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W dniach od 5 do 7 marca w gołkowickim zespole szkół zapanowa-
ło prawdziwe poruszenie. Spowodowane było wizytą siedmioosobo-
wej grupy studentów odbywających swoje praktyki w ramach progra-
mu AIESEC. AIESEC jest największą studencką organizacją non-pro-
fit na świecie, funkcjonującą w ponad 124 krajach oraz zrzeszającą po-
nad 80 000 członków. Promuje pozytywny model przywództwa opar-
ty na wrażliwości kulturowej, zdolności aktywnego uczenia się, przed-
siębiorczości i odpowiedzialności społecznej. Do realizacji tego słu-
ży program rozwoju, w ramach którego członkowie organizacji mają 
możliwość sprawdzenia się w tworzeniu, uczestniczeniu oraz prowa-
dzeniu projektów, a także mogą zdobyć doświadczenie poprzez prak-
tykę w jednym z ponad 120 krajów. 

Studenci gościli w gołkowickiej placówce dzięki zaangażowaniu jej 
absolwenta, obecnie studenta Wyższej Szkoły Biznesu – National-Lo-
uis University w Nowym Sączu, Rafała Karaska. Zajęcia w obydwu 
szkołach odbywały się w ramach projektu Enjoy My Origin skierowa-
nego do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Zwraca on uwa-
gę na wielokulturowość, daje też szanse zdobycia oraz rozwoju zdol-
ności językowych,a poprzez bezpośredni kontakt z różnymi nacjami 
otwiera okno na świat. Każdy z praktykantów profesjonalnie przygo-
tował indywidualny program zajęć, mających na celu edukację języko-
wą oraz poszerzenie wiedzy o świecie poprzez bezpośredni kontakt 
z obcą kulturą. Zajęcia prowadzone były za pomocą różnych metod, 
takich jak: nauka poprzez gry, zabawę oraz inne zajęcia interaktywne 
i prezentacje multimedialne.

Studenci, którzy przede wszystkim gościli na lekcjach języka an-
gielskiego, pochodzili z odległych i egzotycznych krajów: Caroline 

10-LECIE GROMADY ZUCHOWEJ
W dniach 14–15 marca w Szkole Podstawowej w Gołkowicach odbył 

się biwak zuchowy z okazji 10 lat istnienia gromady zuchowej Przyja-
ciele Lasu. Wzięła w nim również udział 1. Gromada Zuchowa „Miesz-
kańcy Lasu” ze Skrzyszowa.

Impreza rozpoczęła się o godzinie 17:00 wspólnym powitaniem 
oraz zabawą integracyjną.Razem zuchy wykonały też wiele zadań, 
a wręcz koncertowo poradziły sobie z realizacją zadań pod hasłem 
„Jak dobrze, że wzrok i słuch mamy, a z nikogo pokrzywdzonego wię-
cej nikomu śmiać się nie damy”. Zuchy nie zapomniały o chorych dzie-
ciach. Każdy wykonał przepiękne słoneczko w ramach akcji Prośba 
1000 słońc dla dzieci z Oddziału Onkologicznego Górnośląskiego Cen-
trum Zdrowia Dziecka. Nie zapomniały również o swojej chorej ko-
leżance. Z szarego papieru wykonały postać zuszka. Na serduszkach 
każdy zapisał coś miłego, przyczepił… i tak powstał przyjaciel Wiktorii.

Na biwak przybyli długo oczekiwani goście,którzy pragnęli uczest-
niczyć w obietnicy zuchowej: Waldemar Paszylka – dyrektor szkoły, 
Edyta Bebek – wicedyrektor oraz phm. Maria Kmiecik – namiestnik 
zuchowy.

Rozpoczęła się ona piosenką „Polski zuch”,a potem odbył się spraw-
dzian wiedzy z polskości, no bo każdy zuch kocha Boga i swój kraj. Na-
stępnie każdy przeszedł próbę dzielności, prawdomówności i zapa-
miętywania swoich obowiązków,co wszystkie wykonały na medal 
i zostały dopuszczone do obietnicy zuchowej, którą złożyły na sztan-

Porfirio i Francyne Felix z Brazylii, Youyou Chen i Joanna Cai z Chin, 
Ahmed Mortada z Sudanu oraz Shabrina Safarah i Stephanie Dwiy-
anti Siahaan z Indonezji.

Niezwykle kreatywne warsztaty obejmujące takie dziedziny wie-
dzy, jak kulturę, przyrodę i tradycję, umożliwiły dzieciom poznanie 
wielu ciekawych aspektów kulturowych każdego z tych krajów. Bardzo 
atrakcyjnie przygotowane prezentacje wsparte były wieloma filmika-
mi, rekwizytami, a nawet upominkami czy słodyczami dla uczniów od-
powiadających na pytania studentów.

Pojawienie się nietypowych gości urozmaiciło szkolne życie 
uczniów. Popularność studentów przeszła najśmielsze oczekiwania, 
gdyż wszyscy uczniowie, zwłaszcza najmłodsi, dosłownie garnęli się 
do nowych nauczycieli i próbowali nawiązać z nimi kontakt. Prakty-
kanci byli zachwyceni gościnnością i serdecznością naszych dzieci. 

Niewątpliwą korzyścią tego typu spotkania był fakt, iż podczas ko-
munikacji ze studentami uczniowie poczuli, że nauka języka angiel-
skiego czy innych języków obcych może być naprawdę przydatna 
w życiu. Czas spędzony z praktykantami uświadomił im, że bez zna-
jomości języka nie ma możliwości funkcjonowania w ramach tzw. glo-
balnej wioski. Ponadto uczniowie otworzyli swoje umysły na różnice 
kulturowe, ucząc się tolerancji i pozytywnej postawy wobec osób in-
nych narodowości. Uczestnictwo w projekcie zapewniło w atrakcyjny 
sposób naukę języka angielskiego w szkole. Taka „ żywa” lekcja i obec-
ność gości z innych krajów z pewnością przyczyniła się do zachęcenia 
uczniów do poznawania kultur innych krajów,a także nauki języka an-
gielskiego, by ułatwić komunikację między ludźmi.

Leszek Herman

dar hufca oraz ręce namiestnika zuchowego i od tej pory stały się peł-
noprawnymi członkami ZHP. Po uroczystej obietnicy zuchy otrzymały 
znaczki, książeczki i pamiątkowe dyplomy. Na koniec każdy musiał po-
zostawić swój ślad w kronice gromady.

Punktem kulminacyjnym było wejście tortu ze świeczkami i napi-
sem zuch oraz odśpiewanie „Sto lat” małym jubilatom. A potem roz-
mowy, pląsanie i – niestety – pożegnanie gości. Zuchy jeszcze zostały, 
gdyż przed nimi była kolejna atrakcja – spanie w szkole. Przygotowa-
nie miejsca na nocleg poszło im bardzo sprawnie. 

Po wspólnym śniadaniu i iskierce zuchy niechętnie udały się do 
domu, zapewniając, że już nie mogą doczekać się kolejnej zuchowej 
imprezy.

K. Kelner

Biwak zuchowy w szkole
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GMINNY KONKURS 
HISTORYCZNY „IDY MARCOWE”

14 marca w krostoszowickiej szkole odbył się Gminny Konkurs Hi-
storyczny „Idy marcowe”. Celem przyświecającym jego organizato-
rom była chęć propagowania i rozwijania wiedzy historycznej wśród 
uczniów szkół podstawowych gminy Godów. Konkurs przeprowadzo-
no w trzech kategoriach wiekowych: uczniów klas czwartych, klas pią-
tych i klas szóstych, przy czym każda ze szkół mogła wystawić tylko 
po jednym uczestniku w każdej kategorii. Patronat nad całym przed-
sięwzięciem objął poseł na Sejm RP – Ryszard Zawadzki. Do rywa-
lizacji stanęło 16 uczniów. Pytania konkursowe miały charakter testu 
sprawdzającego nie tylko wiedzę, ale również umiejętności uczestni-
ków. Najwyraźniej nie stanowiły one większego problemu dla dzie-
ci, gdyż te uporały się z nimi w nieco ponad godzinę. I tak wśród klas 
czwartych pierwsze miejsce zajęła Marzena Sternadel (Skrbeńsko), 
drugie – Gabriel Gomularz (Skrzyszów), a trzecie – Jagoda Salamon 
(Gołkowice). Z klas piątych najlepsza okazała się Oliwia Sylwesiuk 
(Skrbeńsko), tuż za nią uplasował się Jakub Heliosz (Krostoszowice), 
a na najniższym stopniu podium znaleźli się ex aequo Michał Krzyżok 
(Godów) i Przemysław Sobala (Skrzyszów). Spośród szóstoklasistów 
z triumfu mógł cieszyć się Piotr Stokowy (Skrzyszów), drugie miejsce 
przypadło Wiktorii Zygmunt (Godów), a trzecie – Marcinowi Rybi-
cy (Krostoszowice). 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy 
i upominki. Laureatów nagrodzono również nagrodami książkowymi. 
Organizatorzy mają nadzieję, iż konkurs na stałe wpisze się w termi-
narz gminnych konkursów przedmiotowych. Nie pozostaje więc nic 
innego, jak tylko serdecznie pogratulować zwycięzcom i zaprosić na 
konkursowe zmagania z historią za rok. 

Zbigniew Sosnecki

SREBRNE SZCZYPIORNISTKI

14 marca w Gorzyczkach odbył się finał powiatu w piłce ręcznej 
dziewcząt szkół podstawowych, w którym wspaniale zaprezentowa-
ły się szczypiornistki SP Skrzyszów.

W pierwszym meczu półfinałowym zawodniczki zmierzyły się ze 
Szkołą Podstawową nr 21 w Wodzisławiu Śl. i po ciężkiej walce wygra-
ły 10:6. W meczu finałowym trafiły na Szkołę Podstawową z Gorzyczek 
i choć gra skrzyszowskich dziewczyn była na wysokim poziomie, nie-
stety – nie udało im się wygrać. Jednakże mogły być dumne z wywal-
czenia 2. miejsca na podium i zdobycia srebrnego pucharu.

Skład drużyny: Klaudia Najda, Paulina Tkocz, Barbara Polnik, 
Alicja Rupińska, Natalia Kucza, Justyna Policht, Sabina Kusch, Ma-
rzena Grabiec, Dominika Kwaśnica.

Damian Gabryś
opiekun

W Zespole Szkół w Gołkowicach 13 marca zmierzyły się ze sobą dru-
żyny piłkarskie szkół podstawowych i gimnazjów. Tegoroczny Halo-
wy Turniej Piłki Nożnej chłopców zapewnił wiele emocji sportowych 
związanych z niespodziewanymi zwycięstwami i porażkami.

Rozgrywki stały na dobrym poziomie sportowym i były bardzo wy-
równane, dlatego każda drużyna miała swoją szansę na zwycięstwo. 
Ostatecznie w klasyfikacji szkół podstawowych najlepsza okazała się 
drużyna z Gołkowic, która pokonała w meczu finałowym reprezenta-
cję Szkoły Podstawowej ze Skrzyszowa. Trzecie miejsce zajęła SP Go-
dów. W potyczce zespołów gimnazjalnych lepsi okazali się gimnazjali-
ści z Gołkowic, odnosząc zwycięstwo 8:3 nad Skrzyszowem.

W klasyfikacji strzelców największą skutecznością w zdobywaniu 
bramek wykazali się Mateusz Piguła z SP Godów oraz Mateusz Ło-
zowski z Gimnazjum w Gołkowicach.

Michał Kozielski
Również dziewczyny próbowały swoich umiejętności piłkar-

skich. Halowy Turniej Piłki Nożnej dziewczyn odbył się 20 marca w ZS 
w Skrzyszowie i zorganizowany był – podobnie jak turniej chłopców-
przez Gminną Radę Sportu. Zawodniczki rywalizowały w dwóch kate-
goriach wiekowych: szkoła podstawowa i gimnazjum. Corocznie po-
ziom damskich rozgrywek wzrasta i z przyjemnością można oglądać 
umiejętności piłkarek.

W turnieju nie uczestniczyła drużyna z Krostoszowic. Wśród szkół 
podstawowych najlepsze okazały się piłkarki ze Skrzyszowa,wyprze-
dzając zawodniczki z Gołkowic. Trzecie miejsce zajęła drużyna z Ła-
zisk. W zmaganiach gimnazjalistek lepsze okazały się piłkarki z Gołko-
wic,pokonując reprezentację Skrzyszowa 5:3.

Tytuły królowych strzelców przypadły Paulinie Tkocz z SP w Skrzy-
szowie i Paulinie Grobelny z Gm w Gołkowicach.

Zwycięskie drużyny obu turniejów otrzymały pamiątkowe dyplo-
my i puchary oraz nagrody rzeczowe. Zostały również przyznane sta-
tuetki indywidualne dla najlepszego strzelca i królowej strzelców.

A. Szwarc

SKRZYSZOWSKIE 
GIMNAZJALISTKI 3. W POWIECIE!

3 marca odbył się w Radlinie finał powiatu w piłce ręcznej dziew-
cząt szkół gimnazjalnych, w którym gimnazjalistki ze Skrzyszowa wy-
walczyły 3. miejsce. W pierwszym meczu półfinałowym po zacię-
tej grze przegrały z drużyną z Marklowic 2:4, ale w walce o 3. miej-
sce w powiecie nasze szczypiornistki wspięły się na wyżyny i wygrały 
z drużyną Gimnazjum nr 1 w Wodzisławia Śl. aż 8:0.

Możemy być dumni z dziewczyn, ponieważ od dłuższego czasu 
przygotowywały się do zawodów i nie zawiodły oczekiwań, zdobywa-
jąc miejsce na podium.

Skład drużyny: Zuzanna Pająk, Gabriela Smok, Justyna Matuła, 
Anna Leśniak, Jessica Wawrzyczny, Justyna Kuś, Maria Lęga, Wik-
toria Wija, Magdalena Rduch.

Damian Gabryś
opiekun

UCZĘ SIĘ ŻYCIEM DZIĘKOWAĆ
20 marca w Ośrodku Kultury w Godowie odbyło się kolejne, 9. spo-

tkanie z cyklu Akademii Morawskich Wrót, którego głównym bohate-
rem był poeta, autor wielu publikacji – ks. dr Wiesław Hudek. 

Ks. Wiesław jest magistrem licencjatem muzykologii, doktorem 
teologii. Aktualnie jest wykładowcą liturgiki na Wydziale Teologicz-
nym Uniwersytetu Śląskiego, prowadzi też zajęcia w ramach innowa-
cji pedagogicznej dla organistów w szkołach muzycznych II stopnia 
w Katowicach i Rybniku. W latach 2003-2007 – dyrygent chóru semi-
naryjnego w Katowicach, od 2003 roku przewodniczący Komisji Mu-
zyki Sakralnej Archidiecezji Katowickiej oraz duszpasterz organistów, 
członek Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. Od roku 2007 
współpracuje z Polskim Radiem Katowice oraz Radiem eM. Jest pomy-
słodawcą Żorskiego Festiwalu Twórczości Religijnej „Fide et Amore”.

Okazją do spotkania była promocja najnowszej książki ks. Hudka 
„Uczę się życiem dziękować. Poezje zebrane”. Podczas spotkania gość 
opowiadał o prostocie życia, o rodzinie, o ziemi mu najbliższej – Ślą-
sku i rodzinnych Krostoszowicach, o istocie kapłaństwa, muzyce. Licz-
nie zebrana publika, wśród których nie zabrakło znajomych i przyja-
ciół ks. Wiesława, miała okazję do zadania pytań autorowi oraz zaku-

DOSTOJNA JUBILATKO!

Z okazji jubileuszu 90. urodzin składamy Pani wyrazy najgłęb-
szego uznania za wieloletnią działalność edukacyjną, kulturalną 
i organizacyjną. Chcemy wyrazić nasz szacunek za Pani autentycz-
ne zaangażowanie na rzecz rozwoju naszej szkoły oraz lokalnej 
społeczności.

Przede wszystkim służyła Pani kilku pokoleniom dzieci oraz 
pracowników oświaty w różnych rolach – wypełnianych zawsze 
z największym oddaniem i odpowiedzialnością. Z mądrością i od-
wagą uczestniczyła Pani w budowie i przeobrażeniach naszej pla-
cówki. Takiego życiorysu można pozazdrościć i życzyć każdemu 
człowiekowi, który rozpoczyna karierę nauczyciela lub osoby za-
angażowanej w życie pracownicze i społeczne.

Życzymy Pani przede wszystkim zdrowia, wszelkiej pomyślno-
ści i szczęścia, realizacji marzeń na długie lata życia.

Są dni, które pamiętać należy,
te, które w sercu są zapisane.
Wraz z nimi słowa – życzenia,
ciepłe, piękne, kochane...
Po prostu życzenia zdrowia i szczęścia
w każdej życia dziedzinie,
które niech będzie jak kwiat wiecznie kwitnący
i niech nigdy, przenigdy nie minie.

Dyrektor, pracownicy oraz społeczność uczniowska 
Szkoły Podstawowej w Krostoszowicach

ZMAGANIA MŁODYCH PIŁKAREK I PIŁKARZY

Uczestnicy GKH Idy marcowe

W oczekiwaniu po dedykację od Autora

Srebrne dziewczyny z SP w Skrzyszowie

Podsumowanie wyników HTPN chłopców

Zwycięska drużyna z SP w Skrzyszowie

Jubilatka O. Mendrek z Wójtem

pienia jego najnowszej książki. Wszystkie nabyte po spotkaniu egzam-
plarze autor chętnie podpisywał.

A. Szwarc

Brązowa drużyna z trenerem
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SZANOWNI MIESZKAŃCY 
GMINY GODÓW!

W 31 dniu marca 2014 roku odbyła się XLii 
sesja rady Gminy GodóW.  Podjęto uchWały 

W nastęPujących sPraWach:

•	udzielenia w 2014 roku pomocy finansowej miastu jastrzębie-
Zdrój na realizację zadań z zakresu edukacji publicznej.

•	opłaty za świadczenia publicznych przedszkoli oraz oddziałów 
przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez 
Gminę Godów.
Zachodzi konieczność dostosowania zapisów Uchwały Rady Gminy 
Nr  VII/54/11 z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia pu-
blicznych przedszkoli do Ustawy z dnia 01 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. 
poz.827) z której wynika, że wysokość opłaty za korzystanie z wychowa-
nia przedszkolnego nie może być wyższa niż 1,00 zł. Powyższe nie doty-
czy wyżywienia,które jest odpłatne. 

•	Zwolnienia od podatku od nieruchomości budowli, budynków 
lub ich części oraz gruntów  w związku z utworzeniem nowych 
miejsc pracy na terenie gminy Godów. 
Aktualnie przedsiębiorcy, którzy realizują na terenie naszej gminy inwe-
stycje i tworzą nowe miejsca pracy są zwalniani z podatku od nierucho-
mości na podstawie Uchwały Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2007 r., jed-
nak zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE Nr 1407/2013 z dnia 18 grud-
nia 2013 r. zwolnienie będzie miało charakter pomocy de minimis.

•	Zmiany uchwały nr XL/305/13 rady Gminy Godów z dnia 23 
grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Godów na 2014 rok.

•	Zmiany uchwały nr XXiii/161/12 rady Gminy Godów z dnia 17 
września 2012 r. w sprawie podziału gminy Godów na okręgi wy-
borcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczb radnych wy-
bieranych w każdym okręgu.
Uchwałą nr XXIII/161/12 Rady Gminy z dnia 17 września 2012 r.  doko-
nano już podziału Gminy Godów na okręgi wyborcze oraz ustalono ich 
granice, numery i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, nato-
miast przedmiotową uchwałą dokonano uszczegółowienia i dostoso-
wano opis granic okręgów wyborczych do stanu faktycznego.

•	utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do 
Parlamentu europejskiego w rzeczpospolitej Polskiej zarzą-
dzonych na 25 dzień maja 2014 r.
Zgodnie z zarządzonymi wyborami do Parlamentu Europejskiego ist-
nieje konieczność rozpoczęcia działań związanych z wykonaniem czyn-
ności określonych w ustawie Kodeks wyborczy. Na terenie gminy Go-
dów zachodzi konieczność utworzenia odrębnego obwodu głosowania 
w Domu Seniora „Gwarek” w Skrzyszowie. 

•	Przekazania skargi na uchwałę nr XXV/189/2012 z dnia 29 paź-
dziernika 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu czystości 
i porządku na terenie gminy Godów.
Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Godów upoważnia wójta do podej-
mowania wszelkich dalszych czynności w toku postępowania i reprezen-
towania Gminy Godów przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym 
w Gliwicach oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie.

•	Wprowadzenia zmian w uchwale nr XLi/318/14 rady Gminy Go-
dów z dnia 06 lutego 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
długoterminowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w katowicach na realizację 
zadania „demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu na 
terenie gminy Godów w 2014 roku”.
Ze względu na rezygnację dwóch wnioskodawców z realizacji powyż-
szego zadania, zmianie uległa wysokość wnioskowanej pożyczki.

•	Przyjęcia zmian do statutu międzygminnego Związku Wodocią-
gów i kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
Celem przyjęcia zmian w Statucie Międzygminnego Związku Wodocią-
gów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. konieczne jest przyjęcie uchwał rad 
gmin członków Związku  przyjmujące zaproponowane przez Zgroma-
dzenie Związku rozwiązania statutowe.

•	uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Godów.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości 
rady gminy należy uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego.

•	Przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszka-
niowym zasobem Gminy Godów na lata 2014-2019.

•	Wyrażenia zgody na wyodrębnienie  w budżecie Gminy Godów 
środków stanowiących fundusz sołecki.
Rada Gminy Godów Uchwałą Nr XLI/323/ z dnia 06 lutego 2014 r. wyod-
rębniła już w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, jednak 
nastąpiły zmiany ustawy o funduszach sołeckich, w związku z czym na-
leżało ponownie podjąć nową uchwałę.

•	Wydawania gazety lokalnej „jesteśmy”.
Począwszy od stycznia br. gazetka „Jesteśmy” jest wydawana w okresie 
miesięcznym, a wydawcą jest Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turysty-
ki w Godowie. W związku z powyższymi należało uchylić uchwały z 2008 
roku w sprawie wydawania lokalnej gazety samorządowej „Jesteśmy” 
i dostosowania ich do obowiązujących przepisów.

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

ZBIÓRKA ODPADÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH 

Urząd	Gminy	Godów	informuje,	że	podczas	zbiórki	odpadów	wiel-
kogabarytowych	będą	odbierane	następujace	rodzaje	odpadów:

1.	STARE	MEBLE,	DRZWI	WEWNĘTRZNE
2.	ZUŻYTE	OPONY
3.	PRALKI
4.	LODÓWKI
5.	TELEWIZORY
6.	INNY	SPRZĘT	RTV	I	AGD	O	ZNACZNYCH	GABARYTACH
7.	DYWANY
8.	WYKŁADZINY
9.	ARMATURA	SANITARNA
10.	WÓZKI,	ROWERY

uWaGa! Nie	będą	odbierane	odpady	poremontowe	 (gruz,	płyty	
g-k,	papa,	ondulina,	dachówka,	okna	itp.),	zużyte	ubrania,	meble	ogro-
dowe,	 transportery,	wiadra	po	 farbach	oraz	zderzaki	 samochodowe,	
elementy	karoserii	i	tapicerki	samochodowej.	Meble	ogrodowe,	trans-
portery	 oraz	 czyste	 wiadra	 po	 farbach	można	 oddawać	 co	 miesiąc	
podczas	zbiórki	odpadów	segregowanych.

Prosimy,	 by	 wielkogabaryty	 wystawiać	 najpóźniej	 do	 godz.	 7:00	
w	dniu	wyznaczonym	na	zbiórkę	przed	posesją,	w	miejscu	utwardzo-
nym,	z	możliwością	dojazdu	samochodu	ciężarowego.	

Poniżej	zamieszczamy	harmonogram	wywozów	ww.	odpadów:

2014
GOŁKOWICE 18.04 30.09

GODÓW 17.04 17.09
SKRZYSZÓW 19.03 29.09

KROSTOSZOWICE 09.04 19.09
ŁAZISKA 04.04 18.09

SKRBEŃSKO 09.04 19.09
PODBUCZE 09.04 19.09

T. Spień
Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska

i Gospodarki Komunalnej
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ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
1.	20	marca	2014r.	podpisano	umowę	na	wykonanie	usługi	ubezpie-

czeniowej	komunikacyjnej	z	UNIQA	Towarzystwo	Ubezpieczeń	S.A.	
Oddział	Katowice	Al.	Roździeńskiego	88A,	40-203	Katowice,	za	cenę	
5.892,00	zł	brutto.

2.	24	 marca	 2014r.	 podpisano	 umowę	 na	 remont	 cząstkowy	 dróg	
gminnych	 z	Zakładem	Robót	Drogowych	DROGOWIEC	Stanisława	
Mączka	z	siedzibą	w	Jastrzębiu-Zdroju	ul.	Wyzwolenia	122,	44-337	
Jastrzębie-Zdrój,	za	cenę	163.892,89	zł	brutto.

Barbara Banko
Referat Funduszy Zewnętrznych

i Zamówień Publicznych

PROGRAM OPERACYJNY POMOC 
TECHNICZNA (PO PT)

Projekt: „diaGnoZa Potencjału roZWojoWeGo 
obsZaru FunkcjonaLneGo ZLokaLiZoWaneGo 

WZdłuż autostrady a1 na terenie subreGionu 
ZachodnieGo WojeWódZtWa ŚLąskieGo”.

Projekt	 jest	realizowany	przy	współfinansowaniu	ze	środków	Unii	
Europejskiej	 przyznanych	 w	 ramach	 „Konkursu	 dotacji	 na	 działania	
wspierające	jednostki	samorządu	terytorialnego	w	zakresie	planowa-
nia	miejskich	obszarów	funkcjonalnych”	ogłoszonego	przez	Minister-
stwo	Rozwoju	Regionalnego.

Działaniami	 projektowymi	mającymi	 na	 celu	 delimitację	 obszaru	
w	kontekście	powstałej	autostrady	A1	objęte	zostały	samorządy	zlo-
kalizowane	w	jej	sąsiedztwie,	tj.	Miasta:	Rybnik	(stolica	Subregionu	Za-
chodniego	woj.śląskiego),	Żory,	Jastrzębie-Zdrój,	Gmina	i	Miasto	Czer-
wionka-Leszczyny,	Gminy:	Świerklany,	Godów,	Gorzyce,	Mszana.

Głównym	celem	planowanego	przedsięwzięcia	jest	wdrożenie	po-
dejścia	funkcjonalnego	w	planowaniu	rozwoju	oraz	zintegrowane	po-
dejście	do	obszaru	funkcjonalnego	z	Rybnikiem	jako	ośrodkiem	regio-
nalnym.

Cel	główny	osiągnięty	zostanie	poprzez	cele	szczegółowe:
•	wyznaczenie	granic	(delimitacja)	miejskiego	obszaru	funkcjonal-
nego;

•	 identyfikację	 wspólnych	 celów	 rozwojowych	 dla	 określonego	
obszaru	funkcjonalnego;

•	 przygotowanie	 dokumentacji	 technicznej	 przez	 każdą	 z	 gmin	
uczestniczących	w	 projekcie,	 dla	 inwestycji	 realizującej	 kierun-
ki	rozwoju	obszaru	funkcjonalnego	wyznaczone	w	dokumencie	
określającym	obszar	funkcjonalny;

•	wzmocnienie	pełnionych	przez	Rybnik	funkcji	miejskich	oraz	roz-
budowa	powiązań	funkcjonalnych	między	miastem	a	otoczeniem.

Projekt	realizowany	jest	w	okresie	od	sierpnia	2013	do	marca	2015	r.
Wartość	projektu:	3	000	000	zł,	w	tym:
•	 dotacja	Ministerstwa	Rozwoju	Regionalnego:	2	700	000	zł	–	90%	
(w	tym:	85%	Europejski	Fundusz	Rozwoju	Regionalnego,	15%	bu-
dżet	państwa),

•	wkład	własny	partnerów	projektu:	300	000	zł	–	10%.
Liderem	projektu	jest	Miasto	Rybnik.
Projekt	współfinansowany	ze	środków	Unii	Europejskiej	w	ramach	

Programu	Operacyjnego	Pomoc	Techniczna	2007-2013

Aneta Niemiec
Inspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych

DOTACJA NA BUDOWĘ 
PRZYŁĄCZA KANALIZACJI 

SANITARNEJ
W	związku	 z	 licznymi	pytaniami	mieszkańców	dotyczącymi	moż-

liwości	uzyskania	dofinansowania	do	budowy	przyłącza	kanalizacyj-
nego	informujemy,	iż	zgodnie	z	treścią	Uchwały	Rady	Gminy	Godów	
nr VIII/140/12	z	dnia	26.04.2012	r.	procedura	uzyskania	dofinansowania	
kształtuje	się	następująco:

1.	Osoba	fizyczna	przed	rozpoczęciem	prac	składa	wniosek	do	Wójta	
Gminy	Godów	o	dotację	celową	na	budowę	przyłącza	kanalizacyj-
nego	(rozpatrywane	są	wyłącznie	wnioski	kompletne	złożone	do	30	
dnia	listopada	danego	roku,	wnioski	złożone	po	tym	terminie	są	roz-
patrywane	w	następnym	roku	budżetowym);	do	wniosku	należy	do-
łączyć:
•	 oświadczenie	o	posiadanym	prawie	do	dysponowania	nierucho-
mością	 lub	wyciąg	 z	 ksiąg	wieczystych	 z	ostatnich	 trzech	mie-
sięcy,

•	 zapewnienie	odbioru	ścieków	i	zgoda	na	włączenie	do	kanaliza-
cji	sanitarnej.

2.	Pozytywne	 rozpatrzenie	 złożonego	wniosku	 jest	podstawą	do	za-
warcia	umowy	o	udzielenie	dotacji	celowej	między	Gminą	Godów	
a	Wnioskodawcą.

3.	Po	podpisaniu	umowy	dotacyjnej	Wnioskodawca	może	wykonywać	
roboty	budowlane,	przy	czym	Wnioskodawca	zobowiązuje	się	zło-
żyć	 pisemną	 informację	 o	 terminie	 rozpoczęcia	 tych	 robót	 (infor-
macja	 stanowi	 załącznik	do	 zawartej	umowy).	Uwaga!	 faktury	 lub	
rachunki	 za	 zakupione	materiały	 lub/i	 zrealizowane	 usługi	 z	 datą	
wcześniejszą	niż	data	podpisania	umowy	dotacyjnej	nie	 stanowią	
podstawy	do	wypłaty	dofinansowania.

4.	Po	 zrealizowaniu	 inwestycji	 Wnioskodawca	 składa	 pisemną	 infor-
mację	o	zakończeniu	robót	–	najpóźniej	do	15	dnia	grudnia	dane-
go	roku.	Do	zgłoszenia	Wnioskodawca	jest	zobowiązany	dołączyć:
•	 faktury	lub	rachunki	za	zakupione	materiały	lub/oraz	zrealizowa-
ne	usługi,

•	 kserokopię	geodezyjnej	inwentaryzacji	powykonawczej,
•	 protokół	odbioru	technicznego	przyłącza	kanalizacyjnego	pod-
pisany	przez	uprawnionego	przedstawiciela	 Jastrzębskiego	Za-
kładu	Wodociągów	i	Kanalizacji	S.A.

kWoty dotacji

Mieszkańcy,	którzy	złożą	wnioski	o	dofinansowanie	w	terminie	do	
12	miesięcy	od	daty	oddania	odcinka	kanalizacyjnego	do	użytkowa-
nia,	mogą	uzyskać	zwrot	w	wysokości	70%	poniesionych	kosztów,	jed-
nak	nie	więcej	 niż	 800	 złotych.	Osoby,	 które	 złożą	wnioski	 po	upły-
wie	powyższego	terminu,	również	mogą	odzyskać	70%	poniesionych	
kosztów,	jednak	nie	więcej	niż	400	złotych.

Marcin Fros
Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska

i Gospodarki Komunalnej
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APEL O NIEWYPALANIE TRAW
Apeluje	 się	 do	mieszkańców	 gminy	 Godów	 o	 niewypalanie	 traw	

i	pozostałości	roślinnych.	Jak	wynika	z	informacji	uzyskiwanych	z	Ko-
mendy	 Powiatowej	 Państwowej	 Straży	 Pożarnej	w	Wodzisławiu	 Ślą-
skim,	odbiera	ona	coraz	więcej	 sygnałów	o	pożarach	traw	 i	nieużyt-
ków	rolnych.	

Podpalanie	traw	i	pozostałości	roślinnych	jest	procederem	nielegal-
nym,	prawnie	zabronionym	przez	ustawę	o	ochronie	przyrody	i	inne	
akty	prawne.	Niszczy	ono	nieodwracalnie	ekosystem	ogarniętych	po-
żarem	terenów,	a	może	być	również	groźne	dla	ludzi	i	ich	siedlisk.

Józef Sobkowicz

PRZEPISY PRAWNE O ZAKAZIE WYPALANIA TRAW, 
LASÓW, ŁĄK I POZOSTAŁOŚCI ROŚLINNYCH
WyPALANIE TRAW JEST NAPRAWDę NIEBEZPIECZNE,  

ALE TEż NIEDOZWOLONE!

ustaWa Z dnia 16 kWietnia 2004 r. o ochronie PrZyrody 
(dZ. u. Z 2009 r. nr 151, PoZ. 1220 Z Późn. Zm.)

art. 15. 1.	W	parkach	narodowych	oraz	w	rezerwatach	przyrody	zabrania	się:
10)	 palenia	 ognisk	 i	 wyrobów	 tytoniowych	 oraz	 używania	 źródeł	 światła	
o	 otwartym	 płomieniu,	 z	 wyjątkiem	miejsc	 wyznaczonych	 przez	 dyrektora	
parku	narodowego,	a	w	rezerwacie	przyrody	–	przez	regionalnego	dyrekto-
ra	ochrony	środowiska;

art. 124.	Zabrania	się	wypalania	łąk,	pastwisk,	nieużytków,	rowów,	pasów	przy-
drożnych,	szlaków	kolejowych	oraz	trzcinowisk	i	szuwarów.
art. 131.	Kto:
12)	wypala	łąki,	pastwiska,	nieużytki,	rowy,	pasy	przydrożne,	szlaki	kolejowe,	
trzcinowiska	lub	szuwary	–	podlega	karze	aresztu	albo	grzywny.

ustaWa Z dnia 28 WrZeŚnia 1991 r. o Lasach 
(dz. u. z 2011 r. nr 12, poz. 59 z późn. zm.)

art. 30. 3.	W	lasach	oraz	na	terenach	śródleśnych,	jak	również	w	odległości	do	
100	m	od	granicy	lasu,	zabrania	się	działań	i	czynności	mogących	wywołać	nie-
bezpieczeństwo,	a	w	szczególności:
1)	rozniecania	ognia	poza	miejscami	wyznaczonymi	do	tego	celu	przez	właści-
ciela	lasu	lub	nadleśniczego;
2)	korzystania	z	otwartego	płomienia;
3)	wypalania	wierzchniej	warstwy	gleby	i	pozostałości	roślinnych.
4)	 Przepisy	ust.	 3	nie	dotyczą	działań	 i	 czynności	 związanych	 z	gospodarką	
leśną	pod	warunkiem,	że	czynności	te	nie	stanowią	zagrożenia	pożarowego.

roZPorZądZenie ministra sPraW WeWnętrZnych 
i administracji Z dnia 7 cZerWca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (dz. u. nr 109, poz. 719)

§ 40. 1. W	lasach	i	na	terenach	śródleśnych,	na	obszarze	łąk,	torfowisk	i	wrzo-
sowisk,	 jak	 również	w	odległości	do	100	m	od	granicy	 lasów	nie	 jest	dopusz-
czalne	wykonywanie	czynności	mogących	wywołać	niebezpieczeństwo	poża-
ru,	w	szczególności:
1)	rozniecanie	ognia	poza	miejscami	wyznaczonymi	do	tego	celu	przez	wła-
ściciela	lub	zarządcę	lasu;
2)	palenie	tytoniu,	z	wyjątkiem	miejsc	na	drogach	utwardzonych	i	miejsc	wy-
znaczonych	do	pobytu	ludzi.

§ 40. 2.	Przepis	ust.	1	pkt	1	nie	dotyczy	czynności	związanych	z	gospodarką	le-
śną	oraz	wykonywaniem	robót	budowlanych	i	eksploatacji	kopalni	w	porozu-
mieniu	z	właścicielem	lub	zarządcą	lasu.
§ 43. Wypalanie	słomy	i	pozostałości	roślinnych	na	polach	jest	zabronione.
USTAWA	z	dnia	20	maja	1971	r.	Kodeks	wykroczeń	tj.	(Dz.	U.	z	2010	r.	Nr	46,	poz.	
275	z	późn.	zm.)
art. 82. § 1.	Kto	dokonuje	czynności,	które	mogą	spowodować	pożar,	jego	roz-
przestrzenianie	się,	utrudnienie	prowadzenia	działania	ratowniczego	lub	ewa-
kuacji,	polegających	na:
1)	niedozwolonym	używaniu	otwartego	ognia,	paleniu	tytoniu	i	stosowaniu	
innych	czynników	mogących	zainicjować	zapłon	materiałów	palnych	–	podle-
ga	karze	aresztu,	grzywny	albo	karze	nagany.

§ 3. Kto	 na	 terenie	 lasu,	 na	 terenach	 śródleśnych,	 na	 obszarze	 łąk,	 torfowisk	
i	wrzosowisk,	jak	również	w	odległości	do	100	m	od	nich	roznieca	ogień	poza	
miejscami	wyznaczonymi	do	tego	celu	albo	pali	 tytoń,	z	wyjątkiem	miejsc	na	
drogach	utwardzonych	i	miejsc	wyznaczonych	do	pobytu	ludzi	–	podlega	karze	
aresztu,	grzywny	albo	karze	nagany.
§ 4.	Kto	wypala	trawy,	słomę	lub	pozostałości	roślinne	na	polach	w	odległości	
mniejszej	niż	100	m	od	zabudowań,	 lasów,	zboża	na	pniu	 i	miejsc	ustawienia	
stert	 lub	stogów	bądź	w	sposób	powodujący	zakłócenia	w	ruchu	drogowym,	
a	 także	bez	zapewnienia	stałego	nadzoru	miejsca	wypalania	–	podlega	karze	
aresztu,	grzywny	albo	karze	nagany.

§ 5.	 Kto	w	 inny	 sposób	nieostrożnie	 obchodzi	 się	 z	 ogniem	 –	 podlega	 karze	
aresztu,	grzywny	albo	karze	nagany.
§ 6.	Kto	zostawia	małoletniego	do	 lat	7	w	okolicznościach,	w	których	 istnieje	
prawdopodobieństwo	wzniecenia	przez	niego	pożaru	–	podlega	karze	grzyw-
ny	albo	karze	nagany.
art. 24. § 1.	Grzywnę	wymierza	się	w	wysokości	od	20	do	5.000	złotych,	chyba	
że	ustawa	stanowi	inaczej.
§ 2.	Jeżeli	za	wykroczenie	popełnione	w	celu	osiągnięcia	korzyści	majątkowej	
wymierzono	karę	aresztu,	orzeka	się	obok	tej	kary	również	grzywnę,	chyba	że	
orzeczenie	grzywny	nie	byłoby	celowe.
§ 3. Wymierzając	grzywnę,	bierze	się	pod	uwagę	dochody	sprawcy,	jego	warun-
ki	osobiste	i	rodzinne,	stosunki	majątkowe	i	możliwości	zarobkowe.
art. 156. § 1.	Kto	na	nienależącym	do	niego	gruncie	 leśnym	lub	rolnym	nisz-
czy	zasiewy,	sadzonki	lub	trawę	–	podlega	karze	grzywny	do	500	złotych	albo	
karze	nagany.

ustaWa Z dnia 6 cZerWca 1997 r. kodeks karny 
(dZ.u. nr 88, PoZ. 553 Z Późn. Zm.)

art. 163. § 1. Kto	sprowadza	zdarzenie,	które	zagraża	życiu	lub	zdrowiu	wielu	
osób	albo	mieniu	w	wielkich	rozmiarach,	mające	postać:
1)	pożaru	–	podlega	karze	pozbawienia	wolności	od	roku	do	lat	10.

§ 2. Jeżeli	sprawca	działa	nieumyślnie	–	podlega	karze	pozbawienia	wolności	
od	3	miesięcy	do	lat	5.
§ 3. Jeżeli	następstwem	czynu	określonego	w	§	1	jest	śmierć	człowieka	lub	cięż-
ki	 uszczerbek	 na	 zdrowiu	wielu	 osób,	 sprawca	 –	 podlega	 karze	 pozbawienia	
wolności	od	lat	2	do	12.
§ 4.	Jeżeli	następstwem	czynu	określonego	w	§	2	jest	śmierć	człowieka	lub	cięż-
ki	 uszczerbek	 na	 zdrowiu	wielu	 osób,	 sprawca	 –	 podlega	 karze	 pozbawienia	
wolności	od	6	miesięcy	do	lat	8.
art. 164. § 1. Kto	sprowadza	bezpośrednie	niebezpieczeństwo	zdarzenia	określo-
nego	w	art.	163	§	1	–	podlega	karze	pozbawienia	wolności	od	6	miesięcy	do	lat	8.
§ 2.	Jeżeli	sprawca	działa	nieumyślnie	–	podlega	karze	pozbawienia	wolności	do	lat	3

roZPorZądZenie rady ministróW Z dnia 14 kWietnia 2004 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy 

finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach 
o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju 

obszarów wiejskich (dz. u. nr 73, poz. 657)
§ 3. Działalność	 rolnicza	 jest	prowadzona	zgodnie	z	zasadami	zwykłej	dobrej	
praktyki	rolniczej,	o	której	mowa	w	art.	14	ust.	2	rozporządzenia	1257/1999/WE,	
jeżeli	w	gospodarstwie	rolnym	są	przestrzegane	wymagania	w	zakresie:
5)	gospodarki	na	użytkach	zielonych,
6)	utrzymywania	czystości	i	porządku	w	gospodarstwie	rolnym,
7)	ochrony	siedlisk	przyrodniczych,
8)	ochrony	gleb,

-	określone	w	załączniku	nr	1	do	rozporządzenia.
Załącznik nr 1

WYMAGANIA	PROWADZENIA	DZIAŁALNOŚCI	ROLNICZEJ	ZGODNIE		
Z	ZASADAMI	ZWYKŁEJ	DOBREJ	PRAKTYKI	ROLNICZEJ

Przestrzeganie	zakazu	wypalania	roślinności	na	łąkach,	pastwiskach,	nieużytkach,	
rowach,	pasach	przydrożnych,	szlakach	kolejowych	lub	w	strefie	oczeretów	i	trzcin.
Przestrzeganie	 wymogów	 obowiązujących	 na	 obszarach	 objętych	 ochroną	
prawną	zgodnie	z	przepisami	o	ochronie	przyrody.
Przestrzeganie	zakazu	wypalania	ściernisk,	słomy	oraz	resztek	pożniwnych.

roZPorZądZenie ministra roLnictWa i roZWoju Wsi  
Z dnia 11 marca 2010 r. 

w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać 
wnioski o przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć 

rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt oraz zawartości 
planu tego działania (dz. u. nr 39, poz. 210)

§ 2. Plan	działania	„wspieranie	przedsięwzięć	rolno-środowiskowych	i	poprawy	
dobrostanu	zwierząt”,	zwany	dalej	„planem	działalności	 rolnośrodowiskowej”,	
zawiera	następujące	informacje	ogólne:
10)	charakterystykę	gospodarstwa	rolnego	z	uwzględnieniem:

c)	stosowania	zasad	zwykłej	dobrej	praktyki	rolniczej,	zgodnie	z	załączni-
kiem	nr	5	do	rozporządzenia.

§ 11. Rozporządzenie	wchodzi	w	życie	z	dniem	15	marca	2010	r.
Załącznik nr 4

CHARAKTERYSTYKA	GOSPODARSTWA	ROLNEGO	POD	WZGLĘDEM	STOSOWA-
NIA	ZASAD	ZWYKŁEJ	DOBREJ	PRAKTYKI	ROLNICZEJ

7. Ocena	gospodarowania	na	użytkach	zielonych:
1)	czy	przestrzegany	jest	zakaz	wypalania	roślinności	na	łąkach,	pastwiskach,	
nieużytkach,	rowach,	pasach	przydrożnych,	szlakach	kolejowych	lub	w	strefie	
oczeretów	i	trzcin?	Tak/nie

9. Ochrona	siedlisk	przyrodniczych:
1)	czy	gospodarstwo	rolne	jest	położone	na	obszarze	objętym	ochroną	praw-
ną?	Tak/nie
2)	 jeżeli	tak,	to	czy	w	gospodarstwie	rolnym	są	przestrzegane	wymogi	obo-
wiązujące	na	obszarach	objętych	ochroną,	zgodnie	z	przepisami	o	ochronie	
przyrody?	Tak/nie

10. Ocena	ochrony	gleb:
1)	 czy	 przestrzegany	 jest	 zakaz	wypalania	 ściernisk,	 słomy	oraz	 resztek	 po-
żniwnych?	Tak/nie
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NESTORZY NASZEJ GMINY
oLGa mendrek Z krostosZoWic 

Jubilatka	tak	wspomina	swoje	życie...
Pochodzę z rodziny nauczycielskiej. Oboje rodzice Franciszek Orszulik 

i Eugenia Foberówna studiowali w Seminarium Nauczycielskim w Bobrku. 
Franciszek Orszulik podjął pierwszą pracę w szkole w Kończycach Małych, 
Foberówna w szkole u ojca Fobera w Gołkowicach. Po zawarciu małżeń-
stwa młodzi przenieśli się do Wilchw i tam też się urodziłam 26 marca 1924 
roku. Następnie ojciec objął stanowisko kierownika szkoły w Szczejkowi-
cach. To były nasze najszczęśliwsze lata.

Do wybuchu wojny w 1939 r. ukończyłam 3 klasy Gimnazjum im. Karo-
la Miarki w żorach. 

Po powrocie z wojennej ucieczki, pod presją Gestapo, przenieśliśmy się 
do krewnych do Skoczowa. Ojciec pracował jako robotnik fizyczny przy re-
gulacji Wisły. Ja musiałam podjąć przymusowy Landjahr u miejscowego 
Niemca w gospodarstwie rolnym. Praca była ciężka: w domu, przy bydle, 
w ogrodnictwie i w polu. Następnie zostałam zatrudniona w dużym skle-
pie spożywczym w mieście, gdzie były niemieckie klientki. Jednocześnie 
w 1943 r. wstąpiłam do organizacji AK dowodzonej w Skoczowie przez An-
drzeja Raszkę ps. Strzała. Pełniłam funkcję łączniczki i wywiadowczyni. 

W domu i w sklepie były punkty kontaktowe. W grudniu 1944 r. zaczął 
się front. W pierwszych miesiącach 1945 r. miasto zostało zniszczone. Cu-
dem ocalałam podczas bombardowania sklepu. Ponieważ nasz dom ob-
jęła strefa przyfrontowa, 3 miesiące mieszkaliśmy w piwnicy, a nad do-
mem przelatywały pociski. Po żywność kartkową czołgaliśmy się rowami 
do Ustronia.

1 maja 1945 r. zostaliśmy oswobodzeni. Cieszyńskie szkolnictwo bły-
skawicznie rozpoczęło działalność. 15 maja 1945 r. były pierwsze zapisy 
do szkół średnich. Ukończyłam 4. klasę gimnazjum i mając małą matu-
rę, rozpoczęłam we wrześniu naukę w Liceum Pedagogicznym na Bobr-
ku w Cieszynie. Oprócz nauki znalazło się miejsce na miłość. W czerwcu 
1947 roku zdałam maturę w LP, w sierpniu wzięliśmy ślub, a pracę rozp-
częliśmy we wrześniu. Mój małżonek Franciszek Mendrek został kierowni-
kiem, a ja nauczycielką w Krostoszowicach. W szkole w Krostoszowicach 
zaczęliśmy normalne życie. Urodziły się 3 córeczki. Zbudowaliśmy dom. 
Praca w szkole przynosiła wiele satysfakcji. W zimowe miesiące przygoto-
wywało się przedstawienia. Ja układałam teksty, dekoracje malował mąż. 
Zdobyliśmy zaufanie i sympatię rodziców. Dzięki temu czynem społecz-
nym został przybudowany do starej szkoły nowy pawilon. Jednocześnie 
ukończyliśmy Studium Nauczycielskie w Raciborzu. W 1967 r. mąż został 
sparaliżowany, nie mógł już uczyć w nowej szkole. Jako najstarsza wie-
kiem i stażem przejęłam kierownictwo. Organizacja szkoły podniosła się 
do 8 klas. Zwiększyła się liczba nauczycieli. W nowej szkole lepsze były wa-
runki nauki. Lata upływały, podniosłam swoje kwalifikacje. Pracowałam 
społecznie jako radna, przewodnicząca KGW, prowadziłam regionalny ze-
spół wokalny. W 1979 r. zmarli ojciec i mąż. Wówczas przeszłam na emery-
turę, pracując w szkole tylko jako polonistka i bibliotekarka.

Obecnie cieszę się odpoczynkiem. Naszą linię zawodową kontynu-
owała córka polonistka – obecnie też emerytka i wnuczka – nauczyciel-
ka w “ekonomiku”, ucząc tam ze swoim mężem. Mam 3 wnuczki i jedne-
go wnuka oraz 6 prawnuków i prawnuczkę. Kocham ich bardzo i cieszę się 
ich zainteresowaniami i postępami w nauce, bowiem i najmłodsze pra-
wnuczęta rozpoczęły już swoją przedszkolną karierę. Mieszkam spokoj-
nie z moją najmłodszą córką, najmłodszą wnuczką i jej dwoma synusiami 
w domu przy autostradzie i czasem drapię się z moją laską na wzgórze ku 
Ewaldowi, aby spojrzeć na ukochaną szkołę i wieś.

STYPENDIA SPORTOWE
Wójt	Gminy	Godów	przyznał	stypendia	sportowe.	Stypendia	wspo-

mogą	program	szkolenia	młodych	piłkarzy.	Otrzymali	je	damian i ka-
mil Polnik	 ze	 Skrzyszowa,	 na	 co	 dzień	 trenujący	 w	Młodzieżowym	
Klubie	Piłkarskim	ODRA	Centrum	Wodzisław	Śl.	oraz	bartosz łyczko	
i	Wojciech łaski	 z	Gołkowic	–	zawodnicy	MOSiR-u	Jastrzębie-Zdrój.	
Specjalne	stypendium	sportowe	przyznano	sportowcowi	z	Łazisk.	Jest	
nim	daniel skatuła,	który	jako	czołowy	zawodnik	Towarzystwa	Szer-
mierzy	„Górnik	Radlin”	święcił	wiele	sukcesów	w	zawodach	Mistrzostw	
Polski	Seniorów,	 jest	również	reprezentantem	kraju	w	zawodach	Pu-
charu	Świata	Seniorów	oraz	finalistą	Pucharu	Polski	Seniorów.	

Michał Kozielski

GMINA 
PRZYJAZNA 
TURYSTOM

Jest	nam	niezmiernie	miło	poinformować,	że	Gmina	Godów	otrzy-
mała	godło	„Gminy	Przyjaznej	Turystom”.	Tytuł	ten	został	przyznany	
naszej	Gminie	przez	Kapitułę	Programu	„DOBRE	BO	POLSKIE”.

Celem	 programu	 „Gmina	 Przyjazna	 Turystom”	 jest	 promowanie	
gmin	m.in.	pod	kątem	gospodarki,	ekologii,	historii,	kultury	i	oczywiście	
–	turystyki.	Poprzez	udział	w	takim	programie	i	otrzymanie	powyższe-
go	tytułu		ma	ona	szansę	na	pozyskiwanie	nowych	inwestorów,	umoc-
nienie	współpracy	z	funkcjonującymi	już	na	gminnym	rynku	przedsię-
biorstwami,	promowanie	pozytywnego	wizerunku	oraz	utrwalanie	go	
w	świadomości	 różnego	 rodzaju	odbiorców	 (mieszkańców,	 turystów,	
inwestorów	i	innych).	Program	„Gmina	Przyjazna	Turystom”,	oprócz	ce-
lów	ekonomicznych,	zwraca	uwagę	także	na	społeczeństwo,	jego	kul-
turę	i	tradycje	przekazywane	z	pokolenia	na	pokolenie.

Oprócz	prawa	do	używania	godła	programu,	Gmina	Godów	znaj-
dzie	się	w	graficznej	wizualizacji,	zamieszczonej	w	najnowszej	publi-
kacji	promującej	nasz	kraj	pt.	„PIĘKNA	POLSKA	Twoje	Miejsce	w	Euro-
pie”.	Poprzednie	publikacje	można	zobaczyć	na	stronach:	www.zielo-
ne-oko.pl	oraz	www.polska-2012.pl.

Beata Wala

NIESKOŃCZONOŚĆ SŁÓW
Biblioteka	w	Godowie	zaprasza	na	wieczór	autorski	katarzyny 

łatki w	ramach	spotkań ludzi z pasją,	któremu	towarzyszyć	bę-
dzie	promocja	tomiku	wierszy	bohaterki	spotkania	pt.	„W zakamar-
kach	twoich	dłoni”.	Spotkanie	odbędzie	się	24	kwietnia	o	godzinie	
18:00	w siedzibie	GBP	w	Godowie.

Katarzyna Holesz 
A. Szwarc

WKRÓTCE U NAS
9 kWietnia, GodZ. 18:00 

oŚrodek kuLtry W skrZysZoWie
–	promocja	płyty	zespołu	Podbuczanki

26 kWietnia, GodZ. 9:00
oŚrodek kuLtury W skrZysZoWie

–	Grand	Prix	Skata

jEstEśMy nr 3 (103)

ZGŁASZANIE AWARII LAMP 
OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Informuje	się	mieszkańców,	iż	od	1	października	2013	roku	usługę	
związaną	z	bieżącym	utrzymaniem	oświetlenia	ulicznego	na	 terenie	
naszej	gminy	realizuje	firma	Tauron	Dystrybucja	S.A.	Zgłoszenia	awa-
rii	oświetlenia	ulicznego	przyjmowane	są	pod	bezpłatnym	numerem	
pogotowia energetycznego – 991.

Marcin Fros
Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska

i Gospodarki Komunalnej
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DWADZIEŚCIA LAT  
W JEDNYM TOMIE
Urodzony	 i	mieszkający	w	Skrzyszowie,	wieloletni	dyrektor	 tutej-

szego	Wiejskiego	Ośrodka	Kultury,	współzałożyciel	gazety	 samorzą-
dowej	„Jesteśmy”,	mistrz	Polski	weteranów	w	tenisie	stołowym,	wresz-
cie	radny	Rady	Gminy	Godów	–	bernard oślizło.	Człowiek	,	którego	
jedną	z	wielu	pasji	jest	dokumentowanie,	utrwalanie	tego,	co	dzieje	się	
w	jego	najbliższym	otoczeniu	i	który	jest	świadomy,	że	ludzie	przemi-
jają,	ale	to,	co	zapisane,	będzie	trwało.

W	 ciągu	 dwudziestu	 lat	 działalności	 skrzyszowskiej	 Familii	 Ber-
nard	Oślizło	nieprzerwanie	towarzyszył	zespołowi,	który	niepostrze-
żenie	 stał	 się	 jego	 drugą	 rodziną.	 Na	 15	 –lecie	 zespołu	 opracował	
kronikę,	na	20-lecie	przygotował	książkę	„Zespół Familijo to my!”.	
Utrwalił	w	niej	 najpiękniejsze	widowiska	 zespołu,	występy	w	 kraju	
i	za	granicą,	spotkania	z	Czelodką	Ślązaków	i	wiele	innych	wydarzeń,	
które	piękną	nutą	wkomponowały	się	w	historię	Skrzyszowa.	Publi-
kacja	obejmuje	 lata	1993-2013,	 czyli	 –	wg	układu	zaproponowane-
go	przez	autora	–	lata poszukiwań	(do	1998),	rozkwitu	(do	2003),	kon-
tynuacji	(do	2008)	i	(chyba	zbyt	samokrytycznie!)	stagnacji.	Zbyt	sa-
mokrytycznie,	 bo	 ostatnie	 pięciolecie	 przyniosło	 Familii	 m.in.	 wy-
różnienie	w	Wojewódzkim	Przeglądzie	Zespołów	Folklorystycznych	
w	Brennej,	 a	dwóm	członkiniom	zespołu	wyróżnienie	na	Festiwalu	
Śląskich	Smaków	w	Pszczynie.	W	2013	r.	zespół	wziął	udział	w	spo-
tkaniu	z	Jerzym	Buzkiem	w	Ogrodzieńcu	i	sam	zorganizował	spotka-
nie	integracyjne	Ślązaków	i	Podhalan	w	Zakopanem.	Ponadto	kalen-
darz	zespołu	tradycyjnie	wypełniały	występy	dla	młodzieży	w	szko-
łach,	 udział	 w	 dożynkach	 gminnych,	 koncerty	 kolędowe,	 spotka-
nia	 opłatkowe	 czy	 organizowane	 corocznie	 festyny	 ziemniaczane,	
bez	 których	 już	 trudno	wyobrazić	 sobie	 początek	 jesieni	w	 Skrzy-
szowie.	 I	wreszcie	 listopad	2013	roku	–	szeroko	komentowane,	nie-
zwykle	udane	obchody	20-lecia	zespołu.	Wszystkie	opisane	w	książ-
ce	wydarzenia	ilustrowane	są	zdjęciami	z	archiwum	zespołu;	to	bez	
wątpienia	 kolejny	walor	 tej	 publikacji.	W	drugiej	 części	 książki,	 za-
tytułowanej	„O	Familii	napisali”,	autor	zamieścił	wspomnienia	przy-
jaciół	zespołu,	m.in.	kolejnych	wójtów	Gminy	Godów,	którzy	wspie-
rali	jego	działalność,	laureatów	konkursu	„Po	naszymu,	czyli	po	ślą-
sku”	,	polityków,	aktorów,	dziennikarzy.	Szczególnie	jednak	wzrusza	
część	trzecia	książki,	w	której	znalazły	się	wypowiedzi	byłych	i	obec-
nych	członków	zespołu.	Pisali	o	tym,	czym	stała	się	dla	nich	Familijo,	
nie	szczędzili	słów	uznania	jej	założycielce	urszuli santarius.	Jedna	
z	pań,	od	wielu	lat	śpiewająca	w	zespole,	wyraziła	nadzieję,	że	książ-
ka	„Familijo	to	my!”	jest	zaledwie	pierwszym	tomem,	a	nie	zwieńcze-
niem	śpiewaczego	dzieła.	

Drugi	tom	rozpocznie	się	najprawdopodobniej	opisem	kolejnego	
niezwykłego	wydarzenia,	 jakim	była	promocja	książki,	 zorganizowa-
na	22	marca	w	Ośrodku	Kultury	w	Skrzyszowie.	Uczestniczyli	w	niej	
byli	wójtowie,	obecne	władze	gminy,	nie	zabrakło	przyjaciół	ze	Śląskiej	
Czelodki	.	Familijo	śpiewała,	laureatki	konkursu	„Po	naszymu,	czyli	po	
śląsku”	monika organiściok	i	marta twardzik	przygotowały	wode-
wilowy	występ	dedykowany	bohaterowi	wieczoru.	Od	swoich	przyja-
ciół	 z	 zespołu	Bernard	Oślizło	otrzymał	wieczne	pióro	 i	 zadanie	dal-
szego	spisywanie	dziejów	Familii	ze	Skrzyszowa,	a	od	premiera	Jerze-
go	Buzka	dyplom	 i	płynące	 z	 ekranu	 słowa	uznania:	 –	Gratuluję kul-
tywowania obrzędów i tradycji, występów w kraju i za granicą,	(…)	gra-
tuluję jubileuszowej publikacji.	Premier	wspominał	spotkania	z	zespo-
łem	w	Ogrodzieńcu	i	w	Brukseli,	podkreślił	również,	że	szwarne i gryfne 
dziołszki ze Skrzyszowa pieką najlepszy kołocz.	

Familijo	 prowadzi	 prawdziwą	 pracę	 u	 podstaw,	 której	 celem	 jest	
(nie	 bójmy	 się	 tego	 staroświeckiego	 określenia)	 krzewienie	 wiedzy	
o	regionie,	zaś	członkowie	zespołu	to	nauczyciele	–	praktycy,	uczący	
nowocześnie,	bo	poprzez	działanie.	Dobrze, że –	jak	stwierdziła	Urszula	
Santarius	– Bernard jako jedyny myślał do przodu, że znalazł czas na opi-
sanie działalności zespołu. Warto jego książkę przeczytać.

J. Bonarek

LOKALNA 
TELEWIZJA 

W NASZEJ GMINIE!
Chcesz	być	na	bieżąco	z	wydarzeniami	naszej	gminy?	Właśnie	po-

wstała	 dla	 Ciebie	 lokalna	 telewizja	 TvGodów,	 a	w	 niej	wideorelacje,	
sondy,	wywiady	i	wiele	więcej,	a	wszystko	przygotowane	przez	mło-
dzież	naszej	gminy	w	ramach	projektu	TvGodów.	Projekt	ten	to	m.in.	
warsztaty	filmowania,	postprodukcji	wideo	oraz	ABC	dziennikarstwa,	
a	przede	wszystkim	świetna	zabawa!	W	efekcie	powstała	pierwsza	lo-
kalna	telewizja	w	naszej	gminie!	

Projekt	rozpoczął	się	22	stycznia	2014	r.,	kiedy	to	w	GBP	w	Godo-
wie	zawiązała	się	13-osobowa	grupa	w	składzie:	oliwia cuber,	alek-
sandra Fit,	 aneta Grabiec,	 kinga karliczek,	 dominika konopek,	
aleksandra krentusz,	szymon ksiądz,	karolina kubica,	ewa mar-
col,	natalia oślizło,	marta Palowska,	mateusz ryszka,	adam spo-
rysz.	Połączyło	nas	wspólne	zainteresowanie.	Jedni	postanowili	wcie-
lić	się	w	rolę	dziennikarzy,	inni	woleli	zostać	po	drugiej	stronie	kamery	
czy	zająć	się	montażem	i	zbieraniem	materiałów.	Dla	każdego	znalazła	
się	odpowiednia	funkcja	i	masa	zadań	do	wykonania.	Najpierw	na	kil-
ku	spotkaniach	poznawaliśmy	siebie	nawzajem,	zbieraliśmy	informa-
cje	i	ciekawostki	na	temat	naszej	gminy,	by	wspólnie	zastanowić	się,	co	
mogłoby	zainteresować	naszych	przyszłych	widzów.	Następne	zajęcia	
poprowadził	karol Langer,	który	nauczył	nas	robić	krótkometrażowe	
filmiki	z	efektami	specjalnymi,	podpowiedział,	 jaki	sprzęt	i	programy	
komputerowe	będą	nam	potrzebne.	Kolejne	zajęcia	odbywały	się	już	
pod	okiem	naszego	stałego	instruktora	–	pana	mirka ropiaka.	Uczy-
my	się	od	podstaw,	jak	kręcić	i	montować	filmiki.	Poznaliśmy	również	
panią	ewę kubińską,	która	przeprowadziła	z	nami	warsztaty	typowo	
dziennikarskie.	Dowiedzieliśmy	się,	 jak	powinien	zachowywać	się	re-
porter,	jakie	pytania	zadawać,	a	także	jakie	tematy	poruszać,	żeby	za-
interesować	widza.	Niedawno	uczestniczyliśmy	także	w	wideokonfe-
rencji	z	panią kasią sawko,	która	pracuje	w	Centrum	Cyfrowym	i	zaj-
muje	 się	 zagadnieniami	 Creative	 Commons,	 czyli	 sprawami	 licencji,	
praw	 autorskich.	 Dowiedzieliśmy	 się	 wielu	 informacji	 niezbędnych	
przy	montażu	filmików.	Stworzyliśmy	już	kilka	materiałów	video.	Nad	
następnymi,	oczywiście,	trwają	prace,	a	ukażą	się	już	wkrótce.	A	gdzie	
je	można	zobaczyć?	Na	naszym	kanale	youtube:	www.youtube.com/
tVGodow.	Oglądajcie,	 lajkujcie	na	Facebooku,	subskrybujcie	 i	bądź-
cie	na	bieżąco!	Projekt	TvGodów	realizowany	jest	przez	Gminną	Biblio-
tekę	Publiczną	w	Godowie	w	ramach	Programu	Równać	Szanse	Pol-
sko-Amerykańskiej	 Fundacji	Wolności,	 administrowanego	przez	 Pol-
ską	Fundację	Dzieci	i	Młodzieży.

Aneta Grabiec, Kinga Karliczek
uczestniczki projektu

KOBIETY W NAUCE
Od	10	marca	odwiedzający	Bibliotekę	w	Godowie	mogą	oglądać	

wystawę	pn.	Kobiety w nauce,	która	jest	wspólnym	przedsięwzięciem	
Archiwum	Polskiej	 i	Rosyjskiej	Akademii	Nauk.	Ekspozycja	składa	się	
z	plansz,	zawierających	materiały	archiwalne	(zdjęcia,	wycinki	praso-
we,	notatki)	związane	z	życiem	kobiet	cenionych	za	wybitne	osiągnię-
cia	na	polu	nauki.

Autorami	 scenariusza	 wystawy	 są	 pracownicy	 Polskiej	 Akademii	
Nauk	 Archiwum	 w	 Warszawie:	 Joanna	 Arvaniti,	 Anita	 Chodkowska,	
Andrzej	Klubiński,	Hanna	Krajewska,	Danuta	Mazurczak,	Anna	Miesz-
kowska,	Dorota	Piętka-Hadała,	Tomasz	Rudzki,	Katarzyna	Słojkowska	
i	Jolanta	Stasiak,	a	kuratorem	ekspozycji	–	Joanna	Arvaniti	z	Archiwum	
PAN.	

Bożena Holesz
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Uczestnicy projektu Comenius w Hiszpanii

WIZYTA W HISZPANII
W	dniach	od	24	do	26	 lutego	br.	odbyła	się	 już	szósta,	a	zarazem	

przedostatnia,	 wizyta	 studyjna	 programu	 Comenius	 realizowanego	
w	gołkowickim	gimnazjum.	Wzięło	w	niej	udział	 czworo	nauczycieli	
szkoły:	joanna bonarek,	urszula musioł,	Waldemar Paszylka i	da-
wid krzystała	oraz	dwoje	uczniów	–	Katarzyna Gojowy	i	dariusz Fit.	

Tym	 razem	 uczestnicy	 programu	 udali	 się	 do	 Hiszpanii,	 do	 pięk-
nej	miejscowości	Fuenlabrada,	oddalonej	o	niespełna	40	km	od	Ma-
drytu.	Tam	zostali	 ciepło	przywitani	przez	dyrekcję,	nauczycieli	oraz	
uczniów	szkoły	Victoria	Kent	w	Fuenlabrada	i	zwiedzili	szkołę	gospo-
darzy.	W	trakcie	spotkania	uczniowie	gimnazjum	zaprezentowali	przy-
gotowane	przez	siebie	prezentacje	na	temat	Trash	Art	–tj.	sztuki	wyko-
nywania	przedmiotów	ze	śmieci,	prezentację	ekologiczną	poświęconą	
ekologicznemu	trybowi	życia	oraz	coraz	bardziej	powszechnemu	bu-
downictwu	ekologicznemu.	Prezentując	i	oglądając	prezentacje	przy-
gotowane	przez	 przedstawicieli	wszystkich	 siedmiu	 krajów	partner-
skich,	mieli	okazję	porównać	specyfikę	mieszkania	w	różnych	krajach	
pod	kątem	ekologii.

Uczniowie	 spotkali	 się	 z	 burmistrzem	 Fuenlabrady.	 Zwiedzili	 też	
stolicę	 Hiszpanii	 –	Madryt,	 a	 tam	m.in.	 Pałac	 Królewski	 oraz	mekkę	
fanów	sportu,	 czyli	 stadion	Realu	Madryt	 –	 Santiago	Bernabéu	oraz	
piękną	zabytkową	miejscowość	–	Segovię.

W	 celu	 lepszego	 poznania	 kultury	 Hiszpanii,	 jej	 zwyczajów	 oraz	

kuchni	uczniowie	mieszkali	u	rodzin	hiszpańskich.	Mieli	także	okazję	
zapoczątkować	nowe	przyjaźnie	 i	umocnić	 te	 już	 istniejące,	 zawarte	
w	trakcie	wizyty	w	Polsce,	w	maju	zeszłego	roku.	

Z	 Hiszpanii	 wszyscy	 wrócili	 z	 mnóstwem	 pozytywnych	 wspo-
mnień.	Teraz	pozostają	już	tylko	przygotowania	do	ostatniego	spotka-
nia.	Odbędzie	się	ono	pod	koniec	kwietnia	2014	roku.	Będzie	to	wizy-
ta	w	Bułgarii.

Dawid Krzystała

Darmowa, ale bardzo aktywna nauka samby

NIECODZIENNI GOŚCIE 
W PRZEDSZKOLU

Przez	dwa	dni,	tj.	od	5	do	6	marca,	gołkowickie	przedszkolaki	mia-
ły	zaszczyt	gościć	dwie	studentki	z	krajów	pozaeuropejskich:	joannę	
z	Chin	i	caroline z	Brazylii.	Dzieci	bardzo	spontanicznie,	z	dużym	za-
interesowaniem,	ale	i	z	radością	przyjęły	przedstawicielki	innych	naro-
dowości,tym	bardziej,	że	zarówno	Chinka	jaki	Brazylijka	rewelacyjnie	
opowiadały	 o	 swoich	 krajach,narodowych	 potrawach,	 zwierzętach.	
Zaprezentowały	też	godne	uwagi,a	przy	tym		niesamowite,	ciekawost-
ki	z	życia	środowisk,	w	których	przebywają	na	co	dzień.

Dzieci	nie	tylko	słuchały	opowieści,	ale	miały	również	okazję	spró-
bować	 jeść	 chińskimi	 pałeczkami	 czy	 brać	 udział	 w	 lekcji	 samby	
i	uczestniczyć	w	innych	zabawach	przygotowanych	dla	nich	przez	go-
ści.	Przedszkolaki	świetnie	poradziły	sobie	z	językiem	obcym,	a	nale-
ży	dodać,	że	cała	konwersacja	odbywała	się	po	angielsku!	Natomiast	
sześcioletni	Bartek	niespodziewanie	wyrecytował	 chińskie	 liczebniki	
od	1	do	5.	

Co	 najważniejsze,	 dzięki	 Joannie	 i	 Caroline	 dzieci	 miały	 możli-
wość	kontaktu	z	żywym	językiem	obcym	 i	zastosowania	go	w	prak-
tyce,	a	także	poznania	rąbka	kultury	całkiem	obcych	im	krajów.	Na	za-
kończenie	tego	niezwykłego	spotkania	Joanna	zapisała	dzieciom	ich	
imiona	w	swoim	ojczystym	języku.

Bezpośredni	kontakt	z	obiema	Paniami	było	fantastyczną	przygo-
dą	nie	tylko	dla	przedszkolaków,	ale	również	dla	pracowników	placów-
ki.	Dlatego	też	wszyscy	z	niecierpliwością	oczekują	na	kolejną	wizytę.

Weronika Prochasek

PP goŁKoWICE I GMINNY 
KONKURS MATEMATYCZNY  

DLA KLAS III

19	marca	w	gołkowickiej	 szkole	podstawowej	odbył	 się	 I	Gminny	
Konkurs	Matematyczny	dla	 klas	 III.	Wzięło	w	nim	udział	 15	 uczniów	
klas	 trzecich	 ze	wszystkich	 szkół	 gminy	Godów.	 Konkurs	 zorganizo-
wały	i	przeprowadziły	nauczycielki	Gabriela kurpińska	i	katarzyna 
krzeszowska.	 Obecna	 była	 też	 kierownik	 Referatu	Oświaty,	 Kultury	
i	Polityki	Społecznej	Urzędu	Gminy	w	Godowie	–	katarzyna kubica.	
Uczniowie	w	ciągu	godziny	rozwiązali	test	złożony	z	13	zadań.

Laureatami	konkursu	zostali:
1.	natan dworok	–	1.	m.	(SP	Skrzyszów)	–	opiekun	małgorzata oślizło,
2.	kamil Płaczek –	2.	m.	(SP	Skrzyszów)	–		opiekun	małgorzata oślizło,
3.	kacper spień	–	3.	m.	(SP	Gołkowice)	–	opiekun izabela ucher.

Wszyscy	uczestnicy	konkursu	otrzymali	dyplomy	oraz	nagrody	po-
cieszenia,	 a	 zwycięzcy	nagrody	 książkowe	ufundowane	przez	Wójta	
Gminy	Godów.

Zdobywca	I	miejsca	–	Natan	Dworok	–	reprezentował	naszą	gminę	
w	Powiatowym	Konkursie	Matematycznym,	który	odbył	się	28	marca	
w	Szkole	Podstawowej	Nr	1	w	Marklowicach.

Gabriela Kurpińska

ZS goŁKoWICE

Uczestnicy I Gminnego Konkursu Matematycznego
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Uczestnicy GKR Przecinek

KONKURS 
RECYTATORSKI  „PRZECINEK”
6	marca	w	łaziskiej	szkole	odbył	się	Gminny	Konkurs	Recytatorski	

PRZECINEK.	 Wszyscy	 uczestnicy	 oraz	 zebrani	 goście	 zostali	 uroczy-
ście	powitani	przez	dyrektor	Gabrielę kłosek	oraz	kierownik	Referatu	
Oświaty,	Kultury	i	Polityki	Społecznej		Urzędu	Gminy	w	Godowie	–	ka-
tarzynę kubicę.

W	tym	dniu	jury	wysłuchało	27	recytatorów,	którzy	walczyli	o	laur	
zwycięstwa	w	dwóch	kategoriach:	klasy	I-III	oraz	klasy	IV-VI.	W	jury	za-
siedli	nauczyciele,	którzy	pracują	w	szkołach	Gminy	Godów.	Wszyscy	
uczniowie	byli	wspaniale	przygotowani	.Wysłuchanie	recytacji	poezji	
i	prozy	w	ich	wykonaniu	było	wspaniałą	„ucztą	dla	ucha”.	Jury	wyłoni-
ło	zwycięzców	,	którzy	będą	reprezentowali	naszą	gminę	w	dalszym	
etapie	konkursu	recytatorskiego:	klasy	młodsze	–	w	Regionalnym	Kon-
kursie	Recytatorskim	w	Gliwicach,	natomiast	klasy	starsze	-	w	Powiato-
wym	Konkursie	Recytatorskim	w	Rydułtowach.

Laureaci	 otrzymali	 nagrody	 książkowe	 ufundowane	 prze	 Urząd	
Gminy	Godów,	natomiast	recytatorzy,	którzy	zdobyli	wyróżnienia,	na-
grody	książkowe	ufundowane	przez	ZSP	w	Łaziskach.	Poza	tym	każdy												
z	uczestników	otrzymał	drobny	upominek	ufundowany	przez	UG	Go-
dów.	Nie	zabrakło	też	słodkiego	poczęstunku,	który	został	ufundowa-
ny	przez	braGo s.c.	sklep	wielobranżowy	w	Godowie	oraz	sklep	Le-
Wiatan tadeusza klapucha.

Organizatorzy	bardzo	dziękują	wszystkim,	którzy	przyczynili	się	do	
przygotowania,	przeprowadzenia	 i	urozmaicenia	tegorocznego	kon-
kursu	i	zapraszają	znowu	za	rok.

Lista naGrodZonych
KLASy I-III

Laureaci:
1.	bartosz Penkała	 (SP	Skrzyszów)
2.	karolina cichoń	 (SP	Gołkowice)
3.	julia Wodecka (SP	Krostoszowice
Oni	będą	reprezentować	Gminę	Godów	w	Regionalnym	Konkursie	

Recytatorskim	w	Gliwicach	10	kwietnia		br.	

Wyróżnienia:
1.	oliwia Polnik (SP	Gołkowice)
2.	dagmara Gościniak	 (SP	Łaziska)
3.	roksana hejna	 (SP	Gołkowice)
4.	rafał kucza  (SP	Skrzyszów)

KLASy IV- VI
Laureaci:

1.	marzena  Grabiec	 (SP	Skrzyszów)
2.	natalia twardzik	 (SP	Łaziska	)
3.	Paulina tkocz (SP	Skrzyszów)
4.	kevin rugor	 	 (SP	Skrzyszów)
Oni	reprezentowali	Gminę	Godów	w	Powiatowym	Konkursie	Recy-

tatorskim	w	Rydułtowach	18	marca	br.

Wyróżnienia:
1.	emilia Przygoda	 (SP	Łaziska)
2.	oliwia salamon	 (SP	Łaziska)
3.	natalia adamiak	 (SP	Gołkowice)
4.	Vanessa Zawada (SP	Gołkowice)

Gratulujemy	i	życzymy	dalszych	sukcesów!
Jolanta Janetta

ZSP ŁAZISKA W WIOSENNYM KLIMACIE
Wraz	z	nadejściem	kalendarzowej	wiosny	w	Ośrodku	Kultury	w	Goł-

kowicach	 otwarta	 została	 Wielkanocna	 Wystawa	 Rękodzieła,	 która	
trwała	do	niedzieli,	23	marca.	Po	raz	kolejny	artyści	rękodzielnicy	mo-
gli	zaprezentować	szerszemu	gronu	swoje	mniejsze	i	większe	dzieła,	
efekty	pracy	wykonanej	podczas	długich	zimowych	wieczorów.	Wy-
stawcy	to	w	większości	mieszkańcy	gminy	Godów.	Prócz	ich	wytwo-
rów	zobaczyć	można	było	prace	z	Czech.	Swoje	małe	dzieła	zaprezen-
towały	przedszkolaki	ze	Skrbeńska	oraz	uczestnicy	zajęć	pracowni	ce-
ramicznej	z	Ośrodka	Kultury	w	Skrzyszowie.	

Wystawa	rękodzieła	jest	okazją	do	spotkania	pasjonatów,	a	raczej	
pasjonatek,	gdyż	w	zasadzie	są	to	same	kobiety,	które	po	prostu	lubią	
coś	tworzyć,	realizować	swoje	pomysły	i	dzielić	się	nimi	z	innymi.	Pod-
czas	wystawy	mogą	wymienić	 swoje	 doświadczenia	 i	 porozmawiać	
w	przyjemnej	atmosferze.	Wspominają,	że	rękodzieło		to	w	większo-
ści	przypadków	pracochłonne,	ale	rozwijające	i	dające	satysfakcję		za-
jęcie.	irena bugla,	która	od	pierwszej	gołkowickiej	wystawy	prezen-
tuje	swoje	prace,	zaznacza,	że	trzeba	wykazać	się	nie	 lada	pomysło-
wością,	 aby	 stworzyć	 coś	 naprawdę	 efektownego.	 Nawet	w	 dzisiej-
szych	czasach,	kiedy	artykuły	dla	rękodzielników	są	powszechnie	do-
stępne.	Zwykle	pomysły	na	nowe	prace	pojawiają	się	po	lekturze	ksią-
żek	i	prasy	fachowej,	rzadziej	po	odwiedzeniu	Internetu.	Talent,	cier-
pliwość	i	pracowitość	pozwalają	paniom	na	tworzenie	także	oryginal-
nych	prac.	Część	wystawiających	 	 to	uczestniczki	 zajęć	 	w	pracowni	
kreatywnej	Art-Pompownia.	–	Te twórcze spotkania w gronie pasjona-
tów rękodzieła ośmieliły wiele osób do wyjścia ze swoimi pracami poza 
własny dom i grono najbliższych znajomych. Nasza wystawa umożliwia 
im zaprezentowanie swoich talentów społeczności lokalnej –	podkreśla	
kierownik	Ośrodka	Kultury	w	Gołkowicach judyta marcol.	

Małgorzata Musińska

MIĘDZYSZKOLNY  
KONKURS ORTOGRAFICZNY

Podobnie	 jak	 co	 roku	 i	 w	 tym	 Szkoła	 Podstawowa	 w	 Godowie	
była	organizatorem	Międzyszkolnego	Konkursu	Ortograficznego	dla	
uczniów	klas	drugich	 i	 trzecich.	W	tegorocznych	zmaganiach	z	trud-
ną	ortografią,	które	odbyły	się	24	marca,	wzięło	udział	czternaścioro	
uczniów	z	pięciu	szkół.	Najlepiej	 z	najeżonym	trudnościami	 tekstem	
poradziła	 sobie	 marta musioł ze	 Szkoły	 Podstawowej	 w	 Gołkowi-
cach.	Drugie	miejsce	zajęła	Wiktoria Gruszka	ze	Szkoły	Podstawowej	
w	Skrzyszowie,	a	trzecie	przypadło	tomaszowi Posanowowi ze	Szko-
ły	Podstawowej	w	Godowie.

Gratulujemy	zwycięzcom	i	życzymy	dalszych	sukcesów.

Beata Herman
Ewelina Szymura

ZSP goDÓW

Uczestnicy Miedzyszkolnego Konkursu Ortograficznego w SZP w Godowie



sport10

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.

MISTRZOSTWA GMINY 
SKATERÓW

Klub	Sportowy	Polonia	Łaziska	był	organizatorem	gminnych	zma-
gań	skaterów.8	marca	na	starcie	stanęło	24	skaterów	z	trzech	miejsco-
wości	:Gołkowic,Łazisk	i	Skrzyszowa	(pozostałe	są	organizacyjnie	nie-
wydolne),by	rozegrać	turniej	o	Mistrzostwo	Gminy	Godów	w	Skacie.
Jak	każdego	roku,również	w	tym	zmagania	były	bardzo	zacięte	i	wy-
równane,o	kolejności	często	decydowały	małe	punkciki.

Pierwszą	rundę	wygrał	bronisław mucha	(Skrzyszów	II),	który	na-
grał	842	pkt	przed	edwardem Przybyłą	(Łaziska	II)	–	775	pkt.	Drugą	
rundę	wygrał	kazimierz kelner (Łaziska	II)	z	wynikiem	731	pkt	przed	
Pawłem Grobelnym	(Gołkowice	I),	który	nagrał	698	pkt	i	z	wynikiem	
1322	 pkt	 po	 dwóch	 rundach	 objął	 prowadzenie.	W	 klasyfikacji	 dru-
żynowej	 zdecydowanie	 prowadził	 zespół	 Skrzyszowa	 II	 z	 wynikiem	
4616 pkt.	Trzecia	runda	rozstrzygnęła	o	kolejności	w	zawodach.

Znakomity	rezultat	uzyskał	eugeniusz ickiewicz	(Gołkowice	I),	któ-
ry	nagrał	937	pkt,	co	dało	mu	wynik	1966	pkt	i	2.	miejsce	w	zawodach.
Tym	samym	powtórzył	wynik	z	ubiegłego	roku.	Bardzo	równo	grający	
zespół	Skrzyszowa	II	z	wynikiem	6782	pkt	zdobył	drużynowe	Mistrzo-
stwo	Gminy	Godów.	 Indywidualnym	zwycięzcą	został	Kazimierz	Kel-
ner	(Łaziska	II),	który	nagrał	2045	pkt.

KLASyFIKACJA INDyWIDUALNA:

	 1. kazimierz kelner	 (Łaziska	II)	 2045 pkt
	 2. eugeniusz ickiewicz	 (Gołkowice	I)	 1966 pkt 
	 3. Leonard kłosek	 (Skrzyszów	II)	 1876 pkt 
	 4. bronisław mucha	 (Skrzyszów	II)	 1833 pkt 
	 5. eugeniusz Wojaczek		 (Skrzyszów	II)	 1740 pkt 
	 6. Zbigniew klimek	 (Łaziska	II)	 1603 pkt 
	 7. henryk Pawera	 (Gołkowice	II)	 1569 pkt 
	 8. krzysztof taczała	 (Gołkowice	I)	 1538 pkt 
	 9. Paweł Grobelny	 (Gołkowice	I)	 1520 pkt 
	 10. adam Wodecki	 (Łaziska	I)	 1436 pkt 

KLASyFIKACJA DRUżyNOWA:
	 1. skrzyszów ii 6782 pkt
	 	 (S.Durczok, B.Mucha, L.Kłosek, E.Wojaczek)
	 2. Gołkowice i 5700 pkt
	 	 (E.Ickiewicz, P.Grobelny, K.Taczała, J.Oślizło)
	 3. łaziska ii 5694 pkt
	 	 (Z.Klimek, E.Pawelec, E.Przybyła, K.Kelner)
	 4. łaziska i 4812 pkt
	 	 (R.Wodecki, A.Wodecki, M.Pawelec, M.Sosna)
	 5. Gołkowice ii 4712 pkt
	 	 (H.Pawera, L.Uryga, W.Chrobok, I.Grobelny)
	 6. skrzyszów i 4007 pkt
	 	 (J.Mołdrzyk, E.Mołdrzyk, M.Staroszczyk, W.Tatarczyk)

Puchary,	nagrody	i	dyplomy	ufundował	GCKSiT	w	Godowie,	a	wrę-
czał	je	Bernard	Oślizło,	który	te	zawody	prowadził.	Za	decyzje	sędziow-
skie	odpowiadał	Henryk	Pawera.

B. O.

SKATOWE 
POJEDYNKI

3	marca	w	sali	Osrodka	Kultury	w	Skrzyszowie	odbyły	 się	38.	Mi-
strzostwa	Skrzyszowa	w	Skacie.Jest	to	najstarsza	cyklicznie	rozgrywa-
na	impreza	w	naszej	gminie.	Na	starcie	stanęło	18	skaterów,	mieszkań-
ców	Skrzyszowa,aby	 rozegrać	 kolejne	 zawody.	 Zdobywcy	miejsc	 od	
1.	 do	4.	 automatycznie	uzyskali	 prawo	 reprezentowania	 Skrzyszowa	
w	zawodach	gminnych.	Poziom	był	bardzo	wyrównany,	jednak	klasą	
dla	siebie	był	ubiegłoroczny	zwycięzca	Witold tatarczyk,	który	rów-
nież	w	tym	roku	nie	miał	sobie	równych.

Pierwszą	 rundę	 wygrał	 mirosław kopiec,	 który	 nagrał	 742	 pkt	
i	o	1 pkt	wyprzedził	edwarda Ledwonia,	który	nagrał	741	pkt.	Druga	
runda	to	popis	W.	Tatarczyka,	który	nagrał	1151	pkt	i	z	sumą	1686 pkt	
pewnie	usadowił	się	na	prowadzeniu.	Drugi	był	bronisław Polnik	–	
1058	pkt	i	z	sumą	1576	pkt	zajął	2.	miejsce.	O	wszystkim	rozstrzygnę-
ła	trzecia	runda,	którą	wygrał	krzysztof surowiec	z	wynikiem	858 pkt	
przed	eugeniuszem Wojaczkiem,	który	nagrał	821	pkt.	Jednak	obaj	
prowadzący	w	turnieju	–	W.	Tatarczyk	i	B.	Polnik	–	nagrali	wystarczają-
co	dużo,	by	obronić	swoje	pozycje.

Uzyskano	następujące	wyniki:

	 1. Witold tatarczyk 2335 pkt
 2. bronisław Polnik 2042 pkt
 3. mirosław kopiec 2030 pkt
	 	 (o	miejscu	zadecydowała	większa	ilość	wygranych	partii)
 4. eugeniusz Wojaczek 2030 pkt 
 5. Leonard kłosek 1856 pkt 
 6. krzysztof surowiec 1724 pkt 
 7. eugeniusz mołdrzyk 1703 pkt 
 8. Paweł brachmański 1686 pkt 

Nagrody	ufundował	OK	w	Skrzyszowie,	a	zawody	prowadził	W.	Ta-
tarczyk.

B. O.

BEZKONKURENCYJNI 
SZACHIŚCI

W	Gminnym	Turnieju	Szachowym,	który	miał	miejsce	w	Skrbeńsku,	
uczniowie	z	SP	w	Skrzyszowie	byli	bezkonkurencyjni,	pokonując	wszyst-
kie	szkoły	w	gminie.W	grupie	chłopców	maciej kruczek	zajął	I	miejsce,	
robert Wawrzykowski	–	III,	a	karol szczeponek	–	IV	miejsce.

W	 grupie	 dziewcząt	 	 zamiast	 3	 zawodniczek	 udział	 wzięła	 tylko	
Wiktoria hawel,	zajmując	II	miejsce.	Mimo	to	uczniowie	grupowo	wy-
walczyli	I	miejsce	w	gminie,	przywożąc	do	szkoły	cenne	nagrody	i	pu-
char.

Małgorzata Sich-Świtała

ZS SKRZYSZÓW

BIBLIOTEKA 
PEŁNA KWIATÓW

biblioteczne Warsztaty twórcze	to	nowy	cykl	spotkań	w	godow-
skiej	 bibliotece.	 Zapoczątkowały	 go	 zajęcia	 pt.	 Kwiaty ręcznie robio-
ne,	które	odbyły	się	3	marca,	kiedy	teresa strządała	zdradziła	sekret	
tworzenia	pięknych	kwiatów.	Pod	okiem	prowadzącej	14	pań	wyko-
nało	swoje	pierwsze	ozdoby	z	drutu	i	dziecięcych	kolorowych	rajstop.	
Już	podczas	tego	spotkania	zawiązała	się	grupa	miłośniczek	robótek	
ręcznych	i	z	jej	inicjatywy	warsztaty	odbywają	się	w	każdy	poniedzia-
łek,	a	nie	jak	planowano-	raz	w	miesiącu.	Tydzień	później	bożenna ja-
nulek	i	maria majewska	pokazały,	jak	kwiaty	zrobić	z	bibuły,	a	17	mar-
ca	bohaterka	pierwszego	spotkania	uczyła	wykorzystywania	papiero-
wych	paseczków,	czyli	metody	quilling.	Panie	kolejno	dzielą	się	swo-
imi	umiejętnościami	i	wiedzą	na	temat	tworzenia	ozdób	różnymi	spo-
sobami	i	przy	użyciu	przeróżnych	materiałów.		Warsztaty	umożliwiają	
paniom	aktywnym	twórczo	zaprezentowanie	swoich	zdolności,	a	od-
biorcom	dają	szansę	poznania	nowych	technik	plastyczno-twórczych.

Panie	 zainteresowane	 uczestniczeniem	 w	 warsztatach	 prosimy	
o	kontakt.

Katarzyna Holesz



GMINNY KONKURS 
HISTORYCZNY „IDY MARCOWE”

14 marca w krostoszowickiej szkole odbył się Gminny Konkurs Hi-
storyczny „Idy marcowe”. Celem przyświecającym jego organizato-
rom była chęć propagowania i rozwijania wiedzy historycznej wśród 
uczniów szkół podstawowych gminy Godów. Konkurs przeprowadzo-
no w trzech kategoriach wiekowych: uczniów klas czwartych, klas pią-
tych i klas szóstych, przy czym każda ze szkół mogła wystawić tylko 
po jednym uczestniku w każdej kategorii. Patronat nad całym przed-
sięwzięciem objął poseł na Sejm RP – Ryszard Zawadzki. Do rywa-
lizacji stanęło 16 uczniów. Pytania konkursowe miały charakter testu 
sprawdzającego nie tylko wiedzę, ale również umiejętności uczestni-
ków. Najwyraźniej nie stanowiły one większego problemu dla dzie-
ci, gdyż te uporały się z nimi w nieco ponad godzinę. I tak wśród klas 
czwartych pierwsze miejsce zajęła Marzena Sternadel (Skrbeńsko), 
drugie – Gabriel Gomularz (Skrzyszów), a trzecie – Jagoda Salamon 
(Gołkowice). Z klas piątych najlepsza okazała się Oliwia Sylwesiuk 
(Skrbeńsko), tuż za nią uplasował się Jakub Heliosz (Krostoszowice), 
a na najniższym stopniu podium znaleźli się ex aequo Michał Krzyżok 
(Godów) i Przemysław Sobala (Skrzyszów). Spośród szóstoklasistów 
z triumfu mógł cieszyć się Piotr Stokowy (Skrzyszów), drugie miejsce 
przypadło Wiktorii Zygmunt (Godów), a trzecie – Marcinowi Rybi-
cy (Krostoszowice). 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy 
i upominki. Laureatów nagrodzono również nagrodami książkowymi. 
Organizatorzy mają nadzieję, iż konkurs na stałe wpisze się w termi-
narz gminnych konkursów przedmiotowych. Nie pozostaje więc nic 
innego, jak tylko serdecznie pogratulować zwycięzcom i zaprosić na 
konkursowe zmagania z historią za rok. 

Zbigniew Sosnecki

SREBRNE SZCZYPIORNISTKI

14 marca w Gorzyczkach odbył się finał powiatu w piłce ręcznej 
dziewcząt szkół podstawowych, w którym wspaniale zaprezentowa-
ły się szczypiornistki SP Skrzyszów.

W pierwszym meczu półfinałowym zawodniczki zmierzyły się ze 
Szkołą Podstawową nr 21 w Wodzisławiu Śl. i po ciężkiej walce wygra-
ły 10:6. W meczu finałowym trafiły na Szkołę Podstawową z Gorzyczek 
i choć gra skrzyszowskich dziewczyn była na wysokim poziomie, nie-
stety – nie udało im się wygrać. Jednakże mogły być dumne z wywal-
czenia 2. miejsca na podium i zdobycia srebrnego pucharu.

Skład drużyny: Klaudia Najda, Paulina Tkocz, Barbara Polnik, 
Alicja Rupińska, Natalia Kucza, Justyna Policht, Sabina Kusch, Ma-
rzena Grabiec, Dominika Kwaśnica.

Damian Gabryś
opiekun

W Zespole Szkół w Gołkowicach 13 marca zmierzyły się ze sobą dru-
żyny piłkarskie szkół podstawowych i gimnazjów. Tegoroczny Halo-
wy Turniej Piłki Nożnej chłopców zapewnił wiele emocji sportowych 
związanych z niespodziewanymi zwycięstwami i porażkami.

Rozgrywki stały na dobrym poziomie sportowym i były bardzo wy-
równane, dlatego każda drużyna miała swoją szansę na zwycięstwo. 
Ostatecznie w klasyfikacji szkół podstawowych najlepsza okazała się 
drużyna z Gołkowic, która pokonała w meczu finałowym reprezenta-
cję Szkoły Podstawowej ze Skrzyszowa. Trzecie miejsce zajęła SP Go-
dów. W potyczce zespołów gimnazjalnych lepsi okazali się gimnazjali-
ści z Gołkowic, odnosząc zwycięstwo 8:3 nad Skrzyszowem.

W klasyfikacji strzelców największą skutecznością w zdobywaniu 
bramek wykazali się Mateusz Piguła z SP Godów oraz Mateusz Ło-
zowski z Gimnazjum w Gołkowicach.

Michał Kozielski
Również dziewczyny próbowały swoich umiejętności piłkar-

skich. Halowy Turniej Piłki Nożnej dziewczyn odbył się 20 marca w ZS 
w Skrzyszowie i zorganizowany był – podobnie jak turniej chłopców-
przez Gminną Radę Sportu. Zawodniczki rywalizowały w dwóch kate-
goriach wiekowych: szkoła podstawowa i gimnazjum. Corocznie po-
ziom damskich rozgrywek wzrasta i z przyjemnością można oglądać 
umiejętności piłkarek.

W turnieju nie uczestniczyła drużyna z Krostoszowic. Wśród szkół 
podstawowych najlepsze okazały się piłkarki ze Skrzyszowa,wyprze-
dzając zawodniczki z Gołkowic. Trzecie miejsce zajęła drużyna z Ła-
zisk. W zmaganiach gimnazjalistek lepsze okazały się piłkarki z Gołko-
wic,pokonując reprezentację Skrzyszowa 5:3.

Tytuły królowych strzelców przypadły Paulinie Tkocz z SP w Skrzy-
szowie i Paulinie Grobelny z Gm w Gołkowicach.

Zwycięskie drużyny obu turniejów otrzymały pamiątkowe dyplo-
my i puchary oraz nagrody rzeczowe. Zostały również przyznane sta-
tuetki indywidualne dla najlepszego strzelca i królowej strzelców.

A. Szwarc

SKRZYSZOWSKIE 
GIMNAZJALISTKI 3. W POWIECIE!

3 marca odbył się w Radlinie finał powiatu w piłce ręcznej dziew-
cząt szkół gimnazjalnych, w którym gimnazjalistki ze Skrzyszowa wy-
walczyły 3. miejsce. W pierwszym meczu półfinałowym po zacię-
tej grze przegrały z drużyną z Marklowic 2:4, ale w walce o 3. miej-
sce w powiecie nasze szczypiornistki wspięły się na wyżyny i wygrały 
z drużyną Gimnazjum nr 1 w Wodzisławia Śl. aż 8:0.

Możemy być dumni z dziewczyn, ponieważ od dłuższego czasu 
przygotowywały się do zawodów i nie zawiodły oczekiwań, zdobywa-
jąc miejsce na podium.

Skład drużyny: Zuzanna Pająk, Gabriela Smok, Justyna Matuła, 
Anna Leśniak, Jessica Wawrzyczny, Justyna Kuś, Maria Lęga, Wik-
toria Wija, Magdalena Rduch.

Damian Gabryś
opiekun

UCZĘ SIĘ ŻYCIEM DZIĘKOWAĆ
20 marca w Ośrodku Kultury w Godowie odbyło się kolejne, 9. spo-

tkanie z cyklu Akademii Morawskich Wrót, którego głównym bohate-
rem był poeta, autor wielu publikacji – ks. dr Wiesław Hudek. 

Ks. Wiesław jest magistrem licencjatem muzykologii, doktorem 
teologii. Aktualnie jest wykładowcą liturgiki na Wydziale Teologicz-
nym Uniwersytetu Śląskiego, prowadzi też zajęcia w ramach innowa-
cji pedagogicznej dla organistów w szkołach muzycznych II stopnia 
w Katowicach i Rybniku. W latach 2003-2007 – dyrygent chóru semi-
naryjnego w Katowicach, od 2003 roku przewodniczący Komisji Mu-
zyki Sakralnej Archidiecezji Katowickiej oraz duszpasterz organistów, 
członek Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. Od roku 2007 
współpracuje z Polskim Radiem Katowice oraz Radiem eM. Jest pomy-
słodawcą Żorskiego Festiwalu Twórczości Religijnej „Fide et Amore”.

Okazją do spotkania była promocja najnowszej książki ks. Hudka 
„Uczę się życiem dziękować. Poezje zebrane”. Podczas spotkania gość 
opowiadał o prostocie życia, o rodzinie, o ziemi mu najbliższej – Ślą-
sku i rodzinnych Krostoszowicach, o istocie kapłaństwa, muzyce. Licz-
nie zebrana publika, wśród których nie zabrakło znajomych i przyja-
ciół ks. Wiesława, miała okazję do zadania pytań autorowi oraz zaku-

DOSTOJNA JUBILATKO!

Z okazji jubileuszu 90. urodzin składamy Pani wyrazy najgłęb-
szego uznania za wieloletnią działalność edukacyjną, kulturalną 
i organizacyjną. Chcemy wyrazić nasz szacunek za Pani autentycz-
ne zaangażowanie na rzecz rozwoju naszej szkoły oraz lokalnej 
społeczności.

Przede wszystkim służyła Pani kilku pokoleniom dzieci oraz 
pracowników oświaty w różnych rolach – wypełnianych zawsze 
z największym oddaniem i odpowiedzialnością. Z mądrością i od-
wagą uczestniczyła Pani w budowie i przeobrażeniach naszej pla-
cówki. Takiego życiorysu można pozazdrościć i życzyć każdemu 
człowiekowi, który rozpoczyna karierę nauczyciela lub osoby za-
angażowanej w życie pracownicze i społeczne.

Życzymy Pani przede wszystkim zdrowia, wszelkiej pomyślno-
ści i szczęścia, realizacji marzeń na długie lata życia.

Są dni, które pamiętać należy,
te, które w sercu są zapisane.
Wraz z nimi słowa – życzenia,
ciepłe, piękne, kochane...
Po prostu życzenia zdrowia i szczęścia
w każdej życia dziedzinie,
które niech będzie jak kwiat wiecznie kwitnący
i niech nigdy, przenigdy nie minie.

Dyrektor, pracownicy oraz społeczność uczniowska 
Szkoły Podstawowej w Krostoszowicach

ZMAGANIA MŁODYCH PIŁKAREK I PIŁKARZY

Uczestnicy GKH Idy marcowe

W oczekiwaniu po dedykację od Autora

Srebrne dziewczyny z SP w Skrzyszowie

Podsumowanie wyników HTPN chłopców

Zwycięska drużyna z SP w Skrzyszowie

Jubilatka O. Mendrek z Wójtem

pienia jego najnowszej książki. Wszystkie nabyte po spotkaniu egzam-
plarze autor chętnie podpisywał.

A. Szwarc

Brązowa drużyna z trenerem
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W dniach od 5 do 7 marca w gołkowickim zespole szkół zapanowa-
ło prawdziwe poruszenie. Spowodowane było wizytą siedmioosobo-
wej grupy studentów odbywających swoje praktyki w ramach progra-
mu AIESEC. AIESEC jest największą studencką organizacją non-pro-
fit na świecie, funkcjonującą w ponad 124 krajach oraz zrzeszającą po-
nad 80 000 członków. Promuje pozytywny model przywództwa opar-
ty na wrażliwości kulturowej, zdolności aktywnego uczenia się, przed-
siębiorczości i odpowiedzialności społecznej. Do realizacji tego słu-
ży program rozwoju, w ramach którego członkowie organizacji mają 
możliwość sprawdzenia się w tworzeniu, uczestniczeniu oraz prowa-
dzeniu projektów, a także mogą zdobyć doświadczenie poprzez prak-
tykę w jednym z ponad 120 krajów. 

Studenci gościli w gołkowickiej placówce dzięki zaangażowaniu jej 
absolwenta, obecnie studenta Wyższej Szkoły Biznesu – National-Lo-
uis University w Nowym Sączu, Rafała Karaska. Zajęcia w obydwu 
szkołach odbywały się w ramach projektu Enjoy My Origin skierowa-
nego do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Zwraca on uwa-
gę na wielokulturowość, daje też szanse zdobycia oraz rozwoju zdol-
ności językowych,a poprzez bezpośredni kontakt z różnymi nacjami 
otwiera okno na świat. Każdy z praktykantów profesjonalnie przygo-
tował indywidualny program zajęć, mających na celu edukację języko-
wą oraz poszerzenie wiedzy o świecie poprzez bezpośredni kontakt 
z obcą kulturą. Zajęcia prowadzone były za pomocą różnych metod, 
takich jak: nauka poprzez gry, zabawę oraz inne zajęcia interaktywne 
i prezentacje multimedialne.

Studenci, którzy przede wszystkim gościli na lekcjach języka an-
gielskiego, pochodzili z odległych i egzotycznych krajów: Caroline 

10-LECIE GROMADY ZUCHOWEJ
W dniach 14–15 marca w Szkole Podstawowej w Gołkowicach odbył 

się biwak zuchowy z okazji 10 lat istnienia gromady zuchowej Przyja-
ciele Lasu. Wzięła w nim również udział 1. Gromada Zuchowa „Miesz-
kańcy Lasu” ze Skrzyszowa.

Impreza rozpoczęła się o godzinie 17:00 wspólnym powitaniem 
oraz zabawą integracyjną.Razem zuchy wykonały też wiele zadań, 
a wręcz koncertowo poradziły sobie z realizacją zadań pod hasłem 
„Jak dobrze, że wzrok i słuch mamy, a z nikogo pokrzywdzonego wię-
cej nikomu śmiać się nie damy”. Zuchy nie zapomniały o chorych dzie-
ciach. Każdy wykonał przepiękne słoneczko w ramach akcji Prośba 
1000 słońc dla dzieci z Oddziału Onkologicznego Górnośląskiego Cen-
trum Zdrowia Dziecka. Nie zapomniały również o swojej chorej ko-
leżance. Z szarego papieru wykonały postać zuszka. Na serduszkach 
każdy zapisał coś miłego, przyczepił… i tak powstał przyjaciel Wiktorii.

Na biwak przybyli długo oczekiwani goście,którzy pragnęli uczest-
niczyć w obietnicy zuchowej: Waldemar Paszylka – dyrektor szkoły, 
Edyta Bebek – wicedyrektor oraz phm. Maria Kmiecik – namiestnik 
zuchowy.

Rozpoczęła się ona piosenką „Polski zuch”,a potem odbył się spraw-
dzian wiedzy z polskości, no bo każdy zuch kocha Boga i swój kraj. Na-
stępnie każdy przeszedł próbę dzielności, prawdomówności i zapa-
miętywania swoich obowiązków,co wszystkie wykonały na medal 
i zostały dopuszczone do obietnicy zuchowej, którą złożyły na sztan-

Porfirio i Francyne Felix z Brazylii, Youyou Chen i Joanna Cai z Chin, 
Ahmed Mortada z Sudanu oraz Shabrina Safarah i Stephanie Dwiy-
anti Siahaan z Indonezji.

Niezwykle kreatywne warsztaty obejmujące takie dziedziny wie-
dzy, jak kulturę, przyrodę i tradycję, umożliwiły dzieciom poznanie 
wielu ciekawych aspektów kulturowych każdego z tych krajów. Bardzo 
atrakcyjnie przygotowane prezentacje wsparte były wieloma filmika-
mi, rekwizytami, a nawet upominkami czy słodyczami dla uczniów od-
powiadających na pytania studentów.

Pojawienie się nietypowych gości urozmaiciło szkolne życie 
uczniów. Popularność studentów przeszła najśmielsze oczekiwania, 
gdyż wszyscy uczniowie, zwłaszcza najmłodsi, dosłownie garnęli się 
do nowych nauczycieli i próbowali nawiązać z nimi kontakt. Prakty-
kanci byli zachwyceni gościnnością i serdecznością naszych dzieci. 

Niewątpliwą korzyścią tego typu spotkania był fakt, iż podczas ko-
munikacji ze studentami uczniowie poczuli, że nauka języka angiel-
skiego czy innych języków obcych może być naprawdę przydatna 
w życiu. Czas spędzony z praktykantami uświadomił im, że bez zna-
jomości języka nie ma możliwości funkcjonowania w ramach tzw. glo-
balnej wioski. Ponadto uczniowie otworzyli swoje umysły na różnice 
kulturowe, ucząc się tolerancji i pozytywnej postawy wobec osób in-
nych narodowości. Uczestnictwo w projekcie zapewniło w atrakcyjny 
sposób naukę języka angielskiego w szkole. Taka „ żywa” lekcja i obec-
ność gości z innych krajów z pewnością przyczyniła się do zachęcenia 
uczniów do poznawania kultur innych krajów,a także nauki języka an-
gielskiego, by ułatwić komunikację między ludźmi.

Leszek Herman

dar hufca oraz ręce namiestnika zuchowego i od tej pory stały się peł-
noprawnymi członkami ZHP. Po uroczystej obietnicy zuchy otrzymały 
znaczki, książeczki i pamiątkowe dyplomy. Na koniec każdy musiał po-
zostawić swój ślad w kronice gromady.

Punktem kulminacyjnym było wejście tortu ze świeczkami i napi-
sem zuch oraz odśpiewanie „Sto lat” małym jubilatom. A potem roz-
mowy, pląsanie i – niestety – pożegnanie gości. Zuchy jeszcze zostały, 
gdyż przed nimi była kolejna atrakcja – spanie w szkole. Przygotowa-
nie miejsca na nocleg poszło im bardzo sprawnie. 

Po wspólnym śniadaniu i iskierce zuchy niechętnie udały się do 
domu, zapewniając, że już nie mogą doczekać się kolejnej zuchowej 
imprezy.

K. Kelner

Biwak zuchowy w szkole
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PRZYJAZNA 
TURYSTOM
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DWADZIEŚCIA
LAT W JEDNYM
TOMIE

LOKALNA TELEWIZJA 
W NASZEJ GMINIE
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