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SWSETLICA - MOJA BEZPIECZNA PRZYSTAN 
Swietlica Profilaktyczno - Wychowawcza w Krostoszowicach jest 

cz?sto drugim domem dia wielu dzieci. To wtasnie w tym miejscu 
mogq sp?dzac aktywnie czas, rozwijac swoje zainteresowania i naby-
wac umiej?tnosci niezb?dne w codziennym zyciu. 

W czasie wakacji, oprocz stacjonarnych zaj?c swietlicowych, udalo 
si? zorganizowac vyycieczki do Pokazowej Zagrody Zubrow i Muzeum 
Zamkowego w Pszczynie, Parku Lesnych Niespodzianek w Ustroniu 
oraz do Wisty. W gorqce lipcowe dni wychowankowie chtodzili si? 
w basenach krytej ptywaini „Nautica" w Gorzycach. Wyjazdy zostaty 
zorganizowane dzi?ki wspotpracy z Gmin^ Godow. Cyklicznie odby
waty si? tez projekcje filmow animowanych, konkursy, zawody sporto-
we, zaj?cia plastyczne, karaoke. 

OCALMY OD ZAPOMNIENIA 
W 28 dniu sierpnia odbyto si? juz 11. Spotkanie przy Pomniku Po-

wstahcow Slqskich w Godowie - tym razem, aby uczcic 95. rocznic? 
wybuchu I Powstania Slqskiego. Na uroczystosc przybyli: przedstawi-
ciele Urz?du Gminy, Powiatu Wodzistawskiego, panie z Kota Gospodyh 
Wiejskich, zespot Ballada oraz mieszkancy wsi. 

Po cz?sci oficjalnej - ztozeniu kwiatow i zapaleniu zniczy - wszyscy 
uczestnicy udali si? na tradycyjny piknik, gdzie przy ognisku i dzwi?-
kach akordeonu wspominali stare czasy i spiewali piesni nie tyiko po-
wstahcze. 

A. Szwarc 

Wyst^pienie R.Borka na spotkaniu 

ZAPROSZENIE 
Z okazji mijaj^cej 95. rocznicy wybuchu I Powstania Slqskiego 

zapraszamy mieszkaiicow gminy na otwarcie wystawy,kt6re od-
b?dzie si? 22 wrzesnia br. o godz. 12.00 w Osrodku Kultury w Got-
kowicach. 

Wystawa b?dzie czynna w godzinach otwarcia Osrodka przez 
2 tygodnie. 

W zwiqzku z organizowan^ wystaw^ z okazji 95. rocznicy wybuchu 
I Powstania Slqskiego prosimy mieszkahcow o udost?pnienie pamiq-
tek oraz materiatow zwiqzanych z Powstaniami Slqskimi. 

Kontakt w sprawie: Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki 
w Godowie, tel. 32 476 56 30. 

Organizatorzy 

Dzi?ki otrzymanej dotacji ze srodkow budzetu wojewodztwa slq
skiego, od sierpnia do listopada, realizowane jest zadanie pod nazwq 
„ Swietlica - moja bezpieczna przystah". Pozyskane srodki finansowe 
zostaty przeznaczone na zorganizowanie potkolonii w parku linowym 
„Lesna Przygoda" w Radlinie. Dzieci sprobowaty swoich sit na trasach 
linowych, a takze uczestniczyty w licznych zabawach integracyjnych, 
sportowych, wodnych oraz manualnych. Profesjonalne zaj?cia prowa-
dzone byty przez wykwalifikowanq kadr? instruktorow i animatorow. 
Kazdego dnia dzieci miaty zapewnione wyzywienie w restauracji „Le-
sna Perta". Oprocz lesnych atrakcji wychowankowie zwiedzili zabytko-
wq Kopaini? Soli „Wieliczka". 

W roku szkolnym oferta zaj?c swietlicowych zostata wzbogacona 
o warsztaty z psychologiem i dogoterapeutq. Rozbudowano tez ramo-
wy plan zaj?c profilaktyczno-wychowawczych z elementami socjote-
rapii i profilaktyki uzaleznieh. Planowane sq kolejne wyjazdy na basen, 
do Multikina w Rybniku, pracowni ceramicznej w Skrzyszowie, Teatru 
Laiek „Banialuka" w Bielsku - Biatej. 

Adriano Spandel 

W zabytkowej kopaini soli 



SIERPIEN 2014 sprawy samorz^dowe 

SZANOWNI MIESZKANCY 
GMINY GODOW! 

r . . . 
W 4 DNIU SIERPNIA 2014 ROKU O D B Y t A Sl^ XLVII 
SESJA RADY GMINY GODOW. PODJ^TO UCHWAtY 

W NAST^PUJ;\CYCH SPRAWACH: 

Przyst^pienia do sporzc^dzenia zmiany „Studlum uwarunko-
wan i klerunkow zagospodarowania przestrzennego Gminy Go
dow"; 
Przystcipienia do sporz^dzenia miejscowego planu zagospoda
rowania przestrzennego Gminy Godow w rejonie ul. Piotrowic-
kiej w sotectwie Gotkowice; 

zwiqzku z zamiarem lokalizacji przedszkola dIa solectw Goikowice 
I Skrbehsko Rada Gmir)y podj^ta powyzsze dwie uchwaiy w celu przy-
stqpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen
nego Gminy Godow w rejonie ul. Piotrowickiej w solectwie Goikowice. 
Planowana lokalizacja przedszkola w tym rejonie jako teren usiugowy 
nie jest ujqta w kierunkach zagospodarowania przestrzennego, stqd jest 
koniecznosc doprowadzenia do zgodnosci z miejscowym planem zago
spodarowania przestrzennego. W obowiqzujqcym planie cz^sc tychi te-
renow stanowiq tereny rolne wyiqczone z zabudowy. 
Nabycia nieruchomosci Skarbu Pahstwa w Skrzyszowie; 
Przedmiotowq uciiwaiq Rada Gminy wyraziia wolq nabycia do gminne-
go zasobu nieruciiomosci trzy dziaiki o iqcznej powierzchni 2,0485 ha, 
ktore w przysziosci bqdq stanowiiy pas dojazdowej drogi publicznej. 
Wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XLI/319/14 Rady Gminy 
Godow z 06 lutego 2014 roku w sprawie zaciqgni^cia pozyczki 
dtugoterminowej ze srodkow Wojewodzkiego Funduszu Ochro-
ny ^rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizacj^ 
zadania „Termomodernizacja budynku Strazy Pozarnej przy ul. 
Powstahcow 95,97 w taziskach w Gminie Godow "; 
Zmiana w uchwale dotyczy jedynie wysokosci zaciqgniqtej pozyczki, 
ktora po przetargu stanowi kwot^ 111.897,00 zi. 
Zmiany uchwaty Nr XL/305/13 Rady Gminy Godow z 23 grudnia 
2013 roku w sprawie budzetu Gminy Godow na 2014 rok; 
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godow na lata 
2013-2017; 
Zatwierdzenia zmiany do Planu Odnowy Miejscowosci Skrbeh
sko; 
Zatwierdzenia zmiany do Planu Odnowy Miejscowosci taziska; 
Zarzqd Wojewodztwa Slqskiego ogiosii nabor wnioskow o przyznanie 
pomocy w ramach dziatania „Odnowa i rozwoj wsi objqtego Progra-
mem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2007-2013" wspoifinanso-
wanego ze srodkow Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obsza
row Wiejskich. W ramach naboru planuje siq ziozyc wnioski na zadania 
wSkrbehsku i taziskach. Pomoc finansowa moze bye przyznana, jeze-
li projekt wpisuje si? w zakres Planu Odnowy Miejscowosci. W zwiqz
ku z powyzszym podj?cie ww. uchwat bylo zasadne. 

> Poparcia dziatah maj^cych na celu zahamowania wyptywow 
srodkow finansowych wypracowanych w regionie do budzetu 
centralnego oraz zwl^kszenia dochodow jednostek samorzqdu 
terytorialnego; 
Poparcie przez Radq Gminy Godow dziaiah Rady Gminy Kobior, majq-
cych na celu zahamowania wypiywow srodkow finansowych wypraco
wanych w regionie do budzetu centralnego orazzwi^kszenia dochodow 
jednostek samorzqdu terytorialnego, jest w caiosci uzasadnione. 

DRODZY CZYTELNICY! 
W sobot?, 23 sierpnia, w sotectwie Skrzyszow odbyty si? tego-

roczne gnninne dozynki. 
W imieniu calej Rady Gnniny pragn? podzi?kowac wszystkim 

organizatorom dozynek za ogrom prac i osobiste zaangazowanie 
si? w ich przygotowanie. W sposob szczegolny dzi?kuj? miesz-
karicom Skrzyszowa za barwny wystroj trasy przejazdu korowo-
du dozynkowego. Dzi?kuj? wszystkinn organizacjom, chorom, ze-
spotom, gminnej orkiestrze d?tej, stowarzyszeniom z naszych so
lectw i wszystkim pozostalym uczestnikom za udzial w korowo
dzie. Mieszkancom gminy Godow dzi?kuj? za przybycie, udzial 
i wspoinq zabaw? na festynie dozynkowym. 

Szczegotowe tresci uchwat wraz z uzasadnieniem oraz protokot se-
sji mozna znalezc na stronie internetowej naszej gminy www.godow. 
bip.info.pl 

Antoni Tomas 
przewodniczqcy Rady Gminy Godow 

SZANOWNI 
PANSTWO! 

Wojt Gminy Godow informuje, iz na stronie internetowej Urz?-
du Gminy w Lutyni Dolnej w Czechach pojawit si? apel skierowa-
ny do nieznanych z miejsca zamieszkania wtascicieli bqdz spad-
kobiercow wtascicieli gruntow potozonych w Lutyni Dolnej oraz 
Wierzniowicach, w Republice Czeskiej. 

Z uwagi na dokonanq w minionych latach delimitacj? granicy 
panstw spora cz?sc gruntow moze bye wtasnosciq mieszkancow 
Polski, zyjqcych na terenie naszej gminy. Wiele gruntow moze tez 
figurowac na niezyjqcych juz wtascicieli i moze nie posiadac ure-
gulowanego stanu prawnego. 

W swietle powyzszego Urzqd Gminy w Lutyni Dolnej prosi 
o kontakt wszystkich wtascicieli lub spadkobiercow nieruchomo
sci znajdujqcych si? na terenie pahstwa czeskiego celem podj?-
cia dziatah zmierzajqcych do uregulowania ich stanu prawnego. 

Deklaracj? pomocy w sprawie uregulowania stanu prawnego 
nieruchomosci ztozyto miejscowe Koto Polskiego Zwiqzku Kultu-
ralno-Oswiatowego w Lutyni Dolnej. 

Zgodnie z informacjq uzyskanq ze strony czeskiej grunty, kto-
rych wtasciciele nie dopetniq ciqzqcego na nich obowiqzku ure
gulowania stanu prawnego nieruchomosci, zostanq w 2023 roku 
wywtaszczone i z mocy prawa stanq si? wtasnosciq pahstwa cze
skiego. 

Szczegotowe informacje dost?pne sq w Urz?dzie Gminy Dolna 
Lutynia przy ul. Tfanovskeho 10 w Lutyni Dolnej w Czechach oraz 
na stronie internetowej pod adresem: 

http://new.dolnilutyne.org/deska/sezam-nemovitych-
veci-s-nedostatecne-identufukovanymi-vlastniky/365 

Ponadto na stronie www.godow.pl zamieszczony zostat ory-
ginalny tekst informacji podanej do publicznej wiadomosci w cze-
skim urz?dzie gminy wraz z ttumaczeniem na j?zyk polski przy-
gotowanym przez przedstawiciela miejscowego Kota Polskiego 
Zwiqzku Kulturalno-Oswiatowego w Lutyni Dolnej. 

Mariusz Adamczyk 
Wojt Gminy Godow 
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ZAMOWIENIA PUBLICZNE 
27 sierpnia 2014 roku podpisano umow? na dostaw? fabrycznie no-

wego sredniego samochodu specjalnego pozarniczego, ratowniczo-
-gasniczego z nap?dem 4x4 typ GBA 3/16 dIa OSP taziska z Przedsi?-
biorstwem Specjalistycznym BOCAR z siedzibq w Korwinowie ul. Okol-
na 15,42-263 Wrzosowa, za cen? 788.000,00 zt brutto. 

Barbara Banko 
Referat Funduszy Zewnqtrznych 

iZamowieri Publicznych 

I BIEG NOCNY 
W KROSTOSZOWICACH 

Sobotnia noc 16/17 sierpnia na obiekcie sportowym w Krostoszo
wicach stata pod znakiem niecodziennych zmagah sportowych. Gmi-
na Godow, KS „Forma" Wodzistaw oraz „lnter" Krostoszowice byli orga-
nlzatorami pionierskiego biegu nocnego. Trasa wiodta krostoszowic-
kq Buczynq i usiana byta licznymi podbiegami, zbiegami i katuzami po 
popoludniowym deszczu. Ciemna noc i trudne warunki atmosferycz-
ne nie odstraszyty jednak milosnikow biegania. 

W rywalizacji wzi?to udzial 70 biegaczy oraz 48 kijkarzy. Obowiqz-
kowym wyposazeniem kazdego uczestnika byta latarka, gdyz bez 
oswietlenia trasa praktycznie byta nie do pokonania. Zawody biego-
we wygrat Tomasz Winkler. Najlepszym kijkarzem okazat si? Pawe* 
Mencewicz. Najlepiej oswietlonym zawodnikiem zostat wybrany jed-
nogtosnie Tomasz Stupek, ktory od stop do gtowy udekorowany byt 
lampkami LED. 

DIa wszystkich uczestnikow przygotowano oryginalne bite meda-
le oraz ciepty positek. 

Organizatorzy 

L O K A T Y UCZESTNIK6W Z G M I N Y G 0 D 6 W 

KIJKARZE: Pawet Mencewicz Gotkowice 1. miejsce, 
Jarostaw Reclik Skrzyszow 4. miejsce. 
Andrzej Job Laziska 20. miejsce, 
Katarzyna Reclik Skrzyszow 23. miejsce. 
Slawomir Reclik Skrzyszow 25. miejsce; 

BIEGACZE: 
Marek Oslizto Skrzyszow 8. miejsce. 
Donninik Dostot t.aziska 14. miejsce, 
Zbigniew Chrobok Skrbehsko 34. miejsce. 
Kamil Twardzik tiaziska 41. miejsce, 
Anna Canibot Gotkowice 50. miejsce. 

WYCIECZKA NA StOWACJ| 
19 sierpnia grupa mieszkahcow z Godowa pojechata autokarem na 

wycieczk? na Stowacj? - docelowo do diecezjalnego Sanktuarium Mi-
tosierdzia Bozego w parafii Smizany, w miejscowosci Nowa Wies Spi-
ska. Wyjazd zorganizowato godowskie KGW. 

W sanktuarium uczestnicy wzi?li udziat w Mszy swi?tej odprawio-
nej przez proboszcza godowskiego, ks. Krzysztofa Wrodarczyka. 
Zwiedzili rowniez muzeum z pamiqtkami ojca swi?tego Jana Pawta I I . 

Kolejnym punktem wycieczki byta miejscowosc Turzowka (stowac-
ka Turzovka), gdzie na niewielkim wzniesieniu Zivcakova miejscowe-
mu lesnikowi Matusowi Lasutowi 1 czerwca 1958 roku objawita si? 
Matka Boska. W 1993 roku,w miejscu objawien, zbudowano kapliczk? 
Marii Panny Krolowej Pokoju (zwanej tez Stowackq Madonnq z Lour-
des), zas obok niej tryskajq zrodetka z wodq leczniczq. 

Wszyscy uczestnicy wrocili z wycieczki petni niezapomnianych 
wrazeh. 

Iwona DIugi 

ECHO 
POWAKACYJNYCH ZAJ^C 

Scena z Kopciuszka 

^ 4 ^ • i t t ^ ^ A l * - ^ 

Zespot mtodych aktorow 

Plastycznie, teatralnie, tanecznie, kinowo i spiewajqco. Tak byto 
w tym roku na wakacjach z gotkowickim osrodkiem kultury. Wszyst-
kie zaj?cia w ramach wakacji byty bezptatne i przyciqgn?ty liczne gro-
no statych uczestnikow. Najwi?kszq frekwencjq cieszyty si? srodowe 
bajkowe seanse kinowe oraz kohczqcy wakacje spektaki Teatru Naszej 
Wyobrazni i dzieci z zespotu Anawa pt. „Kopciuszek". 

Wszystkim dzieciom zyczymy udanego startu w nowym roku szkol
nym, jak najlepszych osiqgni?c na niwie przedmiotowej i sportowej 
i zapraszamy na state zaj?cia do osrodkow kultury. 

Judyta Marcol 

Gminne Centrum 
Kultury, Sportu i Turystyki 
Lu Godooiie 

WKROTCE U NAS 
13 wrzesnia 

Festyn Plackowy - plac przy Osrodku Kultury w Skrzyszowie 
13 wrzesnia 

Turniej Pi*ki Noznej w kat. oldboy - Orlik Krostoszowice 
17 wrzesnia 

Wyscig Kolarski Mtodziezy Szkolnej - Gotkowice 
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DOZYNKI GMINNE 2014 W SKRZYSZOWIE 
-TRADYCYJNIEI NOWOCZESNIE 

Gdyjuzzzqtoipoko5zono,apolasta-
ty puste, odprawiano dozynki - swiqto 
barwne i kolorowe, rozspiewane, roz-
tahczone i rozmodlone. Wazne w nim 
byty rytuaiy i gesty, ktore powtarza-
my do dzisiaj, chociaz praca na roll ijej 
akcesoria powoli odchodzq do skanse-
now i muzeow. DIatego tak cieszy, ze 
w sierpniowe popotudnie mieszkancy 
naszej gminy po raz kolejny mogli usfy-
szec slowa: „Plon niesiemy, plon...". 

Gminne obchody swi?ta plonow roz-
pocz?ty si? o godzinie 13.00 mszq swi?-
tq dzi?l<czynnq za tegoroczne zbiory, kto-
rej przewodniczyl ks.dziekan Witold Ta-
tarczyk. Uczestniczyty w niej wtadze samo-
rzqdowe, honorowi obywatele gminy: akto-
rzy Franciszek Pieczka i Marian Dzi^dziel, 
emerytowany s?dzia Sqdu Najwyzszego J6-
zef Musiot oraz mieszkancy gminy i liczni 
goscie spoza niej. Po mszy uczestnicy dozy
nek uformowali korowod i wyruszyli ulica-
mi Skrzyszowa. 

Zgodnie z obietnicq ztozonq w progra-
mie telewizyjnym „Express Silesia" przez 
starostow dozynek - Haling i Romana Pen-
katow - tegoroczne obctiody swi?ta plo
now potqczyty tradycj? z nowoczesnosciq. 
Dowodem na to byt juz sam sposob ufor-
mowania korowodu. Otwierata go amazon-
ka trzymajqca hierb Gminy Godow, tuz za 
niq jechat woz z koronq dozynkowq uwitq 
i ozdobionq przez panie z zespotu „Famili-
jo", dalej bryczki wiozqce zaproszonych go-
sci, wtadze gminy oraz starostow dozynek. 
Feeriq barw przyciqgaty wzrok wozy zaj?-
te przez panie i panow w pi?knych strojacti 
ludowycti - byli to reprezentanci zespo-
tow spiewaczycti i kot gospodyii wiejskicti 
z wszystkich) sotectw gminy. Swoje wozy 
przygotowali rowniez uczniowie Zespotu 
Szkot w Skrzyszowie i przedszkolaki z „Baj-
kowego Wzgorza". Szli hodowcy drobnego 
inwentarza, jechali tiodowcy got?bi, ktorzy 
tuz przed opuszczeniem korowodu, ku wiel-
kiej radosci widzow, wypuscili w niebo sta-
do srebrzystycti ptakow. Na jednym z kolej-
nycti wozow moglismy podziwiac pieczo-
towicie odtworzonq slqskq izb?. Wyjqtko- • 
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• WO pi?knie w korowodzie prezentowaty si? 
auta retro. Byli przedstawiciele zawodu juz 
zanikajqcego - kowale. Nie mogto zabrak-
nqc rowniez gornikow - czlonkowie Starej 
i MIodej Strzechy nie dose, ze z wozu cz?-
stowali piwem, to jeszcze wyraznie oczaro-
wali prowadzqcq imprez? Nin^ Nocoh, pre-
zenterk? TV Silesia (wielkie brawa za wdzi?k 
i swobod? w prowadzeniu imprezy!). No-
woczesnosc w korowodzie reprezentowa-
\y niedawno zakupione wozy strazackie, sa-
mochody firm dziatajqcych na terenie gmi
ny, gromada cyklistow z Kota Turystyki Ro-
werowej w Gotkowicach oraz, jak zwykle 
najgtosniejsi, motocyklisci. Zamykaty koro
wod traktory ciqgnqce ptug, rozsiewacz, sa-
dzark? - sprz?t dIa najmtodszego pokolenia 
b?dqcy tak samo z rzadka widywanq atrak-
cjq, jak tradycyjny zaprz?g konny czy woz 
z sianem. 

Uczestnicy korowodu dojezdzali na plac 
przy osrodku kultury, gdzie witata ich Gmin-
na Orkiestra D?ta z Gotkowic pod dyrekcjq 
Ryszarda Wachtarczyka. Tam odbyty si? 
rowniez tradycyjne uroczystosci - powita-
nie przybytych gosci przez gospodarzy do
zynek - wojta Mariusza Adamczyka oraz 
przewodniczqcego Rady Gminy Antonie-
go Tomasa. W ceremoniale dozynkowym 
najwazniejsze byto, oczywiscie, ztozenie ko-
rony oraz przekazanie chleba wypieczone-
go z nowego, tegorocznego ziarna. Wr?-
czyli go Wojtowi Starostowie i bye moze ten 
wtasnie gest przywotat.. . Chochota, ktory 
swym tahcem pozegnat kohczqce si? powo-
i lato. Kiedy stomiany stwor zniknqt, zapro-

szono na seen? honorowych gosci. Marian 
Dzi?dziel wspominat swoj udziat w skrzy-
szowskich zabawach i powrot do Gotkowic 
przez Sosni. - W Skrzyszowie zech nigdy nie 
dostol i zawsze doszedtem do domu - chwa-
it si? ze sceny aktor. Franciszek Pieczka cie-

szyt si?, ze w naszej gminie wciqz nie braku-
je ludzi petnych entuzjazmu. - Bardzo mi si? • 
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• tutaj podoba. Lubi? przyjezdzac w te strony, 
gtownie za sprawq wspaniatych mieszkah
cow - powiedziat. Zas Jozef Musiot stwier-
dzit, ze gdyby miat wybierac pomi?dzy wi-
zytq w Paryzu a przyjazdem do Godowa, za
wsze wybierze naszq gmin?! 

Po zakohczeniu oficjalnych wystqpieh 
rozpocz?la si? ceremonia wr?czenia dyplo-
mow zastuzonym dia rolnictwa. Otrzyma-
li je: Daria i Jarostaw Burdzikowie, Tere
sa i Andrzej Grzegoszczykowie, Czesta-
wa i Tadeusz Markowie, Kornelia i Tade-
usz Tomanowie, Alojzy Wojaczek, Janina 
Tlotka, Bronistaw Koziej, Lidia i Jan Mar-
colowie, Henryk Spandel, Henryk Bie-
nla, Jerzy Oslizto. Mitym akcentem pod-
czas swi?ta plonow byto rowniez wr?cze-
nie nagrod za udziat w konkursie „Gmina 
Godow - gminq kwiatow i zieleni". I miejsce 
przyznano Teresie i Wiestawowi Szewczy-
kom ze Skrzyszowa, II miejsce Irenie Sosnie 
z tiazisk. III miejsce Januszowi Paszkowi ze 
Skrzyszowa. I tak zakohczyta si? cz?sc ofi-
cjalna imprezy. 

W cz?sci artystycznej uroczystosci do-
zynkowych wystqpity zespoty folklorystycz-
ne: „Podbuczanki", „Gospodynki", „Ballada", 
„Melodia" i „Kalina" oraz zespot wokalny ze 
Skrzyszowa „Spokobabki". Uczniowie z Ze
spotu Szkot w Skrzyszowie przedstawili mi?-
dzy innymi bajk? po slqsku „Princezna na 
ziorku grochu". Wystqpili dIa nas cztonko-
wie zespotow tanecznych dziatajqcych przy 
osrodkach kultury w Gotkowicach i w Skrzy
szowie. Zaprezentowato si? tak wiele mto
dych talentow, ze nie sposob wszystkich 
wymienic. Zas gwiazdq wieczoru niewqt-
pliwie byt holenderski zespot „l\/lon Amo
ur". Artysci juz pierwszym utworem pode-
rwali uczestnikow imprezy do tahca, a po-
tem byto coraz gor?cej. . . Grupa kilkakrot-
nie bisowata, zanim publicznosc pozwoli-
ta jej zejsc ze sceny. Oprocz wyst?p6w na 
gosci dozynkowych czekato wiele innych 
atrakcji. DIa smakoszy potraw regionalnych 
panie z Kota Gospodyh Wiejskich w Skrzy
szowie przygotowaty swojski kotocz. Moz
na byto skosztowac potraw z grilla, zwie-
dzic wystaw? drobnego inwentarza i wysta-
w? r?kodzieta. DIa najmtodszych mieszkah
cow gminy przygotowano specjainq stre-
f?, w ktorej do zabawy zapraszaty dmucha-
ne zjezdzalnie i scianki wspinaczkowe. Dzie
ci mogty rowniez pojezdzic na pluszowych 
kucykach lub poszalec na placu zabaw. 

Poznym wieczorem Wojt podzi?kowat 
wszystkim osobom, ktore zaangazowaty si? 
w organizacj? dozynek, przede wszystkim 
mieszkancom Skrzyszowa, radnym, pracow-
nikom osrodka zdrowia i osrodka kultury. 
Jednym stowem ludziom, dzi?ki ktorym ko-
lejna slqska tradycja ma szans? przetrwac. 
Uroczystosci dozynkowe oficjalnie zakoh-
czyt pokaz sztucznych ogni. Jednak zaba-
wa taneczna, prowadzona przez DJ Gielza, 
trwata do poznych godzin nocnych. 

DOZYNKI imiNNE 
'szow 10^^ 
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SIERPIEN 2014 w krf gu kultury 

LICZBA UCZNIOW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 
WG ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH 

placowka oswiatowa 
klasa liczba liczba placowka oswiatowa 

I oddzial: I I oddzial I I I oddziat I V oddziat V oddzial V I oddzial uczniow oddzialovy 
SP Godow 33 2 23 1 30 2 20 1 14 1 17 1 137 8 

SP Goikowice 61 3 46 2 32 2 40 2 33 2 37 2 249 13 
SP Krostoszowice 12 1 0 0 12 1 11 1 13 1 10 1 58 5 

SP Laziska 29 2 12 1 20 1 16 1 13 1 8 1 98 7 
SP Skrbeiisko 21 1 12 1 15 1 18 1 9 1 13 1 88 6 

61 3 42 2 35 2 47 2 28 2 35 2 248 13 
SUMA SP 217 12 135 / 144 9 152 8 110 8 120 8 878 52 

Gm Goikowice 80 4 65 3 92 4 239 11 
43 2 47 2 53 3 134 7 

SUMA Gm 123 6 112 5 145 7 380 18 
RAZEM: 1 258 70 

Wi^cej 0 96 uczni6w (SP + Gm)* 

Ogolnie 1750 uczniow 

Ogolnie wi^cej o 85 uczniow/wychowankow 

SP - srednia liczba uczniow na oddzial - 16,88 

Gm - srednia liczba uczniow na oddzial - 21,11 

Liczba uczniow SP - wzrost o 89 uczni6w 

Liczba gimnazjalistow - wzrost o 7 uczniow 

Katarzyna Kubica 
Referat Oswiaty, Kultury i Polityki Socjalnej 

przedszkole 6-latki 5-latki 3,4-latki ogolem 
PP Godow 5 25 30 60 

PP Gotkowice 40 37 76 153 
PP Laziska 8 20 38 66 

PP Skrbehsko 5 13 7 25 
PP Skrzyszow 29 51 67 147 

Oddziat przedszkolny 
Krostoszowice 21 20 41 

O G O L N I E 98 156 238 492 
Ogolnie mniej o 11 wychowankow 

KONCERT ROCKOWY 
31 sierpnia na muszli koncertowej w Godowie odbyta si? impreza 

pod nazw^ Polsko-Czeski Koncert Rockowy. Podczas koncertu zapre-
zentowaty si? zarowno mtode zespoty, dopiero probujace swoicti sit 
na scenie, jak i zespoty z wieloletnim doswiadczeniem. Byty to: Lewy 
Profil Lepszy, Youthi Fall Away, RiseuP, Szczebel, Attacck, Furtlajf, Ttie 
Ttiinners, Orcliidea oraz Porno Ttirasti. 

Po godzinie 21.00 na scenie pojawita si? gwiazda wieczoru - ze
spot OBERSCHLESIEN. Zespot dat prawie dwugodzinny koncert. Wszy

scy swietnie si? bawili, widownia szalata pod scenq, tahcz^c i spiewa-
j^czartystami. 

Polsko- Czeski Koncert Rockowy zrealizowany zostat w ramacti pro
jektu „Wsp6lna Granica" dofinansowanego ze srodkow Unii Europej-
skiej w ramacli Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Pro-
gramu Operacyjnego Wspotpracy Transgranicznej Republika Czeska 
- Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 i budzetu panstwa za posrednic-
twem Euroregionu $l^skCieszyhski. 

Beata Wala 

Oberschlesien w czasie wyst^pu 
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MINIRAMPA 
W GODOWIE 

Gmina Godow w ramach projektu „Wsp6lna Granica" dokonata za-
kupu minirampy na skateparku w Godowie. Uroczyste otwarcie mini-
rampy nastqpito 31 sierpnia br. o godzinie 15.00. 

W trakcie imprezy zaprezentowano pokazy jazdy na deskorolkach, 
rolkach i bmx w wykonaniu skejterow z gmin Godow i Petrovice u Ka-
rvine, a takze z Chalupek oraz grupy COOL TEAM z Krakowa. Uczestni
cy pokazow oraz widzowie otrzymali darmowe hamburgery i napoje. 

„Otwarcie minirampy na skateparku w Godowie" zrealizowane zo-
stato w ramach projektu „Wsp6lna Granica" dofinansowanego ze srod
kow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Re
gionalnego - Programu Operacyjnego Wspolpracy Transgranicznej 
Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 i budzetu pah
stwa za posrednictwem Euroregionu Sl^skCieszyhski. 

Beata Wala 
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Skejterzy z Chalupek 

KRZYZOWKA 

Grupa COOL TEAM 

Z N A C Z E N I E W Y R A Z O W 
Poziomo: 
A-1 przydajq si? zimq; A-10 Ewa, polityk; B-6 miasto na Florydzie; C-1 
owoc pochodzqcy z Azji; C-10 rodzaj pieczywa; D-6 filozof afrykahski; 
E-1 potrawa kuchni orientalnej; E-9 z partnerk^ na parkiecie; F-5 glow-
ny plac miast w starozytnej Grecji; G-1 jedno ze zboz; G-9 swi?to plo
now; H-5 las bagienny w Amazonii; 1-1 patron rolnikow; 1-10 siatka 
poligraficzna; J-6 doplyw Sekwany; K-1 bardzo lekka lodz wioslowa; 
K-10 rozpocznie si? we wrzesniu; L-6 zespol M.Grechuty. 
Pionowo: 
1-E wazne w tahcu i grach; 2-A obsiane nim pola; 2-1 chlod; 
3-E rodzaj nalesnikow; 4-A dawna jednostka cisnienia; 4-1 daw-
ka; 5-E pi?tnastomeczowy turniej sumo; 6-A imadio; 6-H roslina 
na kasz?; 7-D czarna i kracze; 8-A dzwi?k6w lub barw; 8-H niedz-
wiedz bambusowy; 9-D grupa osobnikow tego sameg gatunku 
zwierzqt; 10-A zdrobniale o kotku; 10-1 element masztu zaglowe-
go; 11-E na niej guzik; 12-A kciuk, serdeczny, maly; 12-1 diugie sko-
ki; 13-E niemiecki malarz; 14-A duze wiadro; 14-1 szkic literacki; 
15-E np. liczb, eksponatow. 
Hasto: 
G-1,1-4, B-6,1-3, H-13, A-2, H-9, J-8, E-1, C-6, K-8, F-7, K-3, G-4, D-9, 
L-4, C-3,1-2, F-5, D-7, G-5, E-15, L-12,1-12, A-1, C-15, G-11, J-6, K-10, 
K-2, A-15, H-6, J-4, J-14, H-8, A-11, G-9, B-8, E-7, D-4, B-12. 

Wsrod Czytelnikow, ktorzy do 26 wrzesnia br. nadesl^ prawidlo-
wo rozszyfrowane hasto krzyzowki, rozlosowane zostanq nagrody 
ksiqzkowe. Za prawidlowo odgadni?te haslo z nr. 6 (106) nagrody 
wylosowali: Bronistawa Grzonka z Godowa, Gabriela Wtadarz 
z tazisk i Plotr Lincner z Goikowic. Gratulujemy! 

Haslo brzmialo: Cudze wady widzimy, swe na plecach nosimy. Na
grody nalezy odebrac w OK w Golkowicach w godzinach jego pracy. 
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UDANY DEBIUT MtODYCH ARTYSTOW 
W niedzi?!?, 3 sierpnia, podczas festynu w Skrbehsl<u, po raz pierw-

szy zaprezentowal swoje umiej?tnosci wokalne dzieci?cy zespol „Wio-
linki". „Wiolinki"swojq dzialalnosc rozpocz?ly w kwietniu 2014 roku 
w Osrodku Kultury w Skrbensku pod kierunkiem Martyny Lipus. 

Na tym samym festynie wystqpila - rowniez ze Skrbehska - grupa 
taneczna „Anava", ktorq prowadzi Dominika Brzoza-Piprek. 

Mimo niesprzyjajqcej aury wyst?py dzieci zgromadzily bardzo duzq 
publicznosc. Oba wyst?py ogromnie si? wszystkim podobaly i zostaly 
przyj?te z wielkim aplauzem. 

Bogumila Caniboi 

Wystf p zespotu Wiolinki 

Anava w czasie wyst^pu Mtodzi artysci w akcji 

mi Barfk' Sp6tdziek:zy w Jastrzebiu Zdroju 
Grupa BPS 

Keprezentatywny przyklad: Kwota kredytu: 10rOOO,00 zt, okres 
kredytowania: 36 miesi^cy, oprocefttowanie zmienng. w 
stosunku rocznym: 14,50 %, rzeczywista stopa prpdtfntowa 
(RRSO): 15,50 %, prowizja za udzielenle kredytu: 0 %, optata 
przygotowawcza: 0zl^kosztzabezpieczen: Ozl, kwotaodsetekw 
calym okresie kredytowania: 2393,87 zl, catkowita kwota kredytu 
wynosi 10.000,00 zl. * 

WWW. b s j a s t rze bie.pl 

Gryfny 
^KredytJ^ 

Oprocentowanie od 9,00% 
apraszamy ao piacowe 

Godow 
ul. 1 Maja 53 
Skrzyszow 
ul. Powstancow 11 i 



Wspolne zabawy na pikniku 

Wyst^p mazoretek 

Podczas tegorocznych wakacji w poszczegolne niedziele w Skrzy
szowie byto gtosno. Co dwa tygodnie odbywaty si? plenerowe impre
zy muzyczne z mnostwem atrakcji wokot sceny. Imprezy odbywaty si? 
w niedzielne popotudnia, miaty konkretnq tematyk? i trwaty do poz-
nycti godzin wieczornych. 

Wszystko rozpocz?to si? juz w niedziel?, 29 czerwca piknikiem ro-
dzinnym. Kolejna impreza - 10 lipca - to piknik country. 27 lipca Skrzy
szow rozbrzmiat warkotem kilkudziesi?ciu motorow. ZIot motocykli-
stow towarzyszyt imprezie na kr?gu w stylu bluesowym. Gwiazdq wie
czoru byt zespot BLUESET. Ciekawq atrakcjq tej imprezy byt pokaz ra-
townictwa tectinicznego wykonany przez OSP w Skrzyszowie. Naj-
wi?cej stuchaczy zgromadzita impreza 10 sierpnia. Ulicami Skrzyszo
wa przeszta mata parada mazoretek z Tworkowa oraz Gminnej Orkie-

Parada mazoretek i orkiestry 

Ale radocha! 

stry D?tej z Gotkowic. Po koncercie orkiestry nastqpita dtuuuga zaba-
wa taneczna, ktorq prowadzit niestrudzenie DJ Pawet. 31 sierpnia od-
byt si? ostatni element cyklu koncertow na kr?gu - festyn dIa dzieci. 
Animacje zapewnita 16. Druzyna Harcerska z Czyzowic, a ze sceny ba-
wit nas zespot Duo Fix. 

Inicjatorem catego muzycznego zamieszania byt Osrodek Kultu
ry w Skrzyszowie. Dziatalismy w ramacti projektu „W kr?gu muzyki 
i atrakcji regionu - cyki koncertow plenerowych" dofinansowanego ze 
srodkow Unii Europejskiej. 

Podsumowujqc caty projekt trzeba przyznac, ze niezmiernie cie
szy fakt, iz z kazdym koncertem wzrastata liczba uczestnikow. To nas 
utwierdza w przekonaniu, ze warto takie dziatania podejmowac. 

PaweiSobik 

SZLAKIEM ZABYTKOW TECHNIKI 
6 sierpnia GCKSiT zorganizowato wyjazd do Czechi. Byt to drugi wy

jazd z cyklu „Szlakiem Zabytkow Techniki". Nasz potudniowy sqsiad 
moze si? poszczycic wieloma wspaniatymi zabytkami oraz malow-
niczymi miastami. Program obejmowat wizyt? w trzecti miejscowo-
sciacti: Hukvaldachi, Koprzywnicy oraz Strambergu. Pierwszym punk
tem wycieczki byta miejscowosc Hukvaldy, w ktorej znajdujq si? uro-
kliwe ruiny jednego z najwi?kszycti na Morawach grodu. Zamek Hu
kvaldy lezy w gminie o tej samej nazwie, w sercu tiukwaldzkiego 
zwierzyhca. Nast?pnie uczestnicy wycieczki udali si? do Koprzyw
nicy, gdzie znajduje si? IVluzeum Techniki „Tatra" oraz Muzeum Emi-
la i Dany Zatopkow (Emil Zatopek 1922-2000 - czeski biegacz, dtugo-
dystansowiec, legenda czeskiej i swiatowej lekkiej atletyki). Ogromne 
bogactwo i atrakcyjnosc ekspozycji starych samochodow wywarty na 
wszystkich duze wrazenie. Ostatnim punktem wycieczki byta wizyta 
na rynku w Strambergu - miasteczku pachnqcym piernikiem. 

W drodze powrotnej wszyscy zgodnie stwierdzili, ze ch?tnie po-
wracac b?dq pami?ciq do miejsc, ktore zwiedzili tego dnia. 

A. Szwarc W Muzeum Techniki Tatra 


