ty Gellner, rozwiązywały zagadki oraz poznały „paluszkową” rymo-
wankę o rodzinie. A dla swoich kochanych babć i dziadków, w dowód 
wdzięczności, wykonały laurki.

Natomiast lutowe zajęcia poświęcono dobrym manierom. W tym 
dniu kącik dziecięcy zamienił się w  prawdziwą krainę życzliwości, 
gdzie wszyscy się uśmiechają, są dla siebie mili i używają magicznych 
słów.

Do udziału w kolejnych zajęciach zapraszamy rodziców i opieku-
nów wraz z dziećmi w wieku od 3 do 4 lat, które nie uczęszczają do 
przedszkola. Spotkania odbywają się w co drugi poniedziałek miesią-
ca w godzinach od 15.00 do 16.30. Zgłoszenia przyjmowane są pod nr. 
tel. 32 47 27 070 oraz w GBP. Zajęcia są bezpłatne. 

Najbliższe zajęcia odbędą się:
•	14 kwietnia 2014 r. pt. Oswoić ciemność.

 Adriana Piwońska

Zwycięzcy turnieju w kategorii młodzieżowej

Zwycięzcy w kategorii dorosłych

Maciej Kruczek, II miejsce zajęła Anna Le-
śniak, a III – Maciej Kopiec. Gratulacje! 

Z kolei do etapu finałowego turnieju głów-
nego awansowało po trzech zawodników 
z poszczególnych grup, którzy zdobyli naj-
większą liczbę punktów. W przypadku rów-
nej ilości punktów decydował wynik poje-
dynku bezpośredniego pomiędzy zawodni-
kami. W etapie finałowym znalazło się 6 naj-
silniejszych graczy, a grano również syste-
mem każdy z każdym. O klasyfikacji końco-
wej zdecydowała suma zdobytych punktów 
w wyniku bezpośrednich pojedynków. Zwy-
cięzcą turnieju został Daniel Wodecki z Go-
dowa, II miejsce zajął Roman Szrubarczyk 
z Krostoszowic, a III – Jerzy Grzegoszczyk ze 
Skrzyszowa.

Uroczystego wręczenia pucharów, dyplo-
mów i nagród dokonali wójt Mariusz Adam-
czyk i Tatiana Stopyra. Należy docenić spraw-
ną organizację turnieju oraz zapewnienie do-
skonałych warunków do jego przeprowadze-
nia. 

Daniel Wodecki

TRASH ART – COŚ Z NICZEGO

KAPELUSZE MAJĄ DUSZĘ
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