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Na konkurs Szok twórczości kolędowej - Portret Mikołaja złożono 
120 prac, z których 23 nie spełniały wymagań technicznych i formal-
nych. Po uważnym obejrzeniu i przeprowadzeniu analizy 97 prac, ko-
misja konkursowa dokonała ich oceny zgodnie z założeniami regula-
minu, biorąc pod uwagę samodzielność wykonania pracy, pomysło-
wość  i walory artystyczne. W poszczególnych kategoriach wiekowych 
komisja przyznała nagrody i wyróżnienia. 

W kategorii do lat 6 oceniono 37 prac:
1. miejsce – ex aequo Jakub Barciok i Antonina Koniarska;
2. miejsce – ex aequo Błażej Pluta i  Milena Płusa;
3. miejsce – ex aequo Laura Musioł i Dominik Szwarc;
wyróżnienia – Robert Dubiel, Milena Grygierek, Karolina Klepek 

i Monika Wolny.
W kategorii od 7 do 12 lat oceniono 44 prace:

1. miejsce – Paulina Karasek;
2. miejsce – Wiktoria Hawel;
3. miejsce – ex aequo Nikola Pająk i Marta Szczurek;
wyróżnienia – Marlena Czyż, Joanna Drabiniok, Julia Gustyn, 

Tomasz Posanow i Patryk Przybyła.
W kategorii od 13 do 18 lat oceniono 12 prac:

1. miejsce – Kamil Mędrala;
2. miejsce – Sandra Sitek;
3. miejsce – ex aequo Małgorzata Oślizło i Krzysztof Sporysz;
wyróżnienia – Szymon Oślizło i Adam Sporysz.

W kategorii powyżej 19 lat oceniono 4 prace:
1. miejsce – Joanna Maciołek,
2. miejsce – Andżelika Handzel-Graboń.

TRADYCYJNE SPOTKANIE 
Z GÓRNIKAMI

„A dzisiaj Barbórka, wesoły to dzień.
Zabawa górnicza, więc ciesz się i śmiej”

4 grudnia swe święto obchodzi górnicza brać . Z tej okazji w łazi-
skiej szkole, gdzie to święto obchodzone jest ze szczególnym piety-
zmem z uwagi na bliskie sąsiedztwo kopalń i wiele rodzin związanych 
z górnictwem, odbyło się spotkanie społeczności uczniowskiej     z gór-
nikami – ojcami i dziadkami, którzy licznie odwiedzili placówkę. Poza 
tym spotkanie zaszczycili: wójt Mariusz Adamczyk, przedstawiciele 
Stowarzyszenia św. Barbary oraz wszyscy ci, którzy w jakikolwiek spo-
sób są lub byli związani z górnictwem.

Na początku spotkania wszystkich zebranych powitała dyrektor 
ZSP – Gabriela Kłosek, a następnie został odegrany hymn górniczy. 
W programie artystycznym zaprezentowali się niemal wszyscy ucznio-
wie oraz przedszkolacy. Były wiersze, piosenki, dzieci grały na instru-
mentach i była również baśń „O Czerwonym Kapturku” po śląsku. Po 
uroczystości dzieci złożyły górnikom życzenia, a cała społeczność ZSP 
w Łaziskach została obdarowana przez górników słodkościami.

„Zawsze spokojnej i bezpiecznej pracy w kopalni – Szczęść Boże!”. 
Tego Wam życzymy!

Jolanta Janetta

EDUKACJA 
NIE ZNA GRANIC

Chcąc poszerzać swoje horyzonty oraz zawierać nowe i cieka-
we znajomości, uczniowie Szkoły Podstawowej w Skrbeńsku dołą-
czyli do europejskiego programu edukacyjnego eTwinning i wzię-
li udział w projekcie Traditional Cards Exchange. Do projektu przy-
stąpiły również dwie szkoły z Turcji oraz Grecji. Zadaniem każ-
dej ze szkół było wykonanie tradycyjnych kart bożonarodzenio-
wych dowolną techniką plastyczną oraz napisanie życzeń w języ-
ku angielskim. Uczniowie z zaangażowaniem przygotowywali kart-
ki świąteczne na dodatkowych zajęciach. Powstały cudowne, wła-
snoręcznie wykonane dzieła, które zostały wysłane do partnerów  
z Europy. Radości i entuzjazmu było co niemiara, gdy w grudniu dzieci 
otrzymały kartki od  europejskich przyjaciół. Z pewnością w przyszłym 
roku powstanie ich jeszcze więcej. 

Anna Cuber

Rozdanie nagród za udział w konkursie

Najmłodsi – górnikom Uczniowie z wykonanymi kartkami świątecznymi

Fo
t. 

K.
 H

ol
es

z

ZSP ŁAZISKA ZSP SKrbeńSKo

Fo
t. 

P.
 U

he
re

k

Fo
t. 

A
. C

ub
er

PODSUMOWANIE KONKURSU PLASTYCZNEGO
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 19 grudnia w siedzibie bi-

blioteki. W świąteczny nastrój wprawiły wszystkich Aneta Grabiec, 
Klaudia Matuszczyk i Daria Welcel – wolontariuszki, które odegrały 
przedstawienie pt. „Stąd Święty Mikołaj bierze prezenty?”. Dziękujemy 
wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i zapraszamy do ogląda-
nia wystawy pokonkursowej.

Katarzyna Holesz

JEstEm pRZEDsZkolakIEm 
– ŚląZakIEm

w numerze:
ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI

DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE MIESZKAŃCÓW 
GMINY GODÓW

MIESZKAŃCY GMINY GODÓW, KTÓRZY W ROKU 2014 
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Weekend 5-7 grudnia sprowadził do Ośrodka Kultury w Gołkowi-
cach prawdziwe tłumy. Wszystko rozpoczęło się od wyjątkowego kon-
certu świątecznego zespołu „Adult+” pod kierownictwem artystycz-
nym Dawida Koczego. 

„Myślę, że udało nam się stworzyć wyjątkową atmosferę. Taka ini-
cjatywa nie byłaby możliwa do zrealizowania, gdyby nie kierownik 
Ośrodka Kultury w Gołkowicach – Judyta Marcol oraz pomoc Tatiany 
Stopyry – dyrektorki GCKSiT w Godowie. Ten koncert zainaugurował 
nasze projekty artystyczne. Tuż po Nowym Roku pokażemy znacznie 
więcej! Z okazji Dnia Kobiet przedstawimy spektakl inspirowany ko-
bietami-legendami” – mówi dyrektor artystyczny Dawid Koczy.

Kolędy i pastorałki w oryginalnej odsłonie otworzyły 11. Bożonaro-
dzeniową Wystawę Rękodzieła, gdzie prawie 30 wystawców zaprezen-
towało ręcznie stworzone cuda. Wystawę zdominowały choinki, anioł-
ki i dziergane bombki. Każdy, kto szukał indywidualnego i ręcznie wy-
konanego prezentu, na pewno nie wyszedł z pustymi rękami.

Na początku grudnia w krostoszowickim przedszkolu obchodzony 
jest Śląski Tydzień. Jest to czas, kiedy dzieci mogą wiele dowiedzieć się 
o kuchni, strojach, gwarze i tradycjach naszego regionu. W tym okresie 
placówkę odwiedziło wielu ciekawych gości, a przedszkolaki także zło-
żyły niezapomnianą wizytę pensjonariuszom w Domu Seniora „Gwarek”.

W ramach zajęć z edukacji regionalnej dzieci mogły same pomóc 
w przygotowaniu tradycyjnego śląskiego obiadu, mogły posłuchać 
śląskiej gwary i śląskich piosenek w wykonaniu miejscowego zespo-
łu folklorystycznego Gospodynki. Poza tymi atrakcjami przedszkolaki 
wzięły udział w przedstawieniu „Skarbnik”, przygotowanym dla nich 
przez uczniów z klasy IV, V i VI. Podczas przedstawienia dzieci udały się 
w podróż w głąb kopalni i mogły wiele dowiedzieć się o trudach gór-
niczej pracy, a po przedstawieniu mogły zwiedzić miniaturową kopal-
nię , będącą elementem dekoracji.

Z kolei w ramach zajęć z edukacji społecznej przedszkolaki uda-
ły się z wizytą do Domu Seniora „Gwarek”, gdzie miały możliwość za-
prezentowania pensjonariuszom programu artystycznego pn.„Podróż 
przez cztery pory roku”. Takie spotkanie było zarówno dla dzieci jak 
i dla przebywających tam seniorów wielkim przeżyciem i wielką rado-
ścią. Po koncercie przedszkolaki mogły zwiedzić profesjonalnie pro-
wadzoną i wyposażoną w rozmaite sprzęty kuchnię, poznać ich śląskie 
nazwy, a także poznać pracę kucharki.

Za te atrakcje i zaproszenie dzieci serdecznie dziękują dyrekcji i pra-
cownikom Domu Seniora „Gwarek”, a organizatorzy mają nadzieję, że 

NESTORZY NASZEJ GMINY

SeLMA BöHM z KROSTOSzOWiC 

Pani Selma urodziła się 24 grudnia 1924 roku, toteż w ostatnią Wigi-
lię obchodziła jubileusz 90. urodzin. Z życzeniami wszelkiej pomyślno-
ści, pogody ducha i przeżycia kolejnych lat w zdrowiu i radości oraz bu-
kietem kwiatów Jubilatkę odwiedzili przedstawiciele władz samorzą-
dowych Gminy Godów. Pani Selma cieszy się dobrym zdrowiem, po-
zostając pod opieką rodziny, co dodaje jej sił na każdy kolejny dzień. 

WiKTORiA zAMARSKA

Pani Wiktoria zd. Stokowy urodziła się 23 grudnia 1912 roku w Skrzy-
szowie jako córka Jana i Anastazji zd. Hejna. Ojciec pracował w cegiel-
ni gwareckiej „Emmska” na Maruszach (obecnie dzielnica Wodzisła-
wia Śl.), a matka była gospodynią domową. Jubilatka wychowywała się 
z pięcioma siostrami i czterema braćmi. Jako jedyna dożyła tak sędzi-
wego wieku.

Z okazji ukończenia 102 lat przez Panią Wiktorię, Jubilatkę odwiedzi-
li wójt Mariusz Adamczyk i sekretarz gminy Brygida Dobisz, składa-
jąc Jej najlepsze życzenia urodzinowe i wręczając piękny bukiet kwia-
tów. My również dołączamy się do życzeń, dodając do nich dużo zdro-
wia, pogody ducha i wiele radości.

WOJAŻE ZESPOŁU FAMILIJO
Sporo ostatnio podróżowała i występowała skrzyszowska Familijo. 

Na zaproszenie Danuty i Lucjana Wnuków gościła w Zakopanem, w ich 
nowym hotelu Tatra, gdzie wspólnie z laureatami konkursu „Po naszy-
mu, czyli pa śląsku” spędziła wiele pięknych chwil. Gośćmi zespołu byli 
także: Józef Musioł – sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, 
prezes Towarzystwa Przyjaciół Śląska, Honorowy Ślązak Roku 2012 i Ho-
norowy Obywatel Gminy Godów, Adrianna Godlewska-Młynarska – 
autorka książki „Jestem, po prostu jestem...”, Antoni Tomas – przewod-
niczący Rady Gminy, wójt Mariusz Adamczyk z małżonką oraz członki-
nie zaprzyjaźnionego z Familiją zespołu Rychwałdzianie z Czech. Biorąc 
udział w wycieczce objazdowej, którą świetnie poprowadziła Pani Ad-
rianna, pełniąc jednocześnie funkcję przewodnika, uczestnicy tego spo-
tkania obejrzeli bardzo ciekawe zakątki zimowej stolicy Polski. Skorzy-
stali również z wielu atrakcji, jakie oferował hotel Tatra, a także z dobro-
dziejstwa wód termalnych w Białce Tatrzańskiej.

Pod koniec listopada Familijo pojechała do Domu Muzyki i Tańca 
w Zabrzu na finał konkursu „Po naszymu, czyli po śląsku”, gdzie zapre-
zentowała się w swoich śląskich strojach. Tam spotkała się z pierwszą 
damą polskiej piosenki ireną Santor, która była gościem specjalnym tej 
imprezy, wykonując swoje najbardziej znane utwory. Członkowie Fami-
lii mieli już wcześniej okazję poznać osobiście Panią Irenę w Warszawie.

W dniach 15-16 grudnia zespół znowu gościł w stolicy – tym razem 
jednak nie w zimowej, ale tej głównej administracyjnej naszego kra-
ju, w Warszawie. Pojechał tam na zaproszenie Józefa Musioła z oka-
zji 25-lecia istnienia Towarzystwa Przyjaciół Śląska. Wystąpił na scenie 
Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II, wykonując kolędy i pastorałki po 
śląsku, a na koniec zaśpiewał „Barbarę”. Był to już trzeci pobyt tego ze-
społu w Warzszawie. Po raz pierwszy gościł tam w roku 2000, wystę-
pując z wiązanką piosenek śląskich, a po raz drugi w roku 2006, pre-
zentując przedstawienie pt. „Wilijo we Skrzyszowie”. Oba poprzednie 
występy odbyły się w Muzeum Fryderyka Chopina.

W czasie grudniowego wyjazdu uczestnicy mieli możliwość spo-
tkania się i porozmawiania z wieloma ciekawymi postaciami z życia 
publicznego, m.in. znaną spikerką TVP Krystyną Loską czy aktora-
mi Franciszkiem Pieczką i Olgierdem Łukaszewiczem. Wszyscy, za-
równo przyjezdni jak i warszawscy Ślązacy, zostali poczęstowani koło-
czem ze skrzyszowskiej piekarni Marii i Jana Klapuchów, który jako 
wypiek otrzymał najwyższą ocenę i cieszył się wielkim popytem.

Razem z Familiją do Warszawy pojechali: Roman Marcol – radny 
Powiatu Wodzisławskiego, Mariusz Adamczyk – wójt gminy oraz Ta-
tiana Stopyra – dyrektor GCKSiT w Godowie. Po spotkaniu i wystę-
pie wszyscy mieli okazję zobaczyć udekorowaną świątecznie stolicę 
nocą oraz Świątynię Opatrzności Bożej w Wilanowie. Niezapomnia-
ne wrażenie zrobił też Stadion Narodowy, który zwiedzili z przewod-
nikiem. W czasie godzinnego pobytu w tym obiekcie zobaczyli róż-
ne pomieszczenia i dowiedzieli się wiele o ich przeznaczeniu. W tym 
czasie na głównej płycie czynne były dwa lodowiska, dwie zjeżdżalnie 
i kawiarnia, a wszystko to funkcjonowało znakomicie.

Uczestnicy wyjazdu dziękują sponsorom, dzięki którym mogli 
przeżyć piękne chwile i obejrzeć coś nowego oraz M. J. Klapuchom za 
wspaniały kołacz.

B.O.

Siedzą od lewej A. Popek, K. Loska, F. Pieczka, U. Santarius – kier. Familii A tak to wygląda od kuchni

Efekt pomysłu i misternej robotyChoinka a nie  drzewkoWystęp zespołu Adult+

PEŁNA WIDOWNIA, MIKOŁAJ Z PREZENTAMI 
I RĘCZNIE WYKONANE CUDA 

JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM – ŚLĄZAKIEM
takie spotkania z seniorami na stałe wpiszą się w kalendarz wydarzeń 
przedszkolnych.

Kolejny Śląski Tydzień już za przedszkolakami. Jesteśmy przekona-
ni, że poprzez tego typu formy zajęć uda się wzbudzić w dzieciach cie-
kawość i zainteresowanie naszą regionalną tradycją i kulturą.

Dominika Sikora

„Co roku mamy większą liczbę wystawców i odwiedzających, co bar-
dzo nas cieszy. Ludzie szukają oryginalnych podarunków dla najbliższych 
i coraz częściej zjeżdżają do nas z bardziej odległych miejscowości. W tym 
roku gościliśmy także panie z czeskiej Karwiny i Ostrawy, które przyjecha-
ły podpatrzeć nasze cuda” – mówi Judyta Marcol, kierownik ośrodka.

W Gołkowicach nie zapomniano także o najmłodszych, których 
6 grudnia odwiedził Mikołaj. Oczekującym maluchom umiliły czas wy-
stępy Teatru Naszej Wyobraźni i grup tanecznych Anawa pod kierownic-
twem Dominiki Brzozy-Piprek oraz grupy wokalnej Wiolinki prowa-
dzonej przez Martynę Lipus. Najbardziej oczekiwany Mikołaj pojawił 
się na scenie w asyście aniołków i rozdał wszystkim słodkie podarunki.

Wszystkim prezentującym swoje wyroby i odwiedzającym dzięku-
jemy za udział. Już teraz zapraszamy na kolejną Wielkanocną Wystawę 
Rękodzieła w roku 2015 oraz do udziału w innych imprezach organizo-
wanych w Gołkowicach i GCKSiT w Godowie.

Judyta Marcol
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Od 1 stycznia 2015 roku w Gminie Godów zbiórkę odpadów ko-
munalnych będzie prowadziła nowa firma komunalna, tj. Transgór 
S.A. z siedzibą w Rybniku, ul. Jankowicka 9, którą wyłoniono w drodze 
przetargu nieograniczonego.

Jednym z obowiązków nowej firmy wywozowej było dostarcze-
nie do wszystkich nieruchomości zamieszkałych kompletów worków. 
W komplecie dostarczone były worki na odpady segregowane, takie 
jak: plastik,szkło, papier oraz odpady biodegradowalne. Podczas dys-
trybucji kompletów worków dostarczano również nowe harmonogra-
my na rok 2015, które dodatkowo zamieszczono na stronie interneto-
wej www.godow.pl w zakładce „ustawa śmieciowa”. 

Wymiana worków będzie się odbywała tak jak dotychczas, na za-
sadzie jeden za jeden. W przypadku potrzeby okresowego zwiększe-
nia ilości worków, będzie można nieodpłatnie odebrać je w ośrod-
kach kultury zlokalizowanych na terenie gminy Godów oraz w Urzę-
dzie Gminy – Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Komunalnej. Zbiórka odpadów segregowanych może być również 
prowadzona w dotychczasowych workach dostarczanych do grudnia 
2014 roku przez firmę ASA z Zabrza.

Firma Transgór S.A. uruchomiła dla mieszkańców gminy Godów 
tel. kontaktowy o nr 32 47 40 752, gdzie można bezpośrednio u wy-
konawcy zgłaszać ewentualne reklamacje dotyczące prowadzonych 
usług komunalnych.

Jedną z istotnych zmian wprowadzonych od roku 2015 jest podział 
gminy na rejony, a nie jak dotychczas – na sołectwa. W nowym har-
monogramie wywozów odpadów komunalnych do każdego rejonu 
przypisano ulice z poszczególnych sołectw. Taki podział usprawni lo-
gistycznie obsługę szczególnie w sołectwach, gdzie granice sołectw 
przebiegają przez wspólne ulice.

Kolejną zmianą w roku 2015 jest podniesienie stawek za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi w Gminie Godów. Zgodnie z prze-
prowadzoną analizą kosztów funkcjonowania systemu gospodaro-
wania odpadami w Gminie Godów w roku 2015, gdzie uwzględnio-
no koszt odbioru i zagospodarowania odpadów przez firmę wywozo-
wą wyłonioną w drodze przetargu oraz koszty obsługi administracyj-

ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI
nej, 22 grudnia 2014 roku uchwałą Rady Gminy Godów przyjęto nowe 
stawki za gospodarowanie odpadami w Gminie Godów w następują-
cy sposób:
•	niższą stawkę w wys. 8,00 zł w odniesieniu do osób segregujących 

odpady komunalne,
•	 stawkę podstawową ustaloną w wysokości 24,00 zł.

Znaczne podniesienie stawki podstawowej w odniesieniu do osób, 
które nie podejmują się trudu segregacji odpadów komunalnych, ma 
na celu zmobilizowanie tych mieszkańców do pełnego wywiązywa-
nia się z ustaleń ww. Ustawy, a w szczególności z obowiązków w zakre-
sie segregacji odpadów i aktywnego uczestnictwa w działaniach ma-
jących na celu ochronę środowiska przyrodniczego.

Tadeusz Spień
Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska

i Gospodarki Komunalnej

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
1. 2 grudnia 2014 r. podpisano umowę na budowę kanalizacji sanitar-

nej w Skrzyszowie przy ul. Wspólnej i 1 Maja z SIB s.c. Artur Błasz-
czyk, Paweł Swoboda w Przyszowicach ul. Polna 29c, 44-178 Przy-
szowice, za cenę brutto: 365.069,06 zł.

2. 16 grudnia 2014 r. podpisano umowę na zagospodarowanie terenu 
za budynkiem OK w Gołkowicach z konsorcjum firm: 

Lider Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INFRAGO 
mgr Dominika Ogrodowska, 44-207 Rybnik ul. Turystyczna 1B,

Partner Konsorcjum: Firma Budowlana D-ART Damian Ogrodow-
ski, 44-207 Rybnik ul. Turystyczna 1B, za cenę brutto: 84 414,59 zł.

Barbara Banko
Referat Funduszy Zewnętrznych

i Zamówień Publicznych

GRUDZIEŃ 2014

DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE MIESZKAŃCÓW GMINY GODÓW 
WG STANU NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

sołectwo
liczba ludności kobiety mężczyźni urodzenia zgony

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014
GODÓW 1929 1912 996 980 933 932 18 19 10 29

GOŁKOWICE 3822 3852 1924 1941 1898 1911 52 42 28 24
KROSTOSZOWICE 1034 1037 514 518 520 519 8 7 9 7

ŁAZISKA 1727 1734 924 926 815 808 21 11 13 14
PODBUCZE 198 204 96 100 102 104 4 3 2 1
SKRBEŃSKO 931 944 486 491 445 453 12 9 4 3
SKRZYSZÓW 3660 3647 1857 1857 1803 1790 37 36 25 38

RAZEM 13313 13330 6797 6813 6516 6516 152 127 91 116

Liczba osób z terenu gminy Godów, które zawarły związek małżeński:
 kobiety – 75 mężczyźni – 66
Liczba aktów małżeństwa sporządzonych w USC Godów: 68
 w tym: wyznaniowe – 56, cywilne – 8, transkrypcja (akt zagraniczny wpisany do polskich ksiąg) – 4
Liczba aktów zgonów sporządzonych w USC Godów: 64
 w tym transkrypcja (akt zagraniczny wpisany do polskich ksiąg) – 2
Liczba aktów urodzenia sporządzonych w USC Godów: 6
 w tym transkrypcja (akt zagraniczny wpisany do polskich ksiąg) – 5

Patrycja Mandel
Referat Organizacyjny,
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Z NIEMOCY ARTYKUlACjI*

W minionym roku szkolnym w Gimnazjum w Gołkowicach nauczy-
cielka wychowania fizycznego – Joanna Wawrzyczny – wprowadziła 
nowy i, jak się okazało, niezwykle atrakcyjny dla uczniów sposób spę-
dzania długich piątkowych przerw. Podczas ich trwania gimnazjaliści 
(choć ciekawość i eterek zabawy przyciąga też znacznie młodszych) 
razem tańczą w holu szkoły w rytm popowych przebojów.

Ten nowy zwyczaj tak bardzo spodobał się uczniom, że także 
w roku bieżącym, w każdą środę, podczas jednej z przerw, młodzież 
wylewa siódme poty na zamienionym w taneczny parkiet szkolnym 
korytarzu.

Dlaczego taniec jest tak popularny? Banalność pytania powleka 
właśnie rumieńcem wstydu oblicze piszącej. W kulturze istnieje on 
przecież od zawsze. Szamani w rytualnym transie, zadzierający „kiec-
kę” w tańcu dla Pana biblijny Dawid, niewidomy bohater (grany przez 
Ala Pacino) tańczący tango w filmie „Zapach kobiety” czy zafascyno-
wani tym samym gatunkiem tańca, chyba najbardziej nadwerężonym 
przez twórców, powodowani namiętnościami bohaterowie dzieła fil-
mowego Carlosa Saury – to obrazy, które tkwią w matrycy mojej kultu-
rowej pamięci. W głowach moich uczniów ślady zostawią z pewnością 
współczesne programy o tańcu – „You can dance”, „Taniec z gwiazda-
mi”, „Got to dance”.

Skąd zatem ów ogarniający ludzkość zapał do podrygów? Pewnie 
po prostu ta forma ekspresji jest dla naszego gatunku naturalna. Tak 
na muzykę reaguje nasze ciało. W dodatku w tańcu drzemie wielkie 
piękno. Można uczynić z niego sztukę. Popisać się w nim mogą zarów-
no sportowcy – trzeba uczynić każdy możliwy mięsień posłusznym 
woli – jak i artyści.

Są tacy, którzy pogardliwie traktują tę formę wspólnego bycia. Wąt-
piący w mowę ciała uważają, że wyraża prawdę uczuć / z rezerwatów 
przyrody*. Może to jednak, w trwającym kryzysie słowa, jedyny język, 
jakiemu możemy zawierzyć? Może czasami trzeba właśnie za pomo-
cą tanecznego pulsu wydobyć z trzewi/ to co jest w trzewiach*, żeby się 
nie poddać demonom smutku? Może to właściwy wzór dla wyrażenia 
prawdy uczuć – połknąć język żywiołów*?

Agata Marcinkowska
* Z. Herbert „Pan Cogito a pop”

Najmłodsi też próbują

MIESZKAŃCY GMINY GODÓW, KTÓRZY 
W ROKU 2014 OBCHODZIlI jUBIlEUSZ 

URODZIN 90 lAT I WIĘCEj
102 Lata

Wiktoria Zamarska ze Skrzyszowa

99 Lat
Charlota Krupa z Łazisk
Franciszka Karwot ze Skrzyszowa
Tekla Janeta ze Skrzyszowa

98 Lat
Maria Dudek z Gołkowic

96 Lat
Władysław Surma z Godowa ur. 11.06. zm. 26.09. 

95 Lat
Antoni Oślizło z Gołkowic ur. 01.01. zm. 08.01.
Stefania Wawrzyńczyk z Łazisk
Franciszek Wojaczek z Łazisk ur. 02.12. zm. 28.07
Maria Chrobok z Gołkowic ur. 11.12. zm. 02.06.

94 Lata
Anna Cichy z Gołkowic
Eufemia Zielecka z Godowa ur. 25.01. zm. 15.04.
Marta Sosna z Łazisk
Anna Popiołek z Godowa
Hermina Wycisk z Godowa

93 Lata
Dorota Muskała z Krostoszowic ur. 06.02. zm. 22.07
Klara Surma z Godowa
Maria Kopietz ze Skrzyszowa ur. 21.08 zm. 29.10
Anna Kuś z Krostoszowic
Piotr Czyż z Gołkowic

92 Lata
Adelajda Moczała z Gołkowic ur. 15.01. zm. 16.08.
Anastazja Jarząbek z Łazisk
Elżbieta Laskowska ze Skrzyszowa
Gertruda Czyż z Łazisk
Franciszek Pawlas ze Skrzyszowa ur. 27.03. zm. 02.08.
Rozalia Kipka z Krostoszowic
Maria Marcol ze Skrzyszowa
Zofia Tatarczyk ze Skrzyszowa 
Franciszek Świętek z Godowa ur. 17.09. zm. 23.08.
Stanisław Osadnik z Łazisk
Aurelia Sontowska ze Skrzyszowa 
Wanda Potysz z Gołkowic
Wiktoria Skatuła z Podbucza
Elżbieta Kipka z Godowa ur. 29.12. zm. 22.09.

91 Lat
Maria Szyrocki z Łazisk ur. 01.02. zm. 03.03
Henryk Kopiec z Podbucza
Jadwiga Grzegoszczyk ze Skrzyszowa
Józef Goik ze Skrzyszowa
Maria Filak z Krostoszowic
Ema Kopiec ze Skrzyszowa ur. 28.04. zm. 29.04.
Antonia Oślizło ze Skrzyszowa
GertrudaTkocz ze Skrbeńska
Paulina Sitek-Kozieł ze Skrzyszowa
Anna Cichy z Gołkowic
Gertruda Stabla z Godowa ur. 15.11. zm. 12.08.
Aniela Wala ze Skrzyszowa

90 Lat
Anna Tolarz ze Skrzyszowa
Olga Mendrek z Krostoszowic
Franciszek Kubica ze Skrzyszowa ur. 10.05. zm. 12.01.
Albertyna Mikułka ze Skrzyszowa
Maria Cichy ze Skrbeńska
Małgorzata Wodecka z Łazisk
Otylia Piesiur z Godowa ur. 11.07. zm. 05.03.
Adela Balcar z Godowa
Wiktoria Kaszak z Gołkowic
Władysław Matuszek z Godowa ur. 22.10 zm. 17.10
Stanisław Grzonka z Gołkowic
Selma Böhm z Krostoszowic

Agnieszka Siwarska
Kierownik USC w Godowie
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Gabinet Fizjoterapii
OśrOdek ZdrOwia ŁaZiska

W celu uniknięcia kolejki możliwość wcześniejszego ustalenia termi-
nu lub też umówienia się na zabieg w dni inne niż przewidywane.

Gabinet czynny w poniedziałki i środy

od 15:40 do 17:00
Zapisy: 694 300 019

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

Wierni Czytelnicy Jesteśmy pamiętają być może mój cykl artyku-
łów poświęcony autonomii śląskiej. Dzisiaj chciałbym Państwu przybli-
żyć trochę wcześniejszą historię dotyczącą naszej najbliższej okolicy. 
Posiłkować się będę nieocenioną pozycją książkową, a jest nią Kronika 
czyli Opis topograficzno – statystyczny miasta i wolnego mniejszego pań-
stwa stanowego Wodzisław na Górnym Śląsku autorstwa Franza Ignat-
za Henkego, żyjącego w latach 1797-1891. Pozycja ta wydana została 
staraniem Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej w 2001 roku. 
Pracę, napisaną w oryginale po niemiecku, przetłumaczył na język pol-
ski w 1988 roku Rudolf Miłka. O samym Henkem wiemy niewiele – uro-
dził się w Łubowicach, od 1821 do 1891 mieszkał w Wodzisławiu, z wy-
kształcenia był aptekarzem, z zamiłowania nauczycielem, pedagogiem 
i kronikarzem. Prawdopodobnie przez wiele lat zamieszkiwał w budyn-
ku dawnego klasztoru franciszkanów w Wodzisławiu – obecnie będą-
cym siedzibą sądu. Tyle wprowadzenia.

Na początek garść faktów dotyczących niektórych miejscowości na-
szej gminy. Może zacząć warto od kilku informacji o Godowie – stoli-
cy naszej gminy, które zebrał Henke. Otóż w starych dokumentach Go-
dów zapisywany był jako Godaw i stanowił od średniowiecza dobro ry-
cerskie, którym zarządzali m.in. Jentko Hrostoschowski (XV w.), Jerzy 
Godowski (XVI w.), a pod koniec XVII wieku Zuzanna baronowa von 
Skrbenski. W późniejszych latach pojawiło się wielu właścicieli – ostatni 
odnotowany przez naszego kronikarza to Walenty Helm, który posiadał 
Godów od 1839 roku. Od 1855 roku miejscowość należała do jego spad-
kobierców, ale ich nazwisk autor nie podaje. I na koniec parę ciekawo-
stek. Otóż z Kroniki dowiadujemy się, że w Godowie znajdował się sta-
ry drewniany kościół, który wraz z innymi zabudowaniami spłonął pod-
czas dużego pożaru 2 kwietnia 1741 roku w niedzielę wielkanocną. Ko-
ściół został szybko odbudowany – bo już w 1743 roku, staraniem pro-
boszcza Morkisa. Warto przedstawić też zasiedlenie Godowa. Otóż, we-
dług informacji zebranych przez naszego kronikarza, Godów zamiesz-
kiwało w 1783 roku 218 mieszkańców w 6 gospodarstwach chłopskich 
i 50 zagrodniczych (zagrodnicy – byli to potomkowie chłopów pańsz-
czyźnianych, ubodzy, zamieszkujący skromne chałupy i posiadający nie-
wielkie kawałki ziemi – z nich rekrutowała się służba folwarczna), w roku 
1829 liczba mieszkańców wzrosła do 387 osób, a w roku 1861, zgodnie 
z przeprowadzonym spisem, Godów zamieszkiwało 552 mieszkańców, 
w tym katolików – 526, ewangelików – 22 i czworo Żydów. Warto też 
wspomnieć, że jeszcze pod koniec XIX wieku Godów był siedzibą parafii, 
do której należały gminy Godów, Gołkowice i Łaziska z kościołem filial-
nym i kolonia Skrbeńsko – łącznie 2356 wiernych. Zamykając temat Go-
dowa, dodajmy, iż znajdowała się tutaj szkoła, do której uczęszczało pod 
koniec XIX wieku 92 młodych godowian. Uczył ich jeden nauczyciel, bę-
dący zarazem organistą w miejscowym kościele.

Jako dyrektor Zespołu Szkół w Gołkowicach nie mogę nie wspo-
mnieć o tej miejscowości – otóż Henke przekazuje na jej temat wiele 
ciekawostek. Już w 1229 roku pojawiają się pierwsze zapisy dotyczące 
Gołkowic, które wraz z Gorzycami, Gorzyczkami i Uchylskiem zostały 
przekazane przez księcia Kazimierza I Opolskiego, syna Mieszka I Plą-
tonogiego z dynastii Piastów opolsko-raciborskich i Ludmiły czeskiej, 
klasztorowi benedyktynów. Wśród późniejszych właścicieli pojawiają 
się m.in.: Wacław Gołkowski, Jan Gołkowski (XVI w.), Piotr Paweł Blacha 
(XVII w.). Przez 20 lat osiemnastego wieku Gołkowice posiadał Maksymi-
lian Bernard Leopold von Skrbenski, zaś w roku 1787 wieś kupił szlach-
cic polski Andrzej Gorno von Wysotzki. W 1801 wieś została przejęta 
przez Mariannę Wolską z domu Wysocką. U kresu życia naszego kroni-
karza Gołkowice posiadała hrabina Berta von Reichenbach z domu Pfe-
il. Pod koniec XVIII wieku wieś miała 360 mieszkańców, którzy zamiesz-
kiwali w 13 gospodarstwach chłopskich, 30 gospodarstwach zagrod-
niczych oraz w 32 chałupach, były też we wsi 3 młyny wodne. Pod ko-
niec 1861 roku wieś zamieszkiwało 740 osób, w tym 130 ewangelików i 2 
Żydów. W Gołkowicach znajdowała się szkoła, do której chodziły dzie-
ci z Gołkowic oraz kolonii Skrbeńsko. Uczył te dzieci jeden nauczyciel. 
Autor wspomina Antoniego Barabasza, który uczył dzieci od 1853 roku. 
Sam budynek szkolny w tym czasie był w stanie bardzo kiepskim, wg 
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słów autora – „jest drewniany, grozi zawaleniem i jest bardzo ciasny, bę-
dzie jednak według prowadzonych w tej sprawie pertraktacji postawio-
ny murowany poza wsią”. Przed nauczycielem Barabaszem dzieci gołko-
wickie uczyli nauczyciele: Oganowski, Neborowski, Schultzik, Józef Po-
tyka oraz Fabian. Na koniec warto wspomnieć, iż Gołkowice posiadały 
swoją pieczęć, na której znajdował się symbol sprawiedliwości – kobieta 
z zawiązanymi oczyma, trzymającą w lewej ręce wagę a w prawej miecz.

Mam nadzieję, że tych kilka ciekawostek zainteresowało Czytelni-
ków. W następnym odcinku przedstawię historię innych miejscowości 
naszej gminy.

Waldemar Paszylka

TENISIŚCI GWIAZDY 
MIERZĄ WYSOKO

Dzięki ostatnim wynikom drużyna tenisistów Gwiazdy Seger Skrzy-
szów mocno usadowiła się w czołówce III ligi tenisa stołowego. Obec-
nie zajmuje 4. miejsce. Do rozegrania pierwszej kolejki zostało jeszcze 
jedno spotkanie z Sokołem Zebrzydowice, który plasuje się w dolnej 
części tabeli i z którym skrzyszowska drużyna powinna sobie poradzić. 
W ostatnich trzech kolejkach uzyskała następujące wyniki:

1. LKS II Rój ŻoRy 2:8 GwIazda SeGeR SKRzySzów
(Jabłoński, Balawajder po 2,5, Juzek,Stebel po 1,5)

2. GwIazda SeGeR SKRzySzów 10:0  jKTS jaSTRzębIe
(Jabłoński, Balawajder, Juzek, Stebel po 2,5)

3. LKS PoGóRze 5:5 GwIazda SeGeR SKRzySzów
(Jabłoński, Balawajder, Stebel po 1,5, Juzek 0,5)

Wszystko rozstrzygnie się w ostatniej kolejce, w której zajmująca 3. 
miejsce Jedynka Pszów musi wygrać ze swoim rywalem. Jeżeli prze-
gra lub zremisuje, to 3. miejsce (przy swojej wygranej) zajmie druży-
na ze Skrzyszowa.

B.O.

SZKICE HISTORYCZNE

INSTRUKTAŻ ĆWICZEŃ,
MASAŻ LECZNICZY,

ĆWICZENIA THERABAND, 
FIZJOTERAPIA POURAZOWA, 

KINESIOTAPING,
LAMPA SOLLUX,

WIZYTY DOMOWE, 
REHABILITACJA Z OC SPRAWCY.



Weekend 5-7 grudnia sprowadził do Ośrodka Kultury w Gołkowi-
cach prawdziwe tłumy. Wszystko rozpoczęło się od wyjątkowego kon-
certu świątecznego zespołu „Adult+” pod kierownictwem artystycz-
nym Dawida Koczego. 

„Myślę, że udało nam się stworzyć wyjątkową atmosferę. Taka ini-
cjatywa nie byłaby możliwa do zrealizowania, gdyby nie kierownik 
Ośrodka Kultury w Gołkowicach – Judyta Marcol oraz pomoc Tatiany 
Stopyry – dyrektorki GCKSiT w Godowie. Ten koncert zainaugurował 
nasze projekty artystyczne. Tuż po Nowym Roku pokażemy znacznie 
więcej! Z okazji Dnia Kobiet przedstawimy spektakl inspirowany ko-
bietami-legendami” – mówi dyrektor artystyczny Dawid Koczy.

Kolędy i pastorałki w oryginalnej odsłonie otworzyły 11. Bożonaro-
dzeniową Wystawę Rękodzieła, gdzie prawie 30 wystawców zaprezen-
towało ręcznie stworzone cuda. Wystawę zdominowały choinki, anioł-
ki i dziergane bombki. Każdy, kto szukał indywidualnego i ręcznie wy-
konanego prezentu, na pewno nie wyszedł z pustymi rękami.

Na początku grudnia w krostoszowickim przedszkolu obchodzony 
jest Śląski Tydzień. Jest to czas, kiedy dzieci mogą wiele dowiedzieć się 
o kuchni, strojach, gwarze i tradycjach naszego regionu. W tym okresie 
placówkę odwiedziło wielu ciekawych gości, a przedszkolaki także zło-
żyły niezapomnianą wizytę pensjonariuszom w Domu Seniora „Gwarek”.

W ramach zajęć z edukacji regionalnej dzieci mogły same pomóc 
w przygotowaniu tradycyjnego śląskiego obiadu, mogły posłuchać 
śląskiej gwary i śląskich piosenek w wykonaniu miejscowego zespo-
łu folklorystycznego Gospodynki. Poza tymi atrakcjami przedszkolaki 
wzięły udział w przedstawieniu „Skarbnik”, przygotowanym dla nich 
przez uczniów z klasy IV, V i VI. Podczas przedstawienia dzieci udały się 
w podróż w głąb kopalni i mogły wiele dowiedzieć się o trudach gór-
niczej pracy, a po przedstawieniu mogły zwiedzić miniaturową kopal-
nię , będącą elementem dekoracji.

Z kolei w ramach zajęć z edukacji społecznej przedszkolaki uda-
ły się z wizytą do Domu Seniora „Gwarek”, gdzie miały możliwość za-
prezentowania pensjonariuszom programu artystycznego pn.„Podróż 
przez cztery pory roku”. Takie spotkanie było zarówno dla dzieci jak 
i dla przebywających tam seniorów wielkim przeżyciem i wielką rado-
ścią. Po koncercie przedszkolaki mogły zwiedzić profesjonalnie pro-
wadzoną i wyposażoną w rozmaite sprzęty kuchnię, poznać ich śląskie 
nazwy, a także poznać pracę kucharki.

Za te atrakcje i zaproszenie dzieci serdecznie dziękują dyrekcji i pra-
cownikom Domu Seniora „Gwarek”, a organizatorzy mają nadzieję, że 

NESTORZY NASZEJ GMINY

SeLMA BöHM z KROSTOSzOWiC 

Pani Selma urodziła się 24 grudnia 1924 roku, toteż w ostatnią Wigi-
lię obchodziła jubileusz 90. urodzin. Z życzeniami wszelkiej pomyślno-
ści, pogody ducha i przeżycia kolejnych lat w zdrowiu i radości oraz bu-
kietem kwiatów Jubilatkę odwiedzili przedstawiciele władz samorzą-
dowych Gminy Godów. Pani Selma cieszy się dobrym zdrowiem, po-
zostając pod opieką rodziny, co dodaje jej sił na każdy kolejny dzień. 

WiKTORiA zAMARSKA

Pani Wiktoria zd. Stokowy urodziła się 23 grudnia 1912 roku w Skrzy-
szowie jako córka Jana i Anastazji zd. Hejna. Ojciec pracował w cegiel-
ni gwareckiej „Emmska” na Maruszach (obecnie dzielnica Wodzisła-
wia Śl.), a matka była gospodynią domową. Jubilatka wychowywała się 
z pięcioma siostrami i czterema braćmi. Jako jedyna dożyła tak sędzi-
wego wieku.

Z okazji ukończenia 102 lat przez Panią Wiktorię, Jubilatkę odwiedzi-
li wójt Mariusz Adamczyk i sekretarz gminy Brygida Dobisz, składa-
jąc Jej najlepsze życzenia urodzinowe i wręczając piękny bukiet kwia-
tów. My również dołączamy się do życzeń, dodając do nich dużo zdro-
wia, pogody ducha i wiele radości.

WOJAŻE ZESPOŁU FAMILIJO
Sporo ostatnio podróżowała i występowała skrzyszowska Familijo. 

Na zaproszenie Danuty i Lucjana Wnuków gościła w Zakopanem, w ich 
nowym hotelu Tatra, gdzie wspólnie z laureatami konkursu „Po naszy-
mu, czyli pa śląsku” spędziła wiele pięknych chwil. Gośćmi zespołu byli 
także: Józef Musioł – sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, 
prezes Towarzystwa Przyjaciół Śląska, Honorowy Ślązak Roku 2012 i Ho-
norowy Obywatel Gminy Godów, Adrianna Godlewska-Młynarska – 
autorka książki „Jestem, po prostu jestem...”, Antoni Tomas – przewod-
niczący Rady Gminy, wójt Mariusz Adamczyk z małżonką oraz członki-
nie zaprzyjaźnionego z Familiją zespołu Rychwałdzianie z Czech. Biorąc 
udział w wycieczce objazdowej, którą świetnie poprowadziła Pani Ad-
rianna, pełniąc jednocześnie funkcję przewodnika, uczestnicy tego spo-
tkania obejrzeli bardzo ciekawe zakątki zimowej stolicy Polski. Skorzy-
stali również z wielu atrakcji, jakie oferował hotel Tatra, a także z dobro-
dziejstwa wód termalnych w Białce Tatrzańskiej.

Pod koniec listopada Familijo pojechała do Domu Muzyki i Tańca 
w Zabrzu na finał konkursu „Po naszymu, czyli po śląsku”, gdzie zapre-
zentowała się w swoich śląskich strojach. Tam spotkała się z pierwszą 
damą polskiej piosenki ireną Santor, która była gościem specjalnym tej 
imprezy, wykonując swoje najbardziej znane utwory. Członkowie Fami-
lii mieli już wcześniej okazję poznać osobiście Panią Irenę w Warszawie.

W dniach 15-16 grudnia zespół znowu gościł w stolicy – tym razem 
jednak nie w zimowej, ale tej głównej administracyjnej naszego kra-
ju, w Warszawie. Pojechał tam na zaproszenie Józefa Musioła z oka-
zji 25-lecia istnienia Towarzystwa Przyjaciół Śląska. Wystąpił na scenie 
Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II, wykonując kolędy i pastorałki po 
śląsku, a na koniec zaśpiewał „Barbarę”. Był to już trzeci pobyt tego ze-
społu w Warzszawie. Po raz pierwszy gościł tam w roku 2000, wystę-
pując z wiązanką piosenek śląskich, a po raz drugi w roku 2006, pre-
zentując przedstawienie pt. „Wilijo we Skrzyszowie”. Oba poprzednie 
występy odbyły się w Muzeum Fryderyka Chopina.

W czasie grudniowego wyjazdu uczestnicy mieli możliwość spo-
tkania się i porozmawiania z wieloma ciekawymi postaciami z życia 
publicznego, m.in. znaną spikerką TVP Krystyną Loską czy aktora-
mi Franciszkiem Pieczką i Olgierdem Łukaszewiczem. Wszyscy, za-
równo przyjezdni jak i warszawscy Ślązacy, zostali poczęstowani koło-
czem ze skrzyszowskiej piekarni Marii i Jana Klapuchów, który jako 
wypiek otrzymał najwyższą ocenę i cieszył się wielkim popytem.

Razem z Familiją do Warszawy pojechali: Roman Marcol – radny 
Powiatu Wodzisławskiego, Mariusz Adamczyk – wójt gminy oraz Ta-
tiana Stopyra – dyrektor GCKSiT w Godowie. Po spotkaniu i wystę-
pie wszyscy mieli okazję zobaczyć udekorowaną świątecznie stolicę 
nocą oraz Świątynię Opatrzności Bożej w Wilanowie. Niezapomnia-
ne wrażenie zrobił też Stadion Narodowy, który zwiedzili z przewod-
nikiem. W czasie godzinnego pobytu w tym obiekcie zobaczyli róż-
ne pomieszczenia i dowiedzieli się wiele o ich przeznaczeniu. W tym 
czasie na głównej płycie czynne były dwa lodowiska, dwie zjeżdżalnie 
i kawiarnia, a wszystko to funkcjonowało znakomicie.

Uczestnicy wyjazdu dziękują sponsorom, dzięki którym mogli 
przeżyć piękne chwile i obejrzeć coś nowego oraz M. J. Klapuchom za 
wspaniały kołacz.

B.O.

Siedzą od lewej A. Popek, K. Loska, F. Pieczka, U. Santarius – kier. Familii A tak to wygląda od kuchni

Efekt pomysłu i misternej robotyChoinka a nie  drzewkoWystęp zespołu Adult+

PEŁNA WIDOWNIA, MIKOŁAJ Z PREZENTAMI 
I RĘCZNIE WYKONANE CUDA 

JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM – ŚLĄZAKIEM
takie spotkania z seniorami na stałe wpiszą się w kalendarz wydarzeń 
przedszkolnych.

Kolejny Śląski Tydzień już za przedszkolakami. Jesteśmy przekona-
ni, że poprzez tego typu formy zajęć uda się wzbudzić w dzieciach cie-
kawość i zainteresowanie naszą regionalną tradycją i kulturą.

Dominika Sikora

„Co roku mamy większą liczbę wystawców i odwiedzających, co bar-
dzo nas cieszy. Ludzie szukają oryginalnych podarunków dla najbliższych 
i coraz częściej zjeżdżają do nas z bardziej odległych miejscowości. W tym 
roku gościliśmy także panie z czeskiej Karwiny i Ostrawy, które przyjecha-
ły podpatrzeć nasze cuda” – mówi Judyta Marcol, kierownik ośrodka.

W Gołkowicach nie zapomniano także o najmłodszych, których 
6 grudnia odwiedził Mikołaj. Oczekującym maluchom umiliły czas wy-
stępy Teatru Naszej Wyobraźni i grup tanecznych Anawa pod kierownic-
twem Dominiki Brzozy-Piprek oraz grupy wokalnej Wiolinki prowa-
dzonej przez Martynę Lipus. Najbardziej oczekiwany Mikołaj pojawił 
się na scenie w asyście aniołków i rozdał wszystkim słodkie podarunki.

Wszystkim prezentującym swoje wyroby i odwiedzającym dzięku-
jemy za udział. Już teraz zapraszamy na kolejną Wielkanocną Wystawę 
Rękodzieła w roku 2015 oraz do udziału w innych imprezach organizo-
wanych w Gołkowicach i GCKSiT w Godowie.

Judyta Marcol
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Na konkurs Szok twórczości kolędowej - Portret Mikołaja złożono 
120 prac, z których 23 nie spełniały wymagań technicznych i formal-
nych. Po uważnym obejrzeniu i przeprowadzeniu analizy 97 prac, ko-
misja konkursowa dokonała ich oceny zgodnie z założeniami regula-
minu, biorąc pod uwagę samodzielność wykonania pracy, pomysło-
wość  i walory artystyczne. W poszczególnych kategoriach wiekowych 
komisja przyznała nagrody i wyróżnienia. 

W kategorii do lat 6 oceniono 37 prac:
1. miejsce – ex aequo Jakub Barciok i Antonina Koniarska;
2. miejsce – ex aequo Błażej Pluta i  Milena Płusa;
3. miejsce – ex aequo Laura Musioł i Dominik Szwarc;
wyróżnienia – Robert Dubiel, Milena Grygierek, Karolina Klepek 

i Monika Wolny.
W kategorii od 7 do 12 lat oceniono 44 prace:

1. miejsce – Paulina Karasek;
2. miejsce – Wiktoria Hawel;
3. miejsce – ex aequo Nikola Pająk i Marta Szczurek;
wyróżnienia – Marlena Czyż, Joanna Drabiniok, Julia Gustyn, 

Tomasz Posanow i Patryk Przybyła.
W kategorii od 13 do 18 lat oceniono 12 prac:

1. miejsce – Kamil Mędrala;
2. miejsce – Sandra Sitek;
3. miejsce – ex aequo Małgorzata Oślizło i Krzysztof Sporysz;
wyróżnienia – Szymon Oślizło i Adam Sporysz.

W kategorii powyżej 19 lat oceniono 4 prace:
1. miejsce – Joanna Maciołek,
2. miejsce – Andżelika Handzel-Graboń.

TRADYCYJNE SPOTKANIE 
Z GÓRNIKAMI

„A dzisiaj Barbórka, wesoły to dzień.
Zabawa górnicza, więc ciesz się i śmiej”

4 grudnia swe święto obchodzi górnicza brać . Z tej okazji w łazi-
skiej szkole, gdzie to święto obchodzone jest ze szczególnym piety-
zmem z uwagi na bliskie sąsiedztwo kopalń i wiele rodzin związanych 
z górnictwem, odbyło się spotkanie społeczności uczniowskiej     z gór-
nikami – ojcami i dziadkami, którzy licznie odwiedzili placówkę. Poza 
tym spotkanie zaszczycili: wójt Mariusz Adamczyk, przedstawiciele 
Stowarzyszenia św. Barbary oraz wszyscy ci, którzy w jakikolwiek spo-
sób są lub byli związani z górnictwem.

Na początku spotkania wszystkich zebranych powitała dyrektor 
ZSP – Gabriela Kłosek, a następnie został odegrany hymn górniczy. 
W programie artystycznym zaprezentowali się niemal wszyscy ucznio-
wie oraz przedszkolacy. Były wiersze, piosenki, dzieci grały na instru-
mentach i była również baśń „O Czerwonym Kapturku” po śląsku. Po 
uroczystości dzieci złożyły górnikom życzenia, a cała społeczność ZSP 
w Łaziskach została obdarowana przez górników słodkościami.

„Zawsze spokojnej i bezpiecznej pracy w kopalni – Szczęść Boże!”. 
Tego Wam życzymy!

Jolanta Janetta

EDUKACJA 
NIE ZNA GRANIC

Chcąc poszerzać swoje horyzonty oraz zawierać nowe i cieka-
we znajomości, uczniowie Szkoły Podstawowej w Skrbeńsku dołą-
czyli do europejskiego programu edukacyjnego eTwinning i wzię-
li udział w projekcie Traditional Cards Exchange. Do projektu przy-
stąpiły również dwie szkoły z Turcji oraz Grecji. Zadaniem każ-
dej ze szkół było wykonanie tradycyjnych kart bożonarodzenio-
wych dowolną techniką plastyczną oraz napisanie życzeń w języ-
ku angielskim. Uczniowie z zaangażowaniem przygotowywali kart-
ki świąteczne na dodatkowych zajęciach. Powstały cudowne, wła-
snoręcznie wykonane dzieła, które zostały wysłane do partnerów  
z Europy. Radości i entuzjazmu było co niemiara, gdy w grudniu dzieci 
otrzymały kartki od  europejskich przyjaciół. Z pewnością w przyszłym 
roku powstanie ich jeszcze więcej. 

Anna Cuber

Rozdanie nagród za udział w konkursie

Najmłodsi – górnikom Uczniowie z wykonanymi kartkami świątecznymi

Fo
t. 

K.
 H

ol
es

z

ZSP ŁAZISKA ZSP SKrbeńSKo

Fo
t. 

P.
 U

he
re

k

Fo
t. 

A
. C

ub
er

PODSUMOWANIE KONKURSU PLASTYCZNEGO
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 19 grudnia w siedzibie bi-

blioteki. W świąteczny nastrój wprawiły wszystkich Aneta Grabiec, 
Klaudia Matuszczyk i Daria Welcel – wolontariuszki, które odegrały 
przedstawienie pt. „Stąd Święty Mikołaj bierze prezenty?”. Dziękujemy 
wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i zapraszamy do ogląda-
nia wystawy pokonkursowej.

Katarzyna Holesz

JEstEm pRZEDsZkolakIEm 
– ŚląZakIEm

w numerze:
ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI

DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE MIESZKAŃCÓW 
GMINY GODÓW

MIESZKAŃCY GMINY GODÓW, KTÓRZY W ROKU 2014 
OBCHODZILI JUBILEUSZ URODZIN 90 LAT I WIĘCEJ

SZKICE HISTORYCZNE
TENISIŚCI GWIAZDY MIERZĄ WYSOKO

TRADYCYJNE SPOTKANIE Z GÓRNIKAMI
EDUKACJA NIE ZNA GRANIC

PODSUMOWANIE KONKURSU PLASTYCZNEGO

WoJażE ZEspołU FamIlIJo

pEłna WIDoWnIa, 
mIkołaJ Z pREZEntamI...
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