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POCHWAŁA 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

GOŚCIE W PRZEDSZKOLU
29 kwietnia gołkowickie przedszkole odwiedzili Maria Ryguła i Mi-

chał Karasek – miejscowi weterynarze. Mili goście zawitali do grup 
„Maleństwa” i Skrzaty”,opowiadając dzieciom o zwierzętach małych 
i dużych. Celem tego spotkania było zwrócenie uwagi na problemy 
związane z opieką nad zwierzętami, a także kształtowanie postaw hu-
manitarnych w stosunku do nich. Dzieci dowiedziały się, jakie zwierzę-
ta można spotkać w wiejskiej zagrodzie, jak należy opiekować się psem, 
kotem i innymi czworonogami. Przedszkolaki poznały też zasady po-
stępowania w kontakcie ze zwierzętami, aby uniknąć niebezpiecznych 
zdarzeń. Maluchy dowiedziały się, na czym polega praca weterynarza 
oraz zrozumiały, że zwierzęta, tak jak ludzie, też czasem chorują i wy-
magają pomocy i leczenia. Dzieci obejrzały sprzęt, jakim weterynarz 
posługuje się w codziennej pracy, m.in.termometr, stetoskop, cążki do 
pazurków, akcesoria do robienia zastrzyków. Przedszkolaki brały ak-
tywny udział w spotkaniu, zadawały też dużo ciekawych pytań. Niektó-
re opowiadały o swoich pupilach. Na koniec tego interesującego spo-
tkania czekała na dzieci miła niespodzianka: możliwość obejrzenia z bli-
ska zwierząt, takich jak jaszczurka, żaba, żółw, wiewiórka, świnka mor-
ska, a nawet papuga ara, która zrobiła na nich największe wrażenie.

Na zakończenie wizyty z niespodziankami wszystkie dzieci podzię-
kowały gościom za odwiedziny i wręczyły własnoręcznie wykonany 
upominek. 

Weronika Holesz

NASZE MIEJSCE NA ZIEMI
21 maja w skrzyszowskiej szkole podstawowej odbył się Gmin-

ny Konkurs „Nasze miejsce na Ziemi” pod patronatem Wójta Gminy 
Godów. Konkurs miał na celu propagowanie historii, tradycji, kultury 
i gwary „małej ojczyzny”. Zadania obejmowały zagadnienia dotyczące 
historii, położenia geograficznego gminy Godów. Uczniowie musieli 
się wykazać znajomością nazwisk najważniejszych ludzi związanych 
z gminą (m.in. wójta, radnych, honorowych obywateli) oraz zabytków, 
symboli gminy i miejscowości do niej należących. W związku z tym, że 
w bieżącym roku obchodzimy 95. rocznicę wybuchu I powstania ślą-
skiego, jedna z konkurencji poświęcona została tematyce powstań ślą-
skich. Jedno z zadań zaś sprawdzało znajomość gwary śląskiej. Spraw-
dzono, czy młodzież wie, jak po śląsku babcie mówiły na pączek, wie-
szak do ubrań, krawat, pomarańczę, brzoskwinię czy chociażby smo-
czek. I okazało się, że jest z tym różnie; nie wszyscy pamiętają, że kre-
pel to pączek a binder to krawat, ale co to jest apluzyna czy fyrzich – to 
jeszcze wiedzą. Należy przyznać, że ta konkurencja wszystkim się po-
dobała. Ponadto każda drużyna zaprezentowała krótką reklamę swo-
jej miejscowości. I tutaj również uczestnicy wykazali się niebywałą po-
mysłowością – dziewczyny z Gołkowic, przebrane w stroje śląskie, za-
śpiewały piosenkę o swojej miejscowości, a Paulina Tkocz zaprezen-
towała po naszymu piękną reklamę Skrzyszowa. Pytania miały różno-
rodną formę i tak naprawdę każda drużyna sama decydowała, na któ-
re chce odpowiadać.

Po przeprowadzeniu 10 rund okazało się, że należy przeprowa-
dzić dogrywkę między dwiema najlepszymi drużynami: z Krostoszo-
wic i Skrzyszowa, które zdobyły po 30 punktów. W decydującej run-
dzie drużyna z Krostoszowic popisała się niesamowitą wiedzą, odpo-
wiadając na pytanie, w którym należało wymienić miejscowości naszej 
gminy powstałe dopiero w II połowie XVIII wieku w wyniku tzw. ko-
lonizacji fryderycjańskiej. Zwycięska drużyna z Krostoszowic wystąpi-
ła w składzie: Nikola Folwarczny, Wiktoria Grabowska i Marcin Ry-
bica. Na koniec wszystkie drużyny otrzymały nagrody ufundowane 
i osobiście wręczone przez wójta Mariusza Adamczyka.

Inicjatorkami konkursu były nauczycielki Aleksandra Caniboł 
i Iwona Brudny z SP w Skrzyszowie, które już planują przyszłorocz-
ną jego edycję.

I. Brudny, A. Caniboł

WIOSNA W OCZACH DZIECKA
Przedszkole Publiczne w Godowie zorganizowało Powiatowy Kon-

kurs Twórczości Plastycznej Dzieci w wieku przedszkolnym. Celem 
konkursu było wyrażenie wiedzy, własnych spostrzeżeń i doświad-
czeń dzieci na temat zbliżającej się pory roku poprzez działalność pla-
styczną oraz inspirowanie do aktywności twórczej.15 maja br. Komi-
sja Konkursowa, biorąc pod uwagę walory artystyczne i estetyczne 
prac, ciekawą interpretację proponowanej tematyki oraz prawdopo-
dobieństwo samodzielnego wykonania pracy przez dziecko, wyłoni-
ła zwycięzców.

Wyniki konkursu w poszczególnych grupach wiekowych:

dzIeCI 3-,4-leTNIe:
I miejsce: Weronika Kowalczyk (ZSP Łaziska),
II miejsce: Maja Sikora (PP im. Gąski Balbinki w Gorzyczkach),
III miejsce: Jakub Krzystała (PP im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Gołko-

wicach),
wyróżnienie: emilia Herman (PP przy ZSP w Godowie);

dzIeCI 5-,6-leTNIe:
I miejsce: Anna Wróbel (Przedszkole Akademia Wyobraźni w Marklowicach),
II miejsce: laura Oleś (Przedszkole Akademia Wyobraźni w Marklowicach),
III miejsce: zuzanna Błatoń (PP im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Gołko-

wicach),
wyróżnienie: Marcelina Mandrysz (PP im. Gąski Balbinki w Gorzyczkach),
wyróżnienie: Julia Gawliczek (PP przy ZSP w Godowie).

Wystawa prac konkursowych odbyła się w Przedszkolu Publicznym 
przy ZSP w Godowie, a laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz 
nagrody.

Wszystkim uczestnikom oraz opiekunom bardzo dziękujemy za 
wzięcie udziału w konkursie.

Izabela Gardyan

ROZŚPIEWANA PRZERWA –
PATRIOTYCZNE ŚPIEWANIE

W związku z obchodami Święta Konstytucji 3 Maja, 08.05.2014 r. zo-
stała ogłoszona ogólnopolska akcja “Rozśpiewana przerwa- patrio-
tyczne śpiewanie” pod patronatem honorowym wiceminister obrony 
narodowej Beaty Oczkowicz.Akcja ma na celu popularyzowanie trady-
cji śpiewania pieśni patriotycznych wśród dzieci i młodzieży ze wszyst-
kimi aspektami edukacyjnymi i wychowawczymi,propagowanie war-
tości patriotycznych,pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa naro-
dowego,ukazanie roli pieśni patriotycznej w historii narodu polskiego. 

Do grona śpiewających w całym kraju szkół dołączyli również 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Gołkowicach. Wspólnie wykonali 
pieśni: „Mazurek Dąbrowskiego”, „Mazurek 3 Maja”, „Jak długo w ser-
cach naszych” oraz „Rotę”.

Dzieci bardzo chętnie śpiewały. Wytworzyła się wspaniała atmosfe-
ra. Z pewnością takie akcje będziemy jeszcze nie raz powtarzać.

Krystyna Kelner

Uczniowie kl.4. i 5. w czasie śpiewania piesni patriotycznych

SP GOŁKOWICE
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TURNIEJE BEZPIECZEŃSTWA 
W RUCHU DROGOWYM

15 maja br. odbył się kolejny etap Ogólnopolskiego Turnieju Bez-
pieczeństwa w Ruchu Drogowym – etap regionalny. Jego organizato-
rem była Komenda Powiatowa Policji oraz Straż Miejska w Raciborzu, 
natomiast gospodarzem Gimnazjum Nr 3 w Raciborzu. Wzięli w nim 
udział zwycięzcy powiatowi naszego regionu. Etap powiatowy odbył 
się 11 marca w ZS nr 3 w Wodzisławiu Śl., gdzie drużyna gołkowickiego 
gimnazjum w składzie: Krystian Firla, damian Reclik, Andrzej Chro-
bok zajęła I miejsce. Drużyna Gimnazjum w Gołkowicach w powyż-
szym składzie i na etapie regionalnym spisała się doskonale,zajmując 
III miejsce.

Zwycięzcy turniejów otrzymują nagrody rzeczowe, dyplomy i pu-
chary, co nie jest najważniejsze w tych konkursach, ponieważ liczy się 
przede wszystkim upowszechnianie bezpiecznych zachowań w ruchu 
drogowym. 

Uczniowie przygotowujący się do konkursu dokładnie poznają 
przepisy ruchu drogowego, co w przyszłości na pewno będzie przy-
datne podczas egzaminów na prawo jazdy (egzaminy na pierwszą ka-
tegorię AM można obecnie zdawać w wieku 14 lat). Konkurencje, przez 
które z takimi sukcesami przebrnęli gimnazjaliści, składały się z trzech 
części: pisemnej- testu ze znajomości przepisów ruchu drogowego, 
jazdy sprawnościowej- toru przeszkód, miasteczka ruchu drogowego 
oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Drużyna z Gołko-
wic od wielu lat zajmuje czołowe miejsca w konkursach BRD, a etap 
powiatowy wygrała po raz piąty z rzędu.

Janusz Kozieł

EUROMAJÓWKA 2014 
Majówka w Gminie Godów rozpoczęła się na sportowo. Mieszkańcy 

gminy oraz wszyscy zainteresowani aktywnym wypoczynkiem mogli 
spróbować swoich sił w biegach na orientację. Zainteresowanie tymi 
zawodami było duże, toteż na kompleksie sportowym ORLIK w Krosto-
szowicach stawiło się ponad trzystu zawodników z terenu wojewódz-
twa oraz goście z Czech. Gmina Godów reprezentowana była głównie 
przez uczniów ze szkół podstawowych w Godowie, Skrbeńsku i Kro-
stoszowicach. Dla tych młodych uczestników bieg z mapą był nie lada 
wyzwaniem, jednak poradzili sobie świetnie i bez trudu odnajdywali 
kolejne punkty ukryte w lesie. 

Zawody w biegu na orientację organizowane były na terenie naszej 
gminy po raz pierwszy, jednak na pewno nie zabraknie ich w harmo-
nogramie imprez sportowych na przyszły rok.

Organizatorami imprezy byli Gmina Godów oraz UKS-ZSZ Jedyn-
ka Jastrzębie-Zdrój.

Michał Kozielski 28 maja na obiekcie rekreacyjno-sporto-
wym w Godowie odbyła się kolejna z imprez 
organizowanych przez Gminna Radę Spor-
tu w Godowie. W zawodach udział wzięło 
ponad 200 uczniów ze szkół podstawowych 
i gimnazjów gminy Godów oraz z zaprzyjaź-
nionej szkoły w Piotrowicach z Republiki Cze-
skiej.

Wyniki klasyfikacji:

SzKOły POdSTAWOWe

kl. V dziewczyny:
 I Klara Kopsova Petrovice u Karvine,
 II Wiktoria Czaplak Krostoszowice,
 III Klara Vlackowa Petrovice u Karvine;

kl. VI dziewczyny:
 I Wiktoria Jagieło Godów,
 II Patrycja Jurzyca Godów,
 III Paulina Tkocz Skrzyszów;

W dniach 28–30 kwietnia br. odbyła się już siódma wizyta studyj-
na programu Comenius realizowanego w gołkowickim gimnazjum. 
Wzięło w niej udział dwoje uczniów: Oliwia Cuber i Karol Grabiec 
pod opieką nauczycieli. Tym razem uczestnicy udali się do Bułgarii,do 
pięknej miejscowości Samokov, nieopodal gór Rila.

Zostali tam ciepło przywitani przed dyrekcję, nauczycieli oraz 
uczniów szkoły partnerskiej, którą mieli także okazję zwiedzić. W trak-
cie wizyty gimnazjaliści przedstawili przygotowaną przez siebie pre-
zentację nt. polskiej fauny i flory oraz własną wersję hymnu Come-
niusa stworzoną przez szkolny rockowy zespół Decybela. Oglądając 
przygotowane przez uczniów wszystkich 7 krajów partnerskich po-
kazy, mogli porównać zarówno zwierzęta, roślinność różnych krajów, 
jak i klimat tam panujący. Uczniowie uczestniczyli również w zajęciach 
oraz warsztatach kulinarnych, a także w koncercie Comeniusa podsu-
mowującym 2 lata wspólnej pracy. Wszyscy obecni przedstawiciele 
krajów partnerskich zaśpiewali przygotowany przez siebie uroczysty 
hymn Comeniusa, co było uwieńczeniem wspólnej pracy.

Podczas wizyty gimnazjaliści spotkali się z burmistrzem miasta Sa-
mokov. Zwiedzili też stolicę Bułgarii – Sofię, w której zobaczyli wiele 
wspaniałych zabytków,a także miejscowość Plovdiv; tu mogli porów-
nać piękno starej części z zabytkowymi budowlami i teatrem antycz-
nym z nową – już bardziej współczesną – częścią miasta.

Uczniowie, w celu lepszego poznania kultury bułgarskiej, mieszkali 
u tamtejszych rodzin . Dało im to możliwość zapoczątkowania nowych 
przyjaźni oraz umocnienia tych już istniejących, które zawarli wcze-
śniej we Włoszech, w Hiszpanii oraz na Łotwie. Z wizyty w Bułgarii wró-
cili z mnóstwem pozytywnych wspomnień.

POWIATOWY LIDER 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2013

9 maja odbyła się uroczysta gala trzynastej edycji konkursu Powia-
towy Lider Przedsiębiorczości. Jak co roku, Kapituła Konkursu uhono-
rowała przedsiębiorców powiatu wodzisławskiego, a w szczególności 
zaangażowanie właścicieli firm w nieustanny rozwój na rynku, prowa-
dzenie zdrowej konkurencji, wprowadzanie nowatorskich technolo-
gii oraz ich aktywny udział w życiu społecznym. Kapituła składająca 
się z władz miast i gmin powiatu oraz przedstawicieli Cechu Rzemieśl-
ników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śl. dokonała wyboru 
dziewięciu firm propagujących ideę rozwoju przedsiębiorczości. Pa-
tronat nad konkursem objął Starosta Powiatu Wodzisławskiego.

Tegorocznym laureatem tytułu „Powiatowy lider Przedsię-
biorczości 2013” z terenu gminy Godów została Firma Handlowo-
Usługowa Instal Plus Krzysztof Krzyżok.

Poza FHU Instal Plus statuetki Lidera otrzymały także:
•	Hurtownia artykułów przemysłowo-budowlanych Wiesław Rek 

z Wodzisławia Śl.;
•	PTHU Matuszek Sp. j. Jan Matuszek z Wodzisławia Śl.;
•	Piekarnia Marian Salamon z Radlina;
•	Grupa Fibra Sp. z o.o. Bartosz Nosiadek z Radlina;
•	Agencja Reklamowa Art Group Sp. z o.o. Iwona Fiegler, Krzysztof 

Fiegler z Rydułtów;
•	Meble Adamczyk – Roman Adamczyk z Pszowa;
•	Firma Mazur S.C. Jarosław i Waldemar Mazur z Mszany;
•	Zakład masarsko-wędliniarski Tomasz Kühn z Rogowa.

Beata Wala

Zwycięska drużyna. Od lewej D. Reclik, K. Firla, A. Chrobok

Od lewej wójt M. Adamczyk, starosta T. Skatuła, E.i K. Krzyżokowie,  
starszy cechu J. Waltar

Zawodnicy z Polski

Wizyta u burmistrza w Samokovie

Zawodnicy z Czech
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kl. III dziewczyny:
 I Monika Przybyła Gołkowice,
 II Karolina Zerzonova Petrovice u Karvine,
 III Małgorzata Błasiak Gołkowice;

kl. I chłopcy:
 I Tomasz Szołucha Gołkowice,
 II Tomasz Głuc Skrzyszów,
 III Sebastian Czyż Skrzyszów;

kl. II chłopcy:
 I Adam Sznapka Petrovice u Karvine,
 II Szymon Swoboda Skrzyszów,
 III Paweł Knura Skrzyszów;

Kl. III chłopcy:
 I Przemysław Glenc Gołkowice
 II Vojtech Banot Petrovice u Karvine,
 III Daniel Stanicek Petrovice u Karvine.

dRUżyNOWO
Szkoły podstawowe: I – Petrovice u Karvine
Gimnazja: I – Gołkowice

A. Szwarc

ŚWIĘTO KSIĄŻKI
15 maja obchodziliśmy Święto Książki. Z tej okazji kl. V przygotowa-

ła krótkie przedstawienie dotyczące historii książki. Uczniowie w pro-
sty, a zarazem ciekawy sposób przedstawili, jak zmieniała się książka 
od jej powstania do dnia dzisiejszego. Zaprezentowali również samo-
dzielnie wykonane eksponaty, np. papirus czy gliniane i drewniane ta-
bliczki.

Mamy nadzieję, że przekazane w trakcie przedstawienia treści na 
długo pozostaną w pamięci uczniów, a książka zawsze będzie dla nich 
najwierniejszą przyjaciółką.

Magdalena Dziaćko

Uczniowie kl.V w przedstawieniu o historii książki
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BIEGI MIĘDZY POMNIKAMI POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH

WIZYTA W BUŁGARII

kl. V chłopcy:
 I Adam Blaton Petrovice u Karvine,
 II Filip Filipek Petrovice u Karvine,
 III Denis Filipek Petrovice u Karvine;

kl. VI chłopcy:
 I Marcin Kubica Skrzyszów,
 II Sebastian Potysz Gołkowice,
 III Sebastian Mrozek Godów.

GIMNAzJA

kl. I dziewczyny:
 I Martyna Nitka Gołkowice,
 II Marie Adamkova Petrovice u Karvine,
 III Katerina Latova Petrovice u Karvine;

kl. II dziewczyny:
 I Natalia Tekieli Gołkowice,
 II Aleksandra Krentusz Gołkowice,
 III Daria Surma Skrzyszów;

Podsumowując: wizyta w Bułgarii była ostatnią wizytą studyjną 
projektu, który realizowany był od września 2012 r. z 6 partnerskimi 
szkołami z Włoch, Grecji, Bułgarii, Niemiec, Łotwy, Hiszpanii. Co więcej, 
współpraca z ww. partnerami okazała się tak owocna, że zdecydowali-
śmy się wspólnie aplikować o przyznanie nam zgody na realizację no-
wego projektu Erazmus+ w niezmienionym składzie. Miejmy nadzieję, 
że wszystko pójdzie zgodnie z naszymi oczekiwaniami. 

Dawid Krzystała

SP KROSTOSZOWICE



sprawy samorządowe 3

W 26 dniu maja 2014 roku odbyła się 
XLV sesja rady Gminy GodóW. 

Zgodnie z Ustawą o Finansach Publicznych była to tzw. sesja ab-
solutoryjna. Miała szczególny charakter z uwagi na to, że w pierwszej 
części Rada Gminy podejmowała uchwałę w sprawie udzielenia abso-
lutorium Wójtowi Gminy Godów.

Uchwała absolutoryjna została poprzedzona:
 – sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 r. wraz z infor-
macją o stanie mienia,
 – opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 3 kwiet-
nia 2014 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy 
sprawozdaniu za 2013 rok,
 – przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finanso-
wego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok,
 – uchwałą Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolu-
torium Wójtowi Gminy Godów za 2013 rok,
 – uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania 
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Godów.

Uchwała w sprawie Udzielenia absolUtoriUm
wójtowi Gminy Godów:

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok 2013, spra-
wozdaniem Wójta Gminy Godów z wykonania budżetu za 2013 rok, in-
formacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, opinią 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz wnioskiem Komi-
sji Rewizyjnej, rada Gminy Godów udzieliła Wójtowi Gminy – Panu 
mariuszowi adamczykowi – absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za rok 2013. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych 
obecnych na sesji.

w drUGiej części sesji podjęto Uchwały 
w następUjących sprawach:

•	Zmiany uchwały nr XLiV/358/14 rady Gminy Godów z dnia 28 
kwietnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długotermino-
wego; 
podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu jest niezbędne w celu 
zapewnienia źródła finansowania zaplanowanych w budżecie gminy na 
2014 rok wydatków inwestycyjnych, natomiast nadzór prawny zażądał 
zastąpienia zapisu „do kwoty” zapisem „w kwocie”.

•	Zmiany uchwały nr XLiii/339/14 rady Gminy Godów z dnia 31 
marca 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomo-
ści budowli, budynków lub ich części oraz gruntów w związku 
z utworzeniem nowych miejsc pracy na terenie gminy Godów; 
podobnie jak w powyższej uchwale nadzór prawny wniósł o uchylenie 
zapisu w §1. ust.1. przedmiotowej uchwały.

•	określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg 
w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilno-
prawny, przypadających Gminie Godów i jej jednostkom podle-
głym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przy-
padkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną;
szczegółowe zasady sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należno-
ści pieniężnych mających charakter cywilnoprawny zostały określone 
w uchwale nr Xlii/392/10 z września 2010 roku. jednak zmiana ustawy o fi-
nansach publicznych spowodowała konieczność podjęcia uchwały wpro-
wadzającej nieróżniących się znacząco zmian w uchwale z 2010 roku. 

•	udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu szpitalowi Chorób 
Płuc im. dr. alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śl.;
dyrektor wojewódzkiego szpitala chorób płuc zwrócił się pismem 
w marcu br. do Gminy Godów o wsparcie finansowe. mając na uwadze 
fakt, że w szpitalu chorób płuc leczą się też mieszkańcy naszej gminy, 
podjęto uchwałę o udzieleniu dotacji celowej w kwocie 5.000,00 zł. 

•	udzielenia dotacji celowej Powiatowemu Publicznemu Zakła-
dowi opieki Zdrowotnej w rydułtowach i Wodzisławiu Śl. z sie-
dzibą przy ul. 26 marca 51;
pani dyrektor powiatowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 
w rydułtowach i wodzisławiu śl. zwróciła się pismem do Gminy Go-
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SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY GODÓW!
dów o wsparcie finansowe. w związku z powyższym rada Gminy ww. 
uchwałą udzieliła dotacji celowej w kwocie 10.000,00 zł.

•	udzielenia w 2014 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzi-
sławskiemu na realizację zadań z zakresu administrowania dro-
gami;
powyższa pomoc finansowa dla powiatu w kwocie 50.000,00 zł dotyczy 
dalszej realizacji rozpoczętych robót inwestycyjnych przy ulicach 1 maja 
w Gołkowicach i Godowie.

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

•	miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Gmi-
nie Godów dla określonych terenów;
Sporządzony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
w Gminie Godów dla określonych terenów jest zmianą przeznacze-
nia niektórych terenów lub zasad ich zabudowy i zagospodarowa-
nia w przyjętym już w czerwcu 2012 roku Planie Zagospodarowania .

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 AZBESTU 
W GMINIE GODÓW

Urząd Gminy Godów informuje, że można składać deklara-
cje na włączenie do zadania pn. „Rozbiórka, transport i utyliza-
cja azbestu na terenie Gminy Godów” celem pozyskania dotacji 
do wymiany eternitowego pokrycia dachowego w 2015 roku. Do-
tacja będzie obejmowała pokrycie kosztów demontażu, zbiórki, 
transportu i utylizacji azbestu w wysokości do 800,00 zł/tonę.

dekLaraCja PoWinna ZaWierać:
•	 imię, nazwisko, adres właściciela budynku i tel. kontaktowy,
•	 rodzaj budynku (mieszkalny, gospodarczy), jego adres oraz nr dział-

ki ewidencyjnej, na której znajduje się remontowany budynek,
•	 rodzaj eternitu (falisty, płaski),
•	orientacyjną powierzchnię dachu pokrytą eternitem,
•	planowany termin wymiany pokrycia (miesiąc),
•	 rodzaj nowego pokrycia dachowego.

Deklaracje są do pobrania w Urzędzie Gminy Godów w Refera-
cie Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej i na-
leży je składać w siedzibie Urzędu Gminy w nieprzekraczalnym 
terminie od 1 lipca 2014 do 31 lipca 2014 r.

tadeusz spień

 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
1. 07 maja 2014 r. podpisano umowę na remont nawierzchni ulicy Skot-

nickiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Łaziskach z Przed-
siębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Adamczyka 12, 47-400 
Racibórz, za cenę 1.033.453,85 zł brutto.

2. 21 maja 2014 r. podpisano umowę na utwardzenia i remonty wybra-
nych odcinków dróg i placów gminnych z Przedsiębiorstwem Robót 
Drogowych Arkadiusz Kühn ul. Tworkowska 48, 47-450 Krzyżanowi-
ce, za cenę 104.445,51 zł brutto.

barbara banko
referat Funduszy zewnętrznych

i zamówień publicznych
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KONCERT PAPIESKI 
W SKRZYSZOWIE

Tradycją stało się organizowanie w skrzyszowskim kościele koncer-
tów okazjonalnych. Kolejny z nich odbył się 15 maja, a był to XIII Koncert 
Papieski poświęcony pamięci papieża, teraz już swiętego Jana Pawła II. 
Podobnie jak w latach poprzednich, zgromadził sporą widownię. 

W pierwszej części wystąpił chór Absolwent pod kierownictwem 
małgorzatyTolarz, Zespół Kameralny ze Skrzyszowa oraz solistki: 
marta sobik, danuta i emilia szczypka. Między wykonywanymi 
utworami wiersze Ireny Sauer recytowała ania Leśniak. Po tej części 
wszyscy wykonawcy i publiczność zaśpiewali „Barkę”, ulubioną pieśń 
Papieża-Polaka. W drugiej części wystąpili artyści scen śląskich: sa-
bina olbrich-szafraniec, Grażyna Griner i mieczysław błaszczyk. 
W ich wykonaniu zgromadzeni usłyszeli takie utwory, jak: ”Benedic-
tus”, „Ojczyzno ma”,„The Lord”, „Ave Maria”, „Sunset” czy „Nella Fan-
tasia” – wokalną adaptację przewodniego motywu z filmu „Misja”.
Występ gości został z uznaniem przyjęty przez publiczność, o czym 
świadczyło podziękowanie brawami na stojąco.

Ks. proboszcz Witold Tatarczyk bardzo serdecznie podziękował 
wszystkim organizatorom, wykonawcom i słuchaczom za wspólne 
uczestnictwo w pięknej uroczystości. 

Koncert zakończył się odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.
b.o.

SĄ W ŻYCIU TAKIE DNI...
No właśnie. Są dni,o których nie chcemy pamiętać, ale są i takie, 

o których pamiętamy, powinniśmy pamiętać bądź na zawsze pozosta-
ją w naszej pamięci. Do nich należą m.in. święta stałe, okazjonalne i te 
najbardziej osobiste – imieniny, urodziny, jubileusze.

27 maja gołkowiccy emeryci spotkali się, aby świętować Dzień 
Matki i z wyprzedzeniem Dzień Ojca. Z tej okazji stosowne życzenia 
wszystkim obecnym matkom i ojcom złożył Paweł Grzonka – prze-
wodniczący zarządu miejscowego koła PZERiI, prowadzący to spotka-
nie. Ale w tym dniu była jeszcze okazja do świętowania jubileuszy uro-
dzinowych: 80 lat życia anny baranek i Heleny Grabarczyk oraz ks. 
proboszcza seniora Teofila Lenartowicza. Zacnym solenizantom ży-
czenia zdrowia i wszelkiej pomyślności również złożył Przewodniczą-
cy, wręczając im kwiaty i drobne upominki. Dłużej jednak zatrzymał 
się przy osobie ks. Proboszcza seniora, podkreślając jego wkład dla 
Gołkowic w ciągu prawie 42-letniego pobytu w tej parafii. Jego zasłu-
gi dla wspólnoty parafialnej jako kapłana, budowniczego i organiza-
tora życia religijnego podkreślili także obecni przedstawiciele władz 
Gminy Godów: przewodniczący Rady Gminy antoni Tomas i wójt ma-
riusz adamczyk. Wręczyli Jubilatowi pamiątkowy list gratulacyjny 
i kosz pełen słodkości.

Przypieczętowaniem życzeń było wspólne zaśpiewanie „Sto lat” 
wszystkim jubilatom.

Korzystając z okazji, prowadzący podał zebranym terminy wyjaz-
dów jednodniowych:

15 lipca br. – pielgrzymka do Krakowa-Łagiewnik, a 5 sierpnia – wy-
cieczka do Wisły i (po raz 7.) do Węgierskiej Górki. Terminy pozostałych 
wyjazdów, ustalonych już wcześniej, nie uległy zmianie.

Gościem spotkania gołkowickich emerytów była także judyta 
marcol – kierownik OK.

Do tańca przygrywała zawsze dyspozycyjna Borowianka. A Czesiek 
Tkocz, członek zespołu, również niedawno obchodził swoje okrągłe 
urodziny, o czym pamiętali uczestnicy imprezy i też złożyli mu życzenia.

Przygotowaniem dań i obsługą zajęły się pracownice Ośrodka Kul-
tury w Gołkowicach i zrobiły to doskonale. Dzięki im za to.

I tak, w uroczystym i miłym nastroju, minął kolejny dzień. Dzień, 
który na pewno pozostawi trwały ślad w pamięci nie tylko jubilatów.

a.t.

Ze smutkiem przyjęliśmy wia-
domość o śmierci śp. Janiny Szyro-
ki - pedagoga, wychowawcy, na-
uczyciela, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej im. Karola Miarki w Skrzy-
szowie w latach 1979–1990. 

janina szyroki (z domu Hok) 
urodziła się 20 września 1935 roku 
w Pruchnej koło Cieszyna. W 1953 
roku po ukończeniu liceum pe-
dagogicznego rozpoczęła pra-
cę w Szkole Podstawowej w Kro-
stoszowicach. Przepracowała tam 
9  lat. W 1962 roku przeniosła się 
do Szkoły Podstawowej w Skrzy-
szowie, gdzie była nauczycielem 
języka polskiego i wykonywała 
jednocześnie obowiązki społecz-
nego zastępcy dyrektora szkoły. Od 1 września 1979 roku objęła funk-
cję dyrektora tej szkoły, którą sprawowała przez 11 lat. Pracując, rów-
nocześnie podnosiła swoje kwalifikacje zawodowe. Najpierw ukoń-
czyła Studium Nauczycielskie w Raciborzu, a w 1978 roku otrzymała 
dyplom wyższych studiów zawodowych.Pracowała aktywnie w szkole 
i w środowisku. Przez wiele lat działała w Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego, była też instruktorką ZHP. W latach 60. pracowała w charakte-
rze kierowniczki świetlicy gromadzkiej w Skrzyszowie, a od roku 1998 
śpiewała w chórze Absolwent. W szkole przepracowała 46 lat. Za swo-
ją pracę otrzymała szereg wyróżnień i odznaczeń, między innymi Brą-
zowy i Złoty Krzyż Zasługi oraz srebrną odznakę „Zasłużonemu w Roz-
woju Województwa Katowickiego”.

Śp. Janina Szyroki dała się poznać jako dobry nauczyciel i dyrektor. 
Na trwałe zapisała się w historii naszej szkoły. Dbała nie tylko o bazę 
dydaktyczną, podnoszenie wyników nauczania, ale przede wszystkim 
leżało Jej na sercu dobro młodego pokolenia. Cieszyła się ze wszyst-
kich osiągnięć swoich wychowanków. Pamiętała wszystkie imiona i na-
zwiska swoich uczniów , a także rok urodzenia każdego z nich. Nie były 
Jej obojętne dalsze losy absolwentów skrzyszowskiej podstawówki. 

Była osobą niezmiernie sympatyczną , życzliwą, emanującą spoko-
jem i dobrocią. Zmarła 2 maja 2014 roku w Skrzyszowie. Na zawsze po-
zostanie w naszych sercach i pamięci. 

dyrekcja, nauczyciele i pracownicy
zespołu szkół w skrzyszowie

WAKACYJNY 
KIERMASZ PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. informuje, że 1 lipca 
2014 r. w godzinach 10:00–12:00 w siedzibie urzędu (II piętro) od-
będzie się Wakacyjny kiermasz Pracy skierowany do uczniów, 
studentów oraz młodzieży poszukującej pracy.

Pracę dla młodzieży oferować będą:

 – Młodzieżowe Biura Pracy,
 – Punkty Pośrednictwa Pracy,
 – Agencja Zatrudnienia,
 – Pracodawcy.

Grażyna ostrowska
Kierownik referatu ds. pośrednictwa pracy

JesteśMy nr 5 (105)

Janina Szyroki

” Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych...”
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Takie było przesłanie wystąpienia wicepremiera, ministra gospo-
darki janusza Piechocińskiego, na spotkaniu 7 maja br. w Gołkowi-
cach, który przyjechał tu na zaproszenie władz Gminy Godów oraz 
bronisława karaska – członka Prezydium Zarządu Wojewódzkiego 
PSL Województwa Śląskiego.Okazją do zorganizowania tego spotka-
nia było 10-lecie przynależności Polski do Unii Europejskiej oraz 25-le-
cie polskiej transformacji. Przyjazd Wicepremiera stał się realny dzięki 
odbywającemu się w tym czasie VI Europejskiemu Kongresowi Gospo-
darczemu w Katowicach, w którym brał udział.

Wicepremierowi towarzyszyli: stanisław dąbrowa – prezes ZW 
PSL, stanisław Gmitruk – wiceprezes ZW PSL, dyrektor Śląskiego Od-
działu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstocho-
wie oraz Bronisław Karasek. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni go-
ście: janusz Wita i marian jarosz – radni Sejmiku Województwa Ślą-
skiego, anna Hetman – radna Województwa Śląskiego, samorządow-
cy i przedsiębiorcy miast i gmin powiatu wodzisławskiego oraz gmi-
ny Krzyżanowice, przedstawiciele Izby Gospodarczej, Powiatowego 
Zespołu Doradztwa Rolniczego, Cechu Rzemieślników i Innych Przed-
siębiorców w Wodzisławiu Śl., Biura Powiatowego ARiMR w Jastrzę-
biu-Zdroju, Lokalnej Grupy Działania „Morawskie Wrota”, a także ry-
szard Leszczyński – prezes BS w Jastrzębiu-Zdroju. Gminę Godów re-
prezentowali: antoni Tomas – przewodniczący RG, mariusz adam-
czyk – wójt, Tomasz kasperuk – jego zastępca, brygida dobisz – se-
kretarz, beata kałusek – skarbnik oraz radni i sołtysi.

Rozpoczynając swoje wystapienie, Wicepremier podziękował orga-
nizatorom za zaproszenie. Podkreślił, że bardzo się cieszy z możliwo-
ści pobytu w jednej z najlepszych gmin województwa śląskiego, gdzie 
tradycja i kultura przenikają się nawzajem, a teraźniejszość tworzą lu-
dzie, którzy mieszkają i pracują tu na co dzień, kreując jej pozytywny 
wizerunek.

Dzisiejsze społeczeństwo – kontynuował Wicepremier – powinno 
mieć świadomość potrzeby przedsiębiorczości, zwłaszcza w odniesie-
niu do miejsc pracy. Gminy i powiaty powinny współpracować w tej 
kwestii, bo wtedy łatwiej dostrzec to, co jest ważne, kluczowe, dobre 
dla rozwoju gospodarki rynkowej. Razem można zrobić więcej – i to 
w obrębie gminy, powiatu, województwa, państwa.

Ale należy pamiętać o jednym: trzeba mieć do siebie pełne zaufa-
nie i nie przejawiać agresji względem przeciwnika. Każdy przedsiębior-
ca powinien mieć świadomość szacunku dla siebie i innych, a patrząc 
w przyszłość – mieć na uwadze rozrost przedsiębiorstwa i wychowanie 
następców. Ważne jest także to, by otwierając nowe rynki zbytu a dzię-
ki temu zwiększając ilość nowych miejsc pracy, budować kapitał ludzi 
odpowiedzialnych, sumiennych, ale również świadomych patriotyzmu 
lokalnego i lokalnej samorządności. Dla ministra gospodarki, zarówno 
przedsiębiorcy jak i samorządowcy, są bardzo ważnymi i liczącymi się 
partnerami. Wicepremier zwrócił uwagę na fakt, że organizując lokalną 
gospodarkę rynkową, należy dostrzegać ludzi, którzy wyszli z tego lo-
kalnego podwórka i tu chcą zainwestować, bowiem siła przedsiębior-
czości wypływa z więzi lokalnych i wzajemnego szacunku.

Podkreślił, że motorem przedsiębiorczości jest człowiek; człowiek 
silny, odważny, ale równocześnie uczynny i życzliwy, o określonej toż-
samości patriotycznej i kulturowej. Rozwój małej przedsiębiorczości 
jest bardzo ważnym elementem polskiej gospodarki, gdyż obecnie 
rdzeniem gospodarki w Europie są małe i średnie firmy, które tworzą 
podłoże dla firm wielkich – takim stwierdzeniem zakończył swoje wy-
stąpienie Wicepremier.

Kontynuatorem myśli przewodniej wystąpienia J. Piechocińskie-
go był Stanisław Dąbrowa. Podkreślił on wagę przemian w polskiej 
gospodarce w mijającym 25-leciu, co miało istotny wpływ na roz-
wój przedsiębiorczości – tej dużej, o zasięgu krajowym, jak i tej ma-
łej – o zasięgu lokalnym. To dzięki przedsiębiorcom, ludziom, którzy 
nie bali się nowych wyzwań, zmienił się nasz kraj. To im oraz samorzą-
dowcom zawdzięczamy najwięcej. Zrobiliśmy ogromny postęp. Naj-
bardziej zauważalny jest on przez tych, którzy wyjechali za granicę, 
a teraz od czasu do czasu przyjeżdżają do Polski. Dotyczy to przede 
wszystkim dróg i rozwoju obszarów wiejskich. Dodał też, że osobom 

urodzonym przed transformacją systemową w Polsce trudniej zmie-
nić mentalność i zaakceptować warunki rozwijającej się przedsiębior-
czości, dlatego też większość przedsiębiorców to ludzie młodzi, którzy 
nie boją się ryzyka. Kończąc swoje wystapienie, Prezes ZW PSL podzię-
kował przedsiębiorcom i samorządowcom za wspólne podejmowanie 
inicjatyw na rzecz rozwoju przedsiębiorczości lokalnej i wspólne roz-
wiązywanie problemów.

Doceniając zaangażowanie przedsiębiorców w rozwój gospodar-
ki,Wicepremier wręczył zaproszonym właścicielom firm i zakładów 
usługowych dyplomy z wyrazami podziękowania za dotychczasowy 
wkład w rozwój inicjatywy lokalnej z życzeniami dalszych sukcesów 
w prowadzeniu działalności gospodarczej. Otrzymali je laureaci tytu-
łu Powiatowego Lidera Przedsiębiorczości oraz właściciele firm z naj-
dłuższym stażem na rynku pracy.

W gminie Godów jest 90 firm i zakładów usługowych. Dwudziestu 
reprezentantów tych firm zostało wyróżnionych na spotkaniu. Są to: 
andrzej duda z Gołkowic – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
A.D., Grzegorz brzoza z Gołkowic – firma Usługi Malarsko-Tapeciar-
skie i Remontowo-Budowlane, olga borek z Gołkowic – Zakład Fry-
zjerski O.B. (prowadzony od roku 1969), Henryka i stanisław ośliź-
lokowie ze Skrzyszowa – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługo-
wo-Handlowe Zakład Masarski w Skrzyszowie, krystian klapuch ze 
Skrzyszowa – firma AUTO-MIX K.K., agata Tekieli z Godowa – PPUH 
TEKMAR, andrzej Caniboł ze Skrzyszowa – GRAN-MAR Zakład Kamie-
niarski, Jan rduch z Godowa – firma Rduch ELEKTROAKUSTYKA, ma-
ria karasek z Gołkowic – firma HPU MK Maryla, bronisław karasek 
z Gołkowic – firma Edax, beata opiła ze Skrzyszowa – Zakład Masarski 
w Godowie, Zbigniew klimek z Łazisk – firma PHU Zakład Budowlany 
KLIMEX, andrzej surma z Łazisk – firma Oktan-Service, Zbigniew ra-
decki z Gołkowic – Zakład Posadzkarski R.Z., karol szypuła z Krosto-
szowic – firma DREW-PROD, karol sich ze Skrzyszowa – Warsztat Me-
chaniki Pojazdowej, Lucjan Wnuk ze Skrzyszowa – PPHU Sprzętu Po-
żarniczego i Ochronnego Fire-System zs. w Mszanie, mariola i łucjan 
musiołowie ze Skrzyszowa – Dom Przyjęć „Przystanek”, andrzej Czo-
gała z Turzy Śl. – firma PPHU TMS w Gołkowiach, krzysztof krzyżok 
z Godowa – firma Instal-Plus. Pozostali otrzymają dyplomy w innych 
okolicznościach.

Tym miłym akcentem zakończyło się spotkanie Ministra Gospo-
darki z przedsiębiorcami i samorządowcami w Gołkowicach. Wójt 
M. Adamczyk podziękował Wicepremierowi i gościom za przyjęcie za-
proszenia i przybycie do gminy Godów, a wszystkim za uczestnictwo.

Spotkanie bardzo sprawnie poprowadził robert krzyżaniak – 
dziennikarz Radia 90.

Po spotkaniu odbyła się jeszcze krótka konferencja prasowa Wice-
premiera dla dziennikarzy mediów lokalnych. J. Piechociński udzielił od-
powiedzi na pytania, szczególnie podkreślając następującyce sprawy:

 – konieczności rozwoju małej przedsiębiorczości w Polsce, co znala-
zło odbicie w EKG w Katowicach,

 – znaczenia dostępu naszej gminy do autostrady,
 – właściwego wykorzystania środków unijnych przez nasz samorząd,
 – reaktywowania szkół górniczych i kierunków związanych z górnic-

twem na uczelniach celem zmiany techniki eksploatacji złóż węgla 
kamiennego,

 – wykorzystania polskiego węgla w energetyce,
 – stopniowego ograniczania ilości gazu rosyjskiego, 
 – zadań związanych z wykorzystaniem technologii rodzimych i unij-

nych,
 – konieczności istotnej ofensywy polskiej przedsiębiorczości i wy-

korzystania polskiego kapitału ludzkiego – tego wykształconego, 
który wszedł już na rynek i tego nowego (absolwenci szkół wyż-
szych), który może gospodarkę ulepszyć,

 – osiągnięć polskich programistów komputerowych.
Po konferencji Wicepremier podziękował uczestnikom za udział 

w niej, kończąc tym samym pobyt w gminie Godów i udał się w drogę 
powrotną do Katowic.

a.t.

POCHWAŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
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ŚWIĘTO KWITNĄCEJ AZALII
14 maja KGW z Godowa zorganizowało wyjazd na Święto Kwitną-

cej Azalii do Szkółki Krzewów Ozdobnych w Pisarzowicach. W poło-
wie maja przez dwa tygodnie w ogrodach można podziwiać kwitną-
ce azalie oraz rododendrony, których uprawa jest specjalnością euge-
niusza Pudełka, założyciela i właściciela szkółki. Uczestnicy wyjazdu 
mieli okazję zwiedzenia prywatnej części ogrodu właścicieli. W cza-
sie ŚKA klienci mogą nie tylko zakupić przepiękne kwitnące krzewy, 
ale również skorzystać z porad fachowców w dziedzinie ochrony ro-
ślin, nawożenia oraz urządzania ogrodów. Pomimo niesprzyjającej po-
gody wszyscy wrócili z wycieczki zachwyceni i w dobrych humorach.

aniela banot

PETROWICKE KOLAČE
10 maja w Dolnych Marklowicach w Republice Czeskiej odbył się kon-

kurs kulinarny pn. „Petrovicke kolače”. W imprezie tej udział wzięły przed-
stawicielki KGW z Zebrzydowic, Godowa, Łazisk i Gołkowic oraz czeskich 
Piotrowic – w sumie 44 uczestniczki. Warunkiem uczestnictwa w konkur-
sie było przygotowanie kilku wypieków – np. kołaczy, pączków, babek.

Jury przyznało 5 nagród dla reprezentantek Czech oraz 3 nagrody 
dla przedstawicielek Polski.

Z gminy Godów nagrody otrzymały: aniela banot z Godowa, 
aniela surma z Gołkowic oraz jadwiga stukator z Łazisk. Wyróżnio-
nym gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów

a. szwarc

WIELKA MAJÓWKA W GODOWIE
24 maja na obiekcie rekreacyjno-sportowym w Godowie odbyła się 

wielka majówka. Na jej uczestników czekało wiele ciekawych atrakcji. 
Impreza rozpoczęła się programem animacyjnym dla dzieci, który po-
prowadziły Panie Klaunetki z Kreatorni Studio. Dzieci miały także oka-
zję skorzystania z dmuchanych zamków, ścianki wspinaczkowej. 

Wielkim powodzeniem cieszyły się przejażdżki bryczką, które ma-
łym pociechom zapewniło Stowarzyszenie Hodowców i Miłośników 
Koni „Mustang” ze Skrzyszowa. Po części dla najmłodszych na scenę 
wkroczył Duet Karo, znany wszystkim dobrze z TV Silesia. Zespół ba-
wił zebranych swoim programem pn. „Nasz muzyczny świat”. Program 
składał się z dwóch części: biesiadnej i popowej, a przeplatany był ślą-
skim humorem oraz wspólnym biesiadowaniem.

Całość uroczystości kończyła zabawa taneczna prowadzona przez 
DJ Krzyśka, na której mieszkańcy i przybyli goście mogli się bawić do 
późnych godzin nocnych. Festyn był wspaniałą okazją do integracji 
mieszkańców naszej gminy oraz do poprawy i wzmocnienia więzi ro-
dzinnych.

a. szwarc

EMERYCI NA MAJÓWCE
Dwa autokary ze skrzyszowskimi emerytami 21 maja pojecha-

ły na majówkę do Szczyrku. Bazą wypadową była restauracja „Gó-
ral”. Po krótkim odpoczynku i kawowym poczęstunku około 60-oso-
bowa grupa udała się na dolną stację krzesełkowej kolejki linowej na 
Skrzyczne. Po wyjeździe na górę podziwiała piękne widoki oraz pano-
ramę Szczyrku i okolic. Pogoda i widoczność dopisała, więc było na co 
popatrzeć. Po powrocie do bazy wszyscy zjedli smaczny obiad, a po-
tem pojechali do Sanktuarium na Górce – Matki Bożej Szczyrkowskiej 
Wspomożycielki i Królowej Beskidów.Po krótkim pobycie w świątyni 
uczestnicy zapoznali się z historią tego miejsca, napili się wody z cu-
downego źródełka i wyruszyli w drogę powrotną do „Górala”. Tam zo-
stali poczęstowani zupą kwaśnicą, a potem już we własnym zakresie 
korzystali z czasu wolnego. Do Skrzyszowa wrócili wieczorem.

Była to kolejna udana impreza zorganizowana przez zarząd koła 
PZERiI w Skrzyszowie z przewodniczącą Lidią skupień na czele, za co 
uczestnicy tej eskapady serdecznie dziękują. 

b.o.

GOŚCINNIE U SĄSIADÓW
W maju odbyły się dwa wernisaże przygotowanej przez GCKSiT 

w Godowie wystawy rzeźbiarsko-malarskiej. Cały dwumiesięczny cykl 
rozpoczęty został w Centrum Kultury w Tworkowie. Zadebiutowały 
tam SPOKOBABKI- nowo powstały żeński zespół ze Skrzyszowa pro-
wadzony przez danutę szczypkę. 

Drugi wernisaż odbył się w Wiejskim Domu Kultury w Czyżowicach 
i połączony był z Czyżowickim Piątkiem Artystycznym. 

Oba wernisaże są wynikiem trwającego cyklu wystaw rzeźbiar-
sko-malarskich dostępnych dla wszystkich mieszkańców gmin Go-
dów, Gorzyce i Krzyżanowice oraz okolic. Twórcami prac są mieszkań-
cy ww.gmin. Wśród prac zobaczyć można drewniane anioły, portre-
ty, pejzaże, obrazy wykonane techniką naturblage czy wielkie rzeźby.
Same wernisaże stanowią zaś doskonałą okazję nie tylko do zobacze-
nia prac z bliska, ale także do indywidualnych rozmów z twórcami.

Przy okazji organizacji wystaw wydano także foldery promujące lo-
kalnych twórców i ich dzieła.Są one dostępne na poszczególnych wer-
nisażach i podczas trwania wystawy.

Po Tworkowie i Czyżowicach w połowie czerwca zapraszamy do 
zwiedzenia wystawy w Ośrodku Kultury w Skrbeńsku.

Wśród wystawców znaleźli się: bernard adamczyk i judyta 
adamczyk z Krzyżanowic, bogumiła Caniboł i ireneusz Caniboł 
ze Skrbeńska, krzysztof Popek z Gołkowic oraz stanislav Zorman 
z Dolnych Marklowic w Czechach.

Wniosek projektowy „Organizacja wystaw rzeźbiarsko-malarskich” 
został wybrany przez Lokalną Grupę Działania „Morawskie Wrota” 
z siedzibą w Gorzycach i jest realizowany w ramach działania Wdraża-
nie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

judyta marcol

OLGA RUDNICKA W GODOWIE
14 maja naszą gminę odwiedziła autor-

ka powieści kryminalnych – olga rudnicka, 
która przyjechała do nas ze Śremia (woj. wiel-
kopolskie). Spotkanie odbyło się w Bibliotece 
w Godowie.

Olga Rudnicka zadebiutowała w roku 2008 
powieścią „Martwe jezioro”, mając wtedy za-
ledwie 20 lat. Sporą popularność zyskała tak-
że dzięki powieści „Cichy wielbiciel”, w której 
jako pierwsza w Polsce podjęła problem stal-
kingu, czyli uporczywego nękania drugiej 
osoby.

Zapytana, dlaczego akurat kryminały, od-
powiedziała, że już od dzieciństwa rozczyty-

wała się w horrorach i thrillerach. Miewała także wywołujące dreszcze 
sny, które najpierw tylko spisywała, później ubarwiała i tworzyła na ich 
podstawie krótkie opowiadania, aż wreszcie napisała pierwszą powieść. 
Twierdzi, że gdy tworzy, przenosi się w ten drugi świat – świat swojej 
wyobraźni. Dzięki pisaniu może odpocząć od rzeczywistości. Odskocz-
nią od problemów jest dla niej także praca. Autorka na co dzień pracuje 
w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej w Śremie.

Olga Rudnicka na spotkaniu opowiedziała między innymi o tym, co 
ją inspiruje, jak wydanie pierwszej powieści wpłynęło na jej życie oraz 
zdradziła, że niezadługo wyda swoją dziewiątą powieść.

Relację ze spotkania możecie obejrzeć na kanale naszej lokalnej te-
lewizji: www.youtube.com/tvgodow, zaś twórczość Olgi Rudnickiej 
znajdziecie w naszych gminnych bibliotekach! 

aneta Grabiec
uczestniczka projektu tV Godów

Olga Rudnicka w czasie 
spotkania
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TURNIEJE BEZPIECZEŃSTWA 
W RUCHU DROGOWYM

15 maja br. odbył się kolejny etap Ogólnopolskiego Turnieju Bez-
pieczeństwa w Ruchu Drogowym – etap regionalny. Jego organizato-
rem była Komenda Powiatowa Policji oraz Straż Miejska w Raciborzu, 
natomiast gospodarzem Gimnazjum Nr 3 w Raciborzu. Wzięli w nim 
udział zwycięzcy powiatowi naszego regionu. Etap powiatowy odbył 
się 11 marca w ZS nr 3 w Wodzisławiu Śl., gdzie drużyna gołkowickiego 
gimnazjum w składzie: Krystian Firla, damian Reclik, Andrzej Chro-
bok zajęła I miejsce. Drużyna Gimnazjum w Gołkowicach w powyż-
szym składzie i na etapie regionalnym spisała się doskonale,zajmując 
III miejsce.

Zwycięzcy turniejów otrzymują nagrody rzeczowe, dyplomy i pu-
chary, co nie jest najważniejsze w tych konkursach, ponieważ liczy się 
przede wszystkim upowszechnianie bezpiecznych zachowań w ruchu 
drogowym. 

Uczniowie przygotowujący się do konkursu dokładnie poznają 
przepisy ruchu drogowego, co w przyszłości na pewno będzie przy-
datne podczas egzaminów na prawo jazdy (egzaminy na pierwszą ka-
tegorię AM można obecnie zdawać w wieku 14 lat). Konkurencje, przez 
które z takimi sukcesami przebrnęli gimnazjaliści, składały się z trzech 
części: pisemnej- testu ze znajomości przepisów ruchu drogowego, 
jazdy sprawnościowej- toru przeszkód, miasteczka ruchu drogowego 
oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Drużyna z Gołko-
wic od wielu lat zajmuje czołowe miejsca w konkursach BRD, a etap 
powiatowy wygrała po raz piąty z rzędu.

Janusz Kozieł

EUROMAJÓWKA 2014 
Majówka w Gminie Godów rozpoczęła się na sportowo. Mieszkańcy 

gminy oraz wszyscy zainteresowani aktywnym wypoczynkiem mogli 
spróbować swoich sił w biegach na orientację. Zainteresowanie tymi 
zawodami było duże, toteż na kompleksie sportowym ORLIK w Krosto-
szowicach stawiło się ponad trzystu zawodników z terenu wojewódz-
twa oraz goście z Czech. Gmina Godów reprezentowana była głównie 
przez uczniów ze szkół podstawowych w Godowie, Skrbeńsku i Kro-
stoszowicach. Dla tych młodych uczestników bieg z mapą był nie lada 
wyzwaniem, jednak poradzili sobie świetnie i bez trudu odnajdywali 
kolejne punkty ukryte w lesie. 

Zawody w biegu na orientację organizowane były na terenie naszej 
gminy po raz pierwszy, jednak na pewno nie zabraknie ich w harmo-
nogramie imprez sportowych na przyszły rok.

Organizatorami imprezy byli Gmina Godów oraz UKS-ZSZ Jedyn-
ka Jastrzębie-Zdrój.

Michał Kozielski 28 maja na obiekcie rekreacyjno-sporto-
wym w Godowie odbyła się kolejna z imprez 
organizowanych przez Gminna Radę Spor-
tu w Godowie. W zawodach udział wzięło 
ponad 200 uczniów ze szkół podstawowych 
i gimnazjów gminy Godów oraz z zaprzyjaź-
nionej szkoły w Piotrowicach z Republiki Cze-
skiej.

Wyniki klasyfikacji:

SzKOły POdSTAWOWe

kl. V dziewczyny:
 I Klara Kopsova Petrovice u Karvine,
 II Wiktoria Czaplak Krostoszowice,
 III Klara Vlackowa Petrovice u Karvine;

kl. VI dziewczyny:
 I Wiktoria Jagieło Godów,
 II Patrycja Jurzyca Godów,
 III Paulina Tkocz Skrzyszów;

W dniach 28–30 kwietnia br. odbyła się już siódma wizyta studyj-
na programu Comenius realizowanego w gołkowickim gimnazjum. 
Wzięło w niej udział dwoje uczniów: Oliwia Cuber i Karol Grabiec 
pod opieką nauczycieli. Tym razem uczestnicy udali się do Bułgarii,do 
pięknej miejscowości Samokov, nieopodal gór Rila.

Zostali tam ciepło przywitani przed dyrekcję, nauczycieli oraz 
uczniów szkoły partnerskiej, którą mieli także okazję zwiedzić. W trak-
cie wizyty gimnazjaliści przedstawili przygotowaną przez siebie pre-
zentację nt. polskiej fauny i flory oraz własną wersję hymnu Come-
niusa stworzoną przez szkolny rockowy zespół Decybela. Oglądając 
przygotowane przez uczniów wszystkich 7 krajów partnerskich po-
kazy, mogli porównać zarówno zwierzęta, roślinność różnych krajów, 
jak i klimat tam panujący. Uczniowie uczestniczyli również w zajęciach 
oraz warsztatach kulinarnych, a także w koncercie Comeniusa podsu-
mowującym 2 lata wspólnej pracy. Wszyscy obecni przedstawiciele 
krajów partnerskich zaśpiewali przygotowany przez siebie uroczysty 
hymn Comeniusa, co było uwieńczeniem wspólnej pracy.

Podczas wizyty gimnazjaliści spotkali się z burmistrzem miasta Sa-
mokov. Zwiedzili też stolicę Bułgarii – Sofię, w której zobaczyli wiele 
wspaniałych zabytków,a także miejscowość Plovdiv; tu mogli porów-
nać piękno starej części z zabytkowymi budowlami i teatrem antycz-
nym z nową – już bardziej współczesną – częścią miasta.

Uczniowie, w celu lepszego poznania kultury bułgarskiej, mieszkali 
u tamtejszych rodzin . Dało im to możliwość zapoczątkowania nowych 
przyjaźni oraz umocnienia tych już istniejących, które zawarli wcze-
śniej we Włoszech, w Hiszpanii oraz na Łotwie. Z wizyty w Bułgarii wró-
cili z mnóstwem pozytywnych wspomnień.

POWIATOWY LIDER 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2013

9 maja odbyła się uroczysta gala trzynastej edycji konkursu Powia-
towy Lider Przedsiębiorczości. Jak co roku, Kapituła Konkursu uhono-
rowała przedsiębiorców powiatu wodzisławskiego, a w szczególności 
zaangażowanie właścicieli firm w nieustanny rozwój na rynku, prowa-
dzenie zdrowej konkurencji, wprowadzanie nowatorskich technolo-
gii oraz ich aktywny udział w życiu społecznym. Kapituła składająca 
się z władz miast i gmin powiatu oraz przedstawicieli Cechu Rzemieśl-
ników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śl. dokonała wyboru 
dziewięciu firm propagujących ideę rozwoju przedsiębiorczości. Pa-
tronat nad konkursem objął Starosta Powiatu Wodzisławskiego.

Tegorocznym laureatem tytułu „Powiatowy lider Przedsię-
biorczości 2013” z terenu gminy Godów została Firma Handlowo-
Usługowa Instal Plus Krzysztof Krzyżok.

Poza FHU Instal Plus statuetki Lidera otrzymały także:
•	Hurtownia artykułów przemysłowo-budowlanych Wiesław Rek 

z Wodzisławia Śl.;
•	PTHU Matuszek Sp. j. Jan Matuszek z Wodzisławia Śl.;
•	Piekarnia Marian Salamon z Radlina;
•	Grupa Fibra Sp. z o.o. Bartosz Nosiadek z Radlina;
•	Agencja Reklamowa Art Group Sp. z o.o. Iwona Fiegler, Krzysztof 

Fiegler z Rydułtów;
•	Meble Adamczyk – Roman Adamczyk z Pszowa;
•	Firma Mazur S.C. Jarosław i Waldemar Mazur z Mszany;
•	Zakład masarsko-wędliniarski Tomasz Kühn z Rogowa.

Beata Wala

Zwycięska drużyna. Od lewej D. Reclik, K. Firla, A. Chrobok

Od lewej wójt M. Adamczyk, starosta T. Skatuła, E.i K. Krzyżokowie,  
starszy cechu J. Waltar

Zawodnicy z Polski

Wizyta u burmistrza w Samokovie

Zawodnicy z Czech
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kl. III dziewczyny:
 I Monika Przybyła Gołkowice,
 II Karolina Zerzonova Petrovice u Karvine,
 III Małgorzata Błasiak Gołkowice;

kl. I chłopcy:
 I Tomasz Szołucha Gołkowice,
 II Tomasz Głuc Skrzyszów,
 III Sebastian Czyż Skrzyszów;

kl. II chłopcy:
 I Adam Sznapka Petrovice u Karvine,
 II Szymon Swoboda Skrzyszów,
 III Paweł Knura Skrzyszów;

Kl. III chłopcy:
 I Przemysław Glenc Gołkowice
 II Vojtech Banot Petrovice u Karvine,
 III Daniel Stanicek Petrovice u Karvine.

dRUżyNOWO
Szkoły podstawowe: I – Petrovice u Karvine
Gimnazja: I – Gołkowice

A. Szwarc

ŚWIĘTO KSIĄŻKI
15 maja obchodziliśmy Święto Książki. Z tej okazji kl. V przygotowa-

ła krótkie przedstawienie dotyczące historii książki. Uczniowie w pro-
sty, a zarazem ciekawy sposób przedstawili, jak zmieniała się książka 
od jej powstania do dnia dzisiejszego. Zaprezentowali również samo-
dzielnie wykonane eksponaty, np. papirus czy gliniane i drewniane ta-
bliczki.

Mamy nadzieję, że przekazane w trakcie przedstawienia treści na 
długo pozostaną w pamięci uczniów, a książka zawsze będzie dla nich 
najwierniejszą przyjaciółką.

Magdalena Dziaćko

Uczniowie kl.V w przedstawieniu o historii książki
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BIEGI MIĘDZY POMNIKAMI POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH

WIZYTA W BUŁGARII

kl. V chłopcy:
 I Adam Blaton Petrovice u Karvine,
 II Filip Filipek Petrovice u Karvine,
 III Denis Filipek Petrovice u Karvine;

kl. VI chłopcy:
 I Marcin Kubica Skrzyszów,
 II Sebastian Potysz Gołkowice,
 III Sebastian Mrozek Godów.

GIMNAzJA

kl. I dziewczyny:
 I Martyna Nitka Gołkowice,
 II Marie Adamkova Petrovice u Karvine,
 III Katerina Latova Petrovice u Karvine;

kl. II dziewczyny:
 I Natalia Tekieli Gołkowice,
 II Aleksandra Krentusz Gołkowice,
 III Daria Surma Skrzyszów;

Podsumowując: wizyta w Bułgarii była ostatnią wizytą studyjną 
projektu, który realizowany był od września 2012 r. z 6 partnerskimi 
szkołami z Włoch, Grecji, Bułgarii, Niemiec, Łotwy, Hiszpanii. Co więcej, 
współpraca z ww. partnerami okazała się tak owocna, że zdecydowali-
śmy się wspólnie aplikować o przyznanie nam zgody na realizację no-
wego projektu Erazmus+ w niezmienionym składzie. Miejmy nadzieję, 
że wszystko pójdzie zgodnie z naszymi oczekiwaniami. 

Dawid Krzystała

SP KROSTOSZOWICE
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GOŚCIE W PRZEDSZKOLU
29 kwietnia gołkowickie przedszkole odwiedzili Maria Ryguła i Mi-

chał Karasek – miejscowi weterynarze. Mili goście zawitali do grup 
„Maleństwa” i Skrzaty”,opowiadając dzieciom o zwierzętach małych 
i dużych. Celem tego spotkania było zwrócenie uwagi na problemy 
związane z opieką nad zwierzętami, a także kształtowanie postaw hu-
manitarnych w stosunku do nich. Dzieci dowiedziały się, jakie zwierzę-
ta można spotkać w wiejskiej zagrodzie, jak należy opiekować się psem, 
kotem i innymi czworonogami. Przedszkolaki poznały też zasady po-
stępowania w kontakcie ze zwierzętami, aby uniknąć niebezpiecznych 
zdarzeń. Maluchy dowiedziały się, na czym polega praca weterynarza 
oraz zrozumiały, że zwierzęta, tak jak ludzie, też czasem chorują i wy-
magają pomocy i leczenia. Dzieci obejrzały sprzęt, jakim weterynarz 
posługuje się w codziennej pracy, m.in.termometr, stetoskop, cążki do 
pazurków, akcesoria do robienia zastrzyków. Przedszkolaki brały ak-
tywny udział w spotkaniu, zadawały też dużo ciekawych pytań. Niektó-
re opowiadały o swoich pupilach. Na koniec tego interesującego spo-
tkania czekała na dzieci miła niespodzianka: możliwość obejrzenia z bli-
ska zwierząt, takich jak jaszczurka, żaba, żółw, wiewiórka, świnka mor-
ska, a nawet papuga ara, która zrobiła na nich największe wrażenie.

Na zakończenie wizyty z niespodziankami wszystkie dzieci podzię-
kowały gościom za odwiedziny i wręczyły własnoręcznie wykonany 
upominek. 

Weronika Holesz

NASZE MIEJSCE NA ZIEMI
21 maja w skrzyszowskiej szkole podstawowej odbył się Gmin-

ny Konkurs „Nasze miejsce na Ziemi” pod patronatem Wójta Gminy 
Godów. Konkurs miał na celu propagowanie historii, tradycji, kultury 
i gwary „małej ojczyzny”. Zadania obejmowały zagadnienia dotyczące 
historii, położenia geograficznego gminy Godów. Uczniowie musieli 
się wykazać znajomością nazwisk najważniejszych ludzi związanych 
z gminą (m.in. wójta, radnych, honorowych obywateli) oraz zabytków, 
symboli gminy i miejscowości do niej należących. W związku z tym, że 
w bieżącym roku obchodzimy 95. rocznicę wybuchu I powstania ślą-
skiego, jedna z konkurencji poświęcona została tematyce powstań ślą-
skich. Jedno z zadań zaś sprawdzało znajomość gwary śląskiej. Spraw-
dzono, czy młodzież wie, jak po śląsku babcie mówiły na pączek, wie-
szak do ubrań, krawat, pomarańczę, brzoskwinię czy chociażby smo-
czek. I okazało się, że jest z tym różnie; nie wszyscy pamiętają, że kre-
pel to pączek a binder to krawat, ale co to jest apluzyna czy fyrzich – to 
jeszcze wiedzą. Należy przyznać, że ta konkurencja wszystkim się po-
dobała. Ponadto każda drużyna zaprezentowała krótką reklamę swo-
jej miejscowości. I tutaj również uczestnicy wykazali się niebywałą po-
mysłowością – dziewczyny z Gołkowic, przebrane w stroje śląskie, za-
śpiewały piosenkę o swojej miejscowości, a Paulina Tkocz zaprezen-
towała po naszymu piękną reklamę Skrzyszowa. Pytania miały różno-
rodną formę i tak naprawdę każda drużyna sama decydowała, na któ-
re chce odpowiadać.

Po przeprowadzeniu 10 rund okazało się, że należy przeprowa-
dzić dogrywkę między dwiema najlepszymi drużynami: z Krostoszo-
wic i Skrzyszowa, które zdobyły po 30 punktów. W decydującej run-
dzie drużyna z Krostoszowic popisała się niesamowitą wiedzą, odpo-
wiadając na pytanie, w którym należało wymienić miejscowości naszej 
gminy powstałe dopiero w II połowie XVIII wieku w wyniku tzw. ko-
lonizacji fryderycjańskiej. Zwycięska drużyna z Krostoszowic wystąpi-
ła w składzie: Nikola Folwarczny, Wiktoria Grabowska i Marcin Ry-
bica. Na koniec wszystkie drużyny otrzymały nagrody ufundowane 
i osobiście wręczone przez wójta Mariusza Adamczyka.

Inicjatorkami konkursu były nauczycielki Aleksandra Caniboł 
i Iwona Brudny z SP w Skrzyszowie, które już planują przyszłorocz-
ną jego edycję.

I. Brudny, A. Caniboł

WIOSNA W OCZACH DZIECKA
Przedszkole Publiczne w Godowie zorganizowało Powiatowy Kon-

kurs Twórczości Plastycznej Dzieci w wieku przedszkolnym. Celem 
konkursu było wyrażenie wiedzy, własnych spostrzeżeń i doświad-
czeń dzieci na temat zbliżającej się pory roku poprzez działalność pla-
styczną oraz inspirowanie do aktywności twórczej.15 maja br. Komi-
sja Konkursowa, biorąc pod uwagę walory artystyczne i estetyczne 
prac, ciekawą interpretację proponowanej tematyki oraz prawdopo-
dobieństwo samodzielnego wykonania pracy przez dziecko, wyłoni-
ła zwycięzców.

Wyniki konkursu w poszczególnych grupach wiekowych:

dzIeCI 3-,4-leTNIe:
I miejsce: Weronika Kowalczyk (ZSP Łaziska),
II miejsce: Maja Sikora (PP im. Gąski Balbinki w Gorzyczkach),
III miejsce: Jakub Krzystała (PP im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Gołko-

wicach),
wyróżnienie: emilia Herman (PP przy ZSP w Godowie);

dzIeCI 5-,6-leTNIe:
I miejsce: Anna Wróbel (Przedszkole Akademia Wyobraźni w Marklowicach),
II miejsce: laura Oleś (Przedszkole Akademia Wyobraźni w Marklowicach),
III miejsce: zuzanna Błatoń (PP im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Gołko-

wicach),
wyróżnienie: Marcelina Mandrysz (PP im. Gąski Balbinki w Gorzyczkach),
wyróżnienie: Julia Gawliczek (PP przy ZSP w Godowie).

Wystawa prac konkursowych odbyła się w Przedszkolu Publicznym 
przy ZSP w Godowie, a laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz 
nagrody.

Wszystkim uczestnikom oraz opiekunom bardzo dziękujemy za 
wzięcie udziału w konkursie.

Izabela Gardyan

ROZŚPIEWANA PRZERWA –
PATRIOTYCZNE ŚPIEWANIE

W związku z obchodami Święta Konstytucji 3 Maja, 08.05.2014 r. zo-
stała ogłoszona ogólnopolska akcja “Rozśpiewana przerwa- patrio-
tyczne śpiewanie” pod patronatem honorowym wiceminister obrony 
narodowej Beaty Oczkowicz.Akcja ma na celu popularyzowanie trady-
cji śpiewania pieśni patriotycznych wśród dzieci i młodzieży ze wszyst-
kimi aspektami edukacyjnymi i wychowawczymi,propagowanie war-
tości patriotycznych,pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa naro-
dowego,ukazanie roli pieśni patriotycznej w historii narodu polskiego. 

Do grona śpiewających w całym kraju szkół dołączyli również 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Gołkowicach. Wspólnie wykonali 
pieśni: „Mazurek Dąbrowskiego”, „Mazurek 3 Maja”, „Jak długo w ser-
cach naszych” oraz „Rotę”.

Dzieci bardzo chętnie śpiewały. Wytworzyła się wspaniała atmosfe-
ra. Z pewnością takie akcje będziemy jeszcze nie raz powtarzać.

Krystyna Kelner

Uczniowie kl.4. i 5. w czasie śpiewania piesni patriotycznych

SP GOŁKOWICE
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PP GOŁKOWICE

ZS SKRZYSZÓW

ZSP GODÓW

NASZE MIEJSCE NA ZIEMI

GOŚCINNIE U SĄSIADÓW
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