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PODRÓŻE KSZTAŁCĄ

W styczniu 2015 roku roku postanowiłem sprawdzić, co tak napraw-
dę czyni Indonezję niesamowitym przeżyciem dla każdego, kto od-
wiedził choćby na chwilę ten azjatycki kraj. Od początku wiedziałem, 
że typowe zwiedzanie polegające na zaliczaniu kilku popularnych 
miejsc turystycznych nie pozwoli mi na bliskie poznanie indonezyj-
skiej kultury. Zdecydowałem się więc na miasto Semarang (Jawa Środ-
kowa) i pracę jako wolontariusz uczący języka angielskiego w gimna-
zjum, gdzie podstawą jest religia islamu. Możliwość wyjazdu na wo-
lontariat znalazłem dzięki AIESEC, studenckiej organizacji, której ce-
lem jest pomoc studentom w wyjeździe na praktyki i wolontariat za-
graniczny na całym świecie. Niedawno wróciłem i chcę podzielić się 
z Czytelnikami swoimi refleksjami. 

Moje codzienne obowiązki

Moja codzienna praca nauczyciela języka angielskiego polegała na 
prowadzeniu interaktywnych gier i zabaw językowych, a także pre-
zentowaniu ciekawostek o Polsce i Gminie Godów. Najcenniejszym 
wynagrodzeniem było codzienne witanie mnie oklaskami i okrzyka-
mi szczęścia,pytania dzieci po każdych zajęciach, czy na pewno jutro 
przyjdę, i ich radość z tego, że dziś znowu będą mogły nauczyć się 
czegoś nowego. Satysfakcja z umożliwienia im tego, co każde dziecko 
w Europie ma zapewnione, była ogromna i przebijała moje wszystkie 
dotychczasowe zawodowe doświadczenia.

każdy koniec podróży to początek czegoś nowego

Indonezja to mozaika różnorodności kultur, religii, stylów życia, któ-
ra dla każdego podróżnika zapewne wyglądała całkowicie inaczej. Za-
chwyca zapierającą dech w piersiach przyrodą, pysznym egzotycznym 
jedzeniem, a także niezwykle otwartymi i przyjaznymi ludźmi. Dziś je-
dyne, czego żałuję to to, że nie zdecydowałem się na dłuższy wyjazd. 
Przygoda z Indonezją zmieniła moje spojrzenie na świat i utwierdziła 
mnie w przekonaniu, że podróże rzeczywiście kształcą. Dzięki zmianie 
codziennej perspektywy wydaje mi się, że nabyłem znacznie więcej 
praktycznych umiejętności, niż mógłbym ich zdobyć na ciekawej prak-
tyce zawodowej w kraju. Marzę o powrocie do Indonezji za kilka lat, ale 
póki co, wiele innych miejsc czeka, żeby je odkryć. 

22 kwietnia o godz. 18:00 w gminnej bibliotece w godowie 
odbędzie się kolejne „Spotkanie ludzi z pasją”, podczas którego będę 
opowiadał o Indonezji i mojej przygodzie. Serdecznie zapraszam.

Rafał Karasek

SUKCES MŁODEJ 
SKRZYSZOWIANKI

nikola pająk z klasy IV B szkoły podstawowej wzięła udział 
w IV  Międzyszkolnym Konkursie „Wykreuj historię”, zorganizowa-
nym przez Szkołę Podstawową w Jejkowicach, i odniosła w nim duży 
sukces. W konkursie o zasięgu międzypowiatowym, w którym wzię-
li udział m.in. uczniowie z Rybnika, Raciborza, Rydułtów, Jejkowic, Ja-
strzębia-Zdroju, Czerwionki-Leszczyn należało wykonać lapbook „Bi-
twa pod Wiedniem” oraz monetę upamiętniającą zwycięstwo Jana 
III Sobieskiego pod Wiedniem. Należy nadmienić, że Nikola wzięła 
udział w obu kategoriach i wśród laureatów była jedną z najmłodszych 
uczestniczek. W kategorii lapbook zajęła III miejsce, a w kategorii mo-
neta zdobyła wyróżnienie.

Iwona Brudny

WIELKANOCNA 
WYSTAWA RĘKODZIEŁA

Jak co roku, Wielkanocna Wystawa Rękodzieła,zorganizowana już 
po raz 9., sprowadziła do Ośrodka Kultury w Gołkowicach prawdzi-
we perełki. Były jajka w różnych odsłonach, wielkanocne zajączki, kur-
ki i baranki, koszyczki, stroiki i wiele różnych drobiazgów na wielka-
nocne prezenty. Dodatkowo było też smacznie, a to za sprawą Kół Go-
spodyń Wiejskich z Gminy Godów, które przygotowały dla odwiedza-
jących pyszne degustacje wielkanocnych tradycyjnych babek (w myśl 
zasady: BABKI PIEKĄ BABKI NA WIALKANOC!), za co składamy im wiel-
kie dzięki.

W sobotę odwiedzających zaskoczył piękny występ zespołu SPO-
KO BABKI ze Skrzyszowa pod dyrekcją danuty Szczypki, a w niedzie-
lę można było zobaczyć,jak pięknie ozdobić jajka. Pokaz Leszka Mły-
narczyka z Pawłowic spotkał się z ogromnym zainteresowaniem od-
wiedzających. 

Jeszcze raz dziękujemy przewodniczącym Kół Gospodyń Wiejskich 
z Gołkowic, Godowa, Łazisk, Podbucza i Skrzyszowa za włączenie się 
w akcję pieczenia babek. Były pyszne!

Judyta Marcol

Nagrodzony lapbook Nikoli 

Promocja Polski i Gminy Godów

Wytwory rękodzielnicze na WWR

Moi uczniowie

Nikola Pająk
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TWÓRCZOŚĆ DZIECIĘCA 
INSPIROWANA LOKALNYMI 

ARTYSTAMI
Przedszkolaki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Godowie bar-

dzo chętnie biorą udział w zajęciach plastycznych. Z tego powodu 
przedszkole zaprosiło do współpracy lokalne artystki z Godowa, ak-
tywnie działające na terenie naszej gminy.

25 marca w grupie starszej pn. Żabki zagościły wielkanocne zającz-
ki. W wykonaniu ozdób na świąteczny stół pomogła dzieciom Micha-
lina zozworek-dziwoki. Jej pomysł na stworzenie milutkich szaracz-
ków okazał się niezwykle ciekawym zajęciem. Z wielkim zapałem i za-
angażowaniem dzieci wykonywały wszystkie polecenia pani Michasi. 
Ciężka praca przyniosła ogromną radość. Zajączki były śliczne. Mamy 
nadzieję, że były również ozdobą każdego wielkanocnego stołu. 

Wcześniej takie spotkanie odbyło się z udziałem doroty welcel.

Małgorzata Krzystała

MATEMATYCZNY 
SUKCES MAĆKA

20 marca w Szkole Podstawowej nr 1 w Marklowicach odbył się Po-
wiatowy Konkurs Matematyczny dla uczniów klas III. Gminę Godów 
reprezentowali w nim 2 uczniowie ze Skrzyszowa: wojciech Szyroki 
i Maciej kopiec, zwycięzcy konkursu gminnego. Maciek, uczeń kla-
sy drugiej, odniósł duży sukces wśród trzecioklasistów – zajął II miej-
sce w powiecie! Gratulujemy i życzymy chłopcom dalszych sukcesów 
w matematycznych zmaganiach.

Mirela Kołodziej

TO NIEPRAWDA, ŻE DZIECI
 I MŁODZIEŻ NIE CHCĄ CZYTAĆ!
Jeszcze w grudniu ub. r. bibliotekarka Zespołu Szkół w Gołkowi-

cach teresa błasiak wraz z uczniami wzięła udział w konkursie orga-
nizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pn. „Książki na-
szych marzeń”. Oddzielnie przygotowano i zgłoszono pracę konkur-
sową szkoły podstawowej oraz gimnazjum. W ramach tego konkursu 
we wszystkich klasach SP i gimnazjum przeprowadzono wybory ksią-
żek – uczniowie podawali swoje typy książek – nowości, które chcie-
liby znaleźć w bibliotece szkolnej. Na tej podstawie sporządzono dla 
każdej ze szkół listę 50 lektur marzeń.

Okazało się, że uczniowie dobrze orientują się, jakie nowe pozycje 
książkowe są obecne na rynku wydawniczym i chcieliby je przeczy-
tać. Dzieci ze szkoły podstawowej najczęściej podawały tytuły z se-
rii „Czytam sobie” Wydawnictwa Egmont, książki Agnieszki Szczepań-
skiej „Patka i Pepe”, Andrzeja Maleszki „Magiczne drzewo” czy serię Ra-
fała Kosika „Felix, Net i Nika”. Uczniowie gimnazjum natomiast wymie-
niali książki: „Gwiazd naszych wina”, „Zostań, jeśli kochasz”, „Igrzyska 
śmierci”, „Metro 2033” czy serię książek „Jutro” i „Zwiadowcy”.

Drugą częścią konkursu było nakręcenie filmu, w którym uczniowie 
mieli przekonać komisję konkursową, że to właśnie szkoła w Gołkowi-
cach powinna dostać wymarzone książki.

W szkole podstawowej film przygotowano z udziałem uczniów kla-
sy 2A – członków Klubu Przyjaciół Biblioteki i Książki pod kierunkiem 
Teresy Błasiak, natomiast w gimnazjum przygotowaniem filmu zajęła 
się rada uczniowska pod kierunkiem nauczycielki zuzanny durczok.

Filmik konkursowy szkoły podstawowej został umieszczony na 
YouTube i nosi tytuł „Biblioteka, restauracja wielu smaków”. Uczniowie 
i ich opiekunka mieli wielką frajdę podczas kręcenia tego króciutkie-
go filmu; dzieci były bardzo zaangażowane i przejęte swoimi rolami.

Niestety, nie udało nam się wygrać wymarzonych książek, bowiem 
konkurencja była ogromna. W ogólnopolskim konkursie wzięło udział 
około 1300 szkół, a nagrodzonych zostało tylko 5.

Za udział w tym konkursie dopiero teraz gołkowicka placówka 
otrzymała specjalne pisemne podziękowanie podpisane przez mini-
ster edukacji narodowej – joannę kluzik-rostkowską.

To doświadczenie pokazało wszystkim, że nadal dla wielu z nas 
książka jest wartością.

Od tego, jakie w naszych bibliotekach szkolnych znajdą się książ-
ki (nowe, ciekawe, inspirujące dzieci i młodzież do czytania), zależeć 
będzie to, czy dzisiejsi młodzi ludzie czytać będą jako dorośli. W goł-
kowickiej bibliotece szkolnej od lat staramy się rozbudzać w uczniach 
chęć do czytania poprzez organizowanie konkursów czytelniczych, 
lekcji bibliotecznych czy indywidualne rozmowy, mimo że brakuje 
w niej najnowszych, interesujących młodzież książek.

Mam nadzieję, iż już niedługo sytuacja bibliotek szkolnych ulegnie 
zasadniczej poprawie dzięki ministerialnym programom, które prze-
widują przekazanie pieniędzy na zakup książkowych nowości.

Teresa Błasiak 

GDZIE SĄ KWIATY 
Z TAMTYCH LAT?

Ponad 20 piosenek z repertuaru klasyki polskiej piosenki zapre-
zentował zespół „Adult +” pod dyrekcją artystyczną dawida kocze-
go. Dwa koncerty zatytułowane „Gdzie są kwiaty z tamtych lat?” od-
były się 25 i 26 marca na scenie Ośrodka Kultury w Gołkowicach. Go-
ścinnie wystąpiły Hania Hołek i Sylwia pisulska. Mocną stroną kon-
certów zespołu „Adult+” jest nie tylko wysoki poziom umiejętności 
wokalnych, ale przede wszystkim oryginalny scenariusz i niebanalna 
prezentacja każdego z tytułów. Marzę o tym, aby dach Ośrodka Kultury 
w Gołkowicach stał się domem dla utalentowanych, niebanalnych i wraż-
liwych ludzi. Chciałbym rozwijać koncepcję koncertu w formie happenin-
gu, która czerpie z wielu dziedzin sztuki. Wierzę, że dzięki swojej determi-
nacji „Adult+” stanie się za kilka lat marką, która przyciągnie na południe 
Polski koneserów dobrej muzyki. Już teraz pracujemy nad kolejną produk-
cją: „Przekleństwa wyobraźni” – powiedział po koncercie Dawid Koczy.

Dyrekcja artystyczna: Dawid Koczy. Wykonawcy: zespół ADULT+ 
w składzie: wojciech ciuraj, zuzanna długi, aleksandra drwięga, 
judyta ostrzołek, natalia oślizło, daria Suchy. Gościnnie: Hanna 
Hołek oraz Sylwia Pisulska

Judyta Marcol

NESTORZY NASZEJ GMINY

anna kLoc ze SkrzySzowa

Jubilatka urodziła się 4 marca 1920 roku w Mszanie, zatem niedaw-
no obchodziła swoje 95. urodziny. Dzieciństwo minęło jej w bardzo 
trudnym okresie; na Śląsku wybuchały powstania, szalała hiperinfla-
cja i duże bezrobocie. Rodzina Pani Anny borykała się z biedą, ale po-
konywała wszelkie przeciwności losu. Jako młoda dziewczyna Jubilat-
ka wyszła za mąż. Szczęście młodego małżeństwa trwało jednak bar-
dzo krótko, gdyż mąż brał czynny udział w II wojnie światowej. W cza-
sie wojny urodził się pierworodny syn, który nigdy nie zobaczył swe-
go ojca, bo zginął on na froncie. Po wojnie pani Anna powtórnie wy-
szła za mąż i urodziła dwie córki: Helenę i Izabelę. Mimo trudnych cza-
sów, w jakich przyszło jej żyć, Pani Anna była zawsze uśmiechnięta, ni-
gdy nie narzekała na swój los. Potrafiła stworzyć dom wypełniony cie-
płem i miłością. W wieku 54 lat podjęła pracę zawodową jako portier 
w Spółdzielni Inwalidów, co świadczy o tym, że nigdy nie poddawa-
ła się i mimo upływu lat w jej duszy zawsze kwitła młodość i witalność 
nastolatki. Obecnie Pani Anna jesień swego życia spędza w Domu Se-
niora „Gwarek” w Skrzyszowie, gdzie ma zapewnioną całodobową, 
profesjonalną opiekę oraz doborowe towarzystwo innych seniorek 
i seniorów.

ZS GOŁKOWICEZS SKRZYSZÓWDZIEŃ KOBIET W GODOWIE
10 marca br. w Ośrodku Kultury w Godowie odbył się Dzień Ko-

biet zorganizowany przez miejscowe KGW. W spotkaniu, oprócz 
członkiń, uczestniczyli zaproszeni goście: Mariusz adamczyk – wójt, 
ks.  krzysztof wrodarczyk – proboszcz Godowa, Henryk olejok – 
sołtys wsi oraz tatiana Stopyra – dyrektor Gminnego Centrum Kultu-
ry, Sportu i Turystyki. Po złożeniu życzeń, przy poczęstunku, czas umi-
lał wszystkim zespół Ballada.

Iwona Długi

Spotkanie Pań z okazji ich święta
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D. Welcel wśród przedszkolaków

Dumni filmowcy

Adult+ w czasie koncertu
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Przedszkolaki z M. Zozworek-Dziwoki 

Maciek Kopiec i Wojtek Szyroki

Fo
t. 

PP
 G

od
ów

Marta SoSna z ŁaziSk

Pani Marta Sosna urodziła się 12 marca 1920 roku, więc w ubiegłym 
miesiącu świętowała jubileusz 95. urodzin. Mimo tak zacnego wieku 
cieszy się dobrym zdrowiem i poczuciem humoru. Jubilatka pozostaje 
pod troskliwą opieką najbliższej rodziny, która dodaje jej sił na każdy 
kolejny dzień życia i pomaga przetrwać trudne chwile.
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sprawy samorządowe 3MARZEC 2015

•	Zmiany	Uchwały	Nr	II/7/2014	Rady	Gminy	Godów	z	dnia	22	grud-
nia	2014	r.	w	sprawie	budżetu	Gminy	Godów	na	2015	rok.

•	Zmiany	Wieloletniej	Prognozy	Finansowej	Gminy	Godów.

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!

W	30	dNIU	maRca	2015	RokU	odbyła	sIę	
V	sesja	Rady	GmINy	GodóW.	

Podjęto	UchWały	W	NastęPUjących	sPRaWach:
•	Wyboru	metod	ustalenia	opłaty	za	gospodarowanie	odpadami	
komunalnymi	oraz	stawki	opłaty	za	gospodarowanie	odpadami	
komunalnymi;	
Rada Gminy 22.12.2014 podjęła już uchwałę określającą wybór me-
tody ustalającej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Zgodnie z przeprowadzoną analizą kosztów funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami w naszej gminie , po uwzględnieniu kosz-
tów odbioru i zagospodarowania odpadów przez firmę wywozową wy-
łonioną w drodze przetargu przyjęto, że stawka za odpady komu-
nalne, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny wyno-
si 8,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nie-
ruchomość oraz 24,00 zł, jeżeli odpady komunalne nie są podda-
wane segregacji i oddawane w sposób zmieszany. Znowelizowa-
na ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązują-
ca od 01.02.2015 r., wprowadziła górną stawkę za odpady segregowane 
w wysokości 25,57 zł. Informacja Ministerstwa Środowiska o możliwości 
utraty ważności uchwał podjętych przed datą nowelizacji ustawy przy-
czyniła się do tego, że Rada Gminy podjęła nową uchwałę przy tych sa-
mych stawkach opłat , aby nie dopuścić do braku uregulowań prawnych 
w tym zakresie.

•	Przyjęcia	programu	opieki	nad	zwierzętami	bezdomnymi	oraz	
zapobiegania	bezdomności	 zwierząt	na	 terenie	gminy	Godów	
w	roku	2015;
W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 
1997 r. (Dz.U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) zmieniony został art. 
11a, który zobowiązuje Radę Gminy do określania w drodze uchwały, 
corocznie do 31 marca, programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obo-
wiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę, wyni-
kającego z art. 11 ust. 1. ww. ustawy. W związku z powyższym, po uzgod-
nieniu sprawy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Wodzisławiu Ślą-
skim, po zasięgnięciu opinii Koła Łowieckiego „ODRA” i Koła Łowieckie-
go „RÓG” oraz Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt ANI-
MALS, przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdom-
nymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Go-
dów w 2015 roku.

•	Wyrażenia	zgody	na	odstąpienie	od	obowiązku	przetargowego	
trybu	zawarcia	umowy	dzierżawy	gruntów	rolnych;
Grunty, będące przedmiotem niniejszej uchwały,są użytkowane na za-
sadzie umów najmu i dzierżawy zawartych na czas określony. Z uwagi 
na kończący się czas obowiązywania tych umów dotychczasowi najem-
cy wystąpili o zgodę na kontynuowanie dzierżaw i najmu. 

•	Udzielenia	dotacji	celowej	Wojewódzkiemu	szpitalowi	specjali-
stycznemu	nr	2	w	jastrzębiu-Zdroju;
Pismem z dnia 12.02.2015 r. Pani Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Spe-
cjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju zwróciła się do Gminy Godów 
z prośbą o sfinansowanie zakupu 2 sztuk pomp infuzyjnych oraz kardio-
monitora dla potrzeb oddziałów szpitala. W związku z tym Rada Gminy 
powyższą uchwałą udzieliła dotacji w kwocie 15.000,00 zł.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
13 marca 2015 roku podpisano umowę na wykonanie dokumenta-

cji projektowo-wykonawczej przebudowy budynku zlokalizowanego 
w Skrzyszowie przy ul. 1 Maja 116 z firmą z Gliwic ABM Wycena Nie-
ruchomości Projektowanie Architektoniczne Anna i Bartosz Michal-
scy s.c. ul. Czarnieckiego 22, 44-100 Gliwice,za cenę 34.317,00	zł	brut-
to. Termin realizacji: do 24.07.2015	r.

Barbara Banko
Referat Funduszy Zewnętrznych

i Zamówień Publicznych
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NOWY PLAC PRZY OK 
W GOŁKOWICACH

20 marca br. odebrano prace związane z realizacją zadania pn. Wy-
konanie zagospodarowania terenu za budynkiem Ośrodka Kultury 
w Gołkowicach w zakresie wymiany nawierzchni, odprowadzenia ka-
nalizacji deszczowej oraz wykonania izolacji pionowej części budynku. 
Prace prowadzone były od 16 grudnia 2014 roku przez konsorcjum firm:

Firma Budowlana D-ART Damian Ogrodowski,ul. Turystyczna 1B, 
44-207 Rybnik i Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INFRAGO,ul. Tu-
rystyczna 1B, 44-207 Rybnik. Wartość robót: 86 206,75 zł.

Wyrównanie terenu oraz wydzielenie kącika rekreacyjnego przy 
wyjściu z salki bankietowej budynku OK z pewnością podniesie atrak-
cyjność obiektu oraz będzie dużym udogodnieniem dla osób korzy-
stających z parkingu przy budynku .

Katarzyna Skrobak

Widok od ul. 1 Maja
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Zagospodarowany teren przy gołkowickim OK
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Ostatnie dwa miesiące upłynęły pod znakiem intensywnej pra-
cy nad nową perspektywą finansową dla Województwa Śląskiego. 
Świadomi tego, jak duży wpływ mają środki unijne na rozwój regio-
nu, naszym celem jest taki podział środków, by z jednej strony, w spo-
sób możliwie efektywny, stymulować rozwój regionu, zapewniając 
jednocześnie narzędzia eliminujące zjawiska wykluczenia społecz-
nego i wspierające osoby znajdujące się w trudnej sytuacji material-
nej, a z drugiej – poprawić jakość życia mieszkańców regionu. W ra-
mach nowej perspektywy finansowej w latach 2014-2020 Wojewódz-
two Śląskie dysponować będzie budżetem 3,476 mld euro, co stanowi 
11% puli przeznaczonej dla wszystkich województw. Tak duży udział 
procentowy świadczy o dużym zaufaniu do naszego regionu, zbudo-
wanym w oparciu o dotychczasowe doświadczenia związane z realiza-
cją projektów w ramach RPO. Prawie jedna trzecia tej kwoty – 1,1 mld 
euro – została przeznaczona na realizację projektów w subregionach 
na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Jest to nowa forma współ-
pracy samorządów współfinansowana ze środków unijnych.

Subregion Zachodni, którego członkiem jest Gmina Godów, otrzy-
ma 105 409 146 EUR, w tym środki Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w wysokości 92 915 363 EUR i Europejskiego Funduszu 
Społecznego – 12 493 783 EUR. Środki te pozwolą realizować zadania 
z zakresu: uzbrojenia terenów inwestycyjnych, wykorzystania energii 
pochodzącej z OZE, poprawy efektywności energetycznej, ogranicza-
nia niskiej emisji, gospodarki odpadami, rozbudowy systemu oczysz-
czania ścieków, poprawy dostępu do usług społecznych oraz akty-
wizacji społeczno-gospodarczej na obszarach rewitalizowanych czy 
zwiększenia dostępu do wychowania przedszkolnego oraz kształce-
nia zawodowego.

Realizacją zadań wynikających z zarządzania i wdrażania RPO WSL 
zajmuje się Zarząd Województwa Śląskiego poprzez wydziały znajdu-
jące się w strukturach Urzędu Marszałkowskiego – Wydział Rozwoju 

3,5 MILIARDA EURO DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Regionalnego, Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego oraz Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego. Poza Za-
rządem Województwa i partnerstwami ZIT/RIT powierzone zadania 
będą realizowały dwie instytucje: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości 
i Wojewódzki Urząd Pracy. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości otrzy-
ma 352,7 mln euro na wsparcie przedsiębiorstw realizujących projek-
ty z obszaru badań, rozwoju i innowacji oraz technologii informacyj-
no-komunikacyjnych. Natomiast Wojewódzki Urząd Pracy na wspar-
cie rynku pracy i wzmocnienie potencjału adaptacyjnego regional-
nych kadr otrzyma 375,5 mln euro.

Obecnie trwają prace związane z uzgodnieniem i przyjęciem har-
monogramu konkursów. Już w drugim kwartale przewiduje się otwar-
cie naborów w dziesięciu kategoriach wsparcia, w tym m.in.:

– innowacje w MŚP,
– przeciwdziałanie bezrobociu,
– wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych,
– rozwój ekonomii społecznej,
– wzmocnienie potencjału służb ratowniczych.

Wszystkie instytucje zaangażowane w rozdysponowanie 3,5 mld 
euro z RPO WSL 2014-2020 muszą przejść pozytywnie audyt zgod-
ności, który jest obecnie prowadzony,czyli wykazać się gotowością 
do zapewnienia sprawnego funkcjonowania całego systemu wdraża-
nia Programu Regionalnego. Zainteresowani pozyskaniem dotacji po-
winni już zacząć przygotowania do ubiegania się o środki. Proszę pa-
miętać, że kluczowym elementem w aplikowaniu o środki jest rzetel-
ne przygotowanie kompletu dokumentów oraz właściwe zaprezento-
wanie swojej koncepcji we wniosku. 

Zachęcam także do korzystania z bezpłatnych usług doradczych 
w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich województwa ślą-
skiego w celu rzetelnego przygotowania dokumentacji. 

Z okazji zbliżającego się długiego weekendu majowego wszystkim 
Mieszkańcom gminy Godów życzę miłego odpoczynku i świętowania 
jakże ważnej dla nas, Polaków, 224 już rocznicy uchwalenia Konstytu-
cji 3 Maja.

Bronisław Karasek
radny Sejmiku Województwa Śląskiego

Wszystkim, którzy towarzyszyli
w ostatniej drodze Męża, Ojca i Dziadka

śp. Ryszarda Sitka
ks. Proboszczowi, krewnym, pocztom sztandarowym i delegacjom, 

społeczności uczniowskiej i pracownikom Szkoły Podstawowej 
w Krostoszowicach, nauczycielom, służbie zdrowia, przyjaciołom, 

sąsiadom, mieszkańcom Skrzyszowa i innych miejscowości
serdeczne podziękowanie 

składają 
żona z synami, synowa i wnuki

DODATKOWE ZAJĘCIA 
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Od sierpnia 2014 roku u w szkołach podstawowych realizowa-
ny jest projekt pn. „Przygoda z edukacją” współfinansowany ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie uczestniczy 
345 uczniów z klas I-VI. W ramach projektu uczniom zapewniono sze-
reg warsztatów rozwijających kluczowe kompetencje matematyczno-
przyrodnicze, naukowo-techniczne, posługiwania się językiem ojczy-
stym i obcym, ekspresji kulturalnej i historycznej w formie zajęć przy-
rodniczych i społeczno-obywatelskich. Z kolei podczas zajęć pedago-
giczno – psychologicznych uczniowie rozwijają umiejętności porozu-
miewania się, komunikowania oraz poczucia przynależności do gru-
py. Natomiast w trakcie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych nabywa-
ją umiejętności, które przyczynią się do osiągania przez nich sukcesów 
szkolnych. W ramach tych zajęć uczniowie nie tylko nabywają teore-
tyczną wiedzę, ale również zdobywają umiejętności praktyczne z wy-
korzystaniem zakupionego w ramach projektu sprzętu. Prowadzą-
cy wszelkiego typu zajęcia nauczyciele i pedagodzy mają zapewnio-
ne różnorodne pomoce dydaktyczne, odpowiednie do stworzonych 
przez nich programów. A te są niezwykle atrakcyjne i nakierowane na 
uczniowskie działanie. Co należy podkreślić ,wszystkie szkoły zostały 
wyposażone w materiały, pomoce i sprzęt multimedialny. 

jEstEśMy nr 3 (115)

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regio-
nie”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświa-
ty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic 
w jakości usług edukacyjnych”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kamil Gąsior
Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych
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PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE 
NA ROK 2015

W 2015 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
(ARiMR) rozpocznie realizację zreformowanego systemu wsparcia 
bezpośredniego.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami) moż-
na składać od 16 marca do 15 maja br. Wniosek o przyznanie płatno-
ści wraz z załącznikami może być także złożony w terminie 25 dni ka-
lendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do 9 czerwca 2015 
roku, jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowane będzie 
zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności. Bra-
ki we wniosku oraz na załącznikach i na materiale graficznym, uzupeł-
nione po 9 czerwca 2015 roku, nie będą uwzględniane w prowadzo-
nym postępowaniu administracyjnym w sprawie przyznania płatno-
ści. Do wniosku dla każdej działki ewidencyjnej zadeklarowanej we 
wniosku należy dołączyć załączniki graficzne z wrysowanymi działka-
mi rolnymi.

Od 2015 roku wprowadzone zmiany w systemie płatności bezpo-
średnich dotyczą: 
1.	Rodzajów	płatności,	które	będą	stanowiły	m.in.:
•	 jednolita płatność obszarowa oraz płatność za zazielenienie;
•	płatność dodatkowa (redystrybucyjna) od 3,01 ha do 30 ha (maksy-

malnie do 27 ha na gospodarstwo);
•	płatność dla młodych rolników (w wieku do 40 lat);
•	płatność do powierzchni uprawy buraków cukrowych;
•	płatność do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych;
•	płatność do powierzchni upraw owoców miękkich (truskawek lub 

malin);
•	płatność do bydła, krów, owiec, kóz.
2.	Wymogów,	które	należy	dochować	w	gospodarstwie	rolnym.	
Warunkiem	 przyznania	 płatności	 jest	 realizacja	 praktyk	 ko-
rzystnych	dla	klimatu	i	środowiska	w	zakresie:	

•	dywersyfikacji upraw;
•	utrzymania trwałych użytków zielonych, w tym cennych przyrod-

niczo (TUZ);
•	utrzymania obszarów proekologicznych (EFA).

Jednocześnie, od 2015 roku, będzie możliwość przystąpienia do 
systemu dla małych gospodarstw. Gospodarstwa uczestniczące 
w tym systemie będą zwolnione:
•	 z obowiązku realizacji praktyk zazielenienia bez utraty prawa do 

uzyskania płatności za zazielenienie;
•	 z kontroli w ramach zasady wzajemnej zgodności;
•	 z ewentualnych kar administracyjnych z tytułu tzw. niezgłoszenia 

wszystkich działek rolnych w gospodarstwie;
•	 z publikacji danych o wysokości płatności, w ramach przepisów 

o przejrzystości wsparcia unijnego.

Wszelkie informacje, dotyczących nowego systemu wsparcia bez-
pośredniego, mogą Państwo uzyskać w biurze powiatowym ARiMR 
w Jastrzębiu-Zdroju ul. Czecha 8 B, tel. 32 475 75 31.

Wioletta Bober
kierownik Biura Powiatowego ARiMR

Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa

SPOTKANIA 
Z PRZEDSIĘBIORCAMI

Od września 2014 roku w szkołach gimnazjalnych prowadzony 
jest projekt pn.”Dobra szkoła – lepsza przyszłość”. W ramach projek-
tu przewidziano zajęcia z doradztwa zawodowego, które obejmują: 
spotkanie z doradcą zawodowym, zajęcia z podstaw przedsiębiorczo-
ści, zajęcia językowe oraz zajęcia przybliżające tematykę rynku pracy. 
W marcu uczniowie Gimnazjum w Skrzyszowie odwiedzili firmę Gru-
pa FIBRA Sp. z o.o. oraz FPHU Euroclas. Celem wyjazdów było prze-
kazanie przez doświadczonych przedsiębiorców, prowadzących od 
lat własną działalność gospodarczą, młodzieży skrzyszowskiego gim-
nazjum podstawowych informacji na temat zakładania i prowadze-
nia działalności gospodarczej. Właściciele firm zaprezentowali swo-
je przedsiębiorstwo oraz swoją ścieżkę kariery. Młodzież z zaintereso-
waniem słuchała wypowiedzi przedsiębiorców, a następnie zadawała 
pytania związane z zakładaniem i prowadzeniem firmy. Poprzez spo-
tkanie z doświadczonymi przedsiębiorcami gimnazjaliści przygotowu-
ją się do pełnienia przyszłych ról społecznych, przede wszystkim roli 
przedsiębiorcy i podatnika. W kwietniu odbędą się kolejne spotkania 
uczniów szkół gimnazjalnych z lokalnymi przedsiębiorcami. 

Bardzo ważnym elementem projektu były indywidualne spotkania 
uczniów z doradcą zawodowym. Dla każdego ucznia przewidziano 
jedną godzinę spotkania z doradcą. Doradca zawodowy udzielał po-
mocy uczniom w wyborze dalszej ścieżki kształcenia, pomagał w ana-
lizie mocnych i słabych stron, pomagał określić, jaki jest potencjał i ja-
kie są predyspozycje zawodowe ucznia.

Wszystkim przedsiębiorcom, którzy przyjęli naszych uczniów, dzię-
kujemy za włączenie się w realizację działań edukacyjnych naszej szko-
ły z zakresu edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regio-
nie”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświa-
ty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic 
w jakości usług edukacyjnych”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego

Kamil Gąsior
Referat Funduszy Zewnętrznych

i Zamówień Publicznych

Spotkanie w firmie Fibra
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KONKURS BIBLIOTECZNY

20 marca br. w filii bibliotecznej nr 5 w Łaziskach odbył się konkurs 
wiedzowy pt. „Wiem, bo czytam i myślę”. Biorący w nim udział, wzo-
rem programu Jeden z dziesięciu, odpowiadali na wylosowane pyta-
nia z różnych dziedzin. Musieli wykazać się szeroką wiedzą, m.in. z ta-
kich dziedzin, jak przyroda, tłumaczenie gwary czy przysłowia. Kon-
kurs przebiegał w miłej i przyjaznej atmosferze. Zwyciężczyniami wg 
miejsc zostały kolejno: martyna	marcol, aleksandra	szołucha i	mar-
tyna	kałuża, dla których ufundowano nagrody książkowe. 

Ewa Jeleń

Uczestniczki konkursu
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Wreszcie nadeszła, no i mamy już upragnioną wiosnę. Któż z nas 
z utęsknieniem nie oczekuje jej nadejścia. Chociaż zimy mamy ostat-
nio bardzo łagodne, chciałoby się rzec śródziemnomorskie, to i tak ta 
pora roku mało kogo wprawia w dobry nastrój i na dłuższą metę dobre 
samopoczucie (przepraszam miłośników białego szaleństwa). 

Wiosny wyczekujemy wszyscy i każdy z nas ma w tej sprawie swój 
subiektywny powód. Cieszy nas budząca się przyroda, dłuższy dzień, 
coraz wyżej i cieplej operujące słońce, powrót ptaków i ich prawie 
natychmiastowy śpiew, a najważniejsze – to koniec z szarością dnia 
i pierwsze zwiastuny kolorowej wiosny – kwiaty. Właśnie o tych ostat-
nich pragnę napisać parę słów.

Za sprawą zmian, jakie zaszły w ostatnich latach w zagospodaro-
wywaniu naszych działek z warzywnych na typowo rekreacyjne, więk-
szość z nas stała się z konieczności ogrodnikami. Otwarcie się rynku 
na eksport prawie z całego świata stwarza możliwość zakupu wyma-
rzonych roślin. Obecnie nie zadowalają nas pierwsze bazie na wierz-
bie, kotki na leszczynie czy może jeszcze kwitnący przebiśnieg lub kro-
kus w ogrodzie. W naszych ogrodach – oprócz już wymienionych ro-
ślin - pojawiły się żółte ranniki, śnieżyce, cebulice, pierwiosnki, szafir-
ki, narcyzy, korony cesarskie lub kostkowane, irysy żyłkowane i wie-
le, wiele innych. Może niektóre z nich były już znane, natomiast mno-
gość obecnie oferowanych odmian przyprawia o ból głowy. To bardzo 
dobrze, że chcemy obcować z przyrodą, otaczać się pięknem i posze-
rzać swoje doznania estetyczne. Ja pragnę Państwu tę ofertę nieco po-
większyć, abyśmy urokami wiosny mogli cieszyć się dużo wcześniej.

Przy tak łagodnych zimach można mieć kolorowe kwiaty przez pra-
wie cały rok. Są rośliny, które zakwitają późną jesienią, można nawet 
powiedzieć, że zimą, a ich kwitnienie przy słabych mrozach przeciąga 
się do końca marca, do czasu, gdy zakwitają już typowe rośliny wio-
senne. Z bylin zdecydowanie należy tu wymienić ciemiernika zwane-

WORLD WATER DAY
24 marca w Szkole Podstawowej nr 3 w Radlinie odbyła się IX edy-

cja Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego. W konkursie, któ-
ry w tym roku odbył się pod hasłem World Water Day, wzięli udział re-
prezentanci z 7 szkół. Dzielnie rozwiązywali testy oraz zadania na czyta-
nie ze zrozumieniem. Skrzyszowscy uczniowie bardzo dobrze sobie po-
radzili: Wiktoria	Gruszka z klasy IV zajęła 2. miejsce, jakub	antkiewicz 
z klasy V – 4. miejsce i marzena	Grabiec z klasy VI – 4. miejsce. Natomiast 
w konkursie artystycznym na najciekawszy napis WATER małgosia	ta-
tarczyk i Patrycja	Zając zajęły 2. miejsce, a Natan	dworok – 3. miejsce.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
Weronika Wnuk-Czerwicka

BADANIE ANKIETOWE 
W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH

Urząd Miasta Rybnika w dniach 25.03.2015 – 06.05.2015 r. reali-
zuje badanie transportowe na terenie Aglomeracji Rybnickiej. Jest 
to bardzo ważny moment dla wszystkich mieszkańców, ponieważ 
w oparciu o wyniki badań będą prowadzone dalsze prace związa-
ne z planowaną realizacją zadania pn. „Budowa drogi regionalnej 
Pszczyna-Racibórz”. W oparciu o zebrane informacje powstanie ma-
tematyczny model ruchu. Posłuży on do dopasowania infrastruk-
tury drogowej do faktycznych potrzeb mieszkańców Aglomeracji 
Rybnickiej.Celem badania jest zebranie rzetelnych informacji na te-
mat wszystkich odbywanych podróży, aby w efekcie poprawić i do-
pasować system transportowy do Państwa potrzeb i oczekiwań.

Badanie realizują ankieterzy na zlecenie firmy Via Vistula. Każ-
dy ankieter powinien posiadać imienny identyfikator umieszczony 
w widocznym miejscu. Ankieter, który legitymuje się niniejszym pi-
smem, ma za zadanie przeprowadzić badanie ankietowe z losowo 
dobraną próbą gospodarstw domowych. 

Z	terenu	gminy	Godów	wylosowanych	do	niniejszego	bada-
nia	zostało	450	gospodarstw	domowych,	w	których	w	badaniu	
ankietowym	powinny	wziąć	udział	wszystkie	osoby	zamiesz-
kałe	pod	danym	adresem,	które	ukończyły	13.	rok	życia.

Badanie jest całkowicie anonimowe, co oznacza, że żadne infor-
macje zebrane podczas wywiadu nie będą upubliczniane ani inter-
pretowane indywidualnie. Wyniki badania będą analizowane jedy-
nie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.

Gorąco zachęcamy do współpracy w ramach niniejszego bada-
nia i udzielenia ankieterowi wyczerpujących informacji. Udział w tej 
ankiecie jest bardzo ważny dla planowania infrastruktury drogowej 
w Aglomeracji Rybnickiej.

Urząd Miasta Rybnika

NADESZŁA WIOSNA, WONNA RADOSNA…
go różą Bożego Narodzenia, bo w tym czasie zakwita na biało i pod 
śniegiem kwiaty przetrwają do wiosny. Są też inne jego odmiany bar-
dziej kolorowe, ale zakwitają trochę później. Kolejną rośliną jest oczar. 
Już sama nazwa wskazuje, że swą urodą kwiatów oczarowuje nas 
o nietypowej porze roku. Jest kilka gatunków oczarów, a wśród nich 
odmiany zakwitające jesienią, a wydłużające okres kwitnienia do wio-
sny. Kwiaty są koloru żółtego, pomarańczowego i czerwonego w od-
cieniach; niektóre z nich subtelnie pachną. Należy dodać, że krzewy 
te bardzo pięknie przebarwiają się jesienią i jest to ich kolejna zale-
ta. Dalej – wawrzynek wilczełyko; kwiaty przyjemnie pachną, są kolo-
ru różowego, biskupiego i białego. Latem zdobią go kolorowe owoce 
(uwaga, roślina trująca!). Godna uwagi jest też kalina wonna bodnant-
ska z kwiatami w pąku różowymi, później białymi, bardzo przyjemnie 
pachnącymi. I wreszcie jaśmin nagokwiatowy z kwiatami koloru żółte-
go. Jest niewysokim pnączem o oliwkowozielonych i prawie czworo-
kątnych pędach. 

Rośliny te swe walory zdobnicze uwidaczniają, jak już wspomnia-
łem, gdy zima będzie łagodna, a stanowisko osłonięte i zaciszne. Nale-
ży dodać, że wielkość kwiatów ustępuje tym z lata, ale pora roku, w ja-
kiej kwitną, rekompensuje tę skromną ich wielkość. Zapraszam więc 
do poeksperymentowania, bo poniesione ryzyko jest niewielkie, a ra-
dość z udanej przyśpieszonej zimowiosny – bardzo duża.

J.S.

ZS SKRZYSZÓW
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BIBLIOTEKA MIEJSCEM 
SPOTKAŃ

Prezentacją i barwną opowieścią angeliki	Grabiec o swoim zami-
łowaniu do kolarstwa szosowego po kilkumiesięcznej przerwie ruszy-
ła II edycja cyklu pt. „Spotkania ludzi z pasją”. Angelika sportem intere-
suje się od najmłodszych lat dzięki ojcu, który zaszczepił w niej to za-
miłowanie, a pierwsze kilometry pokonała na komunijnym rowerze. 
26-letnia mieszkanka Skrzyszowa czterokrotnie okrążyła kulę ziemską, 
na jednośladzie zwiedziła wiele krajów europejskich, z powodzeniem 
startowała w wyścigach szosowych, zajmując miejsca na podium. 
Należała do klubu LKK Czernica, a aktualnie zrzeszona jest w teamie 
CK Kolik Hobby Bohumin (Cz), gdzie na co dzień trenuje amatorsko, łą-
cząc pracę zawodową z wymagającą determinacji dyscypliną. U boku 
kolarki dumne miejsce zajął wymarzony, wypasiony model Bianchi 
oraz wspaniała kolekcja medali. Na zakończenie spotkania gość dzie-
lił się profesjonalną wiedzą z zakresu wyposażenia roweru, bezpiecz-
nego uprawiania kolarstwa oraz zachęcał do odwiedzenia ulubionych 
przez siebie szlaków słowackiego i czeskiego pogranicza. 

Bohaterką kolejnego spotkania w bibliotecznej czytelni była ewa	
Grams – mieszkanka Gołkowic, która opowiedziała zebranym o swo-
jej ostatniej wyprawie do Ameryki Północnej. Opowieść podróżniczki, 
ubarwiona prezentacją fotografii, pozwoliła słuchaczom przenieść się 
w krainę bizonów i Indian Head – Smashed - In Buffalo Jump,do par-
ku narodowego Jasper National Park w Górach Skalistych Kanady,na 
safari poza Afryką i do zamku Montezumy w upalnej Arizonie.Nie za-
brakło wystawy pamiątek przywiezionych z odległych miejsc oraz po-
rad dla planujących wyjazd. Uczestnicy spotkania,które odbyło się 17 
marca, poznali także plany pasjonatki dotyczące najbliższych wypraw. 

Gościem następnego spotkania, zaplanowanego na 22 kwietnia 
br., będzie Rafał	karasek.

Anna Polnik, Katarzyna Holesz

KRUCJATA NA WSCHÓD

Sejmik Województwa Śląskiego ustanowił rok 2015 Rokiem Pamięci 
Ofiar Tragedii Górnośląskiej 1945. 23 marca w siedzibie Biblioteki w Go-
dowie odbyło się spotkanie, na którym dr mateusz	sobeczko	wygłosił 
wykład pt. Krucjata na wschód. Tragedia Górnośląska 1945, wprowadza-
jąc słuchaczy w najważniejsze zagadnienia i konteksty represji sprzed 
70 lat, jakie miały miejsce po wkroczeniu Armii Czerwonej na Śląsk. Do 
niewolniczej pracy w ZSRR trafiło kilkadziesiąt tysięcy Ślązaków. Warun-
ki transportu podczas masowych zsyłek oraz warunki życia i pracy, m.in. 
w kopalniach Donbasu oraz panujący tam system obozowy, miały swo-
je następstwa. Większość z deportowanych nigdy nie wróciła do Polski. 

Działania zmierzające do zwiększenia świadomości o tych wyda-
rzeniach wpłyną na zachowanie ich w pamięci pokoleń.

Dziękujemy przybyłym mieszkańcom za udział w spotkaniu.

Bożena Holesz

TABLETY W BIBLIOTECE
Z radością informujemy, że Biblioteka w Godowie znalazła się 

wśród laureatów konkursu pn. „Tablety w Twojej bibliotece”, dzięki 
czemu otrzymała 6 tabletów Apple iPad Air o wartości ponad 11 000 
zł. W projekcie wzięło udział 651 bibliotek z całej Polski, a urządzenia 
trafiły do 233 placówek. Dzięki tabletom biblioteka poszerza swoje 
usługi o nowoczesne narzędzia do bezpłatnego korzystania z Interne-
tu, czytania książek, tworzenia własnych treści multimedialnych i roz-
wijania zainteresowań swoich użytkowników. iPady będą wykorzysty-
wane również podczas warsztatów i spotkań tematycznych skierowa-
nych do różnych grup wiekowych. Zajęcia z tabletami zostaną wpro-
wadzone do stałej oferty edukacyjnej biblioteki po zakończeniu szko-
leń bibliotekarzy, które aktualnie trwają. 

Katarzyna Holesz
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KONKURS 
RECYTATORSKI „PRZECINEK”
11 marca br. w Szkole Podstawowej w Łaziskach odbył się Gmin-

ny Konkurs Recytatorski PRZECINEK. Umiejętności recytatorskie mogli 
zaprezentować uczniowie szkół podstawowych gminy Godów . W tym 
roku z zadaniem zmagało się 14 uczniów z klas I-III oraz 13 uczniów 
z klas IV- VI. W kategorii klas młodszych rywalizujący recytowali je-
den wiersz, natomiast w kategorii klas starszych – utwór poetycki oraz 
fragment prozy. Jury oceniało kulturę słowa, interpretację, dobór re-
pertuaru oraz ogólne wrażenie artystyczne.

ZWycIęZcy	teGoRocZNych	ZmaGań	RecytatoRskIch

W KATEGORII KLAS I-III:
Zofia	 stabla (SP Gołkowice), bartosz	 Penkała (SP Skrzyszów), 

dagmara	Gościniak (SP Łaziska). Uczniowie ci będą reprezentować 
naszą gminę w Regionalnym Konkursie Recytatorskim w Gliwicach.

W KATEGORII KLAS IV-VI:
julia	Wodecka (SP Krostoszowice), Roksana	hejna (SP Gołkowice), 

błażej	Władarz (SP Łaziska). Ci uczniowie wezmą udział w X Powiato-
wym Konkursie Recytatorskim w Rydułtowach.

Zwycięzcy oraz wyróżnieni otrzymali dyplomy i nagrody książko-
we ufundowane przez Gminę Godów i ZSP Łaziska. Pozostali uczestni-
cy otrzymali maskotki ufundowane przez Agencję Ubezpieczeniową Ma-
rzena Pałka oraz słodki poczęstunek ufundowany przez sklep BRAGO.
Wszystkie dyplomy,książki oraz drobne upominki uroczyście wręczyli: 
sekretarz Gminy Godów brygida	dobisz, jury w składzie: olga	bauerek, 
marek	maźnio, jacek	Plewa oraz dyrektor ZSP Łaziska Gabriela	kłosek.

Dziękujemy wszystkim, którzy po raz kolejny przyczynili się do zor-
ganizowania konkursu, który nie tylko kształtuje osobowość człowie-
ka i uczy poprzez literaturę tego, co najpiękniejsze i najwartościow-
sze w życiu,ale umożliwia również konfrontację umiejętności recyta-
torskich i upowszechnia kulturę słowa mówionego .

Jeszcze raz gratulujemy i dziękujemy młodym recytatorom za 
udział i piękne zaprezentowanie utworów. Zapraszamy na koleje spo-
tkanie z poezją i prozą za rok.

Jolanta Janetta

ZSP ŁAZISKA

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.

Wykład dr. M. Sobeczki 
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Z wizytą w przedszkolu

DZIEŃ JABŁKA 
W GOŁKOWICACH

Setki kilogramów pyszności i witamin w jednym pojawiły się w goł-
kowickiej szkole w postaci soczystych i smacznych jabłek. Szkoła otrzy-
mała jabłka do bezpłatnej dystrybucji wśród uczniów. Program, finan-
sowany przez Agencję Rynku Rolnego, ma na celu wsparcie producen-
tów owoców poszkodowanych wprowadzeniem rosyjskiego embarga.

W związku z tym 20 marca zorganizowano Dzień Jabłka. Dzięki za-
angażowaniu nauczycieli, a przede wszystkim uczniów klas I–III, był to 
niezwykły dzień, który przyniósł wiele radości i dobrej zabawy. Dzieci, 
ubrane na żółto, zielono i czerwono z pięknie pomalowanymi twarza-
mi i owocowymi maskami, prezentowały się bajkowo.

Na początku wystąpiła klasa I A z przedstawieniem pt. „Bajka o wi-
taminkach zawartych w owocach i warzywach”. Uczniowie za pośred-
nictwem Jasia i Małgosi oraz Baby Jagi zachęcali do jedzenia warzyw 
i owoców. Następnie każda klasa przygotowała plakat oraz hasło za-
chęcające do spożywania jabłek. Kolejnym zadaniem było wykona-
nie piosenki dotyczącej wartości odżywczych owoców. Klasy pierw-
sze wykonały piosenkę „Jabłka”, klasy drugie – „Witaminki”, a trzecie 
– „Owocowy blues”. 

OTO HASŁA POSZCZEGÓLNyCH KLAS:
Klasa I A – Jedz jabłuszka kolorowe, bo to wyjdzie Ci na zdrowie.
Klasa I B – Jabłka chrupiemy jak małe zajączki, gdy nam tylko wpad-
  ną do rączki.
Klasa I C – Jabłuszka w szkole to super sprawa, dzięki nim energia, 
  wigor i świetna zabawa.
Klasa II A – Gdy jabłka jemy w szkole, to czujemy silną wolę.
  Witaminy nas wzmacniają i do pracy zachęcają.
Klasa II B – Wszyscy w szkole siłę mają, bo jabłuszka nam rozdają. 
  Mamy siłę do biegania, bo jemy owoce codziennie z rana.
Klasa III A – Jedz dużo czerwonych jabłuszek, bo to owoc dla dziewu-
  szek. 
  Gimnastykuj się codziennie, bo to zdrowo i przyjemnie. 
  Chcesz być piękna jak kwiatuszek, to jedz dużo czerwo- 
  nych jabłuszek. 
  Chcesz mieć miłe miny, jedz owoce i witaminy.
Klasa III B – Nie jedz chipsów, nie pij coli, bo Cię brzuszek dziś rozboli. 
  Jedz owoce i warzywa, bo to zdrowo Cię odżywia. 
  Dużo sportu, dużo ruchu, trzymaj formę Ty leniuchu!

Bardzo smakowitym zakończeniem tak zdrowo rozpoczętego dnia 
była wspólna konsumpcja jabłek.

Celem przygotowanej akcji było zwrócenie uwagi na to, co jedzą 
uczniowie, a przede wszystkim zachęcenie młodzieży do spożywania 
większej ilości owoców oraz podniesienie świadomości uczniów w za-
kresie zdrowego żywienia.

Uczniowie klas I–III nie zapomnieli również o swoich młodszych ko-
legach. Razem z nauczycielami wybrali się do przedszkola poczęsto-
wać maluszki soczystymi jabłkami. To był naprawdę udany, zdrowy 
i kolorowy dzień!

Justyna Wrodarczyk

III MIEJSCE 
DLA GODOWA

Jest takie miejsce w godowskiej szkole, które wywołuje wiele emo-
cji, wokół którego skupiają się wszyscy uczniowie. To korytarz na pię-
trze. Tam stoi stół do ping-ponga. Tam, na każdej przerwie, a często rów-
nież przed lekcjami i po nich, rozgrywają się potyczki. Bronią są paletki 
i pomarańczowa piłeczka. Uczniowie uczą się w tym miejscu panować 
nad swoimi emocjami, smakują słodyczy zwycięstwa i goryczy poraż-
ki, integrują się z innymi, rozwijają swoje talenty. Najlepsi biorą udział 
w Szkolnym Turnieju Tenisa Stołowego. Zwycięzcy reprezentują szko-
łę w zawodach. W tym roku drużyny chłopców i dziewcząt zdobyły III	
miejsca	w	rejonowym	etapie	turnieju	tenisa	stołowego, który od-
był się w Szkole Podstawowej nr 1 w Pszowie. Szkołę w Godowie repre-
zentowali następujący uczniowie: katarzyna	Gardyan, Paulina	her-
man, magda	ostrowska, jakub	balcar, mateusz	hudek i artur	sche-
ithauer. To oni indywidualnie wywalczyli wysokie miejsca, co pozwoli-
ło im uzyskać drużynowo dwa III miejsca. Gratulujemy.

Justyna Chrzan

ZMAGANIA Z ORTOGRAFIĄ
W Szkole Podstawowej w Godowie 24 marca br. odbył się Między-

szkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas trzecich naszej gmi-
ny. Dzieci, biorące udział w konkursie, pisały dyktando na temat zwia-
stunów wiosny nafaszerowane mnóstwem trudności ortograficznych. 
Znakomicie z pułapkami dyktanda poradził sobie zwycięzca konkur-
su maciej	hudek, uczeń Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie. Drugie 
i trzecie miejsce zajęli uczniowie z Godowa: tomasz	Posanow i ju-
lia	borek. Serdecznie gratulujemy! Maciej Hudek będzie reprezento-
wał naszą gminę w Powiatowym Konkursie Ortograficznym w kwiet-
niu. Życzymy powodzenia.

Beata Herman

SUKCESY SPORTOWE
12 marca w Szkole Podstawowej nr 8 w Wodzisławiu Śląskim odbył 

się Powiatowy Finał Minipiłki Ręcznej w kategorii chłopców szkół pod-
stawowych. Reprezentanci Skrzyszowa po niezwykle wyrównanych 
i dramatycznych spotkaniach zajęli 4. miejsce w powiecie wodzisław-
skim. Chłopcy pokazali, że ciężka praca na lekcjach wychowania fizycz-
nego przynosi efekty w postaci kolejnego finału na szczeblu powiatu.

27 lutego w Lubomi został rozegrany Powiatowy Turniej Tenisa Sto-
łowego w kategorii chłopców gimnazjum. Skrzyszowska drużyna wy-
stąpiła w składzie: dawid	oślizło, hubert	Wolny, damian	marszolik 
(opiekun: mateusz	Woźnica) i zajęła bardzo wysokie 2. miejsce! Lepsi 
okazali się tylko reprezentanci Gimnazjum w Pszowie. Serdecznie gra-
tulujemy zdobycia tytułu wicemistrzów powiatu chłopakom ze Skrzy-
szowa i jesteśmy z nich bardzo dumni.

Mateusz Woźnica
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ZSP GODÓWZS GOŁKOWICE

Zwycięzcy Miedzyszkolnego Konkursu Ortograficznego
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AKCJA UNICEF-U ZAKOŃCZONA
W ciągu pierwszego kwartału br. placówka oświatowa w Skrbeń-

sku uczestniczyła w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym UNICEF-u 
Wszystkie	kolory	Świata, którego ambasadorką była Majka Jeżowska.

Głównym celem projektu było zebranie pieniędzy na zakup szcze-
pionek dla dzieci z Sudanu Południowego. Dzieci przedszkolne i szkol-
ne miały uszyć laleczki wg z góry podanego wzoru dołączonego 
w materiałach z UNICEF-u, a następnie sprzedać podczas jakiejś przed-
szkolnej czy szkolnej uroczystości.

Na początku koordynatorka projektu anna	 Prochasek	 (nauczy-
cielka wychowania przedszkolnego) przedstawiła dwie prezentacje 
multimedialne pt. „Dzieci świata” – osobno dla przedszkolaków i dla 
uczniów klas 1-3. Dzieci poznały położenie Sudanu Południowego, 
zapoznały się też z życiem codziennym i obyczajami dzieci z różnych 
stron świata. Na zakończenie zajęć zostały zaznajomione z zasadami 
uczestnictwa w projekcie i zachęcone do uszycia laleczek, które będą 
mogły uratować życie dzieci z Sudanu Południowego.

Do organizatorów napłynęło ponad 40 laleczek, za co z całego serca 
dziękują oni rodzicom i osobom, które pomagały dzieciom w stworze-
niu swojego przyjaciela z innego kraju. Laleczki sprzedawane były pod-
czas szkolnych uroczystości organizowanych w przedszkolu i klasach 1-3.

ogółem	 zebrano	 605,00	 zł	 (75,00 zł – I klasa, 100 zł – II klasa, 
110,00 zł – III klasa, 320,00 zł – przedszkole).

W materiałach promocyjnych przysłanych do ZSP przez UNICEF 
widniał napis: LALECZKA=ŻYCIE DZIECKA. Każda z lalek miała być 
sprzedawana za minimum 10,00 zł (ta kwota pozwala na uratowanie 
życia jednego dziecka i zaszczepienia go przeciw najpoważniejszym 
chorobom wieku dziecięcego, takim jak: polio, gruźlica, odra). Dzięki 
ofiarności naszych drogich przyjaciół szkoły i przedszkola uratowali-
śmy	60	dzieci	w	sudanie	Południowym!

W imieniu Dyrekcji oraz swoim składam serdeczne podziękowania 
Nauczycielom za współpracę, Rodzicom i Dzieciom za trud włożony 

Laleczki uszyte przez dzieci

Pierwsza lekcja w klasie

DZIEŃ OTWARTY W SZKOLE
„Drogie dzieci, szkoła na Was czeka!” – takim hasłem przywitała 

skrzyszowska podstawówka przyszłych pierwszoklasistów. 18 mar-
ca zorganizowano tam Dzień Otwarty dla przedszkolaków, którzy we 
wrześniu rozpoczną naukę w klasie pierwszej.

Najpierw Pani Dyrektor przywitała przybyłe dzieci oraz ich rodzi-
ców, przekazując cenne dla wszystkich informacje dotyczące orga-
nizacji pracy szkoły. Później rodzice mogli zwiedzać szkołę, w któ-
rej większość z nich zdobywała przed laty wiedzę. Dzieci w tym cza-
sie wraz z wychowawczyniami przeszły do klas, gdzie spotkały się 
z Plastusiem – bohaterem lektury „Plastusiowy pamiętnik”, która jako 
pierwsza przywita ich w nowym roku szkolnym. Tam też czekał na naj-
młodszych słodki poczęstunek i upominek – gumka Myszka i ołówek. 
Po tych atrakcjach wszyscy w doskonałych humorach ruszyli na do-
kładne zwiedzanie całego budynku szkolnego. Wspólne zwiedzanie 
i zabawy dostarczyły przedszkolakom wiele radości. Byli tak zadowo-
leni z przygotowanych dla nich atrakcji, że wcale niespieszno im było 
wracać do domu z rodzicami.

Dzięki tej wizycie dzieci mogły nieco oswoić się ze szkołą, by bez 
większego lęku i stresu 1 września przekroczyć jej progi.

Aneta Witek

ZS SKRZYSZÓW

Fo
t. 

B.
 G

rz
eg

os
zc

zy
k

BIEG PO ZDROWIE
Specjalnie dla miłośników chodzenia z kijkami oraz biegania Gmi-

na Godów przy współpracy ze Stowarzyszeniem Biegów Górskich 
w okresie od kwietnia do października zorganizuje cykl spotkań spor-
towych pn. „Bieg po zdrowie”. Celem spotkań będzie rekreacyjne 
przejście lub przebiegnięcie 5-kilometrowego dystansu z udziałem in-
struktora, który przekaże cenne informacje dotyczące prawidłowego 
wykonywania ćwiczeń związanych z rekreacją ruchową. Ideą imprezy 
jest przede wszystkim propagowanie zdrowego stylu życia oraz rekre-
acji ruchowej, a także zachęcenie wszystkich mieszkańców gminy do 
uprawiania sportu w każdym wieku. Najważniejsza będzie dobra za-
bawa – bez względu na osiągnięty czas i wyniki. Każdy z uczestników 
otrzyma upominek, a osoba, która weźmie udział w największej liczbie 
imprez, otrzyma na zakończenie cyklu cenną nagrodę. 

Spotkania w ramach cyklu „Bieg po zdrowie” odbywać się będą raz 
w miesiącu, w każdy ostatni czwartek miesiąca, o godzinie 18.00. Pierw-
sze, inauguracyjne spotkanie, już 30 kwietnia w Krostoszowicach na OR-
LIK-u. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.

Michał Kozielski

MISTRZOSTWA SKRZYSZOWA 
W SKACIE

Ośrodek Kultury w Skrzyszowie był organizatorem 38. Mistrzostw 
Skrzyszowa w Skacie, najstarszej cyklicznie organizowanej impre-
zy sportowej w gminie. 06 marca w sali OK zebrało się 17 skaterów, 
aby walczyć o kolejne mistrzostwo, nagrody i puchary, a także o pra-
wo gry w Mistrzostwach Gminy Godów. Zawodnicy walczyli w 3 se-
riach: 24, 36, 24 rozdania. Pierwszą serię wygrał brunon	Pieczka – 888 
pkt przed józefem	mołdrzykiem – 722 pkt. Drugą serię wygrał ubie-
głoroczny mistrz Skrzyszowa Witold	tatarczyk, który nagrał 946 pkt 
przed stanisławem	Folwarcznym – 938 pkt. I właśnie tych dwóch 
skaterów uplasowało się na czele po dwóch rundach.

W trzeciej, decydującej serii, klasą błysnął stanisław	durczok, na-
grywając 1069 pkt przed Leonardem	kłoskiem – 999 pkt. Mistrzem 
został stanisław	durczok, zdobywając 2503 pkt.

UZyskaNo	WyNIkI:
 1. Stanisław Durczok 2503 pkt
 2. Stanisław Folwarczny  2225 pkt
 3. Józef Mołdrzyk 2059 pkt
 4. Leonard Kłosek 2019 pkt
 5. Jan Cudnowski 1955 pkt
 6. Grzegorz Stebel 1817 pkt
 7. Brunon Pieczka 1792 pkt
 8. Witold Tatarczyk 1603 pkt
 9. Bernard Oślizło 1537 pkt
 10. Marian Staroszczyk 1439 pkt

Nagrody, dyplomy i puchary wręczał Paweł	sobik, kierownik OK 
w Skrzyszowie.

B.O.
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w stworzenie laleczki oraz Przyjaciołom placówki za ofiarność i dobre 
serce.

Anna Prochasek
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ZWYCIĘSTWA TENISISTÓW
Znakomicie w rozgrywkach III ligi śląskiej spisują się w ostatnich 

meczach tenisiści stołowi Gwiazdy Seger Skrzyszów. Dzięki swojej bar-
dzo dobrej grze mają szansę osiągnąć najlepszy wynik w ciągu ostat-
nich lat. Po przegranym pierwszym meczu z liderem tej grupy, Kuźnią 
Rybnik, w pozostałych meczach skutecznie punktują, często po bar-
dzo dramatycznych meczach, jednak na swoją korzyść. Do końca roz-
grywek została jedna kolejka, ale już teraz mają zapewnione III miej-
sce.

W ostatnich meczach skrzyszowska drużyna uzyskała następujące 
wyniki:
 GWIAZDA SEGER SKRZYSZÓW 7:3 SOKÓŁ III ORZESZE

(Jabłoński 1,5, Juzek 2,5, Balawajder, Stebel po 1,5)
 NAPRZÓD II BORuCIN 5:5  GWIAZDA SEGER SKRZYSZÓW

(Balawajder 2,5, Jabłonski 1,5, Juzek 1)
 LESZNIANKA LESZNA GÓRNA 3:7 GWIAZDA SEGER SKRZYSZÓW

(Balawajder 2,5, Juzek 2, Jabłoński 1,5, Stebel 1)
 GWIAZDA SEGER SKRZYSZÓW 6:4 LITS ANDERS II ŻYWIEC

(Juzek 2,5, Balawajder, Jabłoński po 1,5, Stebel 0,5)
B.O.

GMINNY 
TURNIEJ SZACHOWY

01 marca br. w Ośrodku Kultury w Skrzyszowie odbył się Gminny 
Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Godów, zorganizowany przez 
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie. Duży wkład 
w przygotowanie zawodów i zakup ciekawych nagród wniosła tatia-
na	stopyra – dyrektor GCKSiT. Zawody rozgrywano systemem koło-
wym, tempo gry na partię wynosiło po 10 minut dla zawodnika. Za 
wygranie partii przyznawano 1 punkt, za remis – 0,5 punktu, a za po-
rażkę – 0. Ze względu na duże zainteresowanie turniejem i sporą ilość 
uczestników dokonano losowania i podziału na dwie grupy. W ramach 
grup obowiązywał system każdy z każdym. Do rundy finałowej miało 
awansować po trzech najlepszych zawodników z każdej grupy. 

Po zakończeniu etapu kwalifikacyjnego wyłoniono zwycięzców 
w kategorii do lat 16. Pierwsze miejsce zajął marcin	 szrubarczyk 
z Krostoszowic, II – jakub	kruczek, III – maciej	kopiec – obaj ze Skrzy-
szowa.

Następnie przystąpiono go rozegrania rundy finałowej, w któ-
rej wzięło udział sześciu najlepszych zawodników wyłonionych z po-
szczególnych grup. Etap finałowy składał się z pięciu rund systemem 
każdy z każdym. O klasyfikacji końcowej zdecydowała suma zdoby-
tych punktów w wyniku bezpośrednich pojedynków w finale. Zwy-
cięzcą turnieju został daniel	Wodecki z Godowa (5 pkt), II miejsce za-
jął Przemysław	krześ z Gołkowic (3,5 pkt), a III – jerzy	Grzegoszczyk	
ze Skrzyszowa (2,5 pkt).

Uroczystego wręczenia pucharów, dyplomów i nagród dokonał 
wójt mariusz	adamczyk. Należy docenić sprawną organizację turnie-
ju oraz zapewnienie doskonałych warunków do jego przeprowadze-
nia.

Na uwagę zasługuje spore zainteresowanie szachami wśród dzieci 
szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej. Aż dziewięciu uczest-
ników turnieju rywalizowało o nagrody w grupie do lat 16! Miejmy na-
dzieję, że zainteresowanie królewską grą w naszej gminie będzie sta-
le rosło. 

Daniel Wodecki

GMINNE MISTRZOSTWA 
SKATERÓW

Sala Ośrodka Kultury w Skrzyszowie 14 marca była areną zmagań 
skaterów gminy Godów na 2015 r.W rywalizacji uczestniczyli zawodni-
cy z Godowa, Gołkowic, Łazisk i Skrzyszowa – łącznie 28 skaterów. Gra-
no 3 rundy po 24 rozdania w kategoriach indywidualnie i drużynowo. 
Tegoroczną rywalizację zdominowały drużyny z Gołkowic, wywalcza-
jąc mistrzostwo w obu kategoriach.

Pierwszą serię wygrał Rafał	Wodecki z Łazisk, który nagrał 815 pkt 
przed Ireneuszem	Grobelnym z Gołkowic – 815 pkt. Drugą serię wy-
grał Paweł	Grobelny z Gołkowic – 805 pkt przed Zbigniewem	klim-
kiem z Łazisk – 766 pkt. Po dwóch seriach na czele uplasował się Ra-
fał Wodecki – 1455 pkt, a drużynowo prowadził Skrzyszów I – 4288 
pkt. O wszystkim przesądziła seria trzecia. Wygrał ją tomasz	Przybyła 
z Łazisk – 804 pkt przed Pawłem Grobelnym z Gołkowic – 780 pkt. Ten 
ostatni nagrał 2040 pkt i został Mistrzem Gminy Godów na 2015 rok. 
Drużynowo najwięcej nagrała drużyna Gołkowice II – 6128 pkt.

kLasyFIkacja	INdyWIdUaLNa:
 1. Paweł	 Grobelny Gołkowice II 2040 pkt
 2. Lesław	 Uryga Gołkowice I 1914 pkt
 3. Rafał	 Wodecki Łaziska II 1858 pkt
 4. stanisław	 durczok Skrzyszów I 1674 pkt
 5. tomasz	 Przybyła Łaziska I 1666 pkt
 6. Zbigniew	 klimek Łaziska I 1665 pkt
 7. bronisław	 mucha Skrzyszów II 1604 pkt
 8. mariusz	 Pawelec Łaziska II 1543 pkt
 9. Leonard	 kłosek Skrzyszów I 1533 pkt
 10. jan	 cudnowski Skrzyszów II 1480 pkt

kLasyFIkacja	dRUżyNoWa:
 1. Gołkowice	II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6128 pkt
  (K. Taczała, J. Grobelny, M. Staroszczyk, P. Grobelny)
 2. Gołkowice	I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5741 pkt
  (I. Grobelny, H. Pawera, W. Chrobok, L. Uryga)
 3. skrzyszów	II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5653 pkt
  (S. Folwarczny, B. Mucha, W. Tatarczyk, J. Cudnowski)
 4. skrzyszów	I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5570 pkt
  (L. Kłosek, E. Wojaczek, J. Mołdrzyk, S. Durczok)
 5. łaziska	I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5332 pkt
  (Z. Klimek, E. Przybyła, T. Przybyła, K. Kelner)
 6. łaziska	II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5313 pkt
  (M. Pawelec, M. Sosna, A. Wodecki, R. Wodecki)
 7. Godów  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4146 pkt
  (K. Widera, H. Szwarc, F. Lincner, M. Burzywoda)

Dla uczestników zawodów przygotowano kawę i poczęstunek, 
a nagrody, puchary i dyplomy wręczała tatiana	 stopyra, dyrektor 
GCKSiT w Godowie. Kierownikiem zawodów był bernard	oślizło, a sę-
dzią stanisław	durczok.

B.O.
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TWÓRCZOŚĆ DZIECIĘCA 
INSPIROWANA LOKALNYMI 

ARTYSTAMI
Przedszkolaki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Godowie bar-

dzo chętnie biorą udział w zajęciach plastycznych. Z tego powodu 
przedszkole zaprosiło do współpracy lokalne artystki z Godowa, ak-
tywnie działające na terenie naszej gminy.

25 marca w grupie starszej pn. Żabki zagościły wielkanocne zającz-
ki. W wykonaniu ozdób na świąteczny stół pomogła dzieciom Micha-
lina zozworek-dziwoki. Jej pomysł na stworzenie milutkich szaracz-
ków okazał się niezwykle ciekawym zajęciem. Z wielkim zapałem i za-
angażowaniem dzieci wykonywały wszystkie polecenia pani Michasi. 
Ciężka praca przyniosła ogromną radość. Zajączki były śliczne. Mamy 
nadzieję, że były również ozdobą każdego wielkanocnego stołu. 

Wcześniej takie spotkanie odbyło się z udziałem doroty welcel.

Małgorzata Krzystała

MATEMATYCZNY 
SUKCES MAĆKA

20 marca w Szkole Podstawowej nr 1 w Marklowicach odbył się Po-
wiatowy Konkurs Matematyczny dla uczniów klas III. Gminę Godów 
reprezentowali w nim 2 uczniowie ze Skrzyszowa: wojciech Szyroki 
i Maciej kopiec, zwycięzcy konkursu gminnego. Maciek, uczeń kla-
sy drugiej, odniósł duży sukces wśród trzecioklasistów – zajął II miej-
sce w powiecie! Gratulujemy i życzymy chłopcom dalszych sukcesów 
w matematycznych zmaganiach.

Mirela Kołodziej

TO NIEPRAWDA, ŻE DZIECI
 I MŁODZIEŻ NIE CHCĄ CZYTAĆ!
Jeszcze w grudniu ub. r. bibliotekarka Zespołu Szkół w Gołkowi-

cach teresa błasiak wraz z uczniami wzięła udział w konkursie orga-
nizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pn. „Książki na-
szych marzeń”. Oddzielnie przygotowano i zgłoszono pracę konkur-
sową szkoły podstawowej oraz gimnazjum. W ramach tego konkursu 
we wszystkich klasach SP i gimnazjum przeprowadzono wybory ksią-
żek – uczniowie podawali swoje typy książek – nowości, które chcie-
liby znaleźć w bibliotece szkolnej. Na tej podstawie sporządzono dla 
każdej ze szkół listę 50 lektur marzeń.

Okazało się, że uczniowie dobrze orientują się, jakie nowe pozycje 
książkowe są obecne na rynku wydawniczym i chcieliby je przeczy-
tać. Dzieci ze szkoły podstawowej najczęściej podawały tytuły z se-
rii „Czytam sobie” Wydawnictwa Egmont, książki Agnieszki Szczepań-
skiej „Patka i Pepe”, Andrzeja Maleszki „Magiczne drzewo” czy serię Ra-
fała Kosika „Felix, Net i Nika”. Uczniowie gimnazjum natomiast wymie-
niali książki: „Gwiazd naszych wina”, „Zostań, jeśli kochasz”, „Igrzyska 
śmierci”, „Metro 2033” czy serię książek „Jutro” i „Zwiadowcy”.

Drugą częścią konkursu było nakręcenie filmu, w którym uczniowie 
mieli przekonać komisję konkursową, że to właśnie szkoła w Gołkowi-
cach powinna dostać wymarzone książki.

W szkole podstawowej film przygotowano z udziałem uczniów kla-
sy 2A – członków Klubu Przyjaciół Biblioteki i Książki pod kierunkiem 
Teresy Błasiak, natomiast w gimnazjum przygotowaniem filmu zajęła 
się rada uczniowska pod kierunkiem nauczycielki zuzanny durczok.

Filmik konkursowy szkoły podstawowej został umieszczony na 
YouTube i nosi tytuł „Biblioteka, restauracja wielu smaków”. Uczniowie 
i ich opiekunka mieli wielką frajdę podczas kręcenia tego króciutkie-
go filmu; dzieci były bardzo zaangażowane i przejęte swoimi rolami.

Niestety, nie udało nam się wygrać wymarzonych książek, bowiem 
konkurencja była ogromna. W ogólnopolskim konkursie wzięło udział 
około 1300 szkół, a nagrodzonych zostało tylko 5.

Za udział w tym konkursie dopiero teraz gołkowicka placówka 
otrzymała specjalne pisemne podziękowanie podpisane przez mini-
ster edukacji narodowej – joannę kluzik-rostkowską.

To doświadczenie pokazało wszystkim, że nadal dla wielu z nas 
książka jest wartością.

Od tego, jakie w naszych bibliotekach szkolnych znajdą się książ-
ki (nowe, ciekawe, inspirujące dzieci i młodzież do czytania), zależeć 
będzie to, czy dzisiejsi młodzi ludzie czytać będą jako dorośli. W goł-
kowickiej bibliotece szkolnej od lat staramy się rozbudzać w uczniach 
chęć do czytania poprzez organizowanie konkursów czytelniczych, 
lekcji bibliotecznych czy indywidualne rozmowy, mimo że brakuje 
w niej najnowszych, interesujących młodzież książek.

Mam nadzieję, iż już niedługo sytuacja bibliotek szkolnych ulegnie 
zasadniczej poprawie dzięki ministerialnym programom, które prze-
widują przekazanie pieniędzy na zakup książkowych nowości.

Teresa Błasiak 

GDZIE SĄ KWIATY 
Z TAMTYCH LAT?

Ponad 20 piosenek z repertuaru klasyki polskiej piosenki zapre-
zentował zespół „Adult +” pod dyrekcją artystyczną dawida kocze-
go. Dwa koncerty zatytułowane „Gdzie są kwiaty z tamtych lat?” od-
były się 25 i 26 marca na scenie Ośrodka Kultury w Gołkowicach. Go-
ścinnie wystąpiły Hania Hołek i Sylwia pisulska. Mocną stroną kon-
certów zespołu „Adult+” jest nie tylko wysoki poziom umiejętności 
wokalnych, ale przede wszystkim oryginalny scenariusz i niebanalna 
prezentacja każdego z tytułów. Marzę o tym, aby dach Ośrodka Kultury 
w Gołkowicach stał się domem dla utalentowanych, niebanalnych i wraż-
liwych ludzi. Chciałbym rozwijać koncepcję koncertu w formie happenin-
gu, która czerpie z wielu dziedzin sztuki. Wierzę, że dzięki swojej determi-
nacji „Adult+” stanie się za kilka lat marką, która przyciągnie na południe 
Polski koneserów dobrej muzyki. Już teraz pracujemy nad kolejną produk-
cją: „Przekleństwa wyobraźni” – powiedział po koncercie Dawid Koczy.

Dyrekcja artystyczna: Dawid Koczy. Wykonawcy: zespół ADULT+ 
w składzie: wojciech ciuraj, zuzanna długi, aleksandra drwięga, 
judyta ostrzołek, natalia oślizło, daria Suchy. Gościnnie: Hanna 
Hołek oraz Sylwia Pisulska

Judyta Marcol

NESTORZY NASZEJ GMINY

anna kLoc ze SkrzySzowa

Jubilatka urodziła się 4 marca 1920 roku w Mszanie, zatem niedaw-
no obchodziła swoje 95. urodziny. Dzieciństwo minęło jej w bardzo 
trudnym okresie; na Śląsku wybuchały powstania, szalała hiperinfla-
cja i duże bezrobocie. Rodzina Pani Anny borykała się z biedą, ale po-
konywała wszelkie przeciwności losu. Jako młoda dziewczyna Jubilat-
ka wyszła za mąż. Szczęście młodego małżeństwa trwało jednak bar-
dzo krótko, gdyż mąż brał czynny udział w II wojnie światowej. W cza-
sie wojny urodził się pierworodny syn, który nigdy nie zobaczył swe-
go ojca, bo zginął on na froncie. Po wojnie pani Anna powtórnie wy-
szła za mąż i urodziła dwie córki: Helenę i Izabelę. Mimo trudnych cza-
sów, w jakich przyszło jej żyć, Pani Anna była zawsze uśmiechnięta, ni-
gdy nie narzekała na swój los. Potrafiła stworzyć dom wypełniony cie-
płem i miłością. W wieku 54 lat podjęła pracę zawodową jako portier 
w Spółdzielni Inwalidów, co świadczy o tym, że nigdy nie poddawa-
ła się i mimo upływu lat w jej duszy zawsze kwitła młodość i witalność 
nastolatki. Obecnie Pani Anna jesień swego życia spędza w Domu Se-
niora „Gwarek” w Skrzyszowie, gdzie ma zapewnioną całodobową, 
profesjonalną opiekę oraz doborowe towarzystwo innych seniorek 
i seniorów.

ZS GOŁKOWICEZS SKRZYSZÓWDZIEŃ KOBIET W GODOWIE
10 marca br. w Ośrodku Kultury w Godowie odbył się Dzień Ko-

biet zorganizowany przez miejscowe KGW. W spotkaniu, oprócz 
członkiń, uczestniczyli zaproszeni goście: Mariusz adamczyk – wójt, 
ks.  krzysztof wrodarczyk – proboszcz Godowa, Henryk olejok – 
sołtys wsi oraz tatiana Stopyra – dyrektor Gminnego Centrum Kultu-
ry, Sportu i Turystyki. Po złożeniu życzeń, przy poczęstunku, czas umi-
lał wszystkim zespół Ballada.

Iwona Długi

Spotkanie Pań z okazji ich święta
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D. Welcel wśród przedszkolaków

Dumni filmowcy

Adult+ w czasie koncertu
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Przedszkolaki z M. Zozworek-Dziwoki 

Maciek Kopiec i Wojtek Szyroki
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Marta SoSna z ŁaziSk

Pani Marta Sosna urodziła się 12 marca 1920 roku, więc w ubiegłym 
miesiącu świętowała jubileusz 95. urodzin. Mimo tak zacnego wieku 
cieszy się dobrym zdrowiem i poczuciem humoru. Jubilatka pozostaje 
pod troskliwą opieką najbliższej rodziny, która dodaje jej sił na każdy 
kolejny dzień życia i pomaga przetrwać trudne chwile.
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LOKALNYMI ARTYSTAMI
NOWY PLAC PRZY OK W GOŁKOWICACH

DODATKOWE ZAJĘCIA W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
TABLETY W BIBLIOTECE
KRUCJATA NA WSCHÓD

DZIEŃ JABŁKA W GOŁKOWICACH
GMINNE MISTRZOSTWA SKATERÓW
GDZIE SĄ KWIATY Z TAMTYCH LAT?

PODRÓŻE KSZTAŁCĄ
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KonKuRs RECytAtoRsKi 

PRZECinEK
więcej na str. 7

nAdEsZłA wiosnA
więcej na str. 6

sPotKAniE 
Z PRZEdsiębioRCAMi

więcej na str. 5

bibliotEKA MiEjsCEM sPotKAń
więcej na str. 7

PODRÓŻE KSZTAŁCĄ

W styczniu 2015 roku roku postanowiłem sprawdzić, co tak napraw-
dę czyni Indonezję niesamowitym przeżyciem dla każdego, kto od-
wiedził choćby na chwilę ten azjatycki kraj. Od początku wiedziałem, 
że typowe zwiedzanie polegające na zaliczaniu kilku popularnych 
miejsc turystycznych nie pozwoli mi na bliskie poznanie indonezyj-
skiej kultury. Zdecydowałem się więc na miasto Semarang (Jawa Środ-
kowa) i pracę jako wolontariusz uczący języka angielskiego w gimna-
zjum, gdzie podstawą jest religia islamu. Możliwość wyjazdu na wo-
lontariat znalazłem dzięki AIESEC, studenckiej organizacji, której ce-
lem jest pomoc studentom w wyjeździe na praktyki i wolontariat za-
graniczny na całym świecie. Niedawno wróciłem i chcę podzielić się 
z Czytelnikami swoimi refleksjami. 

Moje codzienne obowiązki

Moja codzienna praca nauczyciela języka angielskiego polegała na 
prowadzeniu interaktywnych gier i zabaw językowych, a także pre-
zentowaniu ciekawostek o Polsce i Gminie Godów. Najcenniejszym 
wynagrodzeniem było codzienne witanie mnie oklaskami i okrzyka-
mi szczęścia,pytania dzieci po każdych zajęciach, czy na pewno jutro 
przyjdę, i ich radość z tego, że dziś znowu będą mogły nauczyć się 
czegoś nowego. Satysfakcja z umożliwienia im tego, co każde dziecko 
w Europie ma zapewnione, była ogromna i przebijała moje wszystkie 
dotychczasowe zawodowe doświadczenia.

każdy koniec podróży to początek czegoś nowego

Indonezja to mozaika różnorodności kultur, religii, stylów życia, któ-
ra dla każdego podróżnika zapewne wyglądała całkowicie inaczej. Za-
chwyca zapierającą dech w piersiach przyrodą, pysznym egzotycznym 
jedzeniem, a także niezwykle otwartymi i przyjaznymi ludźmi. Dziś je-
dyne, czego żałuję to to, że nie zdecydowałem się na dłuższy wyjazd. 
Przygoda z Indonezją zmieniła moje spojrzenie na świat i utwierdziła 
mnie w przekonaniu, że podróże rzeczywiście kształcą. Dzięki zmianie 
codziennej perspektywy wydaje mi się, że nabyłem znacznie więcej 
praktycznych umiejętności, niż mógłbym ich zdobyć na ciekawej prak-
tyce zawodowej w kraju. Marzę o powrocie do Indonezji za kilka lat, ale 
póki co, wiele innych miejsc czeka, żeby je odkryć. 

22 kwietnia o godz. 18:00 w gminnej bibliotece w godowie 
odbędzie się kolejne „Spotkanie ludzi z pasją”, podczas którego będę 
opowiadał o Indonezji i mojej przygodzie. Serdecznie zapraszam.

Rafał Karasek

SUKCES MŁODEJ 
SKRZYSZOWIANKI

nikola pająk z klasy IV B szkoły podstawowej wzięła udział 
w IV  Międzyszkolnym Konkursie „Wykreuj historię”, zorganizowa-
nym przez Szkołę Podstawową w Jejkowicach, i odniosła w nim duży 
sukces. W konkursie o zasięgu międzypowiatowym, w którym wzię-
li udział m.in. uczniowie z Rybnika, Raciborza, Rydułtów, Jejkowic, Ja-
strzębia-Zdroju, Czerwionki-Leszczyn należało wykonać lapbook „Bi-
twa pod Wiedniem” oraz monetę upamiętniającą zwycięstwo Jana 
III Sobieskiego pod Wiedniem. Należy nadmienić, że Nikola wzięła 
udział w obu kategoriach i wśród laureatów była jedną z najmłodszych 
uczestniczek. W kategorii lapbook zajęła III miejsce, a w kategorii mo-
neta zdobyła wyróżnienie.

Iwona Brudny

WIELKANOCNA 
WYSTAWA RĘKODZIEŁA

Jak co roku, Wielkanocna Wystawa Rękodzieła,zorganizowana już 
po raz 9., sprowadziła do Ośrodka Kultury w Gołkowicach prawdzi-
we perełki. Były jajka w różnych odsłonach, wielkanocne zajączki, kur-
ki i baranki, koszyczki, stroiki i wiele różnych drobiazgów na wielka-
nocne prezenty. Dodatkowo było też smacznie, a to za sprawą Kół Go-
spodyń Wiejskich z Gminy Godów, które przygotowały dla odwiedza-
jących pyszne degustacje wielkanocnych tradycyjnych babek (w myśl 
zasady: BABKI PIEKĄ BABKI NA WIALKANOC!), za co składamy im wiel-
kie dzięki.

W sobotę odwiedzających zaskoczył piękny występ zespołu SPO-
KO BABKI ze Skrzyszowa pod dyrekcją danuty Szczypki, a w niedzie-
lę można było zobaczyć,jak pięknie ozdobić jajka. Pokaz Leszka Mły-
narczyka z Pawłowic spotkał się z ogromnym zainteresowaniem od-
wiedzających. 

Jeszcze raz dziękujemy przewodniczącym Kół Gospodyń Wiejskich 
z Gołkowic, Godowa, Łazisk, Podbucza i Skrzyszowa za włączenie się 
w akcję pieczenia babek. Były pyszne!

Judyta Marcol

Nagrodzony lapbook Nikoli 

Promocja Polski i Gminy Godów

Wytwory rękodzielnicze na WWR

Moi uczniowie

Nikola Pająk
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