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więcej na str. 2

BALIK KARNAWAŁOWY
Tradycją Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łaziskach jest co-

roczny balik dla uczniów. Organizacją tej wspaniałej imprezy zajmu-
ją się zawsze rodzice, nauczyciele i samorząd uczniowski. Sala gimna-
styczna szkoły staje się wtedy salą balową, która wypełnia się różny-
mi barwnymi postaciami z bajek, filmów i wyobraźni. Kolorowe stroje 
oraz taneczna muzyka tworzy radosną atmosferę.

Bal rozpoczęto utworzeniem wielkiego koła i wspólnego tańca 
wszystkich uczniów. Każdy mógł zaprezentować swój strój. Były koro-
wody, konkursy oraz wybór Króla i Królowej Balu. Rada Rodziców, jak 
zwykle, była niezawodna i zadbała o poczęstunek i napoje dla uczest-

W roku 2004, z inicjatywy grupy zapaleńców z Sebastianem Gem-
balczykiem i Ulrichem Weissingerem na czele, zarząd LKS Polonia 
Łaziska postanowił utworzyć sekcję judo. Treningi odbywały się na 
rozkładanych materacach w sali Szkoły Podstawowej w Łaziskach. Po 
dwóch latach, dzięki przychylności dyrekcji szkoły oraz pomocy gru-
py sponsorów, na salę ćwiczeń został przystosowany szkolny strych. 

Zawodnicy zaczęli odnosić bardzo szybko sukcesy na zawodach 
lokalnych, zarówno judo jak i ju-jitsu. Cel był jednak inny: osiągnię-
cie sukcesów na arenach ogólnopolskich, które przyszły po pięciu la-
tach, kiedy to wychowanka klubu Patrycja Stukator zdobyła srebr-
ny medal Mistrzostw Polski. Od tego czasu judocy z każdych ogólno-

Zajączek obudził się, gdy Kurczak jeszcze spał. Usiadł na łóżeczku 
i spojrzał na prezenty, które wczoraj pakowali do późna. Nie mógł się 
już doczekać, kiedy rozdają je dzieciom. Pobiegł do łazienki, umył ząbki, 
wytarł wąsiki i wesoło ruszył do drzwi. Chciał sprawdzić, czy słonko już 
wstało. Otworzył drzwi i zamarł. Z wrażenia aż usiadł w progu na swo-
im malutkim ogonku, a uszka opadły mu do samej ziemi. Patrzy i patrzy, 
oczy przeciera łapkami i nie może uwierzyć w to, co widzi.

– Co to ma znaczyć?
Co zobaczył zajączek? Co się stało z brodą świętego Mikołaja? Gdzie 

jest nosek Bałwanka? Tego dowiedziały się dzieci, które licznie zgro-
madziły się na spotkaniu z bajeczką z cyklu ,,Pogaduchy do poduchy” 
w Ośrodku Kultury w Skrbeńsku. Autorką bajeczek jest Dorota Gu-
styn, utalentowana mieszkanka Skrbeńska, laureatka wielu konkur-
sów poetyckich, w tym również międzynarodowych.

Wszystkie dzieci, po uroczystym otwarciu magicznego kuferka, 
w którym zamknięta była zaczarowana księga baśni, przeniosły się 
w krainę wyobraźni i z wielkim zaciekawieniem wysłuchały czyta-
nych przez samą autorkę bajeczek napisanych specjalnie na tę oka-
zję.

Do każdej z wysłuchanych bajeczek dzieci wykonały ilustracje 
i wkleiły je do książeczek, które po zakończeniu spotkań zabrały do 
domu.

Bogumiła Caniboł

Na szkolnym baliku Uczestnicy baliku

Prezentacja bajek przez D. Gustyn

Upust wyobraźni po wysłuchaniu bajek 
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ZACZAROWANA KSIĘGA BAŚNI

10 LAt SeKCjI judO LKS POLONIA ŁAZISKA
polskich zawodów wracają z medalami, a mają się już czym pochwalić. 
W 2010 roku zdobyli brązowy medal Międzynarodowych Mistrzostw 
Polski Masters, w 2012 – medal złoty na Międzynarodowych Mistrzo-
stwach Polski Masters, w 2013 – srebny medal Mistrzostw Polski Junio-
rów, srebny medal Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych, dwa brązo-
we medale Międzynarodowych Mistrzostw Polski Masters, a w 2014 
roku – dwa medale brązowe Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych, 
srebny i brązowy medal Pucharu Polski Seniorów. Bardzo ważne było 
również zdobycie trzeciego miejsca w klasyfikacji drużynowej podczas 
Mistrzostw Śląska Juniorów i Seniorów w roku 2013.

Na uroczystości z okazji 10-lecia sekcji judo, która odbyła się już 
w tym roku, obecni byli m.in. Zenon Mościński – prezes Śląskie-
go Związku Judo oraz Tomasz Zakolski – prezes Polskiego Związku 
Ju-Jitsu, którzy wręczyli Honorowe Odznaki Śląskiego Związku Judo 
członkom klubu zasłużonym dla działalności sekcji.

Obecnie w sekcji judo LKS Polonia Łaziska trenuje blisko 30 osób, 
a zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w Zespole Szkolno- 
-Przedszkolnym w Łaziskach.

Sebastian Gembalczyk 

ników zabawy. Wspólna zabawa uczniów i nauczycieli dostarczyła 
wszystkim wiele radości. 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że tegorocz-
ny karnawał był niezapomnianym przeżyciem.

Jolanta Janetta



Podczas procesu tworzenia wykorzystuje się różne materiały: drew-
no, glinę, filc czy jedwab. Trzeba też różnych przyrządów: piły, dłuta, 
nożyczek, a bywa również, że do powstania wytworu potrzeba wody. 
Ale najbardziej niezbędna jest nieograniczona wyobraźnia.

Jej właśnie nie zabrakło podczas realizacji projektu „Jak najbar-
dziej twórczo na swoim podwórku” ani tym, którzy tworzyli dzieła, ani 
tym, którzy próbowali w kadrach zatrzymać sam proces twórczy. Zdję-
cia zabrudzonych dłoni, narzędzi i uśmiechniętych twarzy – to efekty 
trwających od września do stycznia spotkań fotografów. Głównym te-
matem prac był artysta przy pracy. Dlatego ze swoimi aparatami fo-
tografowie-amatorzy odwiedzili grupy działające przy Ośrodku Kul-
tury w Godowie – Art-Pompownię i w Skrbeńsku – Art-Pasję oraz in-
dywidualnych twórców z gminy Godów. Wybrane fotografie zostały 
zaprezentowane podczas wernisażu w piątkowy wieczór, 20 lutego, 
w Ośrodku Kultury w Gołkowicach.

Głównym celem projektu była integracja i pogłębienie współpracy po-
między różnymi twórcami, którzy działają w naszej gminie – mówi Ju-
dyta Marcol, koordynator projektu. Poprzez te piękne fotografie mo-
żemy promować twórców, którzy czasami nie wierzą w swój talent, zdol-
nych i młodych fotografów, a także samą gminę Godów, bo to przecież tu-
taj wszyscy mieszkamy, tworzymy i szukamy inspiracji.

Fotografie rzeźbiących, filcujących czy malujących twórców lokal-
nych można było oglądać do 12 marca w OK w Gołkowicach.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu. Tym, któ-
rzy fotografowali i tym, którzy pozwolili się sfotografować, m.in. uczest-
nikom warsztatów Art-Pompowni w Godowie i Art-Pasji w Skrbeńsku.

Projekt „Jak najbardziej twórczo na swoim podwórku” jest dofinan-
sowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie VIII”Polsko-Amerykań-
skiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filan-
tropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie w Rybniku.

Judyta Marcol

W świetlicach w Krostoszowicach i Łaziskach, jak co roku, było 
gwarno i wesoło. Zajęcia odbywały się codziennie, a harmonogram 
był dokładnie zaplanowany, aby zapewnić wychowankom możliwość 
ciekawego, aktywnego i twórczego spędzenia czasu wolnego w cza-
sie ferii zimowych. Dzieci pozostające w domach nie musiały się więc 
nudzić, każdy znalazł coś ciekawego dla siebie. Spragnieni wrażeń fil-
mowych mogli zatopić się w magicznym, kolorowym świecie fantazji 
na seansie animowanym „Rio 2” w Wodzisławiu Śl., a amatorzy sportu 
mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności pływackich na kry-
tej pływalni „Nautica” w Gorzycach. Każdy chciał również spróbować 
swoich sił i pokonać rywali w zorganizowanych turniejach w piłkarzy-
ki oraz lotki. Mali artyści rozwijali się kreatywnie na warsztatach twór-
czych z papierowej wikliny oraz decoupage, tworząc piękne wazony, 
dekoracje, a także upominki walentynkowe. Natomiast talent muzycz-
ny zaprezentowali, biorąc udział w konkursie karaoke. Nie zabrakło też 
zajęć dla słodkich łasuchów. Mogli oni przygotować własnoręcznie 
pizzę, pyszne ciasto i kolorowe ciasteczka, które zajadane były w cza-
sie gier i zabaw w gronie rówieśników. Atrakcyjne zajęcia cieszyły się 
dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży obu miejscowości. 
Serdeczne podziękowania należą się również rodzicom za duże zaan-
gażowanie i pomoc.

Mirosława Sporysz

Ferie zimowe to upragniony przez każde dziecko czas. Jak co roku, 
ośrodki kultury naszej gminy zorganizowały wiele ciekawych za-
jęć, które rozpoczęły się 2 lutego i wszystkie były nieodpłatne. Chęt-
ne do uczestnictwa w nich dzieci spotykały się przez dziesięć dni co-
dziennie. Każdy miał możliwość, by na swój ulubiony sposób miło i ak-
tywnie spędzić czas. Program zajęć został tak ułożony, aby wszystkie 
dzieci miały możliwość z niego skorzystać. Program spotkań był bo-
gaty w wiele różnorodnych zajęć: muzycznych, tanecznych, plastycz-

Ujęcie pracy rzeźbiarza

Zainteresowani fotografią Filcowanie w Skrzyszowie OK Godów – zwycięzcy turnieju tenisowego 

Z fotografią za pan brat od najmłodszych lat

jAK NAjBARdZIej tWÓRCZO NA SWOIM POdWÓRKu FeRIe W ŚWIetLICY

...I PO FeRIACH
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nych, ruchowych. Jak co roku, nie zabrakło też seansów bajkowych 
w kinie w Gołkowicach, spektaklu teatralnego dla najmłodszych w OK 
w Skrzyszowie, turniejów i zgadywanek w OK w Godowie, kreatyw-
nych zajęć plastycznych w OK w Skrbeńsku... Każdy z pewnością zna-
lazł coś dla siebie.

Wszystkim uczestnikom codziennych spotkań dopisywał dobry hu-
mor i nie opuszczał ich ani na moment.

A. Szwarc

Mali artyści plastycy 

Zwolennicy wyjazdówRozwijanie talentów i pomysłowości 
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ciel poinformował Urząd Gminy, że wyraża zgodę na utworzenie odręb-
nego obwodu głosowania w Domu Seniora „Gwarek”. W związku z po-
wyższym zaszła konieczność podjęcia stosownej uchwały.

•	Wyrażenia	woli	przystąpienia	do	realizacji	projektu	pn.	„e-Olza”	
–	integracja	systemów	informatycznych	administracji	samorzą-
dowej	na	terenie	gmin	powiatu	bielskiego,	cieszyńskiego	i	wo-
dzisławskiego.
Projekt pn. „e-Olza” – integracja systemów informatycznych admini-
stracji samorządowej na terenie gmin powiatu bielskiego, cieszyńskie-
go i wodzisławskiego polegać ma na budowie systemu teleinformatycz-
nego pozwalającego na integrację systemów informatycznych admini-
stracji samorządowych gmin ww. powiatów w celu zwiększenia dostęp-
ności i zakresu liczby usług publicznych świadczonych drogą elektro-
niczną. Powyższe przedsięwzięcie będzie dofinansowane w 85% ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

•	Udzielenia	w	2015	roku	pomocy	finansowej	Miastu	Jastrzębie-	
-Zdrój	na	realizację	zadań	z	zakresu	edukacji	publicznej.
Gmina Godów udzieli w 2015 roku pomocy finansowej Miastu Jastrzę-
bie-Zdrój w kwocie 6.397,18 zł na realizację zadań z zakresu edukacji pu-
blicznej dzieci z terenu gminy Godów

•	Zmiany	uchwały	Nr	 II/7/2014	Rady	Gminy	Godów	z	22	grudnia	
2014	roku	w	sprawie	budżetu	Gminy	Godów	na	2015	rok.

Szczegółowe treści uchwał oraz protokół sesji można znaleźć na 
stronie internetowej naszej gminy www.godow.bip.info.pl

Antoni Tomas
przewodniczący Rady Gminy Godów

SZANOWNI MIESZKAŃCY 
GMINY GODÓW!

23	lUteGO	2015	ROkU	Odbyła	sIę	IV	sesJa	
Rady	GMINy	GOdóW.	POdJętO	UchWały	

W	NastęPUJących	sPRaWach:
•	Zmiany	uchwały	w	sprawie	podziału	Gminy	Godów	na	stałe	ob-
wody	 głosowania,	 ustalenia	 ich	 numerów,	 granic	 oraz	 siedzib	
obwodowych	komisji	wyborczych.
Zgodnie z art. 13a ustawy – Kodeks wyborczy, Wójt Gminy Godów przed-
łożył Radzie Gminy wnioski zmian siedzib obwodowych komisji wybor-
czych, których można dokonać najpóźniej na 45 dni przed dniem wybo-
rów. Z uwagi na fakt, że 10 maja 2015 roku będą przeprowadzone wybo-
ry Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a w tym dniu w lokalu Ośrodka 
Kultury w Skrzyszowie została już wcześniej zaplanowana inna uroczy-
stość, konieczne było dokonanie zmiany siedziby obwodowych komisji 
wyborczych nr 12, 13, 14 i 15 w Skrzyszowie, aby zapewnić właściwe wa-
runki do głosowania. Nowa siedziba przedmiotowych obwodowych ko-
misji wyborczych mieścić się będzie w Zespole Szkół w Skrzyszowie przy 
ul. 1 Maja 177.

•	Określenia	kryteriów	na	drugim	etapie	postępowania	rekruta-
cyjnego	do	przedszkoli	publicznych	oraz	oddziałów	przedszkol-
nych	przy	szkole	podstawowej	prowadzonych	przez	Gminę	Go-
dów	oraz	określenia	dokumentów	niezbędnych	do	potwierdze-
nia	tych	kryteriów.	
Rekrutacja do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych 
przy szkołach podstawowych odbywa się w kilku etapach. W przypad-
ku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępo-
wania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole 
publiczne lub oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejsca-
mi, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę 
kryteria określone przez organ prowadzący z uwzględnieniem zapew-
nienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłasz-
cza potrzeb rodziny, w której rodzice lub rodzic samotnie wychowują-
cy kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami ro-
dzinnymi oraz lokalnych potrzeb społecznych. Jednocześnie określa się 
nie więcej niż 6 kryteriów oraz przyznaje każdemu kryterium określoną 
liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość. 
Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia 
tych kryteriów. Należy zaznaczyć, że dzieci 5-letnie, realizujące obowią-
zek rocznego przygotowania przedszkolnego, mają zapewnione miej-
sce w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych z mocy prawa. Zgod-
nie z ustawą o systemie oświaty od 1 września 2015 roku dziecko w wie-
ku 4 lat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, a gmi-
na ma zapewnić warunki realizacji tego prawa. Od 1 września 2017 roku 
prawo to dotyczyć będzie również dzieci 
3-letnich.

•	Utworzenia	 odrębnego	 obwodu	 do	 głosowania	 w	 wyborach	
Prezydenta	Rzeczypospolitej	Polskiej	zarządzonych	na	10	dzień	
maja	2015	roku.
Na terenie Gminy Godów zachodzi potrzeba utworzenia odrębnego ob-
wodu głosowania w Domu Seniora „Gwarek” w Skrzyszowie. 26 stycznia 
zwrócono się do właściciela Domu Seniora „Gwarek” z informacją doty-
czącą zasad i trybu utworzenia odrębnego obwodu. 28 stycznia właści-

PORADY PRAWNE  
W URZĘDZIE GMINY GODÓW
Przypomina się mieszkańcom o możliwości uzyskania nieod-

płatnie porady prawnej w Urzędzie Gminy w Godowie. Od stycz-
nia 2015 roku nasi prawnicy świadczą nieodpłatnie ustne porady 
prawne dla osób zamieszkałych na terenie gminy Godów. Do tej 
pory z porad skorzystało 26 osób. 

Zgłoszenie potrzeby uzyskania porady prawnej można dokonać:
– osobiście w Urzędzie Gminy – pok. nr 11 (sekretariat) i 15,
– telefonicznie – pod nr. tel. (32) 47 65 065 wew. 22 i 24,
– e-mailowo – adres e-mail: porady.prawne@godow.pl
Pracownik urzędu potwierdzi wnioskodawcy termin i godzinę 

spotkania z naszym prawnikiem.
Zachęcamy mieszkańców gminy do skorzystania z tej formy 

pomocy prawnej.
Monika Wojtek

Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Informatyki
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BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA
W okresie od 2 marca do 30 kwietnia 2015 roku w Urzędzie Gmi-

ny w Godowie przeprowadzone zostanie badanie satysfakcji klienta 
w zakresie poziomu świadczonych przez urząd usług. Ankieta dostęp-
na będzie w formie papierowej w budynku urzędu, w poszczególnych 
komórkach organizacyjnych oraz na stronie internetowej Urzędu Gmi-
ny www.godow.pl

Celem przeprowadzenia badania jest uzyskanie informacji na te-
mat poziomu jakości usług świadczonych przez pracowników urzędu.

Wypełnione ankiety można składać do urn znajdujących się w sie-
dzibie Urzędu Gminy oraz u sołtysów, którzy przekażą ankiety do urzę-
du.

Monika Wojtek
Referat Organizacyjny,

Spraw Obywatelskich i Informatyki
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PUNKT OBSłUGI PODATNIKA
Wzorem lat ubiegłych w Urzędzie Gminy w Godowie zosta-

nie uruchomiony Punkt Obsługi Podatnika, gdzie będzie można 
uzyskać informacje dotyczące rozliczeń podatku dochodowego 
od osób fizycznych za 2014 rok, sposobu wypełniania formularzy 
PIT oraz możliwości skorzystania z ulg i odliczeń, a także złożyć 
wypełnione zeznanie podatkowe. Punkt czynny będzie 17 marca 
2015 roku (wtorek) w godz. 8.00 – 14.00 w sali posiedzeń Urzędu 
Gminy – I piętro, pokój nr 26.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Urzę-
du Gminy oraz w Biurze Obsługi Klienta tel. 32 47 65 065 wew. 10.

Agnieszka Mitko
Referat Organizacyjny,

Spraw Obywatelskich i Informatyki

ZMIaNy	W	URZędach	PO	1	MaRca	2015	ROkU

Z 1 dniem marca 2015 roku wchodzą w życie nowe ustawy: Prawo 
o aktach stanu cywilnego, Ustawa o dowodach osobistych oraz Usta-
wa o ewidencji ludności. Znowelizowane przepisy ustaw wprowadzają 
szereg zmian, mających ułatwić załatwienie spraw w urzędzie.

I.	URZąd	staNU	cyWIlNeGO

1.	Odpisy	aktów	stanu	cywilnego
Urząd Stanu Cywilnego w Godowie będzie nadal właściwy dla reje-
stracji zdarzeń z zakresu rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów, 
które nastąpią na terenie gminy Godów. Natomiast w znowelizo-
wanej ustawie określono, że odpisy aktów stanu cywilnego będzie 
można pobrać w każdym urzędzie stanu cywilnego niezależnie od 
tego, gdzie zdarzenie zostało zarejestrowane, np. jeżeli małżeństwo 
zarejestrowano w USC w Godowie, to odpis można pobrać w Godo-
wie i każdym innym USC; jeżeli zgon zarejestrowano w USC w Godo-
wie, to odpis aktu zgonu można pobrać w Godowie lub innym USC.

2.	Rejestracja	urodzeń
W czasie rejestracji nowo narodzonego dziecka w urzędzie stanu 
cywilnego będzie można dokonać jego zameldowania w urzędzie 
i ponadto System Rejestrów Państwowych wygeneruje dla dziecka 
nr PESEL.

3.	Ślub	poza	urzędem
Od 1 marca 2015 roku przyszli małżonkowie mogą wziąć ślub poza 
urzędem stanu cywilnego. Para będzie musiała jednak złożyć sto-
sowny wniosek do kierownika USC o możliwość zorganizowania ce-
remonii poza urzędem. Trzeba jednak wziąć pod uwagę fakt,iż miej-
sce to musi zapewnić zachowanie uroczystej formy zawarcia związ-
ku małżeńskiego oraz bezpieczeństwo osób obecnych na uroczy-
stości. Ostateczna decyzja o możliwości zorganizowania ślubu, np. 
w plenerze, będzie należeć do kierownika USC. W myśl nowych 
przepisów za zorganizowanie takiej uroczystości przyszli małżonko-
wie będą musieli zapłacić 1.000 zł.

II.	dOWOdy	OsObIste

Od 1 marca 2015 roku obowiązują nowe zasady wydawania i nowy 
wzór dowodu osobistego.

Nowe zasady:
a.	możliwość złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego w do-

wolnym urzędzie gminy/miasta,
b.	możliwość złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego drogą 

elektroniczną,
c.	w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych 

lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych 

SYSTEM REJESTRÓW PAŃSTWOWYCH
a ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, wniosek składa je-
den rodzic lub opiekun,

d.	możliwość działania przez pełnomocnika w sprawie odbioru dowo-
du, gdy wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną, chorą, niewy-
chodzącą z domu,

e.	możliwość zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu drogą elek-
troniczną,

f.	 brak adnotacji o miejscu zameldowania,
g.	fotografia – kolorowe zdjęcie o wymiarach 35x45 mm powin-

no przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, patrzącą na wprost 
z otwartymi oczami nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wy-
razem twarzy i zamkniętymi ustami,

h.	prosty wniosek do wypełnienia.

III.	eWIdeNcJa	lUdNOŚcI

Od 1 marca 2015 roku obowiązują zmiany, które ustawodawca 
wprowadził w ewidencji ludności; do najważniejszych należą:
a.	możliwość dokonania wymeldowania lub zgłoszenie wyjazdu za 

granicę drogą elektroniczną,
b.	możliwość uzyskania nr PESEL przez cudzoziemca bezpośrednio po 

dokonaniu zameldowania.

sZaNOWNI	MIesZkańcy	GMINy	GOdóW!

Nowe rozwiązania wprowadzone przez Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych mają być korzystniejsze dla klientów, którzy będą zała-
twiać sprawy w urzędzie. Jednak w pierwszym okresie po wprowadze-
niu nowych zasad czas załatwienia sprawy może się nieco wydłużyć.

Od 1 marca 2015 roku załatwienie określonych spraw nie będzie 
możliwe do sfinalizowania podczas jednej wizyty w urzędzie. Aby 
otrzymać odpis aktu stanu cywilnego znajdującego się w rejestrach 
poza Gminą Godów wymaganych będzie, zgodnie z ustawą, kilka dni 
potrzebnych na wprowadzenie do centralnego rejestru stanu cywilne-
go aktu przez właściwy urząd stanu cywilnego. Ostatecznie o spraw-
ności działania nowego systemu zadecyduje realne działanie.

Prosimy Mieszkańców gminy o wyrozumiałość w tym trudnym 
okresie, kiedy będą wprowadzane nowe rozwiązania. Ponadto pra-
gniemy zapewnić, że dołożymy wszelkich starań do jak najlepszej re-
alizacji nowych zadań leżących po stronie Urzędu Gminy w Godowie.

Szczegółowe informacje w sprawie zmian w zakresie dowodów 
osobistych, ewidencji ludności i rejestracji stanu cywilnego można 
uzyskać w Referacie Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich i Informa-
tyki UG pod nr. telefonu 32 47 65 065 wew. 14 oraz w Urzędzie Stanu 
Cywilnego pod nr. tel 32 47 65 065 wew. 13.

Agnieszka Siwarska
Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Informatyki

UMOWA O WZAJEMNEJ 
WSPÓłPRACY

25 lutego br. pomiędzy Gminą Godów a Gminą Petrovice u Karvine zo-
stała podpisana umowa o wzajemnej współpracy samorządów, placówek 
oświatowych oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na rok 2015. 

Współpraca pomiędzy gminami dotyczy m.in. wspólnego pozyski-
wania środków unijnych oraz realizacji projektów w ramach Programu 
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej, współdziałania w zakresie 
sportu, kultury i rekreacji, a także wzajemnego uczestniczenia w waż-
nych wydarzeniach społeczno-kulturalnych. 

W tym roku obchodzić będziemy 20-lecie podpisania umowy part-
nerskiej pomiędzy Gminą Godów a Gminą Petrovice u Karvine oraz 
10-lecie otwarcia przejścia granicznego Skrbeńsko – Petrovice u Ka-
rvine.

Barbara Banko
Referat Funduszy Zewnętrznych

i Zamówień Publicznych
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WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
Postanowieniem z dnia 4 lutego 2015 roku (Dz.U. z 2015 poz. 188) 

Marszałek Sejmu Radosław Sikorski zarządził wybory Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej i wyznaczył ich datę na niedzielę, 10	maja	2015 
roku, oraz określił dni, w których upływają terminy wykonania czyn-
ności wyborczych przewidzianych w Kodeksie wyborczym. Prezydent 
jest wybierany na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybra-
ny tylko raz. Prezydentem może zostać polski obywatel, który najpóź-
niej w dniu wyborów kończy 35 lat. Aby zgłosić kandydata na prezy-
denta, potrzebne jest poparcie co najmniej 100 tys. obywateli. 

Głosowanie w wyborach prezydenta odbędzie się 10 maja 2015 
roku, a lokale wyborcze będą czynne od godz. 7.00 do godz. 21.00. Je-
śli żaden z kandydatów nie zdobędzie więcej niż połowy ważnie od-
danych głosów, 24 maja 2015 roku odbędzie się druga tura wyborów.

Zasady	ZGłasZaNIa	kaNdydatóW	Na	cZłONkóW
dO	ObWOdOWych	kOMIsJI	WybORcZych	

W	WybORach	PReZydeNta	RP

Zasady zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji 
wyborczych określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 
kwietnia 2011 roku w sprawie powoływania obwodowych komisji wy-
borczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach 
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Euro-
pejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski Nr 30, poz. 345 
z późn. zm.). Zgłoszenia kandydatów na członków komisji dokonuje 
pełnomocnik wyborczy lub osoba przez niego upoważniona. Kandy-
datami mogą być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców da-
nej gminy. 

Zgodnie z Kalendarzem Wyborczym stanowiącym załącznik do Po-
stanowienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lu-
tego 2015 roku o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej (Dz.U. z 2015 poz. 188) termin zgłaszania kandydatów na 
członków obwodowych komisji wyborczych upływa 17 kwietnia 2015 
roku (piątek) o godz. 13.00. 

WYBORY SOłTYSÓW I RAD 
SOłECKICH W GMINIE GODÓW

W kwietniu 2015 roku rozpocznie się w poszczególnych sołectwach 
Gminy Godów cykl zebrań wiejskich, podczas których zostaną wybra-
ni sołtysi oraz rady sołeckie na 4-letną kadencję.

Prawo wybierania i głosowania podczas zebrań wiejskich mają 
mieszkańcy sołectwa, którzy na stałe zamieszkują na jego obszarze 
i posiadają czynne prawo wyborcze do rad gmin.

Zachęcamy mieszkańców do licznego i czynnego udziału w tych 
zebraniach.

haRMONOGRaM	ZebRań	WIeJskIch

NAZWA SOŁECTWA DATA I DZIEŃ
ZEBRANIA GODZINA MIEJSCE ZEBRANIA 

Podbucze 08.04.2015 r. 17.00 Świetlica Wiejska w Podbuczu,
ul. Wiejska 5

Godów 09.04.2015 r. 17.00 Ośrodek Kultury w Godowie,
ul. 1 Maja 93 

Gołkowice 10.04.2015 r. 17.00 Ośrodek Kultury w Gołkowicach, 
ul. 1 Maja 101

 Skrzyszów 13.04.2015 r. 17.00 Ośrodek Kultury w Skrzyszowie,
ul. Wyzwolenia 12

Łaziska 14.04.2015 r. 17.00 Remiza OSP w Łaziskach,
ul. Powstańców Śl. 95 

Krostoszowice 16.04.2015 r. 17.00
Szkoła Podstawowa
w Krostoszowicach, 
ul. G. Morcinka 4 

Skrbeńsko 17.04.2015 r. 17.00  Ośrodek Kultury w Skrbeńsku,
ul. Zielona 25

ZMIaNa	sIedZIby	ObWOdOWych	kOMIsJI	WybORcZych	
W	skRZysZOWIe

Informuje się mieszkańców Gminy Godów, a szczególnie miesz-
kańców Skrzyszowa, że nastąpiła zmiana siedzib obwodowych komi-
sji wyborczych w Skrzyszowie. Obwody głosowania nr 12, 13, 14 i 15 
przeniesiono z Ośrodka Kultury do Zespołu	 szkół	w	 skrzyszowie, 
ul. 1 Maja 177. 

WykaZ	sIedZIb	ObWOdOWych	kOMIsJI	WybORcZych	
W	GMINIe	GOdóW

Lp. Nazwa OKW Siedziba OKW

1 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1
w Godowie Remiza OSP

ul. Gliniki 10, Godów
2 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2

w Godowie

3 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3
w Gołkowicach

Zespół Szkół
ul. 1 Maja 101a,
Gołkowice

4 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4
w Gołkowicach

5 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5
w Gołkowicach

6 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6
w Gołkowicach

7 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7
w Krostoszowicach Szkoła Podstawowa

ul. G.Morcinka 4,
Krostoszowice8 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8

w Krostoszowicach

9 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9
w Łaziskach Zespół Szkolno-Przedszkolny

ul. Powstańców Śl. 151,
Łaziska10 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10

w Łaziskach

11 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11
w Skrbeńsku

Zespół Szkolno-Przedszkolny
ul. Szkolna 1, Skrbeńsko

12 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12
w Skrzyszowie

Zespół Szkół 
ul. 1 Maja 177,
Skrzyszów

13 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 13
w Skrzyszowie

14 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 14 
 Skrzyszowie

15 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 15
w Skrzyszowie

16
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 16
w Skrzyszowie – Dom Seniora Gwarek – 
obwód zamknięty

Dom Seniora Gwarek
ul. Dębowa 13C, Skrzyszów

Sabina Opas
Referat Organizacyjny,

Spraw Obywatelskich i Informatyki

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

INSTRUKTAŻ ĆWICZEŃ,
MASAŻ LECZNICZY,

ĆWICZENIA THERABAND, 
FIZJOTERAPIA POURAZOWA, 

KINESIOTAPING,
LAMPA SOLLUX,

WIZYTY DOMOWE, 
REHABILITACJA Z OC SPRAWCY.
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TENISIŚCI 
GRAJĄ REWANŻE

Drużyna tenisistów stołowych Gwiazdy Skrzyszów rozpoczęła roz-
grywki rundy rewanżowej III ligi śląskiej. 

Po pierwszej rundzie drużyny zostały podzielone na dwie grupy: 
górna część tabeli gra o awans (skrzyszowska drużyna gra w tej czę-
ści), zaś dolna – o utrzymanie. Po tej rundzie drużyna Gwiazdy Skrzy-
szów zajęła miejsca 3 – 5 z dwiema innymi drużynami. Z pierwszej run-
dy skrzyszowska drużyna miała do rozegrania jeden mecz, w którym 
wynik był następujący:

 Gwiazda SkrzySzów 8:2 Sokół zebrzydowice
(Jabłoński 2,5, Juzek, Stebel po 2, Balawajder 1,5)

W pierwszym meczu rundy rewanżowej drużyna Gwiazdy poniosła 
druzgocącą porażkę z liderem grupy KS Kuźnia Rybnik 0:10. W drugim 
meczu pokonała sąsiada z tabeli LKS Pogórze 6:4, a punkty zdobyli: Ja-
błoński 2,5, Balawajder 1,5, Stebel i Juzek po 1.

Kolejne mecze zapowiadają się bardzo interesująco.
B.O.

GMINA NA 5! 
– EDYCJA 2014

Mamy przyjemność poinformować, że Gmina Godów uzyskała po-
nownie tytuł Gmina na 5! w edycji 2014 – rankingu przygotowanym 
przez Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Analiz Regio-
nalnych działające przy Instytucie Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk 
o Przedsiębiorstwie SGH.

Publikacja ta jest już szóstym dorocznym raportem prezentującym 
ocenę z badania jakości obsługi potencjalnych inwestorów przez urzę-
dy gmin. Podobnie jak w edycjach wcześniejszych, tegoroczne bada-
nie poświęcono praktycznym aspektom atrakcyjności inwestycyjnej 
polskich gmin oraz jakości komunikacji między nimi a potencjalnymi 
inwestorami. Ocenie podlegały witryny internetowe badanych gmin 
oraz jakość korespondencji w języku polskim i angielskim z poszcze-
gólnymi urzędami.

Beata Wala
Referat Funduszy Zewnętrznych

i Zamówień Publicznych

FAMILIJO NA WYCIECZCE
Skrzyszowska Familijo wraz z rodzinami 25 lutego udała się na wy-

cieczkę po miejscowościach Beskidu Śląskiego. Turystyczne wojaże 
rozpoczęły się od Wisły. Tam uczestnicy zwiedzili Muzeum Beskidzkie 
(będące oddziałem Muzeum w Cieszynie) obejmujące swoją działal-
nością miejscowości należące do grupy etnograficznej górali śląskich, 
skocznię narciarską im. Adama Małysza w Wiśle-Malince, a także obej-
ście historycznej Rezydencji Prezydentów RP, czyli popularnego Za-
meczku Prezydenckiego oraz kaplicę św. Jadwigi Śląskiej. Potem była 
Kubalonka i przejazd do Istebnej należącej do tzw. Beskidzkiej Trójwsi 
(Istebna, Jaworzynka, Koniaków). W tej miejscowości zwiedzili kościół 
pw. Dobrego Pasterza z końca XVIII w., podziwiając w nim elementy ar-
chitektury oraz piękne polichromie autorstwa istebniańskich artystów 
ludowych Ludwika Konarzewskiego i Jana Wałacha. Jednak najwięk-
szą atrakcją była koronka o wymiarach 5 m × 5 m wykonana z 8 tys. ele-
mentów, którą skrzyszowianie podziwiali w tamtejszym ośrodku kul-
tury. Zużyto na nią 5 kg nici, a wykonało ją 5 koronkarek z Koniako-
wa w ciągu 5 miesięcy. To rękodzieło jest największą koronką na świe-
cie i zapisane zostało w Księdze Rekordów Guinnessa. Kolejna miej-
scowość na trasie to Koniaków. W kolebce, a równocześnie stolicy, ko-
ronkarstwa uczestnicy zatrzymali się w karczmie Kopyrtołce u pod-
nóża Ochodzitej, mieszczącej się w Chacie na Szańcach, gdzie zjedli 
wyśmienity regionalny posiłek (zupę czosnkową i placki po góralsku) 
i zwiedzili Galerię Sztuki Regionalnej. Galeria, założona w roku 1990 
przez tadeusza	Ruckiego, znajduje się w górnej części karczmy i moż-
na w niej obejrzeć ekspozycję stałą w postaci obrazów, rzeźb i instru-
mentów pasterskich, w tym najdłuższą, bo ponad 11-metrową, trom-
bitę na świecie, a także koronki koniakowskie. Pan Tadeusz, właściciel 
galerii, chętnie i ciekawie opowiadał o regionie, tamtejszych zwycza-
jach i pracy koronkarek. Dodał, że wszystkie eksponaty to zbiory z tzw. 
Trójstyku. Potem dał znakomity koncert na trombitach i rogach.

W karczmie odbyło się również miłe spotkanie z tamtejszymi lau-
reatkami konkursu „Po naszymu,czyli po śląsku”: łucją	dusek z Jawo-
rzynki i Urszulą	Gruszką z Koniakowa,która jest założycielką i kierow-
nikiem koniakowskich zespołów regionalnych.

Wycieczkę prowadził i pięknie o regionie opowiadał Michał	kawu-
lok – pracownik wiślańskiego muzeum, czym zasłużył sobie na słowa 
uznania i wielkie podziękowania.

W drodze powrotnej był jeszcze jeden przystanek: Hotel Gołębiew-
ski w Wiśle i wypicie specjalnej kawy, po czym szczęśliwie uczestnicy 
wrócili do Skrzyszowa. 

Familijo i pozostali członkowie eskapady dziękują sponsorom za 
wsparcie, a Urszuli	santarius, kierownikowi zespołu, za zorganizowa-
nie bardzo udanego wyjazdu. 

B.O.

GRAND PRIX OKRĘGU 
SKATERÓW

W Ośrodku Kultury w Skrzyszowie 7 lutego odbył się III Grand Prix 
Okręgu w Skacie. Turniej otworzył Paweł	sobik, kierownik OK. Na star-
cie stanęło 66 skaterów, by walczyć o puchary i nagrody oraz punkty 
w ogólnej punktacji.

Turniej rozegrano w dwóch seriach, każda po 48 rozdań. Pierwszą 
serię wygrał Jerzy	sobik z 1 Maja Wodzisław Śl., zdobywając 1754 pkt 
przed adamem	Juraszkiem z SC Strażak Radlin – 1498 pkt. W drugiej 
serii najlepszy był erwin	Menżyk z SC Herkules Rydułtowy, który na-
grał 1753 pkt i z dorobkiem 2968 pkt wygrał cały turniej. Drugi w tej se-
rii był Józef	Mołdrzyk z WOK Skrzyszów z wynikiem 1496 pkt.

NaJlePsZa	PIętNastka	teGO	tURNIeJU

 1. Erwin Menżyk SC Herkules Rydułtowy 2968 pkt
 2. Adam Juraszek SC Strażak Radlin 2922 pkt
 3. Bolesław Tomaszewski LKS Dąb Gaszowice 2692 pkt
 4. Stanisław Durczok WOK Skrzyszów 2689 pkt
 5. Jerzy Sobik 1 Maja Wodzisław Śl. 2494 pkt
 6. Stanisław Gembalczyk Forteca Świerklany 2477 pkt
 7. Jarosław Darda Krojc Krzyżanowice 2475 pkt
 8. Otto Stawinoga Iskra Rybnik 2462 pkt
 9. Józef Cegiełka SC Herkules Rydułtowy 2457 pkt
 10. Łukasz Wojaczek LKS Lyski 2377 pkt
 11. Józef Mołdrzyk WOK Skrzyszów 2369 pkt
 12. Krystian Balcar WOK Połomia 2328 pkt
 13. Mirosław Durst TKKF Wodzisław Śl. 2172 pkt
 14. Franciszek Polok Forteca Świerklany 2153 pkt
 15. Marian Kasperek TKKF Racibórz 2126 pkt

Nagrody wręczali alojzy	huwer – prezes Okręgu, który te zawo-
dy również prowadził i stanisław	durczok – prezes drużyny skaterów 
WOK Skrzyszów.

Nagrody i poczęstunek ufundowało GCKSiT w Godowie.
B.O.



Podczas procesu tworzenia wykorzystuje się różne materiały: drew-
no, glinę, filc czy jedwab. Trzeba też różnych przyrządów: piły, dłuta, 
nożyczek, a bywa również, że do powstania wytworu potrzeba wody. 
Ale najbardziej niezbędna jest nieograniczona wyobraźnia.

Jej właśnie nie zabrakło podczas realizacji projektu „Jak najbar-
dziej twórczo na swoim podwórku” ani tym, którzy tworzyli dzieła, ani 
tym, którzy próbowali w kadrach zatrzymać sam proces twórczy. Zdję-
cia zabrudzonych dłoni, narzędzi i uśmiechniętych twarzy – to efekty 
trwających od września do stycznia spotkań fotografów. Głównym te-
matem prac był artysta przy pracy. Dlatego ze swoimi aparatami fo-
tografowie-amatorzy odwiedzili grupy działające przy Ośrodku Kul-
tury w Godowie – Art-Pompownię i w Skrbeńsku – Art-Pasję oraz in-
dywidualnych twórców z gminy Godów. Wybrane fotografie zostały 
zaprezentowane podczas wernisażu w piątkowy wieczór, 20 lutego, 
w Ośrodku Kultury w Gołkowicach.

Głównym celem projektu była integracja i pogłębienie współpracy po-
między różnymi twórcami, którzy działają w naszej gminie – mówi Ju-
dyta Marcol, koordynator projektu. Poprzez te piękne fotografie mo-
żemy promować twórców, którzy czasami nie wierzą w swój talent, zdol-
nych i młodych fotografów, a także samą gminę Godów, bo to przecież tu-
taj wszyscy mieszkamy, tworzymy i szukamy inspiracji.

Fotografie rzeźbiących, filcujących czy malujących twórców lokal-
nych można było oglądać do 12 marca w OK w Gołkowicach.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu. Tym, któ-
rzy fotografowali i tym, którzy pozwolili się sfotografować, m.in. uczest-
nikom warsztatów Art-Pompowni w Godowie i Art-Pasji w Skrbeńsku.

Projekt „Jak najbardziej twórczo na swoim podwórku” jest dofinan-
sowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie VIII”Polsko-Amerykań-
skiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filan-
tropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie w Rybniku.

Judyta Marcol

W świetlicach w Krostoszowicach i Łaziskach, jak co roku, było 
gwarno i wesoło. Zajęcia odbywały się codziennie, a harmonogram 
był dokładnie zaplanowany, aby zapewnić wychowankom możliwość 
ciekawego, aktywnego i twórczego spędzenia czasu wolnego w cza-
sie ferii zimowych. Dzieci pozostające w domach nie musiały się więc 
nudzić, każdy znalazł coś ciekawego dla siebie. Spragnieni wrażeń fil-
mowych mogli zatopić się w magicznym, kolorowym świecie fantazji 
na seansie animowanym „Rio 2” w Wodzisławiu Śl., a amatorzy sportu 
mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności pływackich na kry-
tej pływalni „Nautica” w Gorzycach. Każdy chciał również spróbować 
swoich sił i pokonać rywali w zorganizowanych turniejach w piłkarzy-
ki oraz lotki. Mali artyści rozwijali się kreatywnie na warsztatach twór-
czych z papierowej wikliny oraz decoupage, tworząc piękne wazony, 
dekoracje, a także upominki walentynkowe. Natomiast talent muzycz-
ny zaprezentowali, biorąc udział w konkursie karaoke. Nie zabrakło też 
zajęć dla słodkich łasuchów. Mogli oni przygotować własnoręcznie 
pizzę, pyszne ciasto i kolorowe ciasteczka, które zajadane były w cza-
sie gier i zabaw w gronie rówieśników. Atrakcyjne zajęcia cieszyły się 
dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży obu miejscowości. 
Serdeczne podziękowania należą się również rodzicom za duże zaan-
gażowanie i pomoc.

Mirosława Sporysz

Ferie zimowe to upragniony przez każde dziecko czas. Jak co roku, 
ośrodki kultury naszej gminy zorganizowały wiele ciekawych za-
jęć, które rozpoczęły się 2 lutego i wszystkie były nieodpłatne. Chęt-
ne do uczestnictwa w nich dzieci spotykały się przez dziesięć dni co-
dziennie. Każdy miał możliwość, by na swój ulubiony sposób miło i ak-
tywnie spędzić czas. Program zajęć został tak ułożony, aby wszystkie 
dzieci miały możliwość z niego skorzystać. Program spotkań był bo-
gaty w wiele różnorodnych zajęć: muzycznych, tanecznych, plastycz-

Ujęcie pracy rzeźbiarza

Zainteresowani fotografią Filcowanie w Skrzyszowie OK Godów – zwycięzcy turnieju tenisowego 

Z fotografią za pan brat od najmłodszych lat

jAK NAjBARdZIej tWÓRCZO NA SWOIM POdWÓRKu FeRIe W ŚWIetLICY

...I PO FeRIACH

Fo
t. 

J. 
M

ar
co

l
Fo

t. 
J. 

M
ar

co
l

Fo
t. 

J. 
M

ar
co

l

Fo
t. 

O
K 

G
od

ów
Fo

t. 
M

. S
po

ry
sz

Fo
t. 

M
. S

po
ry

sz

Fo
t. 

M
. S

po
ry

sz
Fo

t. 
O

K 
G

od
ów

nych, ruchowych. Jak co roku, nie zabrakło też seansów bajkowych 
w kinie w Gołkowicach, spektaklu teatralnego dla najmłodszych w OK 
w Skrzyszowie, turniejów i zgadywanek w OK w Godowie, kreatyw-
nych zajęć plastycznych w OK w Skrbeńsku... Każdy z pewnością zna-
lazł coś dla siebie.

Wszystkim uczestnikom codziennych spotkań dopisywał dobry hu-
mor i nie opuszczał ich ani na moment.

A. Szwarc

Mali artyści plastycy 

Zwolennicy wyjazdówRozwijanie talentów i pomysłowości 



w numerze:
SYSTEM REJESTRÓW PAŃSTWOWYCH
WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
WYBORY SOłTYSÓW I RAD SOłECKICH
W gMINIE gODÓW
gMINA NA 5! – EDYCJA 2014
fAMILIJO NA WYCIECZCE
gRAND PRIx OKRęgu SKATERÓW
TENISIśCI gRAJą REWANżE
10 LAT SEKCJI JuDO LKS POLONIA łAZISKA
BALIK KARNAWAłOWY

Godów ● Gołkowice ● Krostoszowice ● Łaziska ● Podbucze ● Skrbeńsko ● Skrzyszów
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Ferie w świeTLicY
więcej na str. 7

...i po Feriach
więcej na str. 7

ZacZarowana
księga baśni

więcej na str. 8

Jak naJbardZieJ 
TwórcZo...

więcej na str. 2

BALIK KARNAWAŁOWY
Tradycją Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łaziskach jest co-

roczny balik dla uczniów. Organizacją tej wspaniałej imprezy zajmu-
ją się zawsze rodzice, nauczyciele i samorząd uczniowski. Sala gimna-
styczna szkoły staje się wtedy salą balową, która wypełnia się różny-
mi barwnymi postaciami z bajek, filmów i wyobraźni. Kolorowe stroje 
oraz taneczna muzyka tworzy radosną atmosferę.

Bal rozpoczęto utworzeniem wielkiego koła i wspólnego tańca 
wszystkich uczniów. Każdy mógł zaprezentować swój strój. Były koro-
wody, konkursy oraz wybór Króla i Królowej Balu. Rada Rodziców, jak 
zwykle, była niezawodna i zadbała o poczęstunek i napoje dla uczest-

W roku 2004, z inicjatywy grupy zapaleńców z Sebastianem Gem-
balczykiem i Ulrichem Weissingerem na czele, zarząd LKS Polonia 
Łaziska postanowił utworzyć sekcję judo. Treningi odbywały się na 
rozkładanych materacach w sali Szkoły Podstawowej w Łaziskach. Po 
dwóch latach, dzięki przychylności dyrekcji szkoły oraz pomocy gru-
py sponsorów, na salę ćwiczeń został przystosowany szkolny strych. 

Zawodnicy zaczęli odnosić bardzo szybko sukcesy na zawodach 
lokalnych, zarówno judo jak i ju-jitsu. Cel był jednak inny: osiągnię-
cie sukcesów na arenach ogólnopolskich, które przyszły po pięciu la-
tach, kiedy to wychowanka klubu Patrycja Stukator zdobyła srebr-
ny medal Mistrzostw Polski. Od tego czasu judocy z każdych ogólno-

Zajączek obudził się, gdy Kurczak jeszcze spał. Usiadł na łóżeczku 
i spojrzał na prezenty, które wczoraj pakowali do późna. Nie mógł się 
już doczekać, kiedy rozdają je dzieciom. Pobiegł do łazienki, umył ząbki, 
wytarł wąsiki i wesoło ruszył do drzwi. Chciał sprawdzić, czy słonko już 
wstało. Otworzył drzwi i zamarł. Z wrażenia aż usiadł w progu na swo-
im malutkim ogonku, a uszka opadły mu do samej ziemi. Patrzy i patrzy, 
oczy przeciera łapkami i nie może uwierzyć w to, co widzi.

– Co to ma znaczyć?
Co zobaczył zajączek? Co się stało z brodą świętego Mikołaja? Gdzie 

jest nosek Bałwanka? Tego dowiedziały się dzieci, które licznie zgro-
madziły się na spotkaniu z bajeczką z cyklu ,,Pogaduchy do poduchy” 
w Ośrodku Kultury w Skrbeńsku. Autorką bajeczek jest Dorota Gu-
styn, utalentowana mieszkanka Skrbeńska, laureatka wielu konkur-
sów poetyckich, w tym również międzynarodowych.

Wszystkie dzieci, po uroczystym otwarciu magicznego kuferka, 
w którym zamknięta była zaczarowana księga baśni, przeniosły się 
w krainę wyobraźni i z wielkim zaciekawieniem wysłuchały czyta-
nych przez samą autorkę bajeczek napisanych specjalnie na tę oka-
zję.

Do każdej z wysłuchanych bajeczek dzieci wykonały ilustracje 
i wkleiły je do książeczek, które po zakończeniu spotkań zabrały do 
domu.

Bogumiła Caniboł

Na szkolnym baliku Uczestnicy baliku

Prezentacja bajek przez D. Gustyn

Upust wyobraźni po wysłuchaniu bajek 
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ZACZAROWANA KSIĘGA BAŚNI

10 LAt SeKCjI judO LKS POLONIA ŁAZISKA
polskich zawodów wracają z medalami, a mają się już czym pochwalić. 
W 2010 roku zdobyli brązowy medal Międzynarodowych Mistrzostw 
Polski Masters, w 2012 – medal złoty na Międzynarodowych Mistrzo-
stwach Polski Masters, w 2013 – srebny medal Mistrzostw Polski Junio-
rów, srebny medal Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych, dwa brązo-
we medale Międzynarodowych Mistrzostw Polski Masters, a w 2014 
roku – dwa medale brązowe Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych, 
srebny i brązowy medal Pucharu Polski Seniorów. Bardzo ważne było 
również zdobycie trzeciego miejsca w klasyfikacji drużynowej podczas 
Mistrzostw Śląska Juniorów i Seniorów w roku 2013.

Na uroczystości z okazji 10-lecia sekcji judo, która odbyła się już 
w tym roku, obecni byli m.in. Zenon Mościński – prezes Śląskie-
go Związku Judo oraz Tomasz Zakolski – prezes Polskiego Związku 
Ju-Jitsu, którzy wręczyli Honorowe Odznaki Śląskiego Związku Judo 
członkom klubu zasłużonym dla działalności sekcji.

Obecnie w sekcji judo LKS Polonia Łaziska trenuje blisko 30 osób, 
a zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w Zespole Szkolno- 
-Przedszkolnym w Łaziskach.

Sebastian Gembalczyk 

ników zabawy. Wspólna zabawa uczniów i nauczycieli dostarczyła 
wszystkim wiele radości. 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że tegorocz-
ny karnawał był niezapomnianym przeżyciem.

Jolanta Janetta


