
W KOPALNI ZŁOTA

24 czerwca odbyła się wycieczka dla najlepszych uczniów szkół 
podstawowych gminy Godów do kopalni złota w Złotym Stoku.

Przy pięknej pogodzie i w wyśmienitych humorach uczniowie wraz 
z opiekunami i panią przewodnik zwiedzili kopalnię. Udało się zoba-
czyć  podziemną trasę turystyczną obejmującą zwiedzanie części mu-
zealnej w Sztolni Gertruda, spotkać „strasznego” Gnoma w Chodniku 

Uczestnicy wycieczki do Złotego Stoku

Godów ● Gołkowice ● Krostoszowice ● Łaziska ● Podbucze ● Skrbeńsko ● Skrzyszów
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GmInnE ZaWody 
spoRtoWo-pożaRnICZE

ROdZINNIe I sPORTOWO    
w Bajkowym wzgórzu

W czerwcu w skrzyszowskim przedszkolu odbył się rajd rowerowy 
i piknik rodzinny  pod patronatem Wójta Gminy Godów  i Koła Tury-
styki Rowerowej. Całe rodziny wyruszyły w 6- kilometrową trasę, któ-
rej uwieńczeniem było wspólne pieczenie kiełbasy i biesiadowanie na 
kortach La Mirage w Skrzyszowie. Miło wspominana jest również wy-
cieczka do Krakowa, w ramach której dzieci uczestniczyły w przedsta-
wieniu pt. „Calineczka” w Teaterze Groteska,  rejsie statkiem po Wiśle, 
no i, oczywiście, zwiedzaniu Krakowa. Nie mogło też zabraknąć zielo-
nej nocy w przedszkolu, w której uczestniczyły starszaki. Zabawa była 
przednia - od pieczenia kiełbasy poprzez podchody, poszukiwanie 
ukrytego skarbu w ogrodzie przedszkolnym, po piżamową dyskotekę. 

Pełni wrażeń i miłych wspomnień przedszkolaki kończą rok szkol-
ny, życząc wszystkim bezpiecznych i udanych wakacji.

K. Żymełka

WZOROWI GIMNAZJALIŚCI 
NA WYCIeCZCe

Jak co roku i w tym Wójt Gminy Godów ufundował wycieczkę dla 
najlepszych uczniów. Odbyła się w dniach 23–24 czerwca i wzięło 
w niej udział 16 gimnazjalistów ze Skrzyszowa: Dawid Białek, Karol 
Kraski, Konrad Leśniak, Paweł Zając, Karol Godula, Agnieszka Mę-
drak, Zuzanna Pająk, Żaneta Piecha, Monika Piórecka, Katarzyna 
Karwot, Anna Leśniak, Justyna Matuła, Natalia Matuszczyk, Pa-
trycja Smolorz, Marta Gawliczek i Michał Wawrzyczek (pod opieką 
nauczycielek Maryli Marcol i Luizy Dworok), 21 gimnazjalistów z Goł-
kowic: Monika Przybyła, Katarzyna Gojowy, Małgorzata Błasiak, 
Iwona Drabiniok, Oliwia Kulig, Kinga Lamczyk, Paulina Zientek, 
Karolina Kubica, Adriana Szczotka, Martyna Warło, Agnieszka Sa-
lamon, Martyna Nikiel, Beniamin Strączek, Joanna Serwotka, Na-
talia Wieczorek, Aleksandra Kras, Paweł Herman, Mateusz Spień, 
Marta Kłosek, Łukasz Paś, Jakub Dudzic (pod opieką nauczycielek 
Marioli Musioł i Teresy Błasiak) oraz 2 uczniów z czeskich Piotrowic: 
Patrik Brezo i David Salomon (z nauczycielką Gabrielą Pavlovską). 
Organizatorem wycieczki była Firma Przewozowa „OLA” z Jastrzębia-
Zdroju, która przygotowała bardzo atrakcyjny program, obejmujący 
zwiedzanie 2 uroczych miast: Sandomierza i Kazimierza Dolnego nad 
Wisłą oraz zamku Krzyżtopór w Ujeździe, Kolegiaty w Opatowie, a tak-
że rejs statkiem po Wiśle.

Wszystkie te miejsca (a także hotel Magnat w Jacentowie, gdzie był 
nocleg) ogromnie się spodobały wszystkim uczestnikom, pogoda do-
pisała, humory także, a wycieczka okazała się wspaniałym zwieńcze-
niem roku szkolnego 2013/2014.

Maryla Marcol Wspólny rajd rowerowy

Gimnazjaliści w Kazimierzu
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Śmierci, przejechać pomarańczowym tramwajem oraz  zobaczyć  jedy-
ny w Polsce podziemny wodospad w Sztolni Czarnej. Wszyscy dziel-
nie poszukiwali rud arsenu – niektórzy przywieźli znalezione okazy 
do domu. Po obiedzie na terenie kopalni grupa udała się na zwiedza-
nie Średniowiecznego Parku Techniki. Tam miała możliwość poznania 
historii, praw fizyki, w bardzo przyjazny i ciekawy sposób. Przekona-
ła się także, że krzywdzące jest pojęcie o średniowieczu jako o cza-
sach, w których racjonalne myśli były herezją, a uczeni – czarnoksiężnika-
mi, gdyż wiele genialnych urządzeń z tamtych czasów ma zastosowa-
nie współcześnie. Największą frajdę sprawiło dzieciom przejście Ścież-
ką Strachu, spotkanie z Katem w jego chacie, a także dodatkowe zaję-
cia edukacyjne pn. „Warsztaty Fizyki Eksperymentalnej”. Każdy, pod 
okiem animatora, mógł osobiście wziąć udział w wypróbowaniu urzą-
dzeń. 

Na koniec całodniowej wyprawy odbyło się ognisko  z pieczeniem 
kiełbasek. Aktywni uczestnicy  mogli wyszaleć się na batucie i powspi-
nać na specjalnej siatce. Dzieci skorzystały z możliwości zakupienia 
pamiątek. Zmęczone i w dobrych nastrojach bezpiecznie wróciły do  
domu, po drodze zatrzymując się nad Jeziorem Otmuchowskim.

Wszyscy uczestnicy tego wspaniałego wypadu dziękują Gminie 
Godów za jego zorganizowanie i sfinansowanie.

Uczestnicy wyjazdu: Joanna Drabiniok, Martyna Masny, Zofia 
Mencewicz, Teresa Twardzik, Marta Oślizło, Angelika Krentusz, 
Laura Zając, Karolina Białecka, Łukasz Brzoza, Jagoda Salamon, 
Zuzanna Telega, Kinga Adamczyk, Emilia Wala, Natalia Twardzik, 
Wiktoria Ochman, Paulina Grześkiewicz, Julia Dzięcioł, Anna Hej-
mej, Wiktoria Zygmunt, Patrycja Jurzyca, Klaudiusz Kozieł, Wik-
toria Grabowska, Nikola Folwarczny, Marcin Rybica, Wiktoria Cza-
plak, Jakub Heliosz, Gabriel Gomularz, Bartosz Więcek, Bartosz 
Grabczyński, Przemysław Sobala, Marzena Grabiec, Mateusz Wi-
tek, Klaudia Najda, Marcin Kubica, Piotr Stokowy, Karol Szczepo-
nek, Michał Caniboł, Justyna Rębelińska, Kacper Rymarowicz, Pa-
weł Przybyła, Oliwia Sylwesiuk.

Marzena Sitko

w numerze:
dni gminy godów za nami
na własnym podwórku
gminny festiwal twórczości
przedszkolnej
piknik rodzinny
indywidualne misztrzostwa
lekkoatletyczne
festiwal biegowy
ii rodzinny rajd rowerowy
w kopalni złota

sEsja Z udZIałEm dZIECI
WystaWa kWIatóW

FEstIWal oRkIEstR dętyCh 
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Do tegorocznego konkursu na najładniejszy ogród i obejście przy-
domowe zgłoszono aż 13 ogrodów z kilku sołectw naszej gminy. Komi-
sja 2 czerwca oceniała zgłoszone ogrody między innymi pod względem: 
różnorodności nasadzeń roślin kwitnących, krzewów ozdobnych oraz 
drzew, oceniała również unikatowość i pomysłowość w aranżacji ogro-
du, uciążliwość i pracochłonność w pielęgnacji oraz ogólne wrażenie. 
Zwycięski ogród zachwycił komisję wykonaniem przez samych właści-
cieli profesjonalnego projektu oraz różnego rodzaju elementów i aran-
żacji. Pozostałe nagrodzone ogrody zachwycały różnorodnością roślin 
kwitnących i krzewów.

Mimo niezbyt dobrej pogody, na kompleks sportowo - rekreacyj-
ny przybyły tłumy.

Najpierw na scenie pojawił się Klaun Hary, wciągając najmłod-
szych do wspólnej zabawy. Po nim swoimi umiejętnościami pochwa-
lili się szermierze z Towarzystwa Szermierzy „Górnik Radlin”. Następ-
nie przedstawiciele Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej 
z Jastrzębia-Zdroju wręczyli honorowemu obywatelowi naszej gmi-

7 czerwca odbył się II RODZINNY RAJD RO-
WEROWY PO ŚCIEŻKACH MORAWSKICH WRÓT, 
zorganizowany przez GCKSiT w Godowie oraz 
Koło Turystyki Rowerowej z Gołkowic.W rajdzie 
wzięło udział prawie 150 osób. Nie zabrakło ro-
werzystów z Zebrzydowic i Czech.

Występ zespolu Drenkrom

Ogród E. i J. PaszkówOgród I. i A. SosnówOgród T. i W. Szewczyków

Zespół Łzy

Uczestnicy II Rodzinnego Rajdu Rowerowego

II roDzINNy rajD rowErowyDNI gmINy goDów za NamI

KONKuRs „GMINA GOdóW – GMINą KWIATóW 
I ZIeLeNI” ROZsTRZYGNIęTY

BIBLIOTeKA W OGROdZIe
28 maja, dzięki gościnności Teresy i Henryka Klyszczów, Bibliote-

ka w Godowie na kilka godzin przeniosła się do ich ogrodu w Skrbeń-
sku – magicznego miejsca, pełnego kwitnących, zachwycających ro-
ślin. Ogród stał się inspiracją dla uczestników amatorskiego pleneru 
malarskiego oraz dla członków Nieformalnej Grupy Fotografów. Go-
ście, zwiedzając ogród, wymieniali się swoimi doświadczeniami doty-
czącymi pielęgnacji roślin, a także zasypywali gospodarza pytaniami. 
Nie zabrakło, oczywiście, książek, czasopism i świetnej atmosfery!

Wideorelację z wydarzenia przygotowała młodzież w ramach pro-
jektu TV Godów (www.youtube.com/tvgodow).

Katarzyna Holesz Biblioteka w ogrodzie
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Tegoroczna trasa rajdu (tak jak i poprzed-
nio) rozpoczęła się na boisku KS-27 w Gołko-
wicach, gdzie na najmłodszych uczestników 
czekały pamiątkowe znaczki i odblaski. Zwar-
ta grupa punktualnie o 11:00 wyruszyła ma-
lowniczymi terenami gminy Godów i okolic. 

Na pierwszym postoju przy OK w Skrzyszo-
wie uczestnicy mogli chwilę odetchnąć od 
palącego słońca i uzupełnić siły małym po-
częstunkiem. Korzystając z pięknej pogody, 
wszyscy pozowali także do wspólnego zdję-
cia, po czym wyruszyli w dalszą drogę.

Zmęczeni, ale szczęśliwi, wszyscy ok. go-
dziny 15:00 przybyli na metę, którą w tym 
roku stanowiło boisko sportowe w Łaziskach. 
Tam na rowerzystów czekały już kiełbaski, 
a na najmłodszych uczestników rajdu (w tym 
dla 6-miesięcznej Agatki) – drobne upominki 
ufundowane przez KTR.

Przy pięknej pogodzie i po malowniczych 
terenach Morawskich Wrót, II Rodzinny Rajd 
Rowerowy zakończył się pełnym sukcesem. 
Już teraz zapraszamy na kolejny w przyszłym 
roku!

Judyta Marcol

…

Wniosek projektowy „Aktywne LGD-czy-
li mój rower, moja pasja – wycieczki rowero-
we po terenie Morawskich Wrót” jest realizo-
wany w ramach działania 413 – Wdrażanie lo-
kalnych strategii rozwoju dla małych projek-
tów objętego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007–2013”.

ny – dr. Józefowi Musiołowi – statuetkę w podziękowaniu za pomoc 
okazaną fundacji.

Kolejnym punktem programu był koncert zespołu Drenkrom. Po 
nich na scenie pojawiła się gwiazda wieczoru - zespół ŁZY!Na zakoń-
czenie do tańca przygrywał DJ Paweł Paszenda.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za wspólną zabawę i już teraz za-
praszamy na Dni Gminy Godów za rok.

Beata Wala

Właścicielami wyróżnionych trzech najładniejszych ogrodów są: 

Teresa i Wiesław Szewczykowie ze Skrzyszowa – I nagroda,
Irena i Antoni Sosnowie z Łazisk – II nagroda,
Elżbieta i Janusz Paszkowie ze Skrzyszowa – III nagroda.

Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie 
i upominek. 

Wszystkie nagrody zostaną wręczone na gminnych dożynkach 
w Skrzyszowie 23 sierpnia br.

Anna Brzemia
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SeSja z udziałem dzieci
Dnia 16 czerwca 2014 roku odbyła się XLVI sesja Rady Gminy Godów, 

w której wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów 
prowadzonych przez Gminę Godów. Uczniowie otrzymali wyróżnie-
nia władz samorządowych Gminy Godów za wyniki w nauce, spor- 
cie i sztuce.

Lista wyróżnionych uczniów w roku szkolnym 2013/2014:

1. LAURA ZAJĄC – uczennica Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół 
w Gołkowicach:

•	 II miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Kapliczki małe 
formy architektury sakralnej” w kategorii klas IV-VI forma płaska,

•	 III miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Kapliczki małe 
formy architektury sakralnej” w kategorii klas IV-VI forma prze-
strzenna;

2. DAWID WOJDYŁO – uczeń Szkoły Podstawowej w ZS w Gołkowi-
cach:

•	 III miejsce indywidualnie w Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Dro-
gowym na szczeblu powiatowym;

3. ZOFIA MENCEWICZ – uczennica Szkoły Podstawowej w ZS w Goł-
kowicach:

•	 II miejsce w I Powiatowym Konkursie z Przyrody;
4. JOANNA SERWOTKA – uczennica Gimnazjum w ZS w Gołkowicach:
•	 I miejsce w Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego – ENGLISH 

IS FUN,
•	 IV miejsce w XIII Wojewódzkim Konkursie Biblijnym,
•	 II miejsce w powiecie w Matematycznych Mistrzostwach Polski Dzie-

ci i Młodzieży;
5. MATEUSZ SPIEŃ – uczeń Gimnazjum w ZS w Gołkowicach:
•	 laureat Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego Centrum Edu-

kacji Szkolnej „Galileo”;
6. KAROLINA KUBICA – uczennica Gimnazjum w ZS w Gołkowicach:
•	 III miejsce w powiecie w Matematycznych Mistrzostwach Polski 

Dzieci i Młodzieży,
•	 laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego EDI „Pin-

gwin”,
•	finalistka Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego „Pangea”,
•	wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Gali-

leo”;
7. KRYSTIAN FIRLA – uczeń Gimnazjum w ZS w Gołkowicach:
•	 I miejsce indywidualnie w etapie powiatowym Turnieju Bezpieczeń-

stwa w Ruchu Drogowym;
8. RAFAŁ KŁOSEK – uczeń Gimnazjum w ZS w Gołkowicach:
•	 laureat Przedmiotowego Konkursu z Wiedzy o Społeczeństwie,
•	finalista Przedmiotowego Konkursu z Historii,
•	finalista Przedmiotowego Konkursu z Biologii,
•	finalista Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego „Pangea”;

9. ANDRZEJ CHROBOK – uczeń Gimnazjum w ZS w Gołkowicach:
•	 III miejsce indywidualnie w etapie powiatowym Turnieju Bezpie-

czeństwa w Ruchu Drogowym;
10. KATARZYNA GOJOWY – uczennica Gimnazjum w ZS w Gołkowi-

cach:
•	 I miejsce w etapie powiatowym XIII Konkursu Biblijnego ze znajo-

mości Księgi Izajasza,
•	 III miejsce w etapie wojewódzkim Konkursu Biblijnego;

11. SABINA WOJTEK – uczennica Gimnazjum w ZS w Gołkowicach:
•	 II miejsce w Powiatowym Turnieju Tenisa Stołowego;

12. NATALIA TYTKO – uczennica Szkoły Podstawowej w ZS w Skrzy-
szowie:

•	 II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym z Języka An-
gielskiego „Leon”;

13. JAKUB KWIATKOWSKI – uczeń Szkoły Podstawowej w ZS w Skrzy-
szowie:

•	 I miejsce w powiecie w Międzynarodowym Konkursie Matematycz-
nym „Kangur” 2014- kategoria Żaczek;

14. NATAN DWOROK – uczeń Szkoły Podstawowej w ZS w Skrzyszowie:
•	 III miejsce w I Powiatowym Konkursie Matematycznym;

CZERWIEC 2014

15. MEGAN DURCZOK – uczennica Szkoły Podstawowej w ZS w Skrzy-
szowie:

•	 laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej z Języka An-
gielskiego OLIMPUS;

16. KAROL SZCZEPONEK – uczeń Szkoły Podstawowej w ZS w Skrzy-
szowie:

•	X miejsce i tytuł laureata Ogólnopolskiej Olimpiady Mitologicznej;
17. HUBERT WOLNY – uczeń Gimnazjum w ZS w Skrzyszowie:
•	 II miejsce w kategorii poezja Powiatowego Konkursu Literackiego 

„Złoty Wawrzyn 2014”;
18. WIKTOR MASZTAFIAK – uczeń Gimnazjum w ZS w Skrzyszowie:
•	 II miejsce w Powiatowym Konkursie Ortograficznym „Bezbłędny 

Gimnazjalista”;
19. ZUZANNA PAJĄK – uczennica Gimnazjum w ZS w Skrzyszowie:
•	 II miejsce w kategorii proza dla gimnazjum w XIII Powiatowym Prze-

glądzie Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży „Złoty Wawrzyn” 
2014;

20. JUSTYNA MATUŁA – uczennica Gimnazjum w ZS w Skrzyszowie:
•	 I miejsce w rejonowym wieloboju lekkoatletycznym dziewcząt,
•	 III miejsce w powiatowym konkursie plastycznym „Młodzież zapo-

biega pożarom”;
21. JULIA BOREK – uczennica Szkoły Podstawowej w ZSP w Godowie:
•	 II miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Legenda o po-

wstaniu Europy”;
22. ZUZANNA GŁOWACKA– uczennica Szkoły Podstawowej w ZSP 

w Godowie:
•	 I miejsce w kategorii klas I – III w Wojewódzkim Festiwalu Młodych 

Talentów „Piosenka w Unii Europejskiej”,
•	wyróżnienie w V Powiatowym Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej 

„Sing Along”,
•	 III miejsce w konkursie piosenki anglojęzycznej „Śpiewać każdy 

może... czyli jesienne rykowisko”;
23. WIKTORIA JAGIEŁO – uczennica Szkoły Podstawowej w ZSP w Go-

dowie:
•	 II miejsce w biegu szkół podstawowych „Śląskie bieganie”,
•	 I miejsce w Biegu Katyńskim w Jastrzębiu- Zdroju w kategorii klas 

IV – VI,
•	 I miejsce w IX Biegu Papieskim w Jastrzębiu- Zdroju w kategorii do 

lat 15;
24. OLIWIA RUPIŃSKA – uczennica Szkoły Podstawowej w ZSP w Go-

dowie:
•	wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Moja wieś 

w Europie”,
•	 II miejsce w Powiatowym Konkursie „Górnicze tradycje Ziemi Wo-

dzisławskiej”,
•	 I miejsce w Powiatowym Przeglądzie Twórczości Literackiej Dzieci 

i Młodzieży „Złoty Wawrzyn” 2014;
25. MATEUSZ PYRZYŃSKI – uczeń Szkoły Podstawowej w ZSP w Go-

dowie:
•	 I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego „Taneczna 

Wiosna 2013” w Rybniku-Jankowicach,
•	 I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego „Taneczna 

Jesień 2013” w Rybniku-Jankowicach,
•	V miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar 

JM Rektora Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu,

zamÓWieNia PuBLiczNe
05 czerwca 2014 r. podpisano umowę na modernizację budyn-

ku OSP w Łaziskach z Konsorcjum firm: Zakład Usługowo-Handlowy 
mgr inż. Franciszek Solich z siedzibą w Chałupkach ul. Raciborska 77,  
47-460 Chałupki, NIP: 639-000-36-17, Przedsiębiorstwo Usługowo-
Handlowe ECOMPLEX Grinspek Ewa z siedzibą w Łukowie Śl. ul. Lipowa 
2C, 44-282 Łuków Śląski, NIP: 647-209-21-88 za cenę 751.025,23 zł brut-
to.

Barbara Banko
Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych
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WYSTaWa KWiaTÓW
W dniach 7-8 czerwca w Ośrodku Kultury w Gołkowicach odbyła się 

kolejna wystawa kwiatów – tym razem irysów i piwonii. W sumie ho-
dowcy tych pięknych kwiatów wystawili: 150 wazonów piwonii (po-
nad 100 odmian),65 odmian irysów bródkowych TB (wysokich), 20 od-
mian irysów syberyjskich, po 2 odmiany irysa Spurii i luizjańskiego.
Prócz tego zwiedzający mogli podziwiać pustynniki, ostróżki, czosn-
ki ozdobne, lilie Martagon (złotogłów) i azjatyckie.

W konkursie publiczności na najpiękniejszy kwiat piwonii 1. miej-
sce zajął okaz Kansas hodowcy Zbigniewa Kilimnika z Rudyszwałdu; 
2. – Bowl of Beauty i Top Bras oraz Lottie Dawson Rea Teresy i Hen-
ryka Klyszczów ze Skrbeńska, a 3. – Mrs. Franklin D. Roosevelt, Lottie 
Dawson Rea, Sarah Bernhardt i Ewelina – również T. i S. Klyszczów oraz 
Argentina, „Garbage” Mountain Zdenka Seidla z czeskiego Hluczina 
i Bartzella Jerzego Widenki z Gorzyc.

Z kolei najpiękniejszymi kwiatami irysów wg publiczności zostały: 
Dog Days hodowcy Roberta Piątka ze Staniszcz Wielkich w woj. opol-
skim – 1. miejsce, siewka 11-170-B-RP R. Piątka – 2. miejsce, siewka 
12-263-D-RP R. Piątka i Scatterbrain Zdenka Seidla – 3. miejsce.

Nagrodę Przewodniczącego Rady Powiatu Wodzisławskiego otrzy-
mał hodowca J. Widenka za piwonię ITOH Bartzella, a nagrodę Prze-
wodniczącego Rady Gminy w Godowie otrzymał R. Piątek za irys 
siewkę 12-263-D-RP. Natomiast nagroda Wójta Gminy Godów powę-
drowała do Jana Szczeponka z Łazisk za lilie Martagon Port Wine.

W sumie na wystawie oddano 182 głosy na 82 okazy. 

Henryk Klyszcz

Różne odmiany piwonii
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•	 II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego „Polanic-
ka Wiosna 2014” w Polanicy -Zdroju,

•	 II miejsce w Internacional Dance Festival – Zabrze 2014,
•	 II i III miejsce w swoich kategoriach wiekowych w Ogólnopolskim 

Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Stowarzyszenia Miłośników 
Tańca Sukces „Złote Plastry Miodu”;

26. ALEKSANDRA SZOŁUCHA–uczennica Szkoły Podstawowej w ZSP 
w Łaziskach:

•	 III miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej i Ekolo-
gicznej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”;

27. PAWEŁ PRZYBYŁA – uczeń Szkoły Podstawowej w ZSP w Skrbeńsku:
•	 I miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy Biblijnej dla uczniów 

szkół podstawowych;

Wszystkim uczniom gratulujemy sukcesów i zachęcamy do dalsze-
go pogłębiania swojej wiedzy, a także umiejętności i zdolności.

Magdalena Czyż

GmiNNe zaWOdY 
SPORTOWO-
POŻaRNicze

W 15 dniu czerwca br. na boisku sportowym w Godowie zostały ro-
zegrane gminne zawody sportowo – pożarnicze. Otwarcia zawodów 
dokonał prezes Oddziału Gminnego Związku OSP w Godowie dh Jan 
Surma, a wójt dh Mariusz Adamczyk życzył zawodnikom sukcesów 
oraz sportowej walki w duchu fair play. W zawodach udział wzięły jed-
nostki OSP z naszej gminy, zaprzyjaźnione jednostki z Republiki Cze-
skiej oraz drużyna OSP reprezentująca gminę Stare Miasto w woj. wiel-
kopolskim. Sędzią głównym zawodów był dh Zbigniew Radecki. Na-
tomiast sędziami oceniającymi poszczególne zadania byli druhowie 
z jednostek OSP naszej gminy. Zawody zostały rozegrane w dwóch 
konkurencjach strażackich – sztafecie oraz ćwiczeniu bojowym po-
legającym na rozwinięciu dwóch linii gaśniczych. Natomiast drużyny 
młodzieżowe startowały zgodnie z międzynarodowym regulaminem 
CTIF. 

Drużyny, które zajęły miejsca I–III otrzymały ufundowane przez Za-
rząd Gminny pamiątkowe dyplomy oraz puchary. Wręczenia w imie-
niu Wójta dokonał przewodniczący Rady Gminy dh Antoni Tomas. 
W trakcie zakończenia zawodów prezes Koła Turystyki Rowerowej 
wręczył prezesom jednostek OSP pamiątkowe statuetki, dziękując jed-
nocześnie za pomoc w organizacji rajdu rowerowego, który odbył się 
7 czerwca na terenie naszej gminy.

Ponadto przedstawicielka drużyny dziewcząt w imieniu całej dru-
żyny podziękowała opiekunom drużyny za profesjonalne przygoto-
wanie do wojewódzkich zawodów sportowo-pożarniczych, na któ-
rych drużyna dziewcząt z OSP w Skrzyszowie zajęła 9. miejsce (uczest-
niczyły 22 drużyny kobiece). Życzymy im dalszych sukcesów!

Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy do udziału w następnych 
zawodach, które odbędą się w 2015 roku.

Klasyfikacja drużyn:

w kategorii MDP – chłopcy: 1. miejsce – OSP Łaziska; 
w kategorii MDP – dziewczęta: 1. miejsce – OSP Łaziska; 
w kategorii kobiet: 1.miejsce – OSP Skrzyszów;

W kategorii mężczyzn kolejność miejsc przedstawiała się następu-
jąco:

1. OSP Godów;
2. OSP Skrzyszów;
3. OSP Łaziska;
4. OSP Gołkowice.

Zbigniew Gajek
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Kobieca Drużyna Pożarnicza w akcji
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FeSTiWaL ORKieSTR dĘTYcH
W Tworkowie już po raz drugi zorganizowano Międzynarodowy 

Festiwal Orkiestr Dętych. W niedzielę, 8 czerwca, na deskach Domu 
Kultury w czeskim Boguminie, gdzie trwały przesłuchania, pojawiło 
się 6 orkiestr dętych. Były to: Kamiliańska Orkiestra Dęta przy parafii 
M.B.U.Ch. w Tarnowskich Górach, Orkiestra Dęta Gminy Krzyżanowi-
ce, Gminna Orkiestra Dęta z Gołkowic, Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
Gminy Łodygowice, Orkiestra Młodzieżowa Raciborskiego Centrum 
Kultury i czeska Bogumińska Dechovka. Orkiestry prezentowały prze-
różny repertuar. Publiczność mogła usłyszeć piosenki Michaela Jack-
sona i The Beatles, a z drugiej strony marsze, polki i wiedeńskie walce.

Po południu,w Centrum Kultury w Tworkowie, orkiestry zaprezen-
towały się w programie rozrywkowym. Występy zostały nagrodzo-
ne owacjami licznie zgromadzonej widowni. Nareszcie nadszedł czas 
ogłoszenia wyników. Nasza orkiestra zajęła 1. miejsce za najlepsze wy-
konanie utworu obowiązkowego, którym był bardzo trudny utwór 
„Graf Zeppelin”. W klasyfikacji ogólnej pierwsze miejsce zajęły ex 
aequo Gminna Orkiestra Dęta z Gołkowic i Orkiestra Dęta Gminy Krzy-
żanowice . Drugie miejsce zajęła Orkiestra Młodzieżowa Raciborskie-
go Centrum Kultury, a na trzecim miejscu uplasowała się Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta Gminy Łodygowice. Festiwalowi towarzyszyły występy 
mażoretek. Cała impreza była częścią Śląskiego Festiwalu „Ocalić od 
zapomnienia – nasze tradycje w rzemiośle, muzyce, urodzie i modzie”.

W tym miejscu warto dodać, że 13 czerwca na rybnickim rynku po 
raz dwudziesty trzeci zabrzmiał hejnał Międzynarodowego Festiwalu 
Orkiestr Dętych „Złota Lira”. W tym roku zaprezentowało się na nim 16 
orkiestr dętych oraz 23 zespoły taneczne z Litwy, Ukrainy, Czech, Sło-
wacji, Grecji, Węgier oraz Polski. W ramach Festiwalu odbyły się kon-
kursy orkiestr oraz mażoretek o Puchar Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Tegoroczną „Złotą Lirę” zdominowali nasi – Grand Prix 
w konkursie orkiestr wywalczyło Stowarzyszenie Muzyczno – Kultu-
ralne „Zofiówka” z Jastrzębia-Zdroju, którego dyrygentem jest Ry-
szard Wachtarczyk – dyrygent Gminnej Orkiestry Dętej z Gołkowic, 
a jej członkami są liczni muzycy naszej gminnej orkiestry. Gratulujemy.

Eugeniusz Tomas

TV GOdÓW
Po naszej półrocznej przygodzie w tworzeniu lo-

kalnej telewizji internetowej podczas projektu TV 
Godów przyszedł czas na podsumowanie. Jego zakończenie odby-
ło się 7 czerwca w siedzibie biblioteki. Na początku przedstawiliśmy 
zebranym gościom przebieg całego projektu oraz opowiedzieliśmy 
o tym, czego się nauczyliśmy, a także jakie umiejętności przydadzą 
nam się w dorosłym życiu. Zebrani goście podczas oglądania Making 
Off’a, czyli filmu zawierającego wpadki z planu, mogli zobaczyć, jak 
wyglądały nasze warsztaty i zajęcia, a także posłuchać naszych wy-
powiedzi z początku trwania projektu. Później, chcąc sprawdzić wie-
dzę naszych widzów na temat lokalnej telewizji internetowej, zadawa-
liśmy gościom szereg opracowanych wcześniej pytań w formie quizu.

Po konkursie podziękowaliśmy osobom zaangażowanym w projekt – 
koordynatorce Kasi Holesz, naszym instruktorom: Mirkowi Ropiakowi, 
Frankowi Brzozie, Karolowi Langerowi, Kasi Sawko oraz Ewie Kubiń-
skiej. Biblioteka stała się lokum dla lokalnej telewizji internetowej. Sło-
wo „dziękujemy” za odwagę i chęć współpracy skierowaliśmy również 
w stronę bohaterów naszych filmów. Swoją wdzięczność wyrażamy tak-
że wszystkim widzom, bez których nasze działania nie miałyby sensu.

Członkowie ekipy Tv Godów mają różne pasje i zainteresowania. To-
też dwie uczestniczki – Natalia i Oliwia - postarały się, aby dostarczyć 
gościom artystycznych wrażeń, prezentując swoje zdolności wokalne. 
Na zakończenie otrzymaliśmy pamiątkowe podziękowania z rąk dy-
rektor Bożeny Holesz oraz koszulki od zastępcy wójta Tomasza Ka-
speruka. Kończąc zaplanowany program imprezy, zaprosiliśmy zebra-
nych na poczęstunek. Na WłaSNYm POdWÓRKu

Po Tworkowie (gmina Krzyżanowice) i Czyżowicach (gmina Go-
rzyce) rzeźbiarsko-malarska wystawa zawitała także na rodzinne po-
dwórko do Skrbeńska. Piątkowy wieczór 13 czerwca zgromadził twór-
ców i mieszkańców na trzecim już wernisażu. Drewniane anioły, po-
stać z sercem na dłoni, portrety i pejzaże wykonane różnymi technika-
mi zgromadziły prawdziwy tłum, a rozmowy z twórcami i debaty nad 
pracami trwały do późnych godzin wieczornych.

Wystawa w Skrbeńsku nie kończy cyklu wystaw dostępnych dla 
wszystkich mieszkańców gminy Godów oraz gmin bliższych i dal-
szych. Już w lipcu wystawa znajdzie się w Petrovicach u Karvine (od 11 
do 25 lipca wystawa będzie czynna w prywatnej galerii Dolni Marklo-
vice č 185). Wtedy przyjdzie czas na podsumowanie całego dwumie-
sięcznego cyklu.

Już teraz zapraszamy wszystkich na wystawę za granicę. Wśród wy-
stawców znajduje się 3 mieszkańców gminy Godów, 2 mieszkańców 
gminy Krzyżanowice i jeden gość z Czech: Bernard Adamczyk i Ju-
dyta Adamczyk z Krzyżanowic, Bogumiła Caniboł i Ireneusz Cani-
boł ze Skrbeńska, Krzysztof Popek z Gołkowic oraz Stanislav Zor-
man z Dolnych Marklowic (CZ).

Wniosek projektowy – „Organizacja wystaw rzeźbiarsko-malar-
skich ” 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 objęte-
go Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Judyta Marcol
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Wystawa rzeźbiarsko-malarska w Skrbeńsku

Imprezie towarzyszyły dwie wystawy: fotograficzna – obrazująca 
przebieg całości projektu oraz wystawa obrazów naszej koleżanki ze 
Skrzyszowa – Weroniki Kalisz.

10 dni później odbyła się wycieczka kończąca projekt. Wzięli w niej 
udział uczestnicy projektu, którzy przez ostatnie pół roku brali czynny 
udział w tworzeniu lokalnej telewizji ,tj. Aneta Grabiec, Kinga Karli-
czek, Ola Krentusz, Marta Palowska, Oliwia Cuber, Karolina Kubi-
ca, Natalia Oślizło, Szymon Ksiądz oraz Adam Sporysz. Byliśmy pod 
troskliwą opieką Kasi Holesz. Szczęśliwie dotarliśmy do Chorzowa, do 
Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. Byliśmy zaskoczeni różnorodnością 
gatunków zwierząt żyjących w tymże ZOO. Potem przeszliśmy do Ślą-
skiego Wesołego Miasteczka, korzystając tam z wielu atrakcji. 

Zadowoleni z wycieczki, wróciliśmy do Godowa. Powrót był nieco 
przykry, gdyż oznaczał , że nasz projekt właśnie dobiegł końca. Jednak 
nasza historia, jako pierwszej lokalnej telewizji w Godowie, jeszcze się 
nie skończyła – będziemy tworzyć dalej!

Projekt ten był realizowany przez Bibliotekę w Godowie w ramach 
programu Równać Szanse Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, 
administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

Aneta Grabiec, Karolina Kubica
uczestniczki projektu
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17 czerwca br. to dla wielu przedszkolaków z gminy pamiętny dzień. 
Tego dnia bowiem odbył się pierwszy, ale mamy nadzieję , że nie ostatni 
festiwal przedszkolaków. Organizatorami tego przedsięwzięcia były na-
uczycielki przedszkoli w Krostoszowicach i Łaziskach, a cały pomysł jest 
efektem współpracy, jak nawiązała się pomiędzy tymi przedszkolami.

Podczas festiwalu na obiekcie sportowym „Orlik” w Krostoszowi-
cach byli piraci, królowały krasnoludki, gwiazdeczki, elfy i inne przed-
szkolne postacie. Zgromadzonych licznie rodziców, wychowawców 
grup przedszkolnych oraz gości powitała dyrektor szkoły Marzena 
Sitko, a gościem specjalnym festiwalu był zespól taneczny „Klarnet-
ki mini” z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Rydułtowach. Tancerki z Ry-
dułtów pod kierownictwem Aleksandry Wolner zatańczyły dla zgro-
madzonej widowni taniec hinduski oraz bardzo żywiołowy taniec pi-
ratów. Po takim wstępie sceną zawładnęły przedszkolaki z naszej gmi-
ny i prezentowały kolorowe, radosne i piękne układy taneczne. Dzie-
ci z Gołkowic zaprezentowały układ do piosenki zespołu Feel „Jest 
już ciemno”, przedszkolaki z Łazisk przedstawiły mix tańców z lat 60., 
wprowadzając na scenę małych gangsterów, po czym zabrały wszyst-
kich w podróż po Dzikim Zachodzie. Miejscowe przedszkolaki zatań-
czyły melancholijną kołysankę elfów oraz żywy taniec piratów, a tak-
że wprawiły wszystkich zebranych w wakacyjny nastrój tańcem „Na 
plaży”. Młodzi skrbeńszczanie zabrali wszystkich w podróż do krainy 
królewny i krasnoludków, a na koniec uczestnicy znaleźli się na pirac-
kim okręcie. Wszystkie występy nagrodzone zostały gromkimi brawa-
mi. Przedszkolaki odebrały nagrody oraz puchary i dyplomy. Po części 

GmiNNY FeSTiWaL TWÓRczOŚci PRzedSzKOLNej

PiKNiK ROdziNNY 
Każdy – i duży, i mały – wie, że maj i czerwiec są wyjątkowe w każ-

dej rodzinie. Z okazji Dnia Matki, Dnia Ojca i Dnia Dziecka przedszko-
laki z Godowa uczestniczyły w pikniku rodzinnym zorganizowanym 
przez Radę Rodziców oraz pracowników Przedszkola Publicznego. 
Z tej właśnie okazji 1 czerwca przy muszli koncertowej na terenie kom-
pleksu sportowo-rekreacyjnego w Godowie zebrały się całe rodziny, 
które przybyły, by na wspólnej zabawie wesoło spędzić ten wyjątko-
wy dzień. Przedszkolaki w pięknych strojach przedstawiły bogaty pro-
gram artystyczny. Po prezentacji słowno-muzycznej i gorących ży-
czeniach dzieci wesoło spędziły czas na zabawach zorganizowanych 
przez zespół Crazy Club . Dzięki zaangażowaniu pań z Rady Rodziców 
nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych: malowania twarzy, spotkania 
z bohaterami bajek, pokazów strażackich, aerobiku dla dzieci, a w tym 
czasie rodzice mogli biesiadować przy pysznej kawie, słodkich wypie-
kach, smakowitych kiełbaskach z grilla.

Uczestnicy serdecznie dziękują wszystkim za zaangażowanie w or-
ganizację imprezy, a organizatorzy – za liczne przybycie oraz zabawę 
w miłej atmosferze. 

Małgorzata Krzystała

z cHOPiNem za PaN BRaT
O wielkim sukcesie mogą mówić uczniowie klasy V SP w Skrbeń-

sku. Aż czworo z tych, którzy wykonali prace na Międzyszkolny Kon-
kurs ,,Album o Fryderyku Chopinie” w Pszowie zajęło wysokie miej-
sca. I tak: I miejsce – Vanessa Jóźwiak i Mateusz Grim, II – Mateusz 
Klyszcz i III – Oliwia Sylwesiuk.

Pszów – to także szczęśliwe miejsce dla Dominiki Szczepaniak 
i Wiktorii Parmy, które w Powiatowym Konkursie ,,Śpiewajmy Panu 
Chopinowi” otrzymały wyróżnienie. Dla Wiktorii to nie jedyny sukces 
w konkursach muzycznych tego roku. Na V Festiwalu Piosenki w Skrzy-
szowie wyśpiewała piosenką ,,Nowa baśń” III miejsce. Obie śpiewające 
były uczennicami klasy VI.

Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów artystycz-
nych.

Helena Niemczyk
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Uczestnicy festiwalu

Laureaci ze Skrbeńska

Mali artyści
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ZSP GODóW

ZSP SKRbEńSKO

artystycznej rodzice krostoszowickich przedszkolaków zadbali o licz-
ne atrakcje: była loteria fantowa, słodkie ciasteczka, grill oraz cieszą-
ce się największym zainteresowaniem stoisko z przyborami do malo-
wania twarzy. 

Wszystkim,którzy przyczynili się do zorganizowania festiwalu, oka-
zując pomoc i poświęcając czas, należą się wielkie podziękowania. 
A są to: rodzice, nauczycielki przedszkola w Łaziskach Dorota Jędru-
sik, Michalina Wija, Agnieszka Rajwa, administratorzy obiektu „Or-
lik”. Należą też do nich Mariola i Łucjan Musiołowie – właściciele lo-
kalu „Przystanek” w Skrzyszowie, właściciel sklepu „Lewiatan” w Ła-
ziskach, Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju i Wodzisławiu Śl. oraz 
rady rodziców przedszkoli w Łaziskach i Krostoszowicach jako sponso-
rzy pucharów i nagród.

Dominika Sikora, Dominika Grzesiek, Anna Laskowska
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GmiNNY FeSTiWaL 
PiOSeNKi W SKRzYSzOWie

Już po raz 5. spotkaliśmy się w Skrzyszowie na Gminnym Festi-
walu Piosenki. 3 czerwca uczniowie z Godowa, Gołkowic, Skrbeńska 
i Skrzyszowa zaprezentowali swój ogromny talent przed profesjonal-
nym jury, w skład którego weszli: Urszula Wachtarczyk, Beata Lan-
ger, Izabela Klapuch, Danuta Szczypka, Paweł Sobik. Młodzi wyko-
nawcy wystąpili w trzech grupach wiekowych, a nagrodzeni zostali:

w GRuPiE KLAS 1-3 SZKoły PoDSTAwowEJ:
Zuzia Głowacka z Godowa 1. miejsce,
Marta Sobik ze Skrzyszowa 2. miejsce,
Dorota Smolorz z Godowa 3. miejsce,
wyróżnienia: Kuba Gąsior i Rafał Kucza ze Skrzyszowa;

w GRuPiE KLAS 4-6 SZKoły PoDSTAwowEJ:
Paulina Tkocz ze Skrzyszowa 1. miejsce,
Martyna Masny z Gołkowic  2. miejsce,
Wiktoria Parma ze Skrbeńska  3. miejsce;

w GRuPiE GiMNAZJÓw:
Maja Czyż – Gm w Gołkowicach nagroda Grand Prix
Izabela Palik ze Skrzyszowa 1. miejsce,
Jessica Wawrzyczny ze Skrzyszowa 2. miejsce,
wyróżnienia: Alina Kuczak z Gołkowic i Weronika Godyń ze Skrzyszowa.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, a szczególnie tym, którzy za-
śpiewali najpiękniej. Jury bardzo długo obradowało, by wyłonić zwy-
cięzców, co potwierdza tylko, jak wysoki poziom został zaprezentowa-
ny na tegorocznym festiwalu. Dziękujemy serdecznie nauczycielom, 
którzy przygotowali nasze młodsze i starsze gwiazdy.

Zapraszamy ponownie za rok.
Luiza Dworok

WYTaŃczYłY 
iii miejSce

Dnia 5 czerwca w Skrzyszowie odbył się Gminny Przegląd Zespo-
łów Tanecznych. Każdy zespół zgłoszonej szkoły miał przygotować 
układ taneczny z podkładem muzycznym. W sumie w przeglądzie 
wzięło udział pięć szkół: Skrbeńsko, Gołkowice, Godów, Krostoszowi-
ce i Skrzyszów.

Po zaciętej rywalizacji dziewczęta Szkoły Podstawowej w Skrbeń-
sku w składzie: Natalia Ochojska, Paulina Sitek, Wiktoria Parma, 
Dominika Szczepaniak, Justyna Rębelińska, Izabela Kostka i Emi-
lia Ciepły zajęły III miejsce. 

Malwina wolny

CZERWIEC 2014

Tancerki ze Skrbeńska

ZSP SKRbEńSKO ZSP SKRZySZóW
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Zapraszamy wszystkich na zajęcia wakacyjne do Ośrodków Kultu-
ry Gminy Godów.

W ramach projektu „W kręgu muzyki i atrakcji regionu” zapraszamy 
wszystkich do Skrzyszowa na cykl koncertów plenerowych:

Szczegółowe informacje, regulaminy konkursów znajdują się w bi-
bliotekach oraz na stronie www.biblioteka.godow.pl

Prosimy o zapisy na zajęcia. Liczba miejsc ograniczona.

Adriana Piwońska

OK GODóW
tel. 32 47 65 630

LIPIEC

WTORKI
10:00–11:30
Zajęcia kreatywne – B. Caniboł

CZWARTKI
10:00–11:30
Zajęcia plastyczne – D. Welcel

PIĄTKI
10:30–11:30
Zajęcia z rytmiki dla dzieci 5-10 lat – 
D. Brzoza-Piprek

OK GOŁKOWICE
tel. 32 47 27 532

LIPIEC
PONIEDZIAŁKI

10:00 Warsztaty plastyczne 
12:00 Warsztaty teatralne
(za wyjątkiem 14 lipca)

ŚRODY
11:00 Filmy familijne:
 Rio, Jak wytresować smoka,
Tajemnica zielonego królestwa, 
Samoloty, Kumba
18:00 Warsztaty wokalne (13-18 lat)

PIĄTKI
10:00 Warsztaty taneczne

24 lipca 10:00
Wakacyjna Kuchnia Babci 
– na zapisy

OK SKRZYSZóW
32 47 26 417

LIPIEC

PONIEDZIAŁKI
16:30 Plastyczne warsztaty twórcze

WTORKI
10:00 Kreatywne zabawy, animacje 
– coś z niczego

CZWARTKI
10:00 Śpiewaj razem z nami
– muzyczne karaoke
30 lipca 10:00
Wakacyjna Kuchnia Babci 
– na zapisy

OK SKRBEŃSKO
32 47 27 050

LIPIEC
PONIEDZIAŁKI

10:00 zajęcia taneczne
(za wyjątkiem 14 lipca)

WTORKI
10:00 Zajęcia wokalne – śpiewać 
każdy może (za wyjątkiem 29 lipca)

ŚRODY
10:00 Zajęcia plastyczne

CZWARTKI
10:00 Zajęcia plastyczne 
16 lipca 10:00
Wakacyjna Kuchnia Babci – na zapisy

SIERPIEŃ

WTORKI
10:00–11:30
Zajęcia kreatywne – B. Caniboł

CZWARTKI
10:00–11:30
Zajęcia plastyczne – D. Welcel

PIĄTKI
10:30–11:30
Zajęcia z rytmiki dla dzieci 5-10
lat – D. Brzoza-Piprek

GBP w Godowie

14 lipca
(poniedziałek)

godz. 10.00 -11.30

„Podróże małe i duże” – zajęcia bi-
blioteczne dla dzieci w wieku 6–9 lat

Zapisy w GBP
oraz telefonicznie

 32 47 27 070

14 lipca
(poniedziałek) 

godz. 15:00–16:30

Ważne sprawy naszych pociech
zajęcia dla dzieci w wieku 3–4 lata

4 sierpnia
(poniedziałek) 

godz.10:00–11:30

Wakacyjna Szkoła Małego Artysty
 dla dzieci w wieku 10–13 lat

11 sierpnia
(poniedziałek)

godz. 10:00–11:30

Wakacyjna Szkoła Małego Artysty 
dla dzieci w wieku 10-13 lat

11 sierpnia
(poniedziałek)

godz. 15:00–16:30

Ważne sprawy naszych pociech 
 zajęcia dla dzieci w wieku 3–4 lata

do 14 sierpnia
Konkurs plastyczny z okazji 

Dnia Postaci z Bajek
dla dzieci w wieku 5–10 lat

do 10 września Książka na wakacjach
Konkurs fotograficzny

Filia nr 4 w Krostoszowicach
18 lipca
(piątek)

godz. 11:00–12:30

„Biblioteka na Wakacjach”
zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci 

w wieku 6–10 lat
Zapisy 

w bibliotece
oraz telefonicznie

 32 47 26 445

8, 22, 29 
sierpnia (piątki) 
godz. 11:00–12:30

„Każde dziecko to potrafi”
zajęcia twórcze dla dzieci 

w wieku 6–10 lat
4 sierpnia

(poniedziałek) 
godz.10:00–11:30

Wakacyjny Czytelnik 
konkurs na najaktywniejszego 

czytelnika

Filia nr 2 w Skrzyszowie

14 lipca
(poniedziałek)

godz. 10.00 -11.30

Młodzieżowy Maraton Wakacyjny
konkurs dla młodzieży w wieku 

szkolnym

Zapisy 
w bibliotece oraz 

telefonicznie 
32 47 26 369

Filia nr 3 w Skrbeńsku

od 8 lipca 
do 5 września

Konkurs na Najaktywniejszego 
Czytelnika Wakacji

w kategorii dziecięcej i młodzieżowej

Zapisy 
w bibliotece

SIERPIEŃ
PONIEDZIAŁKI

10:00 Warsztaty plastyczne 
12:00 Warsztaty teatralne
(za wyjątkiem 18 sierpnia )

ŚRODY
11:00 Filmy familijne:
Kraina lodu,Turbo, Lorax, Dino mama
18:00 Warsztaty wokalne (13-18 lat)

PIĄTKI
10:00 Warsztaty taneczne

20 sierpnia 18:00 – przedstawienie
dla dzieci – Teatr Naszej Wyobraźni

SIERPIEŃ
01 sierpnia godz. 16:00
Turniej Tenisa Stołowego

PONIEDZIAŁKI
16:30 Plenerowe warsztaty arty-
styczne

WTORKI
10:00 Kreatywne zabawy, animacje 
– coś z niczego

CZWARTKI
10 :00 Śpiewaj razem 
z nami – muzyczne karaoke

SIERPIEŃ
PONIEDZIAŁKI

10:00 Zajęcia taneczne
(za wyjątkiem 18 sierpnia)

WTORKI
10:00 Zajęcia wokalne – śpiewać 
każdy może (za wyjątkiem 26 sierpnia)

ŚRODY
10:00 Zajęcia plastyczne

CZWARTKI
10:00 Zajęcia plastyczne

WKRÓTce u NaS

zajĘcia WaKacYjNe ORGaNizOWaNe PRzez GmiNNą BiBLiOTeKĘ PuBLiczNą

13. 07. godz. 16:00 – Piknik country na kręgu,
27. 07. godz. 16:00 – Blues na kręgu,
10. 08. godz. 16:00 – Koncert plenerowy na kręgu – Gminna Or-
kiestra Dęta i mażoretki.

Zapraszamy wszystkich także na: 
•	Pokaz Konia Śląskiego – 19 lipca – Krostoszowice - teren Stowa-

rzyszenia Hodowców i Miłośników Koni „Mustang”,
•	Festyn Rodzinny – 12 lipca – wiata przy Ośrodku Kultury 

w Skrbeńsku.
A. Szwarc
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POLSKO-czeSKie 
zmaGaNia PiłKaRzY

Podobnie jak w latach poprzednich, Gminna Rada Sportu w Godo-
wie oraz KS-27 Gołkowice byli organizatorami polsko – czeskiego me-
czu piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Godów. 10 czerwca na obiek-
cie sportowym w Gołkowicach spotkała się drużyna Szkoły Podsta-
wowej z Gołkowic z czeskimi kolegami z Piotrowic. Z powodu upalnej 
pogody organizatorzy wraz z sędzią zawodów podjęli decyzję o skró-
ceniu czasu gry.Mecz trwał tylko dwa razy po 25 minut, a i tak wyso-
ka temperatura dała się we znaki młodym piłkarzom. O odpowied-
nią oprawę i atmosferę zawodów zadbali uczniowie ZS Gołkowice, 
dopingując swoich kolegów. Po zaciętej grze prowadzenie uzyskali 
zawodnicy z Gołkowic i nie oddali go już do końca, pokonując gości 
z Czech 5 : 1. 

Puchar drużynie zwycięskiej w imieniu Wójta wręczyła Tatiana 
Stopyra, przewodnicząca Gminnej Rady Sportu. Obie drużyny otrzy-
mały również pamiątkowe dyplomy i piłki.

Michał Kozielski

Jedną z imprez rozpoczynających Dni Gminy Godów były Indy-
widualne Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce dla dzieci i młodzieży szkół 
podstawowych i gimnazjów, które odbyły się na obiekcie rekreacyj-
no - sportowym w Godowie 13 czerwca. Organizatorem imprezy była 
Gminna Rada Sportu.

Zwycięzcy w poszczególnych dyscyplinach i kategoriach:

DZIEWCZYNY – SZKOŁA PODSTAWOWA
BiEG NA 60 M: 

1. Zuzanna Telega – Gołkowice, 2. Patrycja Jurzyca –Godów,
3. Nikola Folwarczny – Krostoszowice;

BiEG NA 300 M:
1. Wiktoria Jagieło – Godów,2. Nikola Folwarczny – Krostoszowice, 
3. Justyna Policht – Skrzyszów;

BiEG NA 600 M:
1. Wiktoria Jagieło – Godów, 2. Wiktoria Czaplak-Krostoszowice,
3. Zuzanna Grzegoszczyk – Skrzyszów;

RZuT PiłECZKą PALANTową:
1. Barbara Polnik – Skrzyszów, 2. Julia Borowska – Godów,
3. Martyna Prochasek – Łaziska;

SKoK w DAL:
1. Martyna Masny – Gołkowice, 2. Patrycja Jurzyca – Godów,
3. Barbara Polnik – Skrzyszów;

CHŁOPCY – SZKOŁA PODSTAWOWA
BiEG NA 60 M:

1. Sebastian Chrobok – Gołkowice, 2. Kamil Piechaczek – Skrzyszów, 
3. Piotr Jokiel – Krostoszowice;

BiEG NA 300 M:
1. Sebastian Potysz – Gołkowice, 2. Bartosz Kowalski – Skrzyszów, 
3. Kamil Sauer – Krostoszowice;

BiEG NA 1000 M:
1. Sebastian Mrozek – Godów, 2. Bartosz Skorupa – Skrzyszów,
3. Krzysztof Bienia – Gołkowice;

RZuT PiłECZKA PALANTową:
1. Mateusz Pyrzyński – Godów, 2. Karol Wieczorek – Gołkowice,
3. Dawid Tkocz – Krostoszowice;

SKoK w DAL:
1. Dariusz Czaja – Godów, 2. Piotr Jokiel – Krostoszowice,
3. Mateusz Marcisz – Łaziska;

DZIEWCZYNY – GIMNAZJUM
BiEG NA 300 M:

1. Karolina Potysz – Gołkowice, 2. Wiktoria Wija – Skrzyszów;
BiEG NA 600 M:

1. Monika Przybyła – Gołkowice, 2. Daria Surma – Skrzyszów;

SZTAFETA 4x100 M:
1. Skrzyszów w składzie: Justyna Kuś, Marzena Polnik, Zuzanna Krau-
se, Magdalena Rduch;
2. Gołkowice w składzie: Marta Palowska, Małgorzata Błasiak, Oliwia 
Kulig, Martyna Nitka;

PCHNięCiE KuLą:
1. Gabriela Smok – Skrzyszów, 2. Martyna Nikiel – Gołkowice;

SKoK w DAL:
1. Justyna Matuła – Skrzyszów, 2. Patrycja Mądrowska – Gołkowice;

CHŁOPCY-GIMNAZJUM
BiEG NA 300 M:

1. Dawid Grabiec – Skrzyszów, 2. Piotr Syrek – Gołkowice;
BiEG NA 1200 M:

1. Przemysław Glenc – Gołkowice, 2. Bartosz Szkatuła – Skrzyszów;
SZTAFETA 4x100 M:

1. Gołkowice w składzie: Mateusz Łozowski, Patryk Walica, Oskar 
Adamczyk, Jakub Kuczera;
2. Skrzyszów w składzie: Wiktor Marsztafiak, Igor Salamon, Wojciech 
Brachman, Dariusz Babilas;

PCHNięCiE KuLą:
1. Artur Kanafowski – Gołkowice, 2. Damian Walter – Skrzyszów;

SKoK w DAL:
1. Mateusz Ryszka – Gołkowice, 2. Paweł Zając – Skrzyszów;

KOŃCOWA KLASYFIKACJA DRUżYNOWA
SZKoły PoDSTAwowE:

1. Godów, 2. Gołkowice, 3. Skrzyszów, 4. Łaziska, Krostoszowice;
GiMNAZJA:

1. Gołkowice, 2. Skrzyszów;
MINITURNIEJ TENISA STOŁOWEGO:

SZKoły PoDSTAwowE:
1. Paulina Karasek – Gołkowice, Dawid Tkocz – Krostoszowice;

GiMNAZJuM:
1. Sabina Wojtek – Gołkowice, Dawid Oślizło – Skrzyszów.

A.Szwarc

Rywalizacja w biegu

Zmagania tenisistów
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Bieg krasnala

Próba sił

Bieg juniora
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FeSTiWaL BieGOWY
Słoneczko, trochę deszczu i ciepło przywitało wszystkich zaintere-

sowanych aktywnym trybem życia na IV Festiwalu Biegowym w gmi-
nie Godów, którym rozpoczęły się Dni Gminy Godów.

14 czerwca już we wczesnych godzinach rannych na murawie boiska 
i bieżni pojawili się pierwsi biegacze, a były nimi dzieci. Podzieleni na ka-
tegorie wiekowe: krasnale i juniorzy, chłopcy i dziewczyny, z wielkim za-
cięciem walczyli na boisku i bieżni, szczególnie że nagrodą dla każde-
go był medal- to, co dla dzieci ma największą wartość. Dlatego na zawo-
dach zjawiło się aż 160 dzieci i z zacięciem rywalizowało pomiędzy sobą.

To jednak nie koniec sportowego festiwalu. Zanim opadły emocje 
u dzieci, już rozpoczął się bieg na milę, na który wyruszyli biegacze, ry-
walizując pomiędzy sobą na dystansie 1 mili w kilku kategoriach wie-
kowych: szkoła podstawowa, gimnazjum i seniorzy. Zwycięzcami w po-
szczególnych kategoriach zostali: SP – Maciej Mioduszewski i Wikto-
ria Jagieło, gimnazjum – Karol Kraski, seniorzy – Paweł Mencewicz 
i Małgorzata Chrószcz. Było to małe preludium do biegu głównego na 
dystansie 10 km, gdzie wystartowało 75 zawodników i ostro rywalizo-
wało pomiędzy sobą w 4 kategoriach wiekowych – zarówno kobiety, 
jak i mężczyźni. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali: 16-
29 lat Anna Tarnowska i Krzysztof Tarnowski, 30-39 Beata Wrońska 
i Mariusz Dyczek, 40-49 Wioleta Fulczyk i Tomasz Bachorski, powy-
żej 50 lat – Bogdan Gaweł. Kiedy już opadły emocje rywalizacji na tym 
trudnym dystansie, w biegu na tej samej trasie na dystansie 6,8 km poja-
wili się zawodnicy nordic walking – dyscypliny, która weszła przebojem 
na salony masowego sportu. Zawody te to kontynuacja cyklu New Ba-
lance Korony Śląska w Nordic Walking 2013/2014 i podsumowanie tego 
cyklu. W tej dyscyplinie zwycięzcami w poszczególnych kategoriach 
wiekowych zostali: do 17 lat Mateusz Dębowski, 18-29 Klaudia Białas 
i Mateusz Dominik, 30-39 Iwona Dębowska i Artur Biłek, 40-49 Wio-
letta Mól i Paweł Mencewicz, 50-59 Grażyna Pipiro i Ryszard Kłyś, 
powyżej 60 lat – Maria Witkowska i Jan Serwotka.

Podsumowując – w zorganizowanej przez Gminę Godów imprezie, 
przy współpracy Klubu FORMA, uczestniczyło 350 zawodników w róż-
nych dyscyplinach i kategoriach, dobrze się bawiąc i aktywnie spędza-
jąc czas na świeżym powietrzu.

Adam Kot

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

KRZyżówKA

ZNACZENIE WYRAZóW
Poziomo:
A–1 stopień czcionki drukarskiej; A–10 zwycięstwo; B–6 i jesteśmy…; 
C–1 do siewu; C–10 schadzka; D–6 fiasko; E–1 do suszenia siana; 
E–9 Juliusz, aktor i reżyser; F–5 szczyt w Tatrach; G–1 mała kaczka; 
G–9 bezwładność; H–5 marka tabletów; I–1 pojazd zimowy; I–10 ja-
dalne wnętrzności zwierzyny grubej; J–6 gatunek pszenicy; K–1 wy-
prawiona skóra koźla; K–10 klakson, syrena; L–6 np. obcego wywiadu.

Pionowo:
1–E imię męskie; 2–A jedno ze zbóż; 2–I z Ewą; 3–E historyk rzym-
ski; 4–A z Turbaczem; 4–I filozof angielski; 5–E nisza; 6–A na bank; 
6–H cerkiewny obraz; 7–D Krystyna, spikerka; 8–A od niej lipiec; 
8–H dopływ Łaby; 9–D paraliż dziecięcy; 10–A loggia, patio; 
10–I twórca wizerunku św. Mikołaja; 11–E zmora początkujących; 
12–A dopływ Sekwany; 12–I stolica Łotwy; 13–E Ryszard dla kumpli; 
14–A ... Podhalański; 14–I wielki kamień; 15–E rodzina włoskich lut-
ników.

Hasło:
G–3, A–13, C–13, G–4, E–4, B–7, H–1, J–2, H–3, B–2, C–2, L–4, C–1, 
G–9, L–2, K–11, E–2, E–5, L–8, F–5, I–2, D–9, D–7, D–2, G–3, K–5, 
G–13, K–8, L–9, A–2, J–7, B–8, H–11, K–11.

Wśród Czytelników, którzy do 25 lipca br. nadeślą prawidło-
wo rozszyfrowane hasło krzyżówki, rozlosowane zostaną nagrody 
książkowe. Za prawidłowo odgadnięte hasło z nr. 4 (104) nagrody 
wylosowały: Anna Firla z Gołkowic, Hanna Rychel z Jastrzębia-
Zdroju i Małgorzata Górecka z Krostoszowic. Gratulujemy!

Hasło brzmiało: Jeśli podchodzimy do rzeczywistości z przymruże-
niem oka, to widzimy ją w lepszych kolorach. Nagrody należy ode-
brać w OK w Gołkowicach w godzinach jego pracy.
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Do tegorocznego konkursu na najładniejszy ogród i obejście przy-
domowe zgłoszono aż 13 ogrodów z kilku sołectw naszej gminy. Komi-
sja 2 czerwca oceniała zgłoszone ogrody między innymi pod względem: 
różnorodności nasadzeń roślin kwitnących, krzewów ozdobnych oraz 
drzew, oceniała również unikatowość i pomysłowość w aranżacji ogro-
du, uciążliwość i pracochłonność w pielęgnacji oraz ogólne wrażenie. 
Zwycięski ogród zachwycił komisję wykonaniem przez samych właści-
cieli profesjonalnego projektu oraz różnego rodzaju elementów i aran-
żacji. Pozostałe nagrodzone ogrody zachwycały różnorodnością roślin 
kwitnących i krzewów.

Mimo niezbyt dobrej pogody, na kompleks sportowo - rekreacyj-
ny przybyły tłumy.

Najpierw na scenie pojawił się Klaun Hary, wciągając najmłod-
szych do wspólnej zabawy. Po nim swoimi umiejętnościami pochwa-
lili się szermierze z Towarzystwa Szermierzy „Górnik Radlin”. Następ-
nie przedstawiciele Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej 
z Jastrzębia-Zdroju wręczyli honorowemu obywatelowi naszej gmi-

7 czerwca odbył się II RODZINNY RAJD RO-
WEROWY PO ŚCIEŻKACH MORAWSKICH WRÓT, 
zorganizowany przez GCKSiT w Godowie oraz 
Koło Turystyki Rowerowej z Gołkowic.W rajdzie 
wzięło udział prawie 150 osób. Nie zabrakło ro-
werzystów z Zebrzydowic i Czech.

Występ zespolu Drenkrom

Ogród E. i J. PaszkówOgród I. i A. SosnówOgród T. i W. Szewczyków

Zespół Łzy

Uczestnicy II Rodzinnego Rajdu Rowerowego

II roDzINNy rajD rowErowyDNI gmINy goDów za NamI

KONKuRs „GMINA GOdóW – GMINą KWIATóW 
I ZIeLeNI” ROZsTRZYGNIęTY

BIBLIOTeKA W OGROdZIe
28 maja, dzięki gościnności Teresy i Henryka Klyszczów, Bibliote-

ka w Godowie na kilka godzin przeniosła się do ich ogrodu w Skrbeń-
sku – magicznego miejsca, pełnego kwitnących, zachwycających ro-
ślin. Ogród stał się inspiracją dla uczestników amatorskiego pleneru 
malarskiego oraz dla członków Nieformalnej Grupy Fotografów. Go-
ście, zwiedzając ogród, wymieniali się swoimi doświadczeniami doty-
czącymi pielęgnacji roślin, a także zasypywali gospodarza pytaniami. 
Nie zabrakło, oczywiście, książek, czasopism i świetnej atmosfery!

Wideorelację z wydarzenia przygotowała młodzież w ramach pro-
jektu TV Godów (www.youtube.com/tvgodow).

Katarzyna Holesz Biblioteka w ogrodzie
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Tegoroczna trasa rajdu (tak jak i poprzed-
nio) rozpoczęła się na boisku KS-27 w Gołko-
wicach, gdzie na najmłodszych uczestników 
czekały pamiątkowe znaczki i odblaski. Zwar-
ta grupa punktualnie o 11:00 wyruszyła ma-
lowniczymi terenami gminy Godów i okolic. 

Na pierwszym postoju przy OK w Skrzyszo-
wie uczestnicy mogli chwilę odetchnąć od 
palącego słońca i uzupełnić siły małym po-
częstunkiem. Korzystając z pięknej pogody, 
wszyscy pozowali także do wspólnego zdję-
cia, po czym wyruszyli w dalszą drogę.

Zmęczeni, ale szczęśliwi, wszyscy ok. go-
dziny 15:00 przybyli na metę, którą w tym 
roku stanowiło boisko sportowe w Łaziskach. 
Tam na rowerzystów czekały już kiełbaski, 
a na najmłodszych uczestników rajdu (w tym 
dla 6-miesięcznej Agatki) – drobne upominki 
ufundowane przez KTR.

Przy pięknej pogodzie i po malowniczych 
terenach Morawskich Wrót, II Rodzinny Rajd 
Rowerowy zakończył się pełnym sukcesem. 
Już teraz zapraszamy na kolejny w przyszłym 
roku!

Judyta Marcol

…

Wniosek projektowy „Aktywne LGD-czy-
li mój rower, moja pasja – wycieczki rowero-
we po terenie Morawskich Wrót” jest realizo-
wany w ramach działania 413 – Wdrażanie lo-
kalnych strategii rozwoju dla małych projek-
tów objętego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007–2013”.

ny – dr. Józefowi Musiołowi – statuetkę w podziękowaniu za pomoc 
okazaną fundacji.

Kolejnym punktem programu był koncert zespołu Drenkrom. Po 
nich na scenie pojawiła się gwiazda wieczoru - zespół ŁZY!Na zakoń-
czenie do tańca przygrywał DJ Paweł Paszenda.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za wspólną zabawę i już teraz za-
praszamy na Dni Gminy Godów za rok.

Beata Wala

Właścicielami wyróżnionych trzech najładniejszych ogrodów są: 

Teresa i Wiesław Szewczykowie ze Skrzyszowa – I nagroda,
Irena i Antoni Sosnowie z Łazisk – II nagroda,
Elżbieta i Janusz Paszkowie ze Skrzyszowa – III nagroda.

Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie 
i upominek. 

Wszystkie nagrody zostaną wręczone na gminnych dożynkach 
w Skrzyszowie 23 sierpnia br.

Anna Brzemia
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W KOPALNI ZŁOTA

24 czerwca odbyła się wycieczka dla najlepszych uczniów szkół 
podstawowych gminy Godów do kopalni złota w Złotym Stoku.

Przy pięknej pogodzie i w wyśmienitych humorach uczniowie wraz 
z opiekunami i panią przewodnik zwiedzili kopalnię. Udało się zoba-
czyć  podziemną trasę turystyczną obejmującą zwiedzanie części mu-
zealnej w Sztolni Gertruda, spotkać „strasznego” Gnoma w Chodniku 

Uczestnicy wycieczki do Złotego Stoku

Godów ● Gołkowice ● Krostoszowice ● Łaziska ● Podbucze ● Skrbeńsko ● Skrzyszów
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GmInnE ZaWody 
spoRtoWo-pożaRnICZE

ROdZINNIe I sPORTOWO    
w Bajkowym wzgórzu

W czerwcu w skrzyszowskim przedszkolu odbył się rajd rowerowy 
i piknik rodzinny  pod patronatem Wójta Gminy Godów  i Koła Tury-
styki Rowerowej. Całe rodziny wyruszyły w 6- kilometrową trasę, któ-
rej uwieńczeniem było wspólne pieczenie kiełbasy i biesiadowanie na 
kortach La Mirage w Skrzyszowie. Miło wspominana jest również wy-
cieczka do Krakowa, w ramach której dzieci uczestniczyły w przedsta-
wieniu pt. „Calineczka” w Teaterze Groteska,  rejsie statkiem po Wiśle, 
no i, oczywiście, zwiedzaniu Krakowa. Nie mogło też zabraknąć zielo-
nej nocy w przedszkolu, w której uczestniczyły starszaki. Zabawa była 
przednia - od pieczenia kiełbasy poprzez podchody, poszukiwanie 
ukrytego skarbu w ogrodzie przedszkolnym, po piżamową dyskotekę. 

Pełni wrażeń i miłych wspomnień przedszkolaki kończą rok szkol-
ny, życząc wszystkim bezpiecznych i udanych wakacji.

K. Żymełka

WZOROWI GIMNAZJALIŚCI 
NA WYCIeCZCe

Jak co roku i w tym Wójt Gminy Godów ufundował wycieczkę dla 
najlepszych uczniów. Odbyła się w dniach 23–24 czerwca i wzięło 
w niej udział 16 gimnazjalistów ze Skrzyszowa: Dawid Białek, Karol 
Kraski, Konrad Leśniak, Paweł Zając, Karol Godula, Agnieszka Mę-
drak, Zuzanna Pająk, Żaneta Piecha, Monika Piórecka, Katarzyna 
Karwot, Anna Leśniak, Justyna Matuła, Natalia Matuszczyk, Pa-
trycja Smolorz, Marta Gawliczek i Michał Wawrzyczek (pod opieką 
nauczycielek Maryli Marcol i Luizy Dworok), 21 gimnazjalistów z Goł-
kowic: Monika Przybyła, Katarzyna Gojowy, Małgorzata Błasiak, 
Iwona Drabiniok, Oliwia Kulig, Kinga Lamczyk, Paulina Zientek, 
Karolina Kubica, Adriana Szczotka, Martyna Warło, Agnieszka Sa-
lamon, Martyna Nikiel, Beniamin Strączek, Joanna Serwotka, Na-
talia Wieczorek, Aleksandra Kras, Paweł Herman, Mateusz Spień, 
Marta Kłosek, Łukasz Paś, Jakub Dudzic (pod opieką nauczycielek 
Marioli Musioł i Teresy Błasiak) oraz 2 uczniów z czeskich Piotrowic: 
Patrik Brezo i David Salomon (z nauczycielką Gabrielą Pavlovską). 
Organizatorem wycieczki była Firma Przewozowa „OLA” z Jastrzębia-
Zdroju, która przygotowała bardzo atrakcyjny program, obejmujący 
zwiedzanie 2 uroczych miast: Sandomierza i Kazimierza Dolnego nad 
Wisłą oraz zamku Krzyżtopór w Ujeździe, Kolegiaty w Opatowie, a tak-
że rejs statkiem po Wiśle.

Wszystkie te miejsca (a także hotel Magnat w Jacentowie, gdzie był 
nocleg) ogromnie się spodobały wszystkim uczestnikom, pogoda do-
pisała, humory także, a wycieczka okazała się wspaniałym zwieńcze-
niem roku szkolnego 2013/2014.

Maryla Marcol Wspólny rajd rowerowy

Gimnazjaliści w Kazimierzu

PP SKRZYSZÓW
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Śmierci, przejechać pomarańczowym tramwajem oraz  zobaczyć  jedy-
ny w Polsce podziemny wodospad w Sztolni Czarnej. Wszyscy dziel-
nie poszukiwali rud arsenu – niektórzy przywieźli znalezione okazy 
do domu. Po obiedzie na terenie kopalni grupa udała się na zwiedza-
nie Średniowiecznego Parku Techniki. Tam miała możliwość poznania 
historii, praw fizyki, w bardzo przyjazny i ciekawy sposób. Przekona-
ła się także, że krzywdzące jest pojęcie o średniowieczu jako o cza-
sach, w których racjonalne myśli były herezją, a uczeni – czarnoksiężnika-
mi, gdyż wiele genialnych urządzeń z tamtych czasów ma zastosowa-
nie współcześnie. Największą frajdę sprawiło dzieciom przejście Ścież-
ką Strachu, spotkanie z Katem w jego chacie, a także dodatkowe zaję-
cia edukacyjne pn. „Warsztaty Fizyki Eksperymentalnej”. Każdy, pod 
okiem animatora, mógł osobiście wziąć udział w wypróbowaniu urzą-
dzeń. 

Na koniec całodniowej wyprawy odbyło się ognisko  z pieczeniem 
kiełbasek. Aktywni uczestnicy  mogli wyszaleć się na batucie i powspi-
nać na specjalnej siatce. Dzieci skorzystały z możliwości zakupienia 
pamiątek. Zmęczone i w dobrych nastrojach bezpiecznie wróciły do  
domu, po drodze zatrzymując się nad Jeziorem Otmuchowskim.

Wszyscy uczestnicy tego wspaniałego wypadu dziękują Gminie 
Godów za jego zorganizowanie i sfinansowanie.

Uczestnicy wyjazdu: Joanna Drabiniok, Martyna Masny, Zofia 
Mencewicz, Teresa Twardzik, Marta Oślizło, Angelika Krentusz, 
Laura Zając, Karolina Białecka, Łukasz Brzoza, Jagoda Salamon, 
Zuzanna Telega, Kinga Adamczyk, Emilia Wala, Natalia Twardzik, 
Wiktoria Ochman, Paulina Grześkiewicz, Julia Dzięcioł, Anna Hej-
mej, Wiktoria Zygmunt, Patrycja Jurzyca, Klaudiusz Kozieł, Wik-
toria Grabowska, Nikola Folwarczny, Marcin Rybica, Wiktoria Cza-
plak, Jakub Heliosz, Gabriel Gomularz, Bartosz Więcek, Bartosz 
Grabczyński, Przemysław Sobala, Marzena Grabiec, Mateusz Wi-
tek, Klaudia Najda, Marcin Kubica, Piotr Stokowy, Karol Szczepo-
nek, Michał Caniboł, Justyna Rębelińska, Kacper Rymarowicz, Pa-
weł Przybyła, Oliwia Sylwesiuk.

Marzena Sitko

w numerze:
dni gminy godów za nami
na własnym podwórku
gminny festiwal twórczości
przedszkolnej
piknik rodzinny
indywidualne misztrzostwa
lekkoatletyczne
festiwal biegowy
ii rodzinny rajd rowerowy
w kopalni złota

sEsja Z udZIałEm dZIECI
WystaWa kWIatóW

FEstIWal oRkIEstR dętyCh 
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