
w numerze:

Przedszkolaki i uczniowie kl.III Śląskie

POCZYTAJ BRATKOWI
W marcu i kwietniu przedszkole realizowało ogólnopolską ak-

cję wydawnictwa OPERON „Poczytaj Bratkowi”. Celem tego progra-
mu było promowanie i rozwijanie czytelnictwa u uczniów klas trze-
cich oraz pomoc w osiągnięciu przez młodsze dzieci większej gotowo-
ści do podjęcia nauki w szkole. Dzięki temu przedsięwzięciu w skrbeń-
skim przedszkolu pojawił się Bratek – pacynka, która od razu skradła 
serca przedszkolaków i na stałe zamieszkała w kąciku czytelniczym. 
Bratek jest głównym bohater filmu pt. „Podróże Bratka” – dzieci obej-
rzały go pierwszego dnia udziału w projekcie. W kolejnych tygodniach 
uczniowie klasy trzeciej: Nikola Zwierzdżyńska, Oskar Kosmala i Zu-
zia Skrzyszowska przychodzili do przedszkolaków, aby przeczytać 
im bajki: „O tym, jak Pola zasnęła na zajęciach”, „O tym, jak zaprzyjaź-
nić się z książką” i „O tym, jak samosię może samo przebywać w szko-
le”. Po wysłuchaniu bajek wszyscy wspólnie próbowali odpowiadać na 
pytania dotyczące przeczytanych tekstów i zawartych w nich proble-
mów. Przedszkolaki kolorowały również obrazki dotyczące tekstów. 
Na zakończenie projektu uczniowie trzeciej klasy otrzymali pamiątko-
we dyplomy oraz książki. Okazało się jednak, że to nie koniec współ-
pracy z klasą trzecią, gdyż jej uczniowie wyrazili chęć dalszej współ-
pracy, co ogromnie ucieszyło przedszkolaków. Zatem akcja „Poczy-
taj Bratkowi” w skrbeńskim przedszkolu potrwa jeszcze do końca roku 
szkolnego. W każdy wtorek jeden z uczniów klasy trzeciej będzie przy-
chodził do młodszych kolegów i czytał im bajkę, którą z chęcią wysłu-
chają wszystkie przedszkolaki.

Anna Prochasek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godo-
wie zawarł współpracę ze Stowarzyszeniem „Pięk-
ne Anioły”, które podejmuje działania w zakresie re-
montu pokoi dla dzieci żyjących w trudnych warun-

kach. W ramach współpracy zainicjowano działania w kierunku remon-
tu pokoju wytypowanej rodziny. Podjęto decyzję o remoncie pokoju 
dwóch sióstr z Gołkowic – Sabiny i Patrycji, których warunki do nauki 
i odpoczynku były bardzo trudne. Reakcja lokalnej społeczności na re-
alizowany projekt przeszła oczekiwania wszystkich zaangażowanych. 
Praktycznie w przeciągu trzech dni udało się pozyskać sponsorów na 
wykonanie prac budowlanych w remontowanym pokoju, jak również 
zakup całego umeblowania i wyposażenia. Remont trwał około trzech 
tygodni. W tym czasie w domu pojawiło się mnóstwo życzliwych ludzi, 

PRZEDSZKOLAKI W BIBLIOTECE

Wszystkie dzieci uwielbiają bajki, krostoszowickie przedszkolaki 
także, dlatego też podczas zajęć bardzo często słuchają bajek i pozna-
ją losy bajkowych bohaterów. Jednak nie tylko czytanie bajek, ale rów-
nież wizyta w miejscu, gdzie każdy znajdzie bajkę lub książkę dla sie-
bie, sprawia im wielką frajdę.

Wizyta w Bibliotece Publicznej nie była jednak przypadkowa – otóż 
2 kwietnia swoje urodziny obchodził znany na całym świecie autor ba-
jek dla dzieci Hans Christian Andersen. Podczas zajęć zorganizowa-
nych w bibliotece z tej okazji przedszkolaki miały możliwość wysłucha-
nia kilku fragmentów jego bajek, wzięły także udział w „bajkowym” 
konkursie dotyczącym twórczości Andersena . Najważniejszym punk-
tem wizyty było jednak zasadzenie specjalnego bajkowego drzewa ku 
pamięci słynnego bajkopisarza. Owo bajkowe drzewko znalazło swój 
nowy dom na krostoszowickim placu zabaw, a przedszkolaki obiecały 
zadbać o nie i opiekować się nim. Pierwszym zadaniem małych opie-
kunów było wymyślenie dla niego imienia , dlatego też, wspólnie z Bi-
blioteką Publiczną, ogłoszono konkurs na nazwę drzewka. Karteczki 
z wpisaną propozycją nazwy oraz danymi autora pomysłu można było 
wrzucać do przedszkolnej skrzynki pomysłów znajdującej się w kąciku 
rodzica w sali maluchów. Zapraszamy do udziału w konkursie, a za cie-
kawe zajęcia i zabawy serdecznie dziękujemy bibliotekarce Adrianie 
Piwońskiej. O wynikach konkursu i nowej bajkowej nazwie drzewka 
poinformujemy na stronie internetowej szkoły i przedszkola . Liczymy 
także na dalsze wspólne ciekawe inicjatywy i przedsięwzięcia. 

Dominika Sikora
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SŁONECZNE POKOJE W GOŁKOWICACH
którzy nieodpłatnie pomagali i upiększali pokój dziewczynek. Pytanie: 
„Ciekawe, czy dziewczynkom będzie się podobało?” zadawała prak-
tycznie każda jedna zaangażowana w pomoc osoba, która dokładała 
swoją pracę i serce do tego społecznego projektu. W środę przed Świę-
tami Wielkiej Nocy dziewczynkom uroczyście przekazano do dyspozy-
cji nowy, piękny „słoneczny pokój”. Łzy wzruszenia dzieci i zgromadzo-
nych osób były najlepszym podziękowaniem za włożony trud i wysiłek.

Dziękujemy wszystkim życzliwym ludziom, którzy swoją pracą, 
środkami finansowymi i dobrym słowem wspierali projekt i zrealizo-
wali marzenie Sabiny i Patrycji. Mieszkańcy gminy i okolic po raz kolej-
ny udowodnili, że mają w sobie ogromne pokłady dobroci i wrażliwo-
ści na potrzeby drugiego człowieka. 

Monika Sobik

Przedszkolaki podczas słuchania bajek Andersena
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Pokój przed remontem i tuż po Wspólne świętowanie radości dziewcząt

ZSP SkrbeńSko

NABÓR DEKLARACJI
KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY
OGRÓD
BIEG KRASNALA I JUNIORA
NIESKOŃCZONOŚĆ SŁÓW 
NIECODZIENNA LEKCJA
ASTRONOMII I MATEMATYKI
KIDSMART W PRZEDSZKOLU
DBAJ O STAWY 
BO INACZEJ DADZĄ CI W KOŚĆ
SZKÓŁKA PIŁKARSKA
W KROSTOSZOWICACH
FESTIWAL BIEGOWY
10 LAT DYKTANDA
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ŚLASKIE SPOTKANIE WIELKANOCNE
5 kwietnia br.odbyło się Śląskie Spotkanie Wielkanocne, którego 

organizatorami byli poseł na Sejm RP Krzysztof Gadowski i radna Sej-
miku Województwa Śląskiego Anna Hetman. W jastrzębskim Domu 
Zdrojowym biesiadowały członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z tere-
nu powiatu wodzisławskiego, Żor i Jastrzębia-Zdroju. Gośćmi specjal-
nymi spotkania, a zarazem współgospodarzami, byli: wicemarszałek 
Senatu RP Maria Pańczyk-Pozdziej, posłanka na Sejm RP Krystyna 
Szumilas, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju se-
nator Adam Zdziebło, posłanka do Parlamentu Europejskiego Mał-
gorzata Handzlik. 

Biesiadnikom nie brakowało pysznych potraw, a czas umilały wy-
stępy artystyczne zespołów: Druga Młodość, Jastrzymbioki i Niezapo-
minajki oraz gawędziarka z zespołu Czyżowianki, Wiesława Paloc.

Podczas spotkania rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejsze tra-
dycyjne koszyki wielkanocne ze święconką, które zaprezentowa-
ły uczestniczące w nim KGW i zespoły ludowe. Komisja konkursowa 
z przewodniczącą Marią Pańczyk-Pozdziej na czele miała trudne za-
danie, ponieważ wszystkie koszyki były przygotowane pieczołowicie, 
każdy w innym stylu, z zachowaniem śląskiej tradycji. W efekcie przy-
znano ex aequo 3 pierwsze,3 drugie i 3 trzecie miejsca. 1. miejsca za-
jęły: KGW z Gołkowic, KGW z Żor-Osin i zespół Druga Młodość z Ja-
strzębia-Zdroju. Miejsca 2. zajęły: KGW z Gogołowej, KGW z Boryni 
-Skrzeczkowic i zespół Kalina z Łazisk, natomiast 3. – KGW z Blusz-
czowa, KGW z Jastrzębia-Ruptawy oraz Stowarzyszenie Kobiet na 
rzecz Propagowania Kultury Śląskiej z Jastrzębia-Zdroju. 

Poseł Krzysztof Gadowski zaprosi reprezentacje laureatów do War-
szawy i zwiedzenia Sejmu RP.

Wyróżnienia w konkursie otrzymały: KGW z Jastrzębia-Moszczeni-
cy, Bzia i Jastrzębia Górnego, Marklowic, Połomi, Czyżowic, Radlina II 

Goście wieczoru wspomnień 

Laureaci Śląskiego Spotkania Wielkanocnego

GRAND PRIX DLA KALINY

Zespół łaziskiej Kaliny wybrał się na VI Otwarty Przegląd Zespo-
łów Folklorystycznych, Kapel Podwórkowych i Ludowych Regionu Ślą-
skiego, który odbył się 12 kwietnia w Świętochłowicach. Jego organi-
zatorem było tamtejsze Centrum Kultury Śląskiej, a celem – wspiera-
nie oraz promocja tradycyjnej twórczości artystycznej – folkloru. Każ-
dy zespół miał 20 minut na przedstawienie swojego programu. Kalina 
przedstawiła opowieść „Jak to starzyk i starka downij zolyciyli”. Opo-
wieść tak spodobała się komisji oceniającej, że jej wykonawcom przy-
znała nagrodę Grand Prix. Jest to największe z dotychczasowych osią-
gnięć Kaliny, co daje zespołowi nie tylko powód do radości, ale i moty-
wację do dalszego działania. 

Czasami warto pojechać w inną stronę województwa , by zostać za-
uważonym i docenionym.

Danuta Gajdosz

NASZ KRAJOBRAZ 
W marcu Biblioteka Publiczna w Godowie ogłosiła konkurs poetyc-

ki dla mieszkańców gminy pt. Nasz krajobraz. Zadaniem uczestników 
było napisanie wiersza inspirowanego walorami lokalnego krajobra-
zu. W kategorii wiekowej powyżej 20 lat I miejsce zajęła Dorota Gu-
styn, II – Agnieszka Heliosz, a III – Ryszard Borek. Wyróżnienie w ka-
tegorii do lat 12 otrzymała Vanessa Zawada.

Adriana Piwońska

„POEZJA JEST MI PRZYDATNA, 
NA SZERSZE Z NIĄ  

WYPŁYWAM WODY”
2 kwietnia w Ośrodku Kultury w Godowie odbył się wieczór wspo-

mnień o księdzu profesorze Bernardzie Wodeckim – porywającym 
duchownym, płomiennym polemiście, autorze i tłumaczu wielu arty-
kułów naukowych i popularnonaukowych, a także książek z dziedziny 
biblistyki i misjologii. Spotkanie, połączone z prezentacją multimedial-
ną, prowadziła Władysława Bańczyk – redaktor miesięcznika „U nas”. 
Spotkanie to było efektem współpracy pomiędzy GCKSiT w Godowie 
a WDK Gorzyce.

A. Szwarc

ZŁOTY WAWRZYN 
Dużym sukcesem zakończył się udział uczniów skrzyszowskie-

go gimnazjum w XIII Powiatowym Przeglądzie Twórczości Literackiej 
Dzieci i Młodzieży „Złoty Wawrzyn” 2014. Zuzia Pająk z kl. 3A zaję-
ła II miejsce w kategorii proza, a Hubert Wolny z kl. 2C – II miejsce 
w kategorii poezja. Uroczyste podsumowanie konkursu dla szkół pod-
stawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, podczas któ-
rego ogłoszono nazwiska laureatów i wręczono nagrody, odbyło się 
w MOK-u w Pszowie. Młodzi literaci wzięli w nim udział wraz ze swoją 
polonistką – Marylą Marcol.

M. Marcol

oraz Żor-Roju, Baranowic, Rownia, a także zespół Niezapominajki z Ja-
strzębia-Szerokiej.

Maria Pańczyk-Pozdziej, propagatorka kultury śląskiej, podsumo-
wując konkurs, powiedziała: „To, co robią koła gospodyń, zespoły lu-
dowe, to najpiękniejsza rzecz, jaka się dzieje w dzisiejszych czasach. To 
dzięki Wam zachowują się piękne śląskie zwyczaje, tradycje i gwara”. 

W czasie spotkania przyznano również odznaczenie specjalne. Ze-
spół Druga Młodość, propagujący kulturę śląską w kraju i za granicą, 
otrzymał złotą odznakę „Zasłużony dla Województwa Śląskiego”.

Biuro Poselskie Posła Krzysztofa Gadowskiego

H. Klyszcz – pasjonat-ogrodnik

KWIATY I IGLAKI NA WIOSNĘ
O tym, że irysy lubią rosnąć w pełnym słońcu, a hosty przeciwnie – 

w cieniu, o bylinach, kwitnących krzewach, trawach i krokusach, a tak-
że wielu innych odmianach roślin ogrodowych opowiadał z fascyna-
cją Henryk Klyszcz w bibliotece w Godowie. Spotkanie rozpoczęło 
się fragmentem programu „Rok w ogrodzie”, w którym prezentowany 
był ogród Teresy i Henryka Klyszczów w Skrbeńsku. Gość opowiedział 
też o pielęgnacji swoich roślin, o problemach ze szkodnikami i innych 
aspektach utrzymania ogrodu. Można było obejrzeć katalogi kwiatów 
oraz zdjęcia z wystaw organizowanych przez ogrodnika-amatora z wiel-
kimi osiągnięciami. Spotkaniu towarzyszyła wystawa obrazów, które 
powstały w ramach Plenerowej Szkoły Małego Artysty, podczas wakacyj-
nych zajęć w roku 2013. Inspiracją dla młodych malarzy były kwiaty po-
chodzące właśnie z ogrodu pasjonata.

Katarzyna Holesz
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Zespół Kalina w Świętochłowicach

Laureaci i nagrodzone teksty
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sprawy samorządowe 3

W 28 dniu kWietnia 2014 roku odbyła się XLiii 
sesja rady Gminy GodóW. Podjęto uchWały 

W nastęPujących sPraWach:
•	Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej biblioteki 

Publicznej w Godowie za rok 2013.
•	Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego centrum 

kultury, sportu i turystyki w Godowie za rok 2013. 
Zgodnie z ustawą o rachunkowości roczne sprawozdania finansowe, 
między innymi instytucji kultury, podlegają zatwierdzeniu przez organ 
stanowiący.

•	Poparcia stanowiska regionalnych organizacji samorządowych 
– sygnatariuszy ogólnopolskiego Porozumienia organizacji 
samorządowych – w sprawie prezydenckiego projektu ustawy 
o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwo-
ju lokalnego i regionalnego oraz zmianie niektórych ustaw (pro-
jekt z 30 sierpnia 2013 r. – druk sejmowy nr 1699).
Prezydencki projekt ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorial-
nym…, zgłoszony do laski marszałkowskiej 30 sierpnia 2013 roku, wy-
wołuje w jednostkach samorządowych, zrzeszonych w Ogólnopolskim 
Porozumieniu Organizacji Samorządowych, szereg zasadniczych za-
strzeżeń oraz budzi silne kontrowersje. Śląski Związek Gmin i Powia-
tów zwrócił się z prośbą o poparcie powyższego stanowiska w drodze 
uchwały Rady Gminy.

•	regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Godów.
Podjęta uchwała jest uchwałą zmieniającą uchwałę nr XXV/189/12 
z dnia 29 października 2012 r. i jest następstwem badania legalności 
uchwały pod względem prawnym, które zobowiązuje Wójta Gminy Go-
dów do usunięcia z regulaminu zapisów ustawy dotyczących usuwania 
sopli i nawisów śniegowych z dachów budynków oraz zobowiązania 
właścicieli budynków do przeprowadzania deratyzacji.	

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

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

KWIECIEŃ 2014

•	Wprowadzenia zmian w uchwale nr XLi/321/14 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 realiza-
cję zadania „termomodernizacja budynku szkoły Podstawowej 
przy ul. szkolnej w Godowie ”.
Na podstawie podjętej uchwały Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zmianie uległa wysokość 
wnioskowanej pożyczki.

•	Zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w wysokości 
7.020 000 zł jest niezbędne w celu zapewnienia źródła finansowania za-
planowanych w budżecie gminy na 2014 rok wydatków inwestycyjnych 
stanowiących kwotę 13.501 622 zł.

•	Przekazania dotacji na dofinansowanie robót budowlanych 
przy drewnianym kościele pw. Świetej anny w Gołkowicach wpi-
sanym do rejestru zabytków.
W budżecie Gminy Godów na 2014 r. w Dziale 921, tj. Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego, została zarezerwowana kwota 50.000,00  zł 
na przebudowę i remont ogrodzenia i schodów przy kościele św. Anny 
w Gołkowicach, w związku z tym należało określić zasady udzielenia 
przedmiotowej dotacji.

•	Zaopiniowania propozycji planu aglomeracji jastrzębie-Zdrój.
W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wyznaczenia Aglo-
meracji Jastrzębie-Zdrój, w której Gmina Godów jest gminą współtworzą-
cą aglomerację, wymagana jest opinia w formie uchwały Rady Gminy.

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

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY GODÓW!

ELEKTRONICZNE 
ZNAKOWANIE PSÓW

Urząd	Gminy	Godów	nadal	prowadzi	bezpłatne	czipowanie	psów	
należących	do	mieszkańców	naszej	gminy.	Akcja	ta	prowadzona	jest	
przy	współpracy	z	Gabinetem	Weterynaryjnym	INTERVET	michała ka-
raska.	Mieszkańcy,	którzy	zdecydują	się	na	elektroniczne	oznakowa-
nie	swojego	pupila,	zostaną	częściowo	zwolnieni	z	opłaty	za	posiada-
nie	psa.	

Zainteresowani	 mogą	 składać	 wnioski	 w	 Referacie	 Inwestycji,	
Ochrony	Środowiska	i	Gospodarki	Komunalnej	Urzędu	Gminy	Godów	
pod	nr.	telefonu	32	476	50	65	wew.	15.

Warunkiem bezpłatnego oznakowania psa jest:

1.	wypełnienie	przez	właściciela	wniosku	o	wykonanie	zabiegu	elek-
tronicznego	oznakowania	psa;

2.	okazanie	 dowodu	 tożsamości	 potwierdzającego	 zameldowanie	
w	Gminie	Godów;

3.	okazanie	 aktualnego	 świadectwa	 szczepień	psa	przeciwko	wście-
kliźnie;

4.	niezaleganie	z	opłatą	od	posiadania	psa.

Po	zaczipowaniu	psa	dane	dotyczące	zwierzęcia	 i	 jego	właścicie-
la	są	wprowadzane	do	Międzynarodowej	Bazy	Danych	saFe-animaL	
www.safe-animal.eu	

Anna Brzemia

NABÓR DEKLARACJI
Urząd	Gminy	ogłasza	nabór	deklaracji	do	udziału	w	„Programie	

ograniczenia	niskiej	emisji	na	terenie	gminy	Godów”.	Zgodnie	z	Pro-
gramem	przewiduje	się	udzielenie	dotacji	celowej	na	realizację	zada-
nia	inwestycyjnego	z	zakresu	ochrony	środowiska,	polegającego	na:

a) wymianie kotła co;
b) montażu instalacji solarnej;
c) montażu ogniw fotowoltaicznych.

Warunkiem	przystąpienia	do	Programu	jest	złożenie	deklaracji	
według	wzoru	przyjętego	przez	Urząd	Gminy	Godów	do	30 czerw-
ca 2014 r.	Formularz	deklaracji	dostępny	będzie	w	Urzędzie	Gminy	
w	pokoju	nr	24	oraz	na	stronie	internetowej	Urzędu	–	www.godow.
pl.	Lista	rankingowa	sporządzona	będzie	według	daty	złożenia	pra-
widłowo	wypełnionej	deklaracji.	

nabór dekLaracji trWać będZie 
od 2 maja do 30 cZerWca 2014 roku
decyduje kolejność zgłoszeń!
Wnioski	przyjmowane	są	w	Biurze	Obsługi	Klienta	Urzędu	Gmi-

ny	Godów.
Zapraszamy	mieszkańców	 zainteresowanych	 udziałem	 w	 Pro-

gramie	do	zapoznania	 się	 z	Regulaminem	Programu	 (Uchwała	nr	
XXXIV/259/2013	Rady	Gminy	Godów	z	dnia	3	 czerwca	2013	 roku)	
i	 do	 składania	 deklaracji	 na	 wybrany	 wariant	 w	 Urzędzie	 Gminy	
w	Godowie	przy	ul.	1	Maja	53.

W	przypadku	pytań	prosimy	o	kontakt	telefoniczny	pod	nume-
rem	32	47	65	065	wew.	19	lub	15.

Grzegorz Kopiec
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KONKURS  
NA NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD
Jak	co	roku,w	tym	również	serdecznie	zapraszamy	mieszkańców	

gminy	do	udziału	w	tegorocznej	edycji	konkursu	„Gmina	Godów	–	
gminą	kwiatów	i	zieleni”.

Do	konkursu	mogą	się	zgłaszać	mieszkańcy,	którzy	chcą	zapre-
zentować	swoje	ogrody	i	obejścia	przydomowe.	Na	terenie	gminy	
jest	wiele	pięknych	ogrodów,	które	cieszą	oko	pieszych	 i	 rowero-
wych	turystów.	Ogrody	te	podnoszą	walory	estetyczne	naszego	re-
jonu.	Komisja	będzie	oceniała	zgłoszone	ogrody	zgodnie	z	regula-
minem.	Właściciele	trzech	najładniejszych	ogrodów	zostaną	nagro-
dzeni	na	dożynkach	gminnych,	a	 ich	ogrody	zostaną	zaprezento-
wane	na	łamach	gazetki	„Jesteśmy”.	

Anna Brzemia

reGuLamin konkursu 
„Gmina GodóW– Gminą kWiatóW i ZieLeni”

1.		Organizatorem	konkursu	jest	Samorząd	Gminy.
2.	Celem	konkursu	jest	poprawa	estetyki	naszej	gminy.
3.	W	 konkursie	 biorą	 udział	 zagrody	 przydomowe	 (bez	 ubiegłorocznych	

laureatów	konkursu),	których	właściciele	zgłoszą	swój	udział	w	termie	do	
31	maja	każdego	roku	u	sołtysa	lub	bezpośrednio	w	Urzędzie	Gminy	Go-
dów	–	Referat	Inwestycji,	Ochrony	Środowiska	i	Gospodarki	Komunalnej.

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

•	 przedstawiciel	 Komisji	 Mienia	 Komunalnego,	 Ochrony	 Środowiska	
i	Bezpieczeństwa	Publicznego,

•	 przedstawiciel	wyróżnionych	ogrodów	w	roku	poprzednim,	
•	 przedstawiciel	Urzędu	Gminy	Godów.

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

7.		Nagrody	za	wyróżnione	ogrody	to:
•	 700	zł	za	1.	miejsce,
•	 500	zł	za	2.	miejsce,
•	 300	zł	za	3.	miejsce.
Pozostali	uczestnicy	otrzymają	dyplom	za	udział	w	konkursie	oraz	upo-
minek.

8.	Wyżej	wymienione	kwoty	otrzymają	właściciele	nagrodzonych	posesji	
po	okazaniu	 rachunków	za	zakupione	rośliny	 lub	urządzenia	związane	
z	ogrodem	(piły,	kosiarki,	sekatory,	wykaszarki	itp.)	zgodnie	z	nazwą	i	in-
tencją	konkursu.

9.	 Nagrody	zostaną	wręczone	na	gminnych	dożynkach.

KRYTERIA OCENY
Komisja	konkursowa	w	trakcie	wizytacji	zagród	przy	dokonywaniu	oce-

ny	kierować	się	będzie	następującymi	kryteriami:
1.		Ogólne	wrażenie	wyglądu	obejścia;
2.	Różnorodność	gatunków	drzew	i	krzewów;
3.	 Różnorodność	kwiatów	ogrodowych	i	balkonowych;
4.	 Ekologia	i	zagospodarowanie	odpadów	w	gospodarstwie.

OCENA
1.	Wielkość	i	różnorodność	nasadzeń

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

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

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

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

6.	Ogólne	wrażenia	Komisji	 0-20	pkt

ZGłosZenia do udZiału W konkursie 
naLeży składać W terminie do końca maja br. 

u sołtysa Lub W urZędZie Gminy GodóW. 

ZAPRASZAMy	I	PROSIMy	O	LICZNy	UDZIAł	
W	KONKURSIE!

jEstEśmy nr 4 (104)

BIEG KRASNALA I JUNIORA
14 cZerWca 2014 

obiekt sPortoWy Lks „oLZa” GodóW
Gmina	 Godów	 zaprasza	 młodych	 biegaczy	 do	 wzięcia	 udziału	

w	„Biegu	Krasnala	i	Juniora”	14	czerwca	2014	r.	na	boisku	sportowym	
w	Godowie.		

Impreza	adresowana	jest	do	dzieci	w	wieku	przedszkolnym	–	rocz-
nik	2007	i	młodszych	oraz	w	wieku	szkolnym	–	roczniki	2003-2006.	

Uczestników	mogą	zgłaszać	rodzice	lub	opiekunowie	prawni.
Zapisu	uczestnika	należy	dokonać	na	karcie	zgłoszeniowej	dostęp-

nej	w	szkołach	i	przedszkolach	na	terenie	gminy	oraz	w	Urzędzie	Gmi-
ny	Godów.

WSZYSTKICh ChęTNYCh SERDECZNIE ZAPRASZAmY!!!
LICZBA mIEJSC OGRANICZONA.

reGuLamin ZaWodóW bieGoWych dLa dZieci – „bieG 
krasnaLa i juniora”

i ceL imPreZy
Celem	zawodów	jest	popularyzacja	biegania	wśród	dzieci	oraz	rodzin-
nej	 rekreacji,	 a	 także	upowszechnienie	 sportu	 jako	 formy	 czynnego	
wypoczynku.	
ii ucZestnicy
Zawody	adresowane	 są	do	dzieci	w	wieku	przedszkolnym	–	 rocznik	
2007	i	młodsi	oraz	starszych	–	roczniki	2003–2006.
iii termin i miejsce
Zawody	odbędą	się	14	czerwca	2014	r.	o	godzinie	9:00	na	boisku	spor-
towym	 LKS	 „OLZA”	 Godów	 (obiekt	 sportowy	 przy	 Urzędzie	 Gminy	
w	Godowie).	
W	dniu	zawodów	do	godziny	8:30	wydawane	będą	numery	startowe	
dla	uczestników.	
iV trasa i dystans
Bieg	Juniora	–	obowiązuje	podział	na	roczniki	oraz	na	kategorię	chłop-
ców	i	dziewczynek:	

	–dystans	dla	roczników	2003	–	2004	wynosi	400	m,
	–dystans	dla	roczników	2005	–	2006	wynosi	200	m.

Bieg	Krasnala	–	obowiązuje	podział	na	roczniki:
	–dystans	dla	roczników	2007	–	2008	wynosi	100	m,
	–dystans	dla	roczników	2009	i	młodszych	wynosi	50	m.

Juniorzy	 pobiegną	 bieżnią	 o	 nawierzchni	 tartanowej,	 natomiast	 dla	
Krasnali	trasa	wyznaczona	będzie	na	płycie	boiska.
V Warunki ucZestnictWa
Dzieci	 chętne	do	wzięcia	 udziału	w	 zawodach	 zgłaszają	 rodzice	 lub	
opiekunowie	prawni.	
Zapisy	 uczestników	 na	 kartach	 zgłoszeniowych	 prowadzone	 będą	
w	przedszkolach	i	szkołach	na	terenie	gminy	oraz	w	Urzędzie	Gminy	
Godów.
W	dniu	zawodów	zgłoszenia	przyjmowane	będą	do	godziny	8:30.	
Liczba	uczestników	jest	ograniczona	–	do	zawodów	zostanie	dopusz-
czonych	pierwszych	120	zawodników.
Vi naGrody
Dla	 wszystkich	 dzieci	 uczestniczących	 w	 zawodach	 organizatorzy	
przewidzieli	upominki	oraz	puchary	dla	zwycięzców.
Vii PostanoWienia końcoWe
Biegi	 odbędą	 się	 bez	względu	 na	warunki	 atmosferyczne.	 Zalecane	
jest	posiadanie	 stroju	 i	 obuwia	 sportowego	dostosowanego	do	wa-
runków	atmosferycznych	i	do	nawierzchni	trasy	biegowej.	

Beata Wala
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MUZYCZNE INSPIRACJE
Muzyka jest w mojej duszy
Słyszę ją
Każdego dnia i każdej nocy
To jedyna rzecz w moich myślach
Muzyka ma kontrolę
I nigdy nie dam jej odejść (...) 

„Play my music” z rep. Jonas Brothers 

PLay my music – cZyLi koncert FinałoWy 
W GołkoWiach

Projekt	Rozśpiewane	LGD	–	„Muzyka	łączy	Morawskie	Wrota,	czyli	
warsztaty	wokalne	dla	mieszkańców	Morawskich	Wrót”	zakończył	się	
sukcesem.	Młodzi	 artyści,	 których	połączyła	wspólna	pasja	 –	 śpiew-	
pokazali,	na	co	 ich	 stać.	Oni	nie	 spędzają	całych	dni	na	nicnierobie-
niu,	nie	marnują	czasu.	Mają	coś,	co	kochają,	 co	przynosi	 im	radość,	
chcą	 się	 rozwijać.	 Trzeba	 tylko	 trochę	pomóc.	Właśnie	 taką	pomocą	
dla	młodzieży	uzdolnionej	wokalnie	były	warsztaty.	Odbywały	się	one	
w	Ośrodku	Kultury	w	Gołkowicach	przez	pół	roku.	Prowadziła	je	kata-
rzyna danek –	instrumentalistka	i	wokalistka,	która	ma	za	sobą	wie-
le	występów	i	sukcesów.	Teraz	swoje	doświadczenia	i	miłość	do	śpie-
wania	mogła	przekazać	młodszym	od	siebie.	Ponadto	młodzi	wokali-
ści	uczestniczyli	w	warsztatach	aktorskich	pod	okiem Patryka stro-
jewskiego.	Zajęcia	te	na	pewno	pomogły	 im	odnaleźć	się	na	scenie	
przed	publicznością.

Efektów	jesienno-zimowych	spotkań	ze	śpiewem	można	było	wy-
słuchać	28	marca	na	 scenie	gołkowickiego	ośrodka	kultury	podczas	
koncertu	finałowego.	Publiczność	nie	zawiodła,	przyszło	wiele	koleża-
nek	i	wielu	kolegów	młodych	artystów,	ich	rodziny,	mieszkańcy	oko-
licznych	miejscowości.	Różnorodny	repertuar	wybrała	sama	młodzież:	
piosenki	szybkie	i	wolne,	starsze	i	nowsze,	polskie	i	zagraniczne,	wpro-
wadzające	w	nastrój	zadumy,	wywołujące	niepokój	czy	wręcz	zaraża-
jące	młodzieńczym	optymizmem	 i	 radością	 życia.	Wszystkie	 zaśpie-
wane	z	prawdziwym	zaangażowaniem	przez	utalentowanych	wokali-
stów.	Młodzież	nie	bała	się	sięgnąć	po	naprawdę	trudne	utwory	arty-
stów,	takich	jak	Adele	czy	Elton	John.	

Na	 okoliczność	 koncertu	 specjalnie	 zaaranżowana	 została	 sce-
na	w	gołkowickim	ośrodku	kultury,	dzięki	czemu	światła	i	efekty	sce-
niczne	doskonale	współgrały	z	poszczególnymi	melodiami.	Znakomi-
te	występy	zakończyło	żywiołowe	wykonanie	piosenki	It’s	my	life.	Pu-
bliczność	była	zachwycona	i	oklaskiwała	wykonawców	na	stojąco,	ro-
dzice	byli	dumni	ze	swoich	utalentowanych	dzieci,	a	twarze	młodych	
artystów	promieniały	ze	szczęścia.	Czegóż	trzeba	więcej...?

Po	koncercie	wszyscy	widzowie	i	wykonawcy	zostali	zaproszeni	na	
bankiet.	Tam	w	swobodnych	rozmowach	często	padało	zdanie	„Pro-
simy	o	więcej...”.	No	właśnie	–	prosimy	–	śpiewajcie,	zarażajcie	innych	
swoją	radością	 i	energią.	Niech	Morawskie	Wrota	pozostaną	rozśpie-
wane!

Oto	piosenki	wykonywane	podczas	koncertu:
•	Everything has changed	 (Ed	 Sheeran	 i	 Taylor	 Swift)	 śpiewali	emilia 

szczypka	i	Patryk szczepanik,
•	Your song (Elton	John)	śpiewała	alina kuczak,
•	1000 metrów nad ziemią	(Mrozu)	śpiewała	jessica Wawrzyczny,
•	Szukaj mnie	 (Edyta	 Geppert,	 z	 filmu	 Kogel-mogel)	 śpiewała	 aneta 

Grabiec,
•	You’re the one that I want	 (John	Travolta	 i	Olivia	Newton-John,	z	fil-
mu	Grease)	śpiewały	emilia karasek,	Paulina kaźmierczak,	karo-
lina kurkowska,

•	Only hope (Mandy	Moore,	 z	filmu	Szkoła uczuć),	Time of my life	 (Bill	
Medley	 i	 Jennifer	Warnes,	 z	 filmu	Dirty dancing)	 śpiewali	Wioletta 
Wija	i	Patryk	Szczepanik,

•	Play my music (Jonas	Brothers,	z	filmu Camp Rock)	śpiewała	Paulina	
Kaźmierczak,

•	Someone like you (Adele)	śpiewała	Karolina	Kurkowska,
•	Zombie	(Cranberries)	śpiewała	izabela Palik,

•	Show must go on	(Queen)	śpiewała	Wioletta	Wija,
•	Radioacive	(Imagine	Dragons)	śpiewała	natalia oślizło,
•	Syberiada	(Anna	Wyszkoni	i	Piotr	Cugowski,	z	filmu	Syberiada polska)	
śpiewała	Zuzanna długi,

•	Eye of the tiger (Survivor)	śpiewała	emilia szczypka,
•	 I see fire	(Ed	Sheeran,	z	filmu	hobbit. Pustkowie Smauga)	śpiewała	Emi-
lia	Karasek,

•	 It’s my life	(Bon	Jovi)	śpiewały	Paulina	Kaźmierczak	i	Wioletta	Wija.

małgorzata musińska

Wniosek	projektowy	–	Rozśpiewane	LGD,	czyli	„Muzyka	łączy	Mo-
rawskie	Wrota,	czyli	warsztaty	wokalne	dla	mieszkańców	Morawskich	
Wrót”	został	wybrany	przez	Lokalną	Grupę	Działania	Morawskie	Wro-
ta	z	siedzibą	w	Gorzycach	i	jest	realizowany	w	ramach	działania	413	–	
Wdrażanie	lokalnych	strategii	rozwoju	dla	małych	projektów	objętego	
Programem	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	na	lata	2007-2013.	

Spotkanie z poetką K. Łatką

NIESKOŃCZONOŚĆ 
SŁÓW...

24	kwietnia	br.	Gminna	Biblioteka	Publiczna	w	ramach	Spotkań lu-
dzi z pasją	gościła	poetkę	katarzynę łatkę,	która	promowała	swój	to-
mik	wierszy.

Pani	Kasia,	mieszkanka	Skrzyszowa,	to	na	co	dzień	pracująca	mat-
ka	i	żona.	Jednak	rano,	kiedy	wszyscy	domownicy	jeszcze	śpią,	tworzy	
wiersze,	a	także	bajki	dla	dzieci.	W	młodości	pisała	do	szuflady,	szuka-
jąc	inspiracji	w	wojennych	opowieściach	babci	oraz	w	muzyce,	która	
w	domu	rodzinnym	otaczała	ją	dosłownie	wszędzie.	Obecnie	poezja	
jest	receptą	na	codzienność,	a	swoje	wiersze	dedykuje	głównie	kobie-
tom.	Natchnienia	szuka	w	relacjach	z	napotykanymi	ludźmi,	ale	przede	
wszystkim	w	poezji	Marii	Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.	W	2012	r.	uka-
zał	się	tomik	jej	poezji	pt.	W zakamarkach twoich dłoni,	którego	tytuł	
nawiązuje	do	wiersza	będącego	bardzo	szczególnym	dla	autorki.	Do-
tychczas	swoje	pojedyncze	wiersze	publikowała	w	magazynie	„Inte-
gracja”,	w	miesięczniku	skrzyszowskiej	parafii	pt.	„U	Świętego	Micha-
ła”	oraz	w	Internecie.

Prowadząca	 spotkanie	 agnieszka kruczek,	 przyjaciółka	 i	 dobry	
duch	poetki,	określiła	ją	jako	osobę	posiadającą	niezwykły	dar	łącze-
nia	słów	w	sploty,	które	oddają	sedno.	Jej	wiersze	są	proste	a	zarazem	
głębokie,	każdy	znajdzie	w	nich	coś	dla	siebie.	Od	nostalgicznych,	ży-
ciowych,	po	wesołe	i	żartobliwe	wierszyki	czy	bajki	dla	dzieci.

Zapraszamy	do	obejrzenia	relacji	ze	spotkania,	którą	przygotowała	
młodzież	uczestnicząca	w	bibliotecznym	projekcie	TV	Godów:

http://www.youtube.com/watch?v=yA2salpliCQ

Adriana Piwońska
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GIMNAZJUM
GOŁKOWICE NIECODZIENNA 

LEKCJA ASTRONOMII 
I MATEMATYKI

W	pierwszym	dniu	astronomicznej	wiosny,	20	marca,	klasy	pierw-
sze	Gimnazjum	w	Gołkowicach	brały	udział	w	wycieczce	do	Chorzo-
wa.	Jednym	z	punktów	wyjazdu	było	odwiedzenie	Planetarium	im.	Mi-
kołaja	Kopernika,	gdzie	uczniowie	uczestniczyli	w	dwugodzinnej	lekcji	
„O	zaćmieniach	i	nie	tylko”	.	Na	półkulistym	ekranie	obserwowali	ruch	
gwiazd	i	innych	ciał	niebieskich	po	orbicie	nieba,	poznali	elementy	sfe-
ry	niebieskiej,	gwiazdozbiory	 zarówno	półkuli	północnej,	 jak	 i	połu-
dniowej.	Prowadzący	ciekawie	opowiadał,	jak	zmienia	się	niebo	pod-
czas	pór	roku,	wyjaśnił	zjawisko	przypadającej	tego	dnia	równonocy	
wiosennej.	W	drugiej	części	seansu	uczniom	przybliżono	zjawisko	za-
ćmienia	Księżyca	i	Słońca.

Kolejnym	punktem	wycieczki	było	 zwiedzenie	 interaktywnej	wy-
stawy	„Matematyka	dla	każdego”	w	sali	wystaw	Kapelusz	znajdującej	
się	na	 terenie	Parku	Śląskiego.	Organizatorami	wystawy	w	Polsce	 są	
Goethe-Institut	oraz	Park	Śląski.	Ekspozycja	składa	się	z	20	stanowisk	
z	 łamigłówkami	i	eksperymentami,	poświęconych	różnym	zagadnie-
niom	 matematycznym.	 Uczniowie	 mogli	 łamać	 szyfry,	 obserwowa-
li	wyścig	 kul	 po	 różnych	 torach,	 poznawali	 zasady	 twierdzenia	 Pita-
gorasa,	tworzyli	olbrzymie	bańki	mydlane.	Z	pasją	wznosili	most	oraz	
budowali	wielościany	z	klocków	o	nieregularnych	kształtach.	Wysta-
wa	pokazała,	w	 jaki	sposób	można	bawiąc	się	zrozumieć	matematy-
kę	oraz	udowodniła,	że	oblicze	„królowej	nauk”	wcale	nie	musi	być	su-
rowe.	

henryka mitko

Matematyka wciąga
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W objęciach królowej nauk
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UCZNIOWIE W GODOWIE 
POMAGAJĄ PSZCZOŁOM

Uczniowie	zaangażowali	się	w	projekt	edukacyjny	„Z kujawskim 
Pomagamy Pszczołom”,	 którego	 celem	 jest	 zmiana	 postaw	 spo-
łeczeństwa	 i	 promocja	 pozytywnych	 działań	 związanych	 z	 ochro-
ną	przyrody,	w	szczególności	ochroną	pszczół,	których	znaczenie	dla	
człowieka	 i	środowiska	naturalnego	jest	kluczowe.	W	ramach	podję-
tych	w	tym	projekcie	działań	uczniowie	klasy	piątej	spotkali	się	w	Ja-
strzębiu-Zdroju	z	pszczelarzem,	który	nie	tylko	przedstawił	im	budo-
wę	ula	i	opowiedział	o	tym,	jak	należy	obchodzić	się	z	tymi	pożytecz-
nymi	 zwierzętami,	 ale	 również	 przedstawił	 korzyści,	 jakie	 pracowite	
pszczoły	dają	naturalnemu	środowisku.	Odwiedzili	 także	 jastrzębską	
oczyszczalnię	 ścieków,	 która	poprzez	 swoje	działania	przyczynia	 się	
do	 stwarzania	 środowiska	przyjaznego	pszczołom.	 Ponadto	ucznio-
wie	wraz	z	nauczycielami	obchodzili	dzień ochrony Pszczoły.	W	tym	
dniu	wszyscy	przyszli	do	szkoły	ubrani	na	żółto	lub	czarno,	by	zwró-
cić	uwagę	na	to,	jak	ważne	w	życiu	całego	świata	są	te	niezwykłe	stwo-
rzenia.	Ale	to	nie	koniec	działań	w	ramach	tego	projektu.	W	czerwcu,	
tym	razem	w	mury	godowskiej	placówki,	zawita	pszczelarz,	z	którym	
wspólnie	przyjrzymy	się	pszczołom	goszczącym	w	otaczających	szko-
łę	lipach.

Justyna Chrzan

ZSP GODÓW

jEstEśmy nr 4 (104)

ZAJĘCIA WIELKANOCNE 
W PRZEDSZKOLU

10	kwietnia	dzieci	w	grupie	„Słoneczka”	uczestniczyły	w	zajęciach	
plastycznych	zorganizowanych	z	udziałem	lokalnej	artystki	michaliny 
Zozworek-dziwoki.	Dzięki	jej	pomysłowości		przedszkolaki	wykonały	
śliczne	wielkanocne	baranki,	które	z	pewnością	stały	się	ozdobą	świą-
tecznych	 stołów.	 Wesołemu	 nastrojowi	 towarzyszyło	 wspólne	 śpie-
wanie		piosenek,	które	umilały	czas	pracy.	Dzieci	w	podziękowaniu	za	
wspaniałą	zabawę	wręczyły	Gościowi	pamiątkowy	dyplom,	a	Pani	Mi-
chalina	obiecała,	że	za	rok	chętnie	ponowi	wizytę	w	przedszkolu.

małgorzata Krzystała

PP GODÓW
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M. Zozworek-Dziwoki wśród przedszkolaków
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Szkoła
Prawidłowego odżywiania

Dla osób zainteresowanych odchudzaniem 
w grupie wsparcia połączonym z treningiem ruchowym.

Grupa inspiruje, motywuje i podnosi samoocenę.

Spotkanie organizacyjne:

14.05.2014 r. godz.18:00
w gminnym Centrum kultury, Sportu i Turystyki w godowie

Podczas spotkania odbędzie się
diagnostyczne badanie składu ciała.

Organizatorzy spotkania:

Centrum wellness,
Profilaktyka zdrowia i Promocja zdrowia Stylu życia; 

ul. Powstańców Śl. 3 rybnik, tel. 600-271-173

KIDSMART 
W PRZEDSZKOLU

W	lutym	2014	r.	firma	IMB	Polska	Sp.	z	o.o.	we	współpracy	z	Urzę-
dem	 Marszałkowskim	 Województwa	 Śląskiego	 ogłosiła	 nabór	 do	
Programu	 Nauczania	 Przedszkolnego	 KidSmart.	 Warunkiem	 udziału	
w	programie	było	m.	in.	przedstawienie	indywidualnej	koncepcji	w	za-
kresie	stymulowania	rozwoju	dzieci	w	tematyce	nowych	technologii.	
Formularz	 zgłoszeniowy	 gołkowickiego	 przedszkola	 otrzymał	 pozy-
tywną	ocenę,	dzięki	czemu	znalazło	się	w	gronie	27	placówek,	którym	
Firma	IBM	przekazała	nieodpłatnie	sprzęt	komputerowy.

Nowoczesny	Zestaw	Komputerowy	young	Explorer,	zaprojektowa-
ny	specjalnie	dla	najmłodszych	użytkowników,	dotarł	już	do	Gołkowic.	
Zestaw	obejmuje	komputer	w	kolorowej,	bezpiecznej	dla	dzieci	obu-
dowie,	monitor,	drukarkę,	dwie	myszy	optyczne,	rozdzielacz,	głośnik	
komputerowy,	dwa	zestawy	słuchawkowe	z	mikrofonami	oraz	specja-
listyczne	oprogramowanie	edukacyjne.

Wykorzystywanie	Programu	KidSmart	w	codziennej	pracy	dydak-
tycznej	 pozwoli	 nauczycielom	 wzbogacić	 proces	 dydaktyczno-po-
znawczy,	a	dzieciom	–	oprócz	ogromnej	radości	–	zdobyć	ciekawe	i	po-
zytywne	doświadczenia.	Zestaw	KidSmart	pozwoli	na	innowacyjną	re-
alizację	podstawy	programowej,	m.in.	w	zakresie	 logicznego	myśle-
nia,	muzyki,	pojęć	czasu	 i	przestrzeni.	Proponowane	zabawy	eduka-
cyjne	pomogą	dzieciom	odkrywać	tajemnice	nauki,	ćwiczyć	umiejęt-
ności	systematyzowania,	obserwacji,	przewidywania	i	konstruowania.	
Jako	nieoceniona	pomoc	dydaktyczna	zostanie	również	wykorzysta-
ny	do	pracy	indywidualnej	z	dziećmi	o	specjalnych	potrzebach	eduka-
cyjnych.	Ponadto	poprzez	udział	w	programie	dzieci	z	gołkowickiego	
przedszkola	już	we	wczesnych	latach	będą	uczyć	się,	jak	mądrze	korzy-
stać	z	komputera	oraz	kształtować	umiejętność	korzystania	z	najnow-
szych	technologii	w	nauce	i	codziennym	życiu.

marzena hejmej
Anna Oślizło

Przedszkolaki z KidSmartem
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KWIECIEŃ 2014

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA
9	kwietnia	w	Ośrodku	Kultury	w	Skrzyszowie	odbył	się	wyjątkowy	

koncert	zespołu	PODBUCZANKI.	Był	on	uwieńczeniem	projektu	„Oca-
lić	 od	 zapomnienia	 –	 nagranie	 płyty	 CD	 z	muzyką	 regionalną”.	 Pro-
jekt	 został	dofinansowany	ze	 środków	Unii	 Europejskiej	przy	współ-
pracy	ze	Stowarzyszeniem	Lokalna	Grupa	Działania	Morawskie	Wrota.	
W	wyniku	projektu	powstała	płyta	kompaktowa	zawierająca	18	pieśni	
śląskich.	Płyta	została	nagrana	w	profesjonalnym	studiu	i	wydana	na-
kładem	500	sztuk.	W	ramach	projektu	odbyły	się	trzy	koncerty	zespo-
łu	promujące	nową	płytę	„Ocalić	od	zapomnienia”.	Pierwszy	właśnie	
w	 skrzyszowskim	Ośrodku	Kultury,	 na	 którym	dodatkowo	gościnnie	
wystąpił	nowy	zespół	OK	Skrzyszów	SPOKOBABKI.	Koncert	poprowa-
dził	eugeniusz tomas.	Kolejne	koncerty	odbyły	się12	kwietnia	w	Wiej-
skim	Ośrodku	Kultury	w	Czyżowicach	oraz	13	kwietnia	w	Centrum	Kul-
tury	w	Tworkowie.	Zespół	we	wszystkich	miejscach	był	ciepło	przyj-
mowany	i	nagradzany	gromkimi	brawami.

Powstała	 płyta	 z	 pewnością	 przyczyni	 się	 do	 ocalenia	 od	 zapo-
mnienia	znanych	i	lubianych	przyśpiewek	z	naszego	regionu,	a	jej	słu-
chanie	umili	 czas	niejednej	 śląskiej	 rodzinie.	Warto	dodać,	że	zespół	
PODBUCZANKI	w	tym	roku	obchodzi	20	–	lecie	swojej	działalności	i	na-
grana	płyta	pięknie	wpisuje	się	w	obchody	jego	jubileuszu.

Płyty	zespołu	Podbuczanki	 „Ocalić	od	zapomnienia”	dostępne	są	
w	Ośrodkach	Kultury	w	Skrzyszowie	i	w	Gołkowicach.

Paweł Sobik

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE
Biblioteka	w	Godowie	gorąco	zaprasza	do	udziału	w	spotkaniu	au-

torskim	z	Olgą	Rudnicką,	pisarką	młodego	pokolenia,	nazywaną	drugą	
Joanną	Chmielewską,	autorką	powieści	kryminalnych.	Spotkanie	od-
będzie	się	14	maja	o	godzinie	19.00	w	siedzibie	biblioteki	w	Godowie.	
Udział	w	spotkaniu	jest	bezpłatny.

Bożena holesz

W	dniach	13-14	czerwca	2014	r.	
na	kompleksie	sportowo	–	rekreacyjnym	w	Godowie	odbędą	się

DNI GMINY
GODÓW

W	programie	imprezy:
13 czerwca :
–	zawody	lekkoatletyczne	dla	młodzieży,
–	Turniej	Tenisa	Stołowego	o	Puchar	Wójta	Gminy	Godów.

14 czerwca:
–	Festiwal	Biegowy	–	od	godz.	8:00	 (bieg	główny,	bieg	na	milę,	
nordic	walking),

–	Bieg	Krasnala	i	Juniora	–	od	godz.	9:00
–	Turniej	Plażowej	Piłki	Siatkowej	–	od	godz.	8:00,
–	Festyn	–	od	godz.	17:30;
widowisko	dla	dzieci	„Nie	do	wiary	to	klaun	Hary”	–	godz.	17:30,
koncert	zespołu	Drenkrom	–	godz.	18:30,
koncert	gwiazdy	wieczoru	–	zespołu	łZy	–	godz.	20:00.
Ponadto:

–	stanowisko	do	malowania	twarzy	–	4	godziny,
–	obdarowywanie	zwierzakami	z	balonów	–	4	godziny,
–	poczęstunek	wszystkich	dzieci	darmową	watą	cukrową,	
–	duża	zjeżdżalnia	o	wys.	6	m	za	darmo	–	5	godzin
			oraz	wiele	innych	atrakcji.

Szczegółowy	program	zostanie	umieszczony	na	tablicach	ogło-
szeń	oraz	na	stronie	www.godow.pl
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KOŃCÓWKA SKATERÓW
Od	wielu	lat	dwa	nasze	kluby	skaterów	organizują	swoje	Grand	Prix,	

które	mają	 zakończenie	 przed	 świętami	wielkanocnymi.	 Trwają	 one	
od	października	do	kwietnia	na	spotkaniach	jeden	raz	w	tygodniu.	Do	
końcowej	klasyfikacji	zalicza	się	20	najlepszych	dla	danego	zawodni-
ka.	Oto	dziesiątki	najlepszych.

Grand PriX GołkoWic
	 1.	Lesław	 Uryga	 WOK	Gołkowice	 42	748	pkt
	 2.	Henryk	 Pawera	 WOK	Gołkowice	 42	507	pkt
	 3.	Krzysztof	 Taczała	 WOK	Gołkowice	 41	166	pkt
	 4.	Eugeniusz	 Wojaczek	 WOK	Skrzyszów	 41	082	pkt
	 5.	 Ireneusz	 Grobelny	 WOK	Gołkowice	 40	974	pkt
	 6.	Władysław	 Chrobok	 WOK	Gołkowice	 39	976	pkt
	 7.	Waldemar	 Wojtczyk	 1	Maja	Wodzisław	 39	953	pkt
	 8.	 Jarosław	 Grobelny	 WOK	Gołkowice	 36	233	pkt
	 9.	Witold	 Tatarczyk	 WOK		Skrzyszów	 36	060	pkt
	 10.	Paweł	 Grobelny	 WOK	Gołkowice	 33	025	pkt

W	całym	cyklu	wzięło	udział	22	skaterów.	Nagrody	wręczał	henryk 
Pawera,	prezes	gołkowickich	skaterów.

Grand PriX skrZysZoWa
	 1.	Stanisław	 Durczok	 WOK	Skrzyszów	 48	068	pkt
	 2.	Bolesław	 Gajda	 Forteca	Świerklany	 45	655	pkt
	 3.	Bronisław	 Polnik	 WOK	Skrzyszów	 43	212	pkt
	 4.	 Józef	 Pacula	 Jubilat	Jastrzębie-Zdrój	 42	372	pkt
	 5.	Waldemar	 Wojtczyk	 1	Maja	Wodzisław	 41	211	pkt
	 6.	Witold	 Tatarczyk	 WOK	Skrzyszów	 40	370	pkt
	 7.	Bronisław	 Mucha	 WOK	Skrzyszów	 39	436	pkt
	 8.	Edward	 Dutkiewicz	 WOK	Gołkowice	 39	343	pkt
	 9.	Lesław	 Uryga	 WOK	Gołkowice	 39	252	pkt
	 10.	Eugeniusz	 Wojaczek	 WOK	Skrzyszów	 39	003	pkt

W	całym	cyklu	wzięło	udział	30	skaterów,a	nagrody	wręczał	Paweł 
sobik,	kierownik	OK	Skrzyszów,	w	asyście	stanisława durczoka,	pre-
zesa	skrzyszowskich	skaterów.

B.O.

TENISIŚCI 
ZAKOŃCZYLI SEZON

Tenisiści	 stołowi	Gwiazdy	 Skrzyszów	 zakończyli	 sezon	 2013/2014.	
O	ile	w	poprzednich	sezonach	drużyna	walczyła	o	utrzymanie	się,	to	
w	tym	roku	było	bardzo	spokojnie.	I	choć	nie	we	wszystkich	meczach	
grali	w	optymalnym	składzie,	to	na	koniec	zjęli	10.	miejsce.

W	2.	rundzie	drużyna	Gwiazdy	uzyskała	wyniki:

1. OrZEŁ II KOZy 4:6 GWIAZDA SKrZySZÓW
(Jabłoński 2,5, Balawajder 1,5, Oślizło, Stebel po 1)

2. LKS II rÓJ 2:8 GWIAZDA SKrZySZÓW
(Jabłoński, Balawajder po 2,5, Oślizło, Stebel po 1,5)

3. GWIAZDA SKrZySZÓW 9:1 JKTS JASTrZębIE
(Jabłoński, Balawajder, Oślizło po 2,5, Stebel 1,5)

4. WIChEr WILChWy 6:4 GWIAZDA SKrZySZÓW
(Jabłoński 2,5, Balawajder 1,5)

5. OGNIWO rOGOźNA 6:4  GWIAZDA SKrZySZÓW
(Jabłoński 2,5, Balawajder 1,5)

6. GWIAZDA SKrZySZÓW 7:3  KTS II LęDZINy
(Jabłoński 2,5, Oślizło 2, Balawajder 1,5, Stebel 1)

7. UKS PSZÓW 5:5  WIAZDA SKrZySZÓW
(Jabłoński 2, Balawajder, Oślizło, Stebel po 1)

B.O.

DBAJ O STAWY, BO INACZEJ 
DADZĄ CI W KOŚĆ

Kiedyś	 problemy	 ze	 stawami	 były	 znamienne	 przede	 wszystkim	
dla	wieku	starszego.	Naukowcy	biją	jednak	na	alarm,	że	w	dzisiejszych	
czasach	coraz	częściej	dotyczą	one	młodych	osób.	Przyczyny	–	to	sie-
dzący	tryb	życia,	utrwalane	przez	lata	wady	postawy,	a	także	niewła-
ściwe	nawyki	żywieniowe.	Dopiero	obrzęki	i	zmniejszenie	sprawności	
mobilizuje	nas	do	działania,	tzn.	stosowania	leków	przeciwbólowych	
i	przeciwzapalnych.	Nie	będziemy	jednak	do	tego	zmuszeni,	jeżeli	od-
powiednio	 wcześniej	 zadbamy	 o	 kondycję	 naszych	 stawów.	W	 tym	
celu	należy	zwiększyć	spożywanie	kwasów	omega	3	 (tłuste	morskie	
ryby,	oleje	roślinne).	Także	aktywność	fizyczna	uznawana	jest	za	jedną	
z	 podstawowych	metod	 pozwalających	 na	 utrzymanie	 prawidłowej	
ruchliwości	 stawów.	 Ruch	wpływa	 pozytywnie	 na	wydzielanie	mazi	
stawowej	oraz	 jej	 rozprowadzenie	w	obrębie	stawu.	Usprawnia	 jego	
ukrwienie	i	odżywianie.	

Zbigniew marszałkowski

SZKÓŁKA PIŁKARSKA 
W KROSTOSZOWICACH

Szkółka	piłkarska	WINNERS	została	założona	w	2014	r.	przez	trene-
rów	łukasza szymańskiego	i Piotra łyczkę,	współpracując	w	pierw-
szych	miesiącach	 z	 klubem	sportowym	 INTER	Krostoszowice.	Celem	
szkółki	 jest	 szkolenie	dzieci	oparte	na	nowoczesnych	metodach	 tre-
ningowych	oraz	metodologii	Polish	Soccer	Skills.	Niezależnie	od	tego,	
czy	dane	dziecko	zostanie	bardzo	dobrym,	dobrym	czy	przeciętnym	
piłkarzem,	warto	zapewnić	mu	odpowiedni	rozwój	fizyczny.	Dlatego	
zadaniem	szkółki	 jest	przygotowanie	odpowiedniego	programu	do-
stosowanego	do	wieku	dziecka.

Szkółka	zapewnia:

	– trening	techniki	piłkarskiej;
	– trening	motoryczny	 (w	 tym	 trening	 funkcjonalny	 i	 sensomoto-
ryczny);
	– trening	taktyczny	(w	tym	analiza	video);
	–wiedzę	z	zakresu	diety	i	regeneracji;
	– intensywność	ćwiczeń	uzależnioną	od	wieku;
	– trening	stabilizacyjny	i	korekcyjny.

Do	powstałej	szkółki	prowadzony	jest	ciągły	nabór	nowych	zawod-
ników	z	roczników	2005	i	2006	oraz	2007	i	2008.	Z	pewnością	powsta-
ną	nowe	grupy	treningowe,	jednak	ich	liczebność	nie	będzie	przewyż-
szała	 20	dzieci	w	grupie.	Oczywiście,	 dalej	 będzie	 obecnych	dwóch	
trenerów	na	jedną	grupę	treningową,	aby	zapewnić	dzieciom	jak	naj-
lepszy	rozwój	i	poświęcić	im	jak	najwięcej	uwagi.	

Więcej	informacji	można	odnaleźć	na	stronie	szkółki
www.intersoccer.futbolowo.pl

Odnajdziesz	nas	również	na	Facebook
https://www.facebook.com/ukswinners

ZAPRASZAMy!!!
marcin Piwoński
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Rocznik 2007 i 2008
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PLAN IMPREZ GCKSIT 
W GODOWIE – MAJ, CZERWIEC

DATA IMPrEZA MIEJSCE
maj Wystawa rzeźbiarsko-malarska Gołkowice
maj Wystawa rzeźbiarsko-malarska Czyżowice
15 maja Biegi między Pomnikami Godów

24 maja Festyn majowy-Duet Karo z TV Silesia,
DJ Krysiek Godów – muszla koncertowa

5 czerwca Przegląd zespołów tanecznych Skrzyszów
7 czerwca rowerowy rajd rodzinny Godów
7 czerwca Impreza e-Godow Godów
7-8 czerwca Wystawa kwiatów Gołkowice
10 czerwca Mecz o Puchar Wójta Gołkowice
13 czerwca Zawody lekkoatletyczne Godów
14 czerwca Dni Gminy Godów- Zespół Łzy Godów – muszla koncertowa
15 czerwca Dni Gminy Godów Godów – muszla koncertowa
28 czerwca Koncert rockowy-Coria, roog, Walfad Godów – muszla koncertowa
28 czerwca Turniej piłkarski- juniorzy Skrbeńsko
29 czerwca Impreza plenerowa Skrzyszów

A. Szwarc

KWIECIEŃ 2014

FESTIWAL BIEGOWY
14	 czerwca	 2014	 r.	w	 ramach	Dni	Gminy	Godów	w	godzinach	

porannych	odbędzie	się	kolejny	Festiwal	Biegowy	w	Godowie.	Dla	
biegaczy	przewidziano	dystans	1	mili	oraz	bieg	główny	na	dystan-
sie	10,2	km.	Kijkarze	będą	rywalizować	na	dystansie	6,8	km.	Nordic	
walking	w	Godowie	będzie	zarazem	finałem	II	edycji	New	Balance	
Korona	Śląska	Nordic	Walking.

Link	do	zapisów:
http://www.elektronicznezapisy.pl/events/1313/starts/new

reGuLamin iV FestiWaLu bieGoWeGo

Finał neW baLance korona ŚLąska
nordic WaLkinG – 14 cZerWca 2014 GodóW

i ceL:
	–promocja	zdrowego	stylu	życia,
	–promocja	biegów	masowych	i	chodzenia	z	kijami	jako	formy	ak-
tywnego	stylu	życia,
	–promocja	Gminy	Godów,
	– integracja	osób	biegających	i	chodzących	z	kijami.

ii orGaniZator:
Gmina	Godów	przy	współpracy	Klubu	Sportowego	„FORMA”	w	Wo-
dzisławiu	Śląskim.
iii termin i miejsce:
14.06.2014	r.	(sobota),	Godów	–	boisko	przy	Urzędzie	Gminy.
iV ProGram imPreZy:
	–biuro	zawodów	czynne	od	08:00	do	9:30	(ZAPISy),
	–bieg	na	1	milę	godz.	10:00,	
	–bieg	główny	na	10,2	km	godz.	10:20,
	–nordic	walking	na	6,8	km	godz.	11:30.

Po	30	minutach	od	dotarcia	na	metę	ostatniego	zawodnika	odbę-
dzie	się	dekoracja	zwycięzców	i	quiz	z	nagrodami.
V kLasyFikacja:
Kategorie	wiekowe	w	biegu	na	1	milę:
	– szkoła	podstawowa	(K	i	M),
	–gimnazjum	(K	i	M),
	–17	lat	i	więcej	(K	i	M).

Kategorie	wiekowe	w	biegu	głównym	na	10,2	km:
	–16-29	lat	(K	i	M),
	–30-39	lat	(K	i	M),
	–40-49	lat	(K	i	M),
	–50	lat	i	więcej	(K	i	M).

Kategorie	wiekowe	w	nordic	walking	na	dystansie	6,8	km:
–	K-17	(do	17	lat),	–	K-20	(18–29	lat),	–	K-30	(30–39	lat),	–	K-40	(40–49	
lat),	–	K-50	(50–59	lat),	–	K-60	(powyżej	60	lat),
–	M-17	 (do	17	 lat	 ),	 –	M-20	 (18–29	 lat),	 –	M-30	 (30–39	 lat),	 –	M-40	
(40–49	lat),	–	M-50	(50–59	lat	),	–	M-60	(powyżej	60	lat),
–	kategoria	rodzinna	open,
–	kategoria	dzieci	niepełnosprawnych	dziewcząt	i	chłopców.
W	biegu	 głównym	 i	 nordic	walking	 istnieje	możliwość	 zaliczenia	
1 okrążenia	(3,4	km	),	po	którym	zawodnik	zostanie	sklasyfikowany.
Vi naGrody:
Puchar	+	nagroda	rzeczowa	w		kategoriach	wiekowych.
Wszyscy	zawodnicy	otrzymają	pamiątkowy-unikatowy	medal,	po-
siłek	i	napój	oraz	biorą	udział	w	quizie	z	nagrodami.
Vii trasa:
Bieg	główny	i	nordic	walking	odbędzie	się	na	pętli	3,4	km.
Viii ucZestnictWo:
•	Od	osób	nieletnich	wymagana	będzie	pisemna	zgoda	rodziców	
lub	opiekuna	prawnego.

•	Osoba	pełnoletnia	podpisuje	oświadczenie	startowe.
•	 Zawody	odbędą	się	bez	względu	na	warunki	atmosferyczne.
•	Organizator	nie	ubezpiecza	uczestników	zawodów.
•	Wszyscy	uczestnicy	zawodów	biorą	udział	w	biegach	na	własne	
ryzyko,	a	organizator	nie	ponosi	odpowiedzialności	 za	wypadki	
lub	zdarzenia	losowe	zaistniałe	podczas	zawodów.

•	 Pobranie	 numeru	 startowego	 jest	 jednocześnie	 akceptacją	 po-
wyższych	warunków	uczestnictwa.	W	trakcie	zawodów	zawodni-
cy	obowiązkowo	muszą	być	oznakowani	numerami	startowymi.

•	Opłata	startowa	uiszczona	przelewem	do	31	maja	2014	r.	wyno-
si	20	złotych.	

•	Opłata	startowa	uiszczona	przelewem	od	1	czerwca	do	10	czerw-
ca	2014	r.	wynosi	30	złotych.	

•	Opłata	startowa	uiszczona	w	biurze	zawodów	wynosi	35	złotych.	
•	 Za	zgłoszenie	uważa	się	podanie	danych	uczestnika	oraz	dokona-
nie	opłaty	startowej	na	konto	organizatora.

•	W	zawodach	może	wziąć	udział	tylko	150	zgłoszonych	i	opłaco-
nych	uczestników.	Po	osiągnięciu	limitu	lista	startowa	zostanie	za-
mknięta.

•	Opłata	startowa	nie	podlega	zwrotowi.
•	 Zapisy	na:

	– stronie	internetowej:	
www.elektronicznezapisy.pl/events/1313/starts
	–mailem,	podając	dane	adresowe	i	kategorię:	
biuro@monsun.com.pl
	–w	siedzibie	KS	Forma	os.	1	Maja	27,	Wodzisław	Śląski,
	–w	 sklepie	 sportowym	monsun.com.pl	 ul.	Mendego	 28	Wodzi-
sław	Śląski,

•	Opłatę	startową	należy	wpłacić	na	konto:

BANK	BGŻ	S.A.	ul.	Kubsza	Wodzisław	Śląski
Klub	Sportowy	Forma	Wodzisław	Śląski
79	2030	0045	1110	0000	0255	0850

•	Organizatorzy	 zastrzegają	 sobie	 możliwość	 wcześniejszego	 za-
mknięcia	listy	startowej.

•	Organizator	 zastrzega	 sobie	 prawo	 do	 przeprowadzania	 z	 każ-
dym	 uczestnikiem	 wywiadu,	 fotografowania	 go	 oraz	 filmowa-
nia	w	 celach	 reklamowych,	 promocyjnych,	wykorzystania	w	 in-
ternecie	lub	transmisjach	radiowo-telewizyjnych	oraz	innych	zda-
rzeniach	 komercyjnych	mających	 na	 celu	 promocję	wydarzenia	
sportowego.	

•	Organizator	 zastrzega	 sobie	prawo	do	nieodpłatnego	wykorzy-
stania	zdjęć,	materiałów	filmowych	przedstawiających	uczestni-
ków	zawodów	w	celach	promocyjnych.

iX teLeFon kontaktoWy:
502	212	592

Źródło: KS „Forma” Wodzisław Śl.
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krzyżówka

ZnacZenie WyraZóW
Poziomo:
a-1	władza	chana;	a-10	wycięcie	w	drewnie;	b-6	ballada	A.	Mickie-
wicza;	c-1	dwa	otrzymał	król	W.	Jagiełło;	c-10	miasto	w	Iranie;	d-6	
trzecia	zmiana;	e-1	degustator	win;	e-9 lewy	dopływ	Orawy;	F-5 brat	
Peliasa;	G-1	 nasz	 region;	G-9	 obszar	 stale	 zamieszkany	przez	 czło-
wieka;	h-5	na	kajakach,	 tratwach,	 żaglówkach; i-1 najgłębsza	 stre-
fa	mórz;	i-10 bankiwa; j-6 przydomek	Marsa;	k-1	czerwcowy	owoc;	
k-10	punkt	widzenia; L-6 systematyczna	i	niezależna	ocena	organi-
zacji,	systemu,	produktu.

Pionowo:
1-e mała	Katarzyna;	2-a państwo	wyspowe; 2-i	wóz	dwukołowy;	
3-e	morskie,	 rzeczne;	4-a	narody;	4-i miejsce	złączenia;	5-e	Pola,	
aktorka;	6-a	 niezbędny	do	 życia;	6-h słota,	plucha;	7-d nie	 resz-
ka;	8-a odmiana	szachów;	8-h	najpopularniejsze	szwedzkie	miasto	
portowe;	9-d	pojemnik	na	płyny;	10-a	czasomierz;	10-i	nie	siostra;	
11-e pieszczotliwie	 o	 Ani;	 12-a	 larwy	 owadów-szkodników;	 12-i 
dawna	kopalnia	soli;	13-e	dopływ	łaby;	14-a prawy	dopływ	Narwi;	
14-i córka	Pallasa; 15-e filmowy	kachanek.

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

Wśród	 Czytelników,	 którzy	 do	 23	 maja	 br.	 nadeślą	 prawidło-
wo	 rozszyfrowane	 hasło	 krzyżówki,	 rozlosowane	 zostaną	 nagro-
dy	książkowe.	Za	prawidłowo	odgadnięte	hasło	z	nr.	2	(102)	nagro-
dy	wylosowali:	Lucyna tomala	 ze	 Skrbeńska,	karolina	niemiec	
z	Marklowic	i	aleksander	herman	z	Gołkowic.	Gratulujemy!

Hasło	brzmiało:	Wiedza jest skarbem, a praktyka jest kluczem do 
niego.	Nagrody	należy	odebrać	w	OK	w	Gołkowicach	w	godzinach	
jego	pracy.
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10 LAT DYKTANDA
Po	raz	pierwszy	Jastrzębskie	Dyktando	odbyło	się	w	roku	2004.	Po-

mysłodawcą	i	organizatorem	był	krzysztof Gadowski.	Obecnie	dyk-
tando	ma	zasięg	regionalny,	a	nawet	ogólnopolski.	7	czerwca	2014	r.	
Jastrzębskie	 Dyktando	 odbędzie	 się	 już	 po	 raz	 siódmy.	 Zmierzą	 się				
w	 nim	miłośnicy	 ortograficznych	 łamigłówek.	 Nagrodą	 główną	 jest	
gratyfikacja.

Celem	dyktanda	jest	uwrażliwienie	na	poprawność	pisowni	zgod-
ną	z	normami	ortograficznymi	oraz	promocja	kultury	języka	polskie-
go	w	formie	zabawy	edukacyjnej.	Zadaniem	uczestników	będzie	napi-
sanie	podyktowanego	tekstu	z	jak	najmniejszą	liczbą	błędów	ortogra-
ficznych	i	interpunkcyjnych.	Wzorem	lat	ubiegłych,	tekst	tegoroczne-
go	dyktanda	przygotuje	prof.	aldona skudrzyk.

Z	 roku	na	 rok	„śląska	klasówka”	cieszy	się	coraz	większym	powo-
dzeniem.	Przez	ten	czas	dyktando	zyskało	miano	wydarzenia	 	regio-
nalnego.	Biorą	w	nim	udział	mieszkańcy	nie	tylko	z	pobliskich	miast,	
tj.	Rybnika,	Wodzisławia	Śl.	czy	Żor,	ale	także	z	innych	rejonów	woje-
wództwa	śląskiego,	a	nawet	kraju.

Uczestnicy	 podzieleni	 zostaną	 na	 dwie	 kategorie	 wiekowe.	 Oso-
by	dorosłe	 i	młodzież	 (rocznik	1997	 i	 starsze)	będą	ubiegać	się	o	 ty-
tuły	 Jastrzębskiego	Mistrza	 i	Wicemistrzów	Ortografii	 oraz	 Jastrzęb-
skiego	Mistrza	Kaligrafii.	Dzieci	i	młodzież	(rocznik	1998	i	młodsze)	po-
walczą	o	tytuły	Jastrzębskiego	Małego	Mistrza	i	Małych	Wicemistrzów	
Ortografii	oraz	Małego	Mistrza	Kaligrafii.	Jak	co	roku,	na	zwycięzców	
–	oprócz	tytułów	–	czekają	atrakcyjne	nagrody.	Jastrzębski	Mistrz	Or-
tografii	otrzyma	3100,00	złotych	w	gotówce,	a	Jastrzębski	Mały	Mistrz	
Ortografii	otrzyma	tablet.	Poza	tym	nie	zabraknie	też	nagród	rzeczo-
wych,	takich	jak:	telewizor	LCD,	laptop,	konsola	X-BOX,	aparat	telefo-
niczny.	Nagrody	zostaną	wręczone	w	dniu	 sprawdzianu,	 tj.	 7	 czerw-
ca	br.,	po	sprawdzeniu	prac	konkursowych	(i	ewentualnej	dogrywce).

Chętni	 do	 wzięcia	 udziału	 w	 ortograficznych	 zmaganiach	 mogą	
zgłaszać	się	do	5	czerwca	br.	m.	 in.	 telefonicznie,	dzwoniąc	pod	nu-
mer	32	47	540	55.

Tradycyjnie,	od	10	lat,	organizatorem	imprezy	jest	poseł	Krzysztof	
Gadowski	i	Fundacja	Pro	Futuro.

Wszelkie	informacje	na	temat	7.	Jastrzębskiego	Dyktanda	dostępne	
są	na	stronie		www.dyktando.jastrzebieonline.pl.

Już	 teraz	możesz	 sprawdzić	 swoje	możliwości,	 słuchając	 tekstów	
różnych	dyktand.	Wejdź	na	stronę	dyktanda	i	sprawdź	się!	Zaprasza-
my!

Biuro Poselskie Posła Krzysztofa Gadowskiego



ŚLASKIE SPOTKANIE WIELKANOCNE
5 kwietnia br.odbyło się Śląskie Spotkanie Wielkanocne, którego 

organizatorami byli poseł na Sejm RP Krzysztof Gadowski i radna Sej-
miku Województwa Śląskiego Anna Hetman. W jastrzębskim Domu 
Zdrojowym biesiadowały członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z tere-
nu powiatu wodzisławskiego, Żor i Jastrzębia-Zdroju. Gośćmi specjal-
nymi spotkania, a zarazem współgospodarzami, byli: wicemarszałek 
Senatu RP Maria Pańczyk-Pozdziej, posłanka na Sejm RP Krystyna 
Szumilas, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju se-
nator Adam Zdziebło, posłanka do Parlamentu Europejskiego Mał-
gorzata Handzlik. 

Biesiadnikom nie brakowało pysznych potraw, a czas umilały wy-
stępy artystyczne zespołów: Druga Młodość, Jastrzymbioki i Niezapo-
minajki oraz gawędziarka z zespołu Czyżowianki, Wiesława Paloc.

Podczas spotkania rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejsze tra-
dycyjne koszyki wielkanocne ze święconką, które zaprezentowa-
ły uczestniczące w nim KGW i zespoły ludowe. Komisja konkursowa 
z przewodniczącą Marią Pańczyk-Pozdziej na czele miała trudne za-
danie, ponieważ wszystkie koszyki były przygotowane pieczołowicie, 
każdy w innym stylu, z zachowaniem śląskiej tradycji. W efekcie przy-
znano ex aequo 3 pierwsze,3 drugie i 3 trzecie miejsca. 1. miejsca za-
jęły: KGW z Gołkowic, KGW z Żor-Osin i zespół Druga Młodość z Ja-
strzębia-Zdroju. Miejsca 2. zajęły: KGW z Gogołowej, KGW z Boryni 
-Skrzeczkowic i zespół Kalina z Łazisk, natomiast 3. – KGW z Blusz-
czowa, KGW z Jastrzębia-Ruptawy oraz Stowarzyszenie Kobiet na 
rzecz Propagowania Kultury Śląskiej z Jastrzębia-Zdroju. 

Poseł Krzysztof Gadowski zaprosi reprezentacje laureatów do War-
szawy i zwiedzenia Sejmu RP.

Wyróżnienia w konkursie otrzymały: KGW z Jastrzębia-Moszczeni-
cy, Bzia i Jastrzębia Górnego, Marklowic, Połomi, Czyżowic, Radlina II 

Goście wieczoru wspomnień 

Laureaci Śląskiego Spotkania Wielkanocnego

GRAND PRIX DLA KALINY

Zespół łaziskiej Kaliny wybrał się na VI Otwarty Przegląd Zespo-
łów Folklorystycznych, Kapel Podwórkowych i Ludowych Regionu Ślą-
skiego, który odbył się 12 kwietnia w Świętochłowicach. Jego organi-
zatorem było tamtejsze Centrum Kultury Śląskiej, a celem – wspiera-
nie oraz promocja tradycyjnej twórczości artystycznej – folkloru. Każ-
dy zespół miał 20 minut na przedstawienie swojego programu. Kalina 
przedstawiła opowieść „Jak to starzyk i starka downij zolyciyli”. Opo-
wieść tak spodobała się komisji oceniającej, że jej wykonawcom przy-
znała nagrodę Grand Prix. Jest to największe z dotychczasowych osią-
gnięć Kaliny, co daje zespołowi nie tylko powód do radości, ale i moty-
wację do dalszego działania. 

Czasami warto pojechać w inną stronę województwa , by zostać za-
uważonym i docenionym.

Danuta Gajdosz

NASZ KRAJOBRAZ 
W marcu Biblioteka Publiczna w Godowie ogłosiła konkurs poetyc-

ki dla mieszkańców gminy pt. Nasz krajobraz. Zadaniem uczestników 
było napisanie wiersza inspirowanego walorami lokalnego krajobra-
zu. W kategorii wiekowej powyżej 20 lat I miejsce zajęła Dorota Gu-
styn, II – Agnieszka Heliosz, a III – Ryszard Borek. Wyróżnienie w ka-
tegorii do lat 12 otrzymała Vanessa Zawada.

Adriana Piwońska

„POEZJA JEST MI PRZYDATNA, 
NA SZERSZE Z NIĄ  

WYPŁYWAM WODY”
2 kwietnia w Ośrodku Kultury w Godowie odbył się wieczór wspo-

mnień o księdzu profesorze Bernardzie Wodeckim – porywającym 
duchownym, płomiennym polemiście, autorze i tłumaczu wielu arty-
kułów naukowych i popularnonaukowych, a także książek z dziedziny 
biblistyki i misjologii. Spotkanie, połączone z prezentacją multimedial-
ną, prowadziła Władysława Bańczyk – redaktor miesięcznika „U nas”. 
Spotkanie to było efektem współpracy pomiędzy GCKSiT w Godowie 
a WDK Gorzyce.

A. Szwarc

ZŁOTY WAWRZYN 
Dużym sukcesem zakończył się udział uczniów skrzyszowskie-

go gimnazjum w XIII Powiatowym Przeglądzie Twórczości Literackiej 
Dzieci i Młodzieży „Złoty Wawrzyn” 2014. Zuzia Pająk z kl. 3A zaję-
ła II miejsce w kategorii proza, a Hubert Wolny z kl. 2C – II miejsce 
w kategorii poezja. Uroczyste podsumowanie konkursu dla szkół pod-
stawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, podczas któ-
rego ogłoszono nazwiska laureatów i wręczono nagrody, odbyło się 
w MOK-u w Pszowie. Młodzi literaci wzięli w nim udział wraz ze swoją 
polonistką – Marylą Marcol.

M. Marcol

oraz Żor-Roju, Baranowic, Rownia, a także zespół Niezapominajki z Ja-
strzębia-Szerokiej.

Maria Pańczyk-Pozdziej, propagatorka kultury śląskiej, podsumo-
wując konkurs, powiedziała: „To, co robią koła gospodyń, zespoły lu-
dowe, to najpiękniejsza rzecz, jaka się dzieje w dzisiejszych czasach. To 
dzięki Wam zachowują się piękne śląskie zwyczaje, tradycje i gwara”. 

W czasie spotkania przyznano również odznaczenie specjalne. Ze-
spół Druga Młodość, propagujący kulturę śląską w kraju i za granicą, 
otrzymał złotą odznakę „Zasłużony dla Województwa Śląskiego”.

Biuro Poselskie Posła Krzysztofa Gadowskiego

H. Klyszcz – pasjonat-ogrodnik

KWIATY I IGLAKI NA WIOSNĘ
O tym, że irysy lubią rosnąć w pełnym słońcu, a hosty przeciwnie – 

w cieniu, o bylinach, kwitnących krzewach, trawach i krokusach, a tak-
że wielu innych odmianach roślin ogrodowych opowiadał z fascyna-
cją Henryk Klyszcz w bibliotece w Godowie. Spotkanie rozpoczęło 
się fragmentem programu „Rok w ogrodzie”, w którym prezentowany 
był ogród Teresy i Henryka Klyszczów w Skrbeńsku. Gość opowiedział 
też o pielęgnacji swoich roślin, o problemach ze szkodnikami i innych 
aspektach utrzymania ogrodu. Można było obejrzeć katalogi kwiatów 
oraz zdjęcia z wystaw organizowanych przez ogrodnika-amatora z wiel-
kimi osiągnięciami. Spotkaniu towarzyszyła wystawa obrazów, które 
powstały w ramach Plenerowej Szkoły Małego Artysty, podczas wakacyj-
nych zajęć w roku 2013. Inspiracją dla młodych malarzy były kwiaty po-
chodzące właśnie z ogrodu pasjonata.

Katarzyna Holesz
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Zespół Kalina w Świętochłowicach

Laureaci i nagrodzone teksty
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w numerze:

Przedszkolaki i uczniowie kl.III Śląskie

POCZYTAJ BRATKOWI
W marcu i kwietniu przedszkole realizowało ogólnopolską ak-

cję wydawnictwa OPERON „Poczytaj Bratkowi”. Celem tego progra-
mu było promowanie i rozwijanie czytelnictwa u uczniów klas trze-
cich oraz pomoc w osiągnięciu przez młodsze dzieci większej gotowo-
ści do podjęcia nauki w szkole. Dzięki temu przedsięwzięciu w skrbeń-
skim przedszkolu pojawił się Bratek – pacynka, która od razu skradła 
serca przedszkolaków i na stałe zamieszkała w kąciku czytelniczym. 
Bratek jest głównym bohater filmu pt. „Podróże Bratka” – dzieci obej-
rzały go pierwszego dnia udziału w projekcie. W kolejnych tygodniach 
uczniowie klasy trzeciej: Nikola Zwierzdżyńska, Oskar Kosmala i Zu-
zia Skrzyszowska przychodzili do przedszkolaków, aby przeczytać 
im bajki: „O tym, jak Pola zasnęła na zajęciach”, „O tym, jak zaprzyjaź-
nić się z książką” i „O tym, jak samosię może samo przebywać w szko-
le”. Po wysłuchaniu bajek wszyscy wspólnie próbowali odpowiadać na 
pytania dotyczące przeczytanych tekstów i zawartych w nich proble-
mów. Przedszkolaki kolorowały również obrazki dotyczące tekstów. 
Na zakończenie projektu uczniowie trzeciej klasy otrzymali pamiątko-
we dyplomy oraz książki. Okazało się jednak, że to nie koniec współ-
pracy z klasą trzecią, gdyż jej uczniowie wyrazili chęć dalszej współ-
pracy, co ogromnie ucieszyło przedszkolaków. Zatem akcja „Poczy-
taj Bratkowi” w skrbeńskim przedszkolu potrwa jeszcze do końca roku 
szkolnego. W każdy wtorek jeden z uczniów klasy trzeciej będzie przy-
chodził do młodszych kolegów i czytał im bajkę, którą z chęcią wysłu-
chają wszystkie przedszkolaki.

Anna Prochasek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godo-
wie zawarł współpracę ze Stowarzyszeniem „Pięk-
ne Anioły”, które podejmuje działania w zakresie re-
montu pokoi dla dzieci żyjących w trudnych warun-

kach. W ramach współpracy zainicjowano działania w kierunku remon-
tu pokoju wytypowanej rodziny. Podjęto decyzję o remoncie pokoju 
dwóch sióstr z Gołkowic – Sabiny i Patrycji, których warunki do nauki 
i odpoczynku były bardzo trudne. Reakcja lokalnej społeczności na re-
alizowany projekt przeszła oczekiwania wszystkich zaangażowanych. 
Praktycznie w przeciągu trzech dni udało się pozyskać sponsorów na 
wykonanie prac budowlanych w remontowanym pokoju, jak również 
zakup całego umeblowania i wyposażenia. Remont trwał około trzech 
tygodni. W tym czasie w domu pojawiło się mnóstwo życzliwych ludzi, 

PRZEDSZKOLAKI W BIBLIOTECE

Wszystkie dzieci uwielbiają bajki, krostoszowickie przedszkolaki 
także, dlatego też podczas zajęć bardzo często słuchają bajek i pozna-
ją losy bajkowych bohaterów. Jednak nie tylko czytanie bajek, ale rów-
nież wizyta w miejscu, gdzie każdy znajdzie bajkę lub książkę dla sie-
bie, sprawia im wielką frajdę.

Wizyta w Bibliotece Publicznej nie była jednak przypadkowa – otóż 
2 kwietnia swoje urodziny obchodził znany na całym świecie autor ba-
jek dla dzieci Hans Christian Andersen. Podczas zajęć zorganizowa-
nych w bibliotece z tej okazji przedszkolaki miały możliwość wysłucha-
nia kilku fragmentów jego bajek, wzięły także udział w „bajkowym” 
konkursie dotyczącym twórczości Andersena . Najważniejszym punk-
tem wizyty było jednak zasadzenie specjalnego bajkowego drzewa ku 
pamięci słynnego bajkopisarza. Owo bajkowe drzewko znalazło swój 
nowy dom na krostoszowickim placu zabaw, a przedszkolaki obiecały 
zadbać o nie i opiekować się nim. Pierwszym zadaniem małych opie-
kunów było wymyślenie dla niego imienia , dlatego też, wspólnie z Bi-
blioteką Publiczną, ogłoszono konkurs na nazwę drzewka. Karteczki 
z wpisaną propozycją nazwy oraz danymi autora pomysłu można było 
wrzucać do przedszkolnej skrzynki pomysłów znajdującej się w kąciku 
rodzica w sali maluchów. Zapraszamy do udziału w konkursie, a za cie-
kawe zajęcia i zabawy serdecznie dziękujemy bibliotekarce Adrianie 
Piwońskiej. O wynikach konkursu i nowej bajkowej nazwie drzewka 
poinformujemy na stronie internetowej szkoły i przedszkola . Liczymy 
także na dalsze wspólne ciekawe inicjatywy i przedsięwzięcia. 

Dominika Sikora
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SŁONECZNE POKOJE W GOŁKOWICACH
którzy nieodpłatnie pomagali i upiększali pokój dziewczynek. Pytanie: 
„Ciekawe, czy dziewczynkom będzie się podobało?” zadawała prak-
tycznie każda jedna zaangażowana w pomoc osoba, która dokładała 
swoją pracę i serce do tego społecznego projektu. W środę przed Świę-
tami Wielkiej Nocy dziewczynkom uroczyście przekazano do dyspozy-
cji nowy, piękny „słoneczny pokój”. Łzy wzruszenia dzieci i zgromadzo-
nych osób były najlepszym podziękowaniem za włożony trud i wysiłek.

Dziękujemy wszystkim życzliwym ludziom, którzy swoją pracą, 
środkami finansowymi i dobrym słowem wspierali projekt i zrealizo-
wali marzenie Sabiny i Patrycji. Mieszkańcy gminy i okolic po raz kolej-
ny udowodnili, że mają w sobie ogromne pokłady dobroci i wrażliwo-
ści na potrzeby drugiego człowieka. 

Monika Sobik

Przedszkolaki podczas słuchania bajek Andersena
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Pokój przed remontem i tuż po Wspólne świętowanie radości dziewcząt

ZSP SkrbeńSko

NABÓR DEKLARACJI
KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY
OGRÓD
BIEG KRASNALA I JUNIORA
NIESKOŃCZONOŚĆ SŁÓW 
NIECODZIENNA LEKCJA
ASTRONOMII I MATEMATYKI
KIDSMART W PRZEDSZKOLU
DBAJ O STAWY 
BO INACZEJ DADZĄ CI W KOŚĆ
SZKÓŁKA PIŁKARSKA
W KROSTOSZOWICACH
FESTIWAL BIEGOWY
10 LAT DYKTANDA
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