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NESTORZY NASZEJ GMINY 

MARIA TKOCZ ZE SKRZYSZOWA 
Pani Maria urodzila s\q 17 maja 1925 rol<u, a wi^c w tym roku swi^-

towata jubileusz 90. urodzin. 
Solenizantka, pomimo problemow ze zdrowiem, jest bardzo po-

godn^ osobq, ktora ch^tnie dzieli si^ swoimi wspomnieniami. Pozo-
staje pod troskliwq opiekq rodziny, co dodaje jej s\\a kazdy kolejny 
dzien. 

ELZBIETA BOREK Z GODOWA 
Jubilatka urodzita si^ 28 maja 1925 roku,wi^c niedawno obchodzi-

ta swoje 90. urodziny. Pani Elzbieta, pomimo zacnego wieku, cieszy si^ 
dobrym zdrowiem i humorem. Jej recept^ na dtugowiecznosc i dobrq 
kondycj? jest przede wszystkim radosc z kazdej chwili zycia. 

Z zyczeniami zdrowia i pogody ducha, slodkim upominkiem oraz 
bukietem kwiatow Szanowne Jubilatki odwiedzili przedstawiciele 
wladz samorzadowych Gminy Godow. DIa Seniorek przybycie gosci 
bylo mitym zaskoczeniem, a spotkania byty doskonal^ okazji do wy-
sluchania wspomnien i opowiesci. 

WYCIECZKA DO OLOMUNCA 27 maja GCKSiT zorganizowato wyjazd do dawnej stolicy Moraw, 
pi^knego miasta Olomuhca. Rozlegle olomunieckie Stare Miasto 
jest drugim, po centrum Pragi, najwi^kszym zespotem zabytkowym 
Czech. Program przewidywai indywidualne zwiedzanie; kazdy uczest-
nik z mapkq w r^ce z pewnosciq zobaczyt 35-metrowq kolumn^ Troj-
cy Przenajswi^tszej, w 2000 roku wpisan^ na list^ swiatowego dzie-
dzictwa UNESCO, b^dqc^ symbolem miasta, gotycki ratuszzzegarem 
astronomicznym, katedr? sw. Wactawa ze 100-metrowq wiezq, a spa
cer po labiryncie Starego Miasta byt prawdziw^ przyjemnosci^. Zwie-
dzania byto duzo, pogoda nie rozpieszczata, nogi bolaly, ale wsrod 
uczestnikow nie znalazta si^ ani jedna osoba, ktora zatowala tej wy-
prawy. 

A. Szwarc 

Przed kolumnq Trojcy Przenajswi^tszeJ 

POWIATOWY LIDER 
PRZEDSIEBIORCZOSCI 2014 

W dniu 08.05.br. odbyla si§ uroczysta gala konkursu „Powiatowy Li-
der Przedsi^biorczosci 2014". Z terenu naszej gminy laureatem tego ty-
tulu zostala firma DIG Switata Sp. z o.o. Pawel Switala Anna Switata, 
ul. Dworcowa 53,44-340 Laziska. 

Serdecznie gratulujemy! 
Gala wiehczyta czternast^ juz edycj^ konkursu. Jak co roku Kapitu-

la Konkursu uhonorowala przedsi^biorcow powiatu wodzistawskiego, 
a w szczegolnosci zaangazowanie wtascicieli firm w nieustanny rozwoj 
na rynku, prowadzenie zdrowej konkurencji, wprowadzanie nowator-
skich technologii oraz ich aktywny udziat w zyciu spolecznym. 

Kapituta, skladaj^ca si? z wladz miast oraz gmin powiatu, jak rowniez 
przedstawicieli wodzistawskiego cechu, dokonata wyboru dziewi^ciu 
firm szczegolnie propagujqcych ide? rozwoju przedsi^biorczosci. 

Patronat nad konkursem obj^l Starosta Powiatu Wodzistawskiego, 
a gospodarzem gali byta Gmina Mszana. 

Beata Wala 

A. Switata z przedstawicielami wtadz samorzqdowych 

PRZY3EMNE Z POZYTECZNYM 
Zarz^d KGW w Godowie w 12 maja zorganizowat dIa swoich czton-

kih autokarow^ wycieczk? turystyczno - krajoznawcz^, potqczonq 
z pielgrzymkq, w Beskid Sl^ski. W wyjezdzie udziat wziqt proboszcz 
parafii, ks. Krzysztof Wrodarczyk. Zwiedzanie rozpocz^to na niebie-
skim szlaku od miejscowosci Szczyrk, gdzie Na Gorce znajduje s\q sank-
tuarium Matki Bozej Krolowej Polski. Z historic kosciota i tego cudami 
stynqcego miejsca zapoznatzwiedzajqcych salezjanin, gdyz ksi^za sa-
lezjanie tq swiqtynia si? opiekuj^. W sanktuarium ks. Proboszcz odpra-
wit msz? w intencji pielgrzymow. Nast?pnie wszyscy udali si? przez 
Biaty Krzyz do Wisty, gdzie zwiedzono Zamek Gorny - obiekt wtasci-
wej Rezydencji Prezydenta RP. 

Uczestnicy tej atrakcyjnej wycieczki byli bardzo zadowoleni. 

Iwona Dtugi 

Przed wejsciem do sanktuarium 
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UNIAEUROPEJSKA 
EWUROPEJSKI FUNDUSZ 

SPOtECZNY 

PROJEKT PARTNERSKI Projekt: „Diagnoza potencjatu rozwojowego obszaru funkcjonal-
nego ziokalizowanego wzdtuz autostrady A1 na terenie subregionu 
zachodniego wojewodztwa sl^skiego". 

Projekt jest realizowany przy wspolfinansowaniu ze srodkow Unii 
Europejskiej przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na dzialania 
wspieraj^ce jednostki samorz^du terytorialnego w zakresie planowa-
nia nniejskich obszarow funkcjonalnych" ogtoszonego przez Minister-
stwo Rozwoju Regionalnego. Dziataniami projektowymi maj^cymi na 
celu delimitacj? obszaru w kontekscie powstatej autostrady A1 obj?te 
zostaly samorzqdy ziokalizowane w jej sasiedztwie, tj. nniasta: Rybnik 
(stolica subregionu zachodniego), Zory, Jastrz?bie-Zdr6j, Gmina i Mia
sto Czerwionka-Leszczyny, gminy: Swierklany, Godow, Gorzyce, Msza
na. 

W 2014 r. w ramach projektu opracowany zostat przez Lidera-Urz^d 
Miasta Rybnika dokument okreslaj^cy obszar funkcjonalny dIa catego 
Partnerstwa, ktory okreslit zasi?g jego wptywu i kierunkow rozwoju 
przy uwzgl?dnieniu w szczegolnosci powstania autostrady A1 na tere
nie subregionu zachodniego wojewodztwa sl^skiego. W 2015 r. w ra
mach projektu Gmina Godow opracowaia: 

- dokumentacj? projektowq dIa inwestycji pn. Uzbrojenie terenow 
poprzemystowych wzdtuz autostrady A-1 w gminie Godow, 

- Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Godow, 
- dokumentacj? techniczn^ na budow? sieci drog wewn^trznych 

na terenie poprzemyslowym wzdiuz autostrady A1 w gminie Go
dow. 

tqczna kwota dIa zadah realizowanych przez Gmin? Go
dow wynosi 217 541,70 zt. Kwota dofinansowania dIa Gminy Go
dow: 166.419,40 zt (85% kosztow ogolnych - Unia Europejska), 
29.368,13 zl (budzet pahstwa), 21.754,17 zt (wktad wtasny). 

Aneta Niemiec 
Inspektor ds. pozyskiwonia srodkow pomocowych 

Projekt wspotfinansowany ze srodkow Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. 
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ZAMOWIENIA 
PUBLICZNE 

I 
06 maja 2015 roku oraz 13 maja 2015 roku podpisano umowy na 

termomodernizacj? 3 obiektow uzytecznosci publicznej na terenie 
gminy Godow z wykorzystaniem odnawialnych zrodet energii dIa: 
cz?sc 1. - Zespotu Szkot w Golkowicach, cz?sc 2. - Osrodka Kultury 
w Godowie, cz?sc 3. - Osrodka Kultury w Skrbensku. 

WYKONAWCY: 
• cz^scl. 

Szafron Szendzielorz Projekt - Tomasz Szendzielorz ul. Szewczyka 
43B, 43-215 Studzienice, za cen? 78.720,00 z\o z terminem re-
alizacji do 02.10.2015 r.; 

• cz^sc 2. 
PPUH „VITARO" Wojciech J?drzejczyk, Dziepotc 3, 97-500 Radomsko, 
za cen? 43.050,00 zt brutto z terminem realizacji do 02.10.2015 r.; 

• cz^sc 3. 
Pracownia Projektowa DOMINO s.c. E.J. Kaintoch, B.A. Adamczyk 

INFRASTRUKTURA 
I SRODOWISKO NARODOWA 5TBATECIA SPOJMOSCI 

UNIAEUROPEJSKA 
FUNDUSZ SPOJNOSCI 

PLAN GOSPODARKI 
NISKOEMISYJNEJ 

Gmina Godow od lutego biezqcego roku realizuje zadanie pn. 
„Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dIa Gminy Godow". 
Na realizacj? wyzej wymienionego zadania otrzymano dofinansowa-
nie w ramach konkursu nr 2/POIi$/9.3/2013, w ramach Dziatania 9.3 
Termomodernizacja obiektow uzytecznosci publicznej - plany gospo
darki niskoemisyjnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i $rodo-
wisko 2007-2013. 

W okresie od marca do stycznia 2015 roku firma, ktore realizuje plan 
gospodarki niskoemisyjnej, zrealizowata nast?puj^ce zadania: 

-analiz? dokumentow strategicznych na poziomie wojewodztwa, 
powiatu i gminy, 

-przeprowadzenie szkolenia dIa pracownikow Urz?du odnosnie 
dozatozen planu gospodarki niskoemisyjnej, 

- wykonanie wizyt studialnych na terenie gminy, 
-analiz? danych dotycz^cych zuzycia energii elektrycznej, paliw do 

ogrzewania oraz paliw w transporcie na podstawie danych z Urz?-
du Gminy, 

-opracowanie ankiet dotyczqcych zuzycia paliw, energii elektrycz
nej oraz paliw w transporcie przez gospodarstwa domowe i pod-
mioty gospodarcze, 

-opracowanie cz?sci wst?pnej planu. 

Plan gospodarki niskoemisyjnej to strategiczny dokument, ktory -
po jego opracowaniu i przyj?ciu uchwat^ Rady Gminy - b?dzie zwi?k-
szat mozliwosc pozyskania dofinansowania inwestycji i mi?kkich dzia-
tah w latach 2014-2020 m.in. ze srodkow Unii Europejskiej. 

W ramalch opracowywanego planu stworzona zostanie baza da
nych zawierajqca wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje 
pozwalajqce na ocen? gospodarki energi^ w gminie oraz inwentaryza-
cj? gazow cieplarnianych, ponadto przeprowadzone zostan^ szkole
nia dotycz^ce wdrazania i monitorowania planu oraz dziatania promu-
jqce tworzenie planu. Opracowane zostanq rowniez elementy zatozeh 
do planu zaopatrzenia w ciepto, energi? elektryczn^ i gaz oraz prze-
prowadzona zostanie strategiczna ocena oddziatywania na srodowi-
sko (gdy b?dzie wymagana). 

Kamil Gqsior 
Referat Funduszy Zewn^trznych 

iZamowieh Publicznych 

Projekt wspotfinansowany przez Uni? Europejsk^ ze srodkow Fun-
duszu Spojnosci w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko. 

INFRASTRUKTURA 
I SRODOWISKO i.'OJNOSCI 

UNIAEUROPEJSKA 
FUNDUSZ SPOJNOSCI 

ul. Mendego 12, 44-300 Wodzistaw $1. za cen? 39.360,00 z* brutto 
z terminem realizacji do 31.10.2015 r. 

II 
20 maja 2015 roku podpisano umow? na budow? sali gimnastycz-

nej z oddziatami przedszkolnymi - dokonczenie robot z Przedsi?bior-
stwem Budowlanym Kompleks Krzysztof Kroliczek i Wspolnicy Sp. J., 
ul. ks. Kardynata Stefana Wyszyhskiego 18A, 44-338 Jastrz?bie-Zdr6j, 
za cen? 1.365.286,01 zt brutto z terminem realizacji do 12.07.2015 r. 

Barbara Banko 
Referat Funduszy Zewn^trznych 

iZamowieri Publicznych 
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KAPITAt LUDZKI 
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UNIAEUROPEJSKA 
EWUROPEJSKI FUNDUSZ 

SPOtECZNY 

Uczestnicy warsztat6w w humanitarium 
W maju 2015 roku w szkotach podstawowych zakohczyt si? projekt 

„Przygoda z edukacji". Uczestniczyto w nim 346 uczniow z klas l-VI. 
Podczas jego realizacji zapewniono uczniom szereg warsztatow rozwi-
jaj^cych kluczowe kompetencje matematyczno-przyrodnicze, nauko-
wo-techniczne, postugiwania si? j?zykiem ojczystym i obcym, ekspre-
sji kulturalnej i historycznej w formie zaj?c przyrodniczych i spotecz-
no-obywatelskich. W zaj?ciach z ksztatcenia kompetencji kluczowych 
uczestniczyto 249 uczniow. Uczniowie poznali tam zjawiska przyrod-
nicze, zapoznali si? z historic naszego regionu, sWadali modele, po
znali rozne techniki tanca oraz tajniki aktorstwa. Z kolei podczas za-
j?c pedagogiczno - psychologicznych uczniowie rozwijali umiej?tno-
sci porozumiewania si?, komunikowania oraz poczucia przynalezno-
sci do grupy. Natomiast w trakcie zaj?c dydaktyczno-wyrownawczych 
nabyli umiej?tnosci, ktore przyczyni^ si? do osiqgania przez nich suk-
cesow szkolnych. W ramach projektu uczniowie nie tyiko nabyli teo-
retyczn^ wiedz?, ale rowniez zdobyli umiej?tnosci praktyczne z wy
korzystaniem zakupionego w ramach projektu sprz?tu. Prowadz^cy 
wszelkiego typu zaj?cia nauczyciele i pedagodzy mieli zapewnio-
neroznorodne pomoce dydaktyczne odpowiednie do stworzonych 
przez nich programow. Co nalezy podkreslic, wszystkie szkoly zostaly 
wyposazone w materiaty, pomoce i sprz?t multimedialny. 

Na zakohczenie projektu dIa uczniow, ktorzy byli najbardziej ak-
tywni na zaj?ciach, przewidziano wycieczki. Pierwsza wycieczka od-
byta si? 18 marca do Wroctawia. We Wroctawiu uczniowie najpierw 
zwiedzali ZOO, gdzie mogli podziwiac liczne akwaria, zbiorniki wod-
ne oraz baseny,a w nich m.in. raf? koralowq Morza Czerwonego, hipo-
potamy oraz ryby slodkowodne. Dodatkow^ atrakcj^ byly pokazy kar-
mienia zwierzqt. Kolejnym etapem wycieczki byly warsztaty zaj?ciowe 
w Ogrodach Doswiadczeh - Humanitarium. W laboratorium ucznio
wie wytworzyli wlasne mydelka, ktore pozniej zabrali do domu. Dru-
g^ wycieczk? zorganizowano do JuraParku w Krasiejowie,miejsca pel-
nego niespodzianek. Odkryte tam zioza skamienialosci triasowych 
plazow i gadow nalez^ do najbogatszych w Europie. Zwiedzanie Ju-

Uczestnicy konkursu z projektu „Dobra szkola - lepsza przysztosc" 

raParku rozpocz?lo si? od prehistorycznego oceanarium, gdzie moz-
na bylo zobaczyc olbrzymie ryby i stwory morskie w formie filmow 
3D. Potem tunel czasu (tu znowu 3D) przeniosi uczniow do okresu po
wstania ukladu slonecznego, Ziemi i zycia na planecie. Jedn^ z atrak-
cji byla mozliwosc pieczenia kielbasek nad ogniskiem oraz korzystanie 
z placu zabaw, placu rozrywki z karuzelami oraz kina 5D. W Krasiejowie 
uczniowie odwiedzili rowniez Park Nauki i Ewolucji Czlowieka, gdzie 
przy pomocy wirtualnego przewodnika zostali przeniesieni w czasy 
prehistoryczne. Natomiast 9 maja uczniowie uczestniczyli w wyciecz-
ce do Krakowa. Tam ze wzgorza wawelskiego podziwiali panoram? 
Krakowa, po czym wraz z przewodnikiem wybrali si? do Fabryki Cu-
kierkow CiuCiu, gdzie poznali r?czny sposob ich wytwarzania . Kaz
dy z uczniow otrzymal w prezencie paczuszk? cukierkow. Po wizycie 
w fabryce uczniowie wybrali si? na spektaki teatralny do Teatru Gro-
teska, gdzie wystawiano „Kota w butach". We wszystkich wycieczkach 
l^cznie uczestniczylo 264 uczniow. Wycieczki pozwolily na sp?dzenie 
czasu wolnego w sposob aktywny oraz pozwolily na zdobycie wiedzy. 

Projekt realizowany byl w ramach Programu Operacyjnego Kapi-
tal Ludzki, Priorytet IX „Rozw6j wyksztalcenia i kompetencji w regio-
nie", Dzialanie 9.1 „Wyr6wnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 
wysokiej jakosci usiug edukacyjnych swiadczonych w systemie oswia-
ty", Poddzialanie 9.1.2 „Wyr6wnywanie szans edukacyjnych uczniow 
z grup o utrudnionym dost?pie do edukacji oraz zmniejszanie roznic 
w jakosci usIug edukacyjnych". 

Kamil Gqsior 
Referat Funduszy Zewnqtrznych 

iZamowien Publicznych 

Projekt wspolfinansowany ze srodkow Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Spolecznego. 
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NARODOWA STRATECIA 5P6jN05CI 
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SPOtECZNY 

MAJOWKA „KALINY" Maj rozpoczyna okres spotkah na swiezym powietrzu, a ze z K?py 
taziskiej rozci^ga si? widok na Beskidy, zespol postanowil pojechac 
w gory. Jednodniowa wycieczka zostala podzielona na dwie cz?sci. Naj
pierw cala grupa wyjechala na Skrzyczne, gdzie podziwiala pi?kne wi-
doki, m.in. na otaczajqce gory i skqpan^ w slohcu Kotlin? Zywieckq. Jed-
ni uczestnicy spacerowali, inni siedzieli na tarasie przy schronisku. Dru-
ga cz?sc wypadu to wyjazd do sanktuarium Matki Bozej Krolowej Pol-
ski w Szczyrku (zwanego tez sanktuarium MB Szczyrkowskiej „Na Gorce") 
i tam pi?kne przezycia duchowe: uczestnictwo we Mszy sw., na ktorej ze
spol zaspiewal pi?kne piesni maryjne, udzial w nabozehstwie majowym. 

Pelna pozytywnej energii, przy zachodz^cym slohcu i unoszqcym 
si? w powietrzu zapachu kwiatow, cala grupa szcz?sliwie wrocila do 
domu. 

Danuta Gajdosz Na tarasie widokowym w Szczyrku 
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DOBRA SZKOtA 
- LEPSZA PRZYSZtOSC W14dniu nnaja 2015 roku w Osrodku Kultury wGolkowicach odbyta 

si? konferencja podsumowuj^ca projekt „Dobra szkola - lepsza przy-
szlosc". Na spotkanie zostali zaproszeni rodzice oraz uczniowie klas IN 
szkol gimnazjalnych. Podczas konferencji koordynator projektu pod-
sumowal jego realizacj? w placowkach oswiatowych. t^cznie w pro-
jekcie uczestniczylo 224 uczniow, przeprowadzono 1 220 godzin zaj?c 
edukacyjnych. W ramach projektu przewidziano realizacj? zaj^c z do-
radztwa zawodowego, ktore obejmowaly: spotkania z doradcq zawo-
dowym, zaj?cia z podstaw przedsi?biorczosci, zaj?cia j?zykowe oraz 
zaj?cia przyblizajqce tematyk? rynku pracy. Uczniowie uczestniczq-
cy w zaj?ciach z doradztwa zawodowego mogli wzi^c udzial w kon-
kursie na najlepsza sciezk? kariery. Do konkursu zglosilo si? 13 osob. 
W sklad komisji wchodzili: Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Po-
lityki Spolecznej Katarzyna Kubica, Prezes Izy Gospodarczej w Wo-
dzislawiu $lqskim Krzysztof Dybiec oraz Kierownik $wietlicy Profilak-
tyczno-Wychowawczej w Krostoszowicach Adriana Spandel. Laure
atem konkursu zostal Kamil Grabczyhski, drugie miejsce zaj?la Alek-
sandra Sikora, a trzecie - Angellka Klapuch. Nagrody w postaci apa-
ratu fotograficznego, odtwarzacza DVD oraz odtwarzacza mp3 pod
czas konferencji wr?czyl wojt Mariusz Adamczyk. W ramach projek
tu uczniowie odwiedzili lokalne przedsi?biorstwa, tj. Grup? FIBRA Sp. 
z O.O., FPHU Euroclas, Neptun Sp. z o.o., Capek Sp. z o.o. oraz Zaklad 
Masarski - Beata Opila. Celem wyjazdow bylo przekazanie mlodzie-
zy naszych gimnazjow przez doswiadczonych przedsi?biorc6w, pro-
wadz^cych od lat wlasn^ dzialalnosc gospodarcz^, podstawowych in-
formacji na temat zakladania i prowadzenia dzialalnosci gospo'^arczej. 
Poprzez spotkania z nimi nasi gimnazjalisci przygotowuj^ si? do pel-
nienia przyszlych rol spolecznych, przede wszystkim roll przedsi?bior-
cy i podatnika. 

Podczas konferencji podsumowujqcej dIa rodzicow i uczniow swo
je prezentacje przedstawili: Krzysztof Dybiec - prezes IG w Wodzisla-
wiu ^l^skim, ktory przyblizyl lokalny rynek pracy z punktu widzenia 
przedsi?biorc6w; Dorota Gabrowska - przedstawicielka Cechu Rze-
mieslnikow i Innych Przedsi?biorc6w, ktora zrelacjonowala stan szkol-
nictwa zawodowego w powiecie wodzislawkim oraz Edyta Glenc -
Naczelnik Wydzialu Edukacji Starostwa Powiatowego w Wodzislawiu 
$laskim, ktora zaprezentowala ofert? szkol ponadgimnazjalnych dIa 
uczniow. E. Glenc zaprezentowala rowniez ofert? dIa doroslych, ktorq 
przygotowalo wodzislawskie Centrum Ksztalcenia Ustawicznego. Za-
proszonym gosciom dzi?kuj? za przedstawione prezentacje. Wszyst
kim przedsi?biorcom, ktorzy przyj?li uczniow, dzi?kujemy za wlqcze-
nie si? w realizacj? dzialari edukacyjnych naszych szkol w zakresie 
edukacji ekonomicznej i przedsi?biorczosci. 

Projekt realizowany byl w ramach Programu Operacyjnego Kapi-
tal Ludzki, Priorytet IX „Rozw6j wyksztalcenia i kompetencji w regio-
nie", Dzialanie 9.1 „Wyr6wnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 
wysokiej jakosci usIug edukacyjnych swiadczonych w systemie oswia-
ty", Poddzialanie 9.1.2 „Wyr6wnywanie szans edukacyjnych uczniow 
z grup o utrudnionym dost?pie do edukacji oraz zmniejszanie roznic 
w jakosci ustug edukacyjnych". 

Kamil Gqsior 
Referat Funduszy Zewnqtrznych 

IZamowieh Publicznych 

Projekt wspolfinansowany ze srodkow Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Spolecznego. 
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MUZYCZNY KONCERT 
DYPLOMOWY 

30 kwietnia w sali koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Szy-
manowskiego w Katowicach zabrzmial dyplomowy koncert Krzysz-
tofa Chmiela - mieszkahca Golkowic, studenta II roku studiow magi-
sterskich AM na kierunku jazz i muzyka estradowa, specjalnosc: kom-
pozycja i aranzacja katowickiego Instytutu Jazzu i Muzyki Rozrywko-
wej w klasie ada dra hab. Jacka Glenca. 

Koncert z ogromnym wdzi?kiem poprowadzili i z nie mniejszym ta-
lentem zagrali studenci tejze uczeini stanowi^cy sklad wyst?puj^cych 
tego wieczoru: kwartetu smyczkowego, kwintetu d?tego drewniane-
go, Big-bandu Instytutu Jazzu oraz Jazzowej Orkiestry Symfonicznej. 

Wyst^plli rowniez znakomici wokalisci - Gabriela Machej i Mar-
cln Gruba. 

Podczas recitalu muzycy pod batutq dyplomanta wykonali stan-
dardy jazzowe, m.in. „Times Lie" Chicka Core! czy „Orange Colored 
Sky" (M. DeLugg i W. Stein), a takze kompozycje filmowe, takie jak „For-
rest Gump", „Moon River", „Polskie drogi". 

Co jednak najwazniejsze, wykonane zostaly utwory skomponowa-
ne przez bohatera wieczoru. Kwartet smyczkowy zagrat: „Moderato 
rurale", „Allegro a qualcuno place caldo", „Adagio nostalgico" i „Pre-
sto spaventosamente". Big-band - „lt's Just the Beginning", a Orkiestra 
Symfoniczna - „Esther Suite". 

Dzi?ki talentowi Krzysztofa Chmiela usiyszelismy pi?kne, rozno-
rodne brzmienia. Urzeczeni gratulujemy absolwentowi akademii 
tworczych mocy i zyczymy sukcesow w zmaganiach z muzyczn^ ma
teria. 

Watro nadmienic, ze dyplomantowi Krzysztofowi, ur. 19 marca 
1988 roku w Wodzislawiu $1., muzyka towarzyszy od najmlodszych lat. 
Pierwsze lekcje gry na fortepianie zaczql pobierac juz w wieku 4 lat 
u nauczycieiki muzyki, Elzbiety Szjtauer. W 1999 r. rozpocz^l edu-
kacj? w Panstwowej Szkole Muzycznej w Jastrz?biu-Zdroju, ucz^c si? 
gry na klarnecie u prof. Henryka Kierskiego, mgr. Marka Laszcza-
ka, mgr. Czestawa Kasperka, zostaj^c absolwentem tej szkoly w roku 
2008. 

Jako kompozytor, aranzer i dyrygent bral udzial w projektach 
wspolnie z Filharmoniq $lqsk^. Aranzowal utwory na zlecenie Teatru 
Rozrywki w Chorzowie, Teatru Muzycznego w Gliwicach, a takze in
nych instytucji prywatnych. Poza tq dzialalnosciq sluzy Kosciolowi, od 
11. roku zycia spiewaj^c w chorze Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
w Jastrz?biu-Zdroju. 

Z Jadwigq Ruckq wspolprowadzi tez Mi?dzyparafialny Zespol Mlo-
dziezowy, ktory zdobyt juz rozglos, wyst?puj^c na wielu uroczysto-
sciach i imprezach organizowanych przez Kosciol na terenie ^Iqska, 
a takze poza nim. 

Agata Marcinkowska 

Koncert w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia 



Uroczystosc poswi^cenia nowego wozu 

9 maja w remizie OSP w taziskach rozpocz?ty si? glowne obcho-
dy zwiqzane z Dniem Strazaka. W tym dniu jednostka swi?towala po-
dwojnie, gdyz w trakcie obchodow zostal poswi?cony nowy woz bojo-
wy, ktoryzostalzakupionyw ramach projektu „Bezpieczna granica".Ob-
chody rozpocz?ly si? zbiork^ za remizq, a nast?pnie zaproszeni goscie 
oraz czlonkowie i sympatycy laziskiej jednostki w asyscie orkiestry d?-
tej pod batut^ dh. Ryszarda Wachtarczyka przemaszerowali do ko-
sciola na uroczystq Msz? sw., ktor^ odprawil ks. proboszcz Marian Krzy-
zowski. Po jej zakohczeniu udano si? w rejon remizy strazackiej, gdzie 
po ziozeniu meldunku przez naczelnika jednostki dh. Edwarda Szotu-
ch§ komendantowi miejskiemu Panstwowej Strazy Pozarnej w Jastrz?-
biu-Zdroju st. bryg. Edwardowi Debernemu oraz wci^gni?ciu flagi pan
stwowej, rozpocz?ly si? glowne uroczystosci. Po przywitaniu przez pre-
zesa OSP w taziskach dh. Zbigniewa Klimka zebranych, ks. Marian Krzy-
zowski dokonat uroczystego poswi?cenia nowego wozu strazackiego. 

W dalszej cz?sci obchodow zostaly wr?czone medale, pami^tkowe 
odznakioraz odznaki MDP dIa czlonkow MIodziezowej Druzyny Pozar-
niczej w taziskach. Po okolicznosciowych wystqpieniach zaproszonych 
gosci oraz ztozeniu meldunku o zakohczeniu uroczystosci rozpocz?to 
wspolne biesiadowanie przy strazackiej grochowce. 

Jozef Sobkowicz 

FAMILUO PODROZUJE 
Ten lubiqcy podroze zespol udal si? na kolejnq wycieczk?, tym ra-

zem do Mosznej. Tamtejszy zamek, w latach 1866-1945 nalezqcy do 
rodziny Tiele-Wincklerow, potentatow przemyslowych, slyniez bajko-
wej architektury, ktor^ zawdzi?cza kolejnym etapom rozbudowy roz-
lozonej na stulecia orazfantazji i rozmachowi budowniczych. Najstar-
sza, srodkowa cz?sc, zostala po pozarze w roku 1896 odbudowana, 
do roku 1900 powstala najbardziej okazala cz?sc wschodnia, a w la
tach 1912-1914 dobudowano skrzydio zachodnie. W latach 1911-1912 
gosciem Franza Huberta hr. Tiele-Wincklera bylsam cesarz Wilhelm II, 
ktory bral udzial w polowaniach urz^dzanych przez hrabiego. 

Dzi?ki fantazji Franza zamek ma 365 pomieszczeii, ok. 8 tys. m^po-
wierzchni i 99 wiez i wiezyczek, z ktorych slynie. Do zamku przyle-
ga odrestaurowana oranzeria, a wokol roztacza si? kompleks parko-
wy z cennym drzewostanem (trzystuletnie okazy d?b6w) oraz rzad-
kimi skupiskami rododendronow, ponadstuletnich azalii czy szeroko-
listnych lip. Caly zespol palacowo-parkowy zajmuje ponad 200 ha po-
wierzchni. Zabytkowe wn?trza zamku zwiedzaj^ tlumy turystow, dIa 
ktorych wizyta w nim jest niezapomnianym przezyciem. 

Obiekt dysponuje tez zapleczem hotelowo-restauracyjnym, z kto-
rego zwiedzaj^cy ch?tnie korzystajq. Szacuje si?, ze do Mosznej przy-
bywa rocznie ok. 120 tys. turystow, co swiadczy o wyjqtkowosci tego 
miejsca. Potwierdzajq to tez uczestnicy wycieczki, czyli skrzyszowska 
Familijo, ktora sklada podzi?kowania swojej szefowej Urszuli Santa-
rius za to, ze taki wypad wymyslila i zrealizowala. 

B.O. 

JESTESMYNR5(n7) 

NIE TYLKO 0 LITERATURZE... 

Rozmowa nie tyIko o literaturze 

W ramach Tygodnia Bibliotek 14 maja Gminna Biblioteka Publiczna 1 
w Godowie zaprosila uczniow na spotkanie autorskie z mistrzyni^ slo-
wa,autork^ popularnych ksi^zek dIa miodziezy - Ewq Nowak. Gim
nazjalisci wczesniej nie tyIko przeczytali ksi^zki pani Ewy, ale rowniez 
przygotowali pytania, ktore chcieli zadac pisarce. Zywiolowosc, wielka 
energia i ogromne poczucie humoru Pisarki towarzyszyly od samego 
pocz^tku spotkaniu, ktore dodatkowo okazalo si? nie tyIko opowie
sci^ o tworcy i literaturze, ale i niecodziennq lekcjq zycia. 

A oto CO z pewnosci^ zostanie przez wszystkich uczestnikow zapa-
mi?tane: 

- kazdy ma takiego samego lenia w sobie, cala sztuka w tym, by 
nauczyc si? go kontrolowac; nawet pisarz musi codziennie mobi-
lizowac si? do pisania; 

- systematycznosc prowadzi do sukcesu, a slabosci, wady to row
niez nasze zaiety, jesli spojrzy si? na nie z wlasciwej strony; 

- lepiej bye w jednej rzeczy najlepszym, niz w kilku tyIko dobrym; 
- czasem trzeba kogos „przycisn^c", by wydobyc z niego jak naj-

wi?cej; do tego przydaje si? zarowno „brat-sadysta", jak i ktos, 
kto od nas duzo wymaga; zamiast wi?c narzekac, lepiej cieszyc 
si?, ze ktos taki jest obok, bo moze stac si? on zarowno impulsem 
do dzialania,jak i... tematem literackim. 

Uczestnicy spotkania pytali rowniez o zrodia inspiracji, gdzie szu-
kac tematow do powiesci, jak wygl^da proces powstawania ksiqzki. j 
MIodziez z zaskoczeniem dowiedziala si?, ze ksiqzka, kiedy powstaje I 
w glowie, ma tyIko poczqtek, a jej autor nie ma poj?cia, jaki b?dzie ci^g 
dalszy. Co wi?cej - bohaterowie zyj^ wlasnym zyciem i cz?sto pisarz 
ma wieiki problem, by zmienic ich zachowanie. Recepta na brak ch?-
ci do czytania? Nalezy sprobowac wyszukac w ksiqzce 4 tematy, kto
re zawsze si? pojawiaj^: milosc dwoch osob, milosc trzech osob, walka 
o wladz? oraz motyw podrozy. Wtedy z pewnosci^ nawet narzucona 
lektura stanie si? przyjemniejsza. 

Spotkanie zakohczylo si? rozdawaniem autografow oraz wspolny-
mi zdj?ciami. Pozniej petni entuzjazmu miodzi czytelnicy z rumiehca-
mi na twarzach zagl?bili si? w lekturze ksi^zek Ewy Nowak... 

Mirella Markowska 

Familijo w Mosznej 
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TYDZIEN BIBLIOTEK 

Uczniowie z Godowa 

Za nami Ogolnopolski Tydzieh Bibliotek, ktory w tym roku prze-
biegat pod hastem Wybieram bibliotel<^. Z tej okazji Gminna Biblioteka 
Publiczna wraz z filiami przygotowata dIa mieszkahcow szereg atrak-
cji. Dzieci i dorosli wykazali si? wiedzq, bior^c udziat w kwizach biblio-
tecznych. Na warsztatach tworczosci uczestniczki wykonaty unikato-
we zaktadki do ksiqzek pod okiem instruktorki Moniki Bres. 

Najmtodsi czytelnicy - 3- i 4- letni, podczas zaj?c z cyklu Waznesprawy 
naszych pociech, za sprawq magicznego teatrzyku o Groszkach przenie-
sli si? do Ksiqzkolandii. DIa dzieci szkolnych zorganizowano niecodzien-
ne lekcje biblioteczne. Uczniowie z klas IA i IB Zespotu Szkot w Gotko-
wicach zmierzyli si? ze znanymi basniami, rozwi^zuj^c zadania i zagad-
ki po to, aby odczarowac wrozk?. Swoj pierwszy niepowtarzalny ksi^z-
kowy teatrzyk pt. Nocqwbibliotece, z mysl^ o mtodszych kolegach, stwo-
rzyli uczniowie z klas IV, V i VI Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Godo
wie. Inspiracji do wymyslenia, a nast?pnie zilustrowania, na specjalnych 
planszach, opowiadania o tym, co dzieje si? noc^ w bibliotece, byt te
atrzyk kamishibai. Kilka dni pozniej w uroczystej prezentacji uczestniczy-
ty klasy IA i IB, ktorym bardzo spodobata si? magiczna ksi^zka. 

Wielk^ gratk^ dIa mtodziezy gimnazjalnej z Gotkowic i Skrzyszo-
wa byto spotkanie z Ew^ Nowak, polsk^ pisarkq, ktorej ksi^zki cechu-

Uczniowie ze Skrbehska po przedstawieniu Groszkow 

je humor, intelektualna gt?bia oraz ponadczasowe tematy bliskie mto-
dym czytelnikom. W sposob niezwykle zabawny autorka nakreslita hi-
stori? swojego tworczego zycia oraz zdradzita, sk^d czerpie pomysty 
na powiesci. Przysztym pisarzom udzielita rowniez kilku bezcennych 
rad, m.in. lie czasu dziennie nalezy poswi?cic na pisanie. 

Najwi?kszi atrakcj^ dIa uczniow z miejscowego Zespotu Szkot, kto
rzy uczestniczyli w spotkaniu w filii bibliotecznej w Skrzyszowie, oka-
zaty si? iPady Apple Air. GBP w Godowie wygrata tablety, przyst?pujic 
doogolnopolskiego konkursu pn.„Tablety wTwojej bibliotece" zorga-
nizowanego przez Fundacj? Rozwoju Spoteczehstwa Informacyjnego. 
Podczas zaj?(: mtodziez poznata wybrane aplikacje wspieraj^ce edu-
kacj?, relaksacj?, tworzenie grafiki i multimediow oraz polskoj?zyczni 
ksi^zk? multimedialny wydany przez Fundacj? Festina Lente pt. O sto
le, ktory uciekt do lasu. 

Filie w Skrbensku i Krostoszowicach goscity dzieci przedszkolne 
oraz uczniow mtodszych klas, dIa ktorych przygotowano przedstawie-
nie pt. Groszki. Na pamiytk? zaj?c dzieci wykonaty kolorowe zaktad
ki do ksiqzek. 

Adriana Piwohska iAnna Polnik 

ZSP GODOW? 
CZEKOLADOWA 
MATEMATYKA Od lat czekolada gosci na lekcjach matematyki, jednak niecodzien-

ne zaj?cia, podczas ktorych uczniowie w praktyczny sposob zapozna
li si? z utamkami, majyc do dyspozycji czekolad?, odbyty si? w klasie 
IV. Czekoladowe szalehstwo zacz?to si? juz od samego rana, kiedy to 
dzi?ki uprzejmosci i zaangazowaniu jednego z rodzicow - Doroty 
Welcel - w ramach warsztatow artystycznych prowadzonych w kla
sie IV, uczniowie sprobowali wspolnymi sitami ugotowac czekolad?. 
Kiedy wszystkie sktadniki zostaty przygotowane, przepisy na tablicy 
zapisane, mozna byto zaczqc gotowanie. Dzieci z wielkim zaintereso-
waniem sledzity poszczegolne etapy tworzenia „klasowej" czekolady, 
ktora zostata nast?pnie podzielona na utamki i z zachwytem zjedzona. 
Pani Dorota zaoferowata uczniom jeszcze inne stodkosci, takie jak: ry-
zowe szyszki, wafeiki czekoladowe oraz owsiane ciasteczka. 

Jednym stowem - lekcje matematyki, choc czasami trudne, mogy 
bye ciekawe. Uczniow interesuje „kr6lowa nauk" i ch?tnie uczestniczq 
w dodatkowych zaj?ciach organizowanych w szkole, czego efektem 
jest ich udziat w konkursach matematycznych. W tym roku szkolnym 
tytut laureata II Powiatowego Konkursu z Matematyki dIa Szkot Pod
stawowych pod patronatem Starosty Powiatu Wodzistawskiego, Bur-
mistrza Miasta Ryduttowy i Powiatowego Osrodka Doskonalenia Na-
uczycieli w Wodzistawiu ^lyskim zdobyt uczeh klasy VI - Michat Krzy-
zok, finalist^ Mi?dzynarodowego Konkursu Pangea zostat Patryk Ko-
minek z klasy VI, a wyroznienie w Mi?dzynarodowym Konkursie Ma-
tematycznym „Kangur 2015" zdobyli Patryk Kominek oraz uczennica 
klasy IV - Paulina Herman. Gratulujemy! 

Mirela Prochasek 

Prezentacja czekoladowych utamkow 

EMERYCI NA MAJOWCE 
W tym roku 27 maja 100-osobowa grupa emerytow ze Skrzyszo-

wa pojechata na majowk? do Brennej, aby uraczyc si? zdrowym gor-
skim powietrzem. Miejscem docelowym okazata si? restauracja „Skal-
ny Dworek". Tam uczestnicy zjedii smaczny obiad, a po nim udali si? 
do koliby - pomieszczenia za budynkiem gtownym, gdzie wypili kaw? 
i spokojnie pobiesiadowali. Po positku znaczna cz?sc grupy poszta na 
spacer po Brennej, gdzie kazdy znalazt cos dIa siebie, a inni wybrali si? 
w gory. O godz. 19.00 wszyscy pozegnali si? z goscinny Brenny i udali 
w drog? powrotny do Skrzyszowa. 

B.O. 
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DNI PATRONA Biato-czerwone barwy, odswi?tny wystroj, gazetka tematyczna, 
tarcze ze szkicem spitfire'a - wymowne znaki, ze Gimnazjum w Gol
kowicach swi?tuje Dni Patrona. W tym roku trwaty od 18 do 22 maja. 

^wi?to to propaguje znajomosc najwazniejszych faktow z zycia 
por. pil. Franciszka Surmy, przypomina o wartosciach patriotycznych, 
a takze promuje je wsrod mtodziezy. 

Obchody rozpocz?ly si? od uroczystego apelu, w trakcie ktorego 
uczniowie ztozyli kwiaty pod tablicy pamiytkowy i wystawili wart?. 
W ciygu tego tygodnia gotkowicky placowk? odwiedzito wielu znako-
mitych gosci. 

18 maja swojy obecnosciy zaszczycit nas komandos, zolnierz sit 
specjalnych, Tomasz Bahczyk. Spotkanie byto okazjy, by zobaczyc, 
czym zajmujy si? spadochroniarze. Uczniowie mogli obejrzec sprz?t 
i wyposazenie zotnierza sit specjalnych. Mtodziez zainteresowata tak
ze grupa rekonstrukcyjna dziatajyca w Wodzistawiu $1. pod nazwy Task 
Force 6, ktorej T. Bahczyk jest zatozycielem i dowodcy. 

19 maja gimnazjalisci przywitali pilota, kapitana Polskich Linii Lot-
niczych LOT, Wiestawa Dziub^. Gosc przyblizyl prac? pilota, jej wady 
i zaiety. Opowiedzial o swoich podrozach po swiecie i o przezyciach 
zwiyzanych z porwaniem samolotu, ktory pilotowat. Zaprosit takze 
stuchaczy do rybnickiego aeroklubu, w ktorym aktualnie rozwija swo
je pasje. 

22 maja w szkole goscil modelarz z Golkowic, Piotr Moczata - wi-
cemistrz swiata i mistrz Europy, ktory blisko pot wieku pasjonuje si? 
modelami samolotow. Zaprezentowal miodziezy nowoczesny model 

Gosc P. Moczata w czasie prezentacji 

szybowcowy, a takze, b?dycy kultowym samoiotem kazdego modela-
rza, „Wicherek". 

Nie obylo si? takze bez konkursow. 20 maja uczniowie zmierzyli si? 
m.in. z interpretacjy wierszy o lotnikach, testem sprawdzajycym wie
dz? o F. Surmie, matematycznymi spiralami i funkcjami, podniebnymi 
pejzazami oraz udowodnili, ze sy miodzi i sprawni jak Franek. 

Tegoroczne Dni Patrona uptyn?ly w milej, podniebnej atmosferze 
i dostarczyty wielu niezapomnianych wrazeh. 

Izabela Zozworek 

RODZICE 

Klasa z dziennikarkq Ann^ Burdq-Szostek 

W kwietniu i maju uczniowie klasy IIA wraz z wychowawczyniy Ew^ 
Chmiei goscili rodzicow, ktorzy opowiadali o swoim wykonywanym 
zawodzie. Wszystkie wizyty byly wielkim przezyciem dIa uczniow i dIa 
gosci. Dzieci z wielkim zainteresowaniem sluchaty opowiadah, wiele 
si? nauczyly oraz byly bezposrednio zaangazowane w wykonanie wie
lu czynnosci. 

Pierwszym gosciem byta dziennikarka „Nowin Wodzistawskich", 
Anna Burda-Szostek, mama Magdaleny. Ciekawie poopowiada-
la o swojej pracy zwiyzanej z przeprowadzaniem wywiadow, pracy 
w terenie oraz przyblizyla prac? samej redakcji. Przeczytata takze frag-
menty swoich artykulow. 

Kolejny gosc to Agnieszka Wolak, mama Anety, pracujyca jako 
piel?gniarka na oddziale noworodkow w Wodzislawiu $lyskim. Przy-
szla w swoim stroju stuzbowym i przedstawita wiele przyborow i srod
kow medycznych, ktorymi si? postuguje. Na lake pokazala piel?gna-
cj? noworodka i opowiedziala o opiece nad nim, a dzieci mogly same 
ubrac lalk? i zaiozyc jej pampersa. 

Nast?pna wizyta tez byla zwiyzana ze stuzby zdrowia. Mama Oliwii, 
Anna Kowalska, jest ratownikiem medycznym i pracuje w karetce po-
gotowia. W stroju ratownika opowiadala o swojej pracy. Zrobila po-

- GOSCMI 

Wskazowki do piel^gnacji noworodka 

kaz udzielania pierwszej pomocy, a uczniowie mogli wykonywac ma-
saz serca na fantomie. Na roznych przyrzydach pokazala, jak wykonu-
je si? podstawowe badania. 

Klas? odwiedzit tez tata Anety, Pawet Wolak, ktory pracuje w fa
bryce przypraw Prymat w Jastrz?biu- Zdroju. Pokazal stroj roboczy 
i opowiedzial o zasadach higieny produkcji. Przedstawit caly gam? 
produktow, mowil jak pakuje si? przyprawy i produkuje rozne mie-
szanki. Dzieci po zapachu i wyglydzie rozpoznawaty rozne przyprawy. 
Wszyscy otrzymali do domu paczuszki z przyprawami. 

Ostatnim gosciem byta mama Magdy, Weronlka Muslot, ktora jest 
fryzjerky. Ciekawie opowiedziala o budowie wlosa, potrzebie utrzy-
mania czystosci glowy, pokazala sprz?ty i kosmetyki, ktorymi si? po
stuguje. Wszystkim chlopcom zrobila modne fryzury na zelu, a dziew-
czynkom upi?ta przepi?kne koki i warkocze. 

Zaj?cia na dIugo zostany w pami?ci uczniow. Wszyscy bardzo si? 
cieszymy, ze rodzice tak ch?tnie przybyli do klasy, poswi?cili cen-
ny czas i wspaniale opowiedzieli o swojej pracy. Dzi?kujemy takze za 
slodkie pocz?stunki i upominki! 

Ewa Chmiei 
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SPOTKANIE Z POWSTANCEM 
8 maja obchodzona byta 70. rocznica zakohczenia II wojny swiato-

wej. Z tej okazji 21 maja w gotkowickiej szkole podstawowej odbyto 
si? spotkanie z Witoldem Traczykiem - uczestnikiem powstania war-
szawskiego, ktory walczyt na Mokotowie w putku AK „Baszta". 

Podczas spotkania Pan Witold bardzo ciekawie opowiadat o swo-
icti losacti. Uczniowie przejawiali duze zainteresowanie wyjytkowym 
Gosciem i zadawali mu liczne pytania. Wydarzenie to byto niezwykty 
okazjy do poszerzenia swojej wiedzy. Osobiste wspomnienia i reflek-
sje Pana Witolda dotyczyce tiitlerowskiej okupacji, waIki w powstaniu 
warszawskim i niewoli niemieckiej z pewnosciy na dtugo pozostany 
w pami?ci stuctiaczy. Na koniec uczestnicy spotkania otrzymali od sza-
nownego Goscia ciekawe przedmioty z Muzeum Powstania Warszaw-
skiego, ktore b?dy cenny pamiytky tego spotkania. 

W wydarzeniu tym wzi?li udziat uczniowie z klas 4-6 oraz nauczy
ciele, ktorzy pozegnali Pana Witolda wielkimi brawami. Byta to wspa-
niata lekcja tiistorii dIa wszystkich), za ktory uczestnicy spotkania ser
decznie dzi?kujy. 

Mateusz Andrzejuk 

Witold Traczyk w czasie spotkania 

PP SKRBENSKO W BA3K0WYM SWIECIE 
19 maja skrbehskie przedszkolaki odwiedzita Dorota Gustyn -

mama jednego z przedszkolakow, ktora pisze pi?kne bajki dIa dzieci. 
Przeczytata dzieciom kilka swoichi bajek, a one stuctiaty z zaciekawie-
niem, lezyc sobie wygodnie na swoichi podusiach i przytulankach, kto
re przyniosty na t? okolicznosc ze swoich domow. Dzieci przygotowa-
ty dIa Pani Doroty niespodziank? - bajkowy brudnopis, a autorka po-
cz?stowata wszystkich bajkowymi lizakami. To byto magiczne spotka
nie. 

Anna Prochasek 

ZS SKRZYSZOW 
NASZE MIEJSCE 

NA ZIEMI Jal(_moze zrozumiec inne ziemie ten, 
f^to nie zna i nie rozumie zotasnej? 

3.H. Testalozzi 

Bardzo waznym i cennym zrodtem wiedzy utatwiajycym rozumie-
nie m.in. historii kraju czy Europy jest wiedza o najblizszym otoczeniu 
cztowieka. Styd tez w ubiegtym roku szkolnym w Szkole Podstawowej 
w Skrzyszowie narodzit si? pomystzorganizowania konkursu, ktorego 
celem jest przyblizanie uczniom „matej ojczyzny". Takie „spotkanie" 
z regionem wiyze uczuciowo uczniow z najblizszym srodowiskiem, 
pomaga w budzeniu i ksztattowaniu patriotyzmu lokalnego oraz uta-
twia rozumienie potrzeb i problemow najblizszej okolicy. 

13 maja odbyt si? II Gminny Konkurs „Nasze miejsce na Ziemi" pod 
patronatem wojta Mariusza Adamczyka. Wzi?li w nim udziat ucznio
wie z 4 szkot gminy (ze Skrzyszowa, Krostoszowic, Gotkowic i Godo
wa), ktorzy w 11 roznorodnych konkurencjach wykazali si? duzy wie
dzy na temat najblizszej okolicy. Wsrod zadah byty pytania dotyczyce 
gminy i powstah slyskich, nalezato rozpoznac Honorowych Obywate-
11 Gminy Godow, zaznaczyc na mapce i nazwac zabytki z terenu gmi
ny, utozyc puzzle wylosowanego herbu. Ponadto uczestnicy mogli si? 
wykazac znajomosciy gwary. Jedno z zadah dotyczyto nazwania jak 
najwi?kszej liczby cz?sci ubioru kobiety i m?zczyzny, oczywiscie, po 
slysku. Okazato si?, ze najlepsze druzyny potrafity zrobic to doskona-
le, poniewaz wiedziaty, co to zopaska, szczewiki na kromflekach, ancug, 
westa, galoty, hozyntregijakia, fuzekle. Inne z zadah zwiyzanych z gwa
ry miato na celu „odkurzenie" imion, ktore sy doskonale znane naszym 
starkom. I tu najlepsze druzyny bezbt?dnie rozpoznaty polskie odpo-
wiedniki imion: Stazyja, Lojzik, Zefek, Tonik, Maryjka, Cila, Wilus. Nale
zato rowniez zaprezentowac w dowolny sposob potraw? slysky. I tak: 
druzyna z Gotkowic pi?knie po slysku opowiedziata o niedzielnym 
obiedzie, w kierym znodiy siq zupa z nuglami, czorne kluski z dziurkq, 
modro kapusta, rolada, kompot i oczywiscie, kohcz na maszkiety. Go-
spodarze opowiedzieli i po/cozo//, jak zrobic najlepszo slqsko zupa - wo-
dzionka/broudzupa. Chtopcy z Godowa nie tyIko przedstawili przepis 
na chlybzfetym, ale rowniez nim pocz?stowali wszystkich. Natomiast 
druzyna z Krostoszowic opowiedziata o tym, jak si? robi moczka. 

Po rozegraniu wszystkich konkurencji okazato si?, ze zwyci?zyta 
druzyna ze Skrzyszowa w sktadzie: Nikola Pajcik, Bartosz Jureczko 
i Gabriel Gomularz. Gospodarze jednym punktem pokonali druzyn? 
z Gotkowic. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez 
Wojta. 

iwona Brudny 

Pszczotki z Paniq Doroty Wszyscy uczestnicy konkursu 



10 sport JESTESMYNRSm?) 

BIEGI MI^DZY POMNIKAMI 8 maja w Godowie odbyta si? kolejna impreza sportowa, ktorej or-
ganizatorem byta Gminna Rada Sportu - Biegi mi?dzy Pomnikami Po-
wstancow SI. Jak co roku ztozono kwiaty i zapalono znicz przed po-
mnikiem powstanczym obok budynku bytego dworca PKP, po czym 
oficjalnie rozpocz?to zawody, w ktorycti uczestniczyto ponad 160 
uczniow ze szkot podstawowycti i gimnazjow gminy Godow. Po za-
ci?tej rywalizacji udato si? wytonic zwyci?zc6w w kazdej z kategorii. 

Ponizej klasyfikacja indywidualna oraz druzynowa. 

SZKOtY PODSTAWOWE 

DZIEWCZYNY KLASA V: 
1. Aleksandra Szotuchia tiaziska 
2. Sandra Swoboda Krostoszowice 
3. Kaja Krzystata Skrzyszow 

DZIEWCZYNY KLASA VI: 
1. Wiktoria Czaplak Krostoszowice 
2. Teresa Twardzik Gotkowice 
3. Domlnika Kwasnica Skrzyszow 

CHtOPCY KLASA V: 
1. JonatanTekieli Godow 
2. Denis Marcisz Skrzyszow 
3. KacperToman Krostoszowice , 

CHtOPCY KLASA VI: I 
1. Mateusz Pyrzyhski Godow • 
2. Przemystaw Sobala Skrzyszow 
3. Wojciecti Syrek Gotkowice 

KLASYFIKACJA DRUZYNOWA: 
1. SP Skrzyszow 
2. SP Krostoszowice 
3. SP Gotkowice i SP Godow 

GIMNAZJA 

DZIEWCZYNY KLASA I: 
1. Patrycja Jurzyca Gotkowice 
2. Paulina Tkocz Skrzyszow 
3. Manuela Kruczek Skrzyszow 

DZIEWCZYNY KLASA II: 
1. Martyna Nitka Gotkowice 
2. Karolina Potysz Gotkowice 
3. Zuzanna Bystrori Gotkowice 

DZIEWCZYNY KLASA III: 
1. Sonia Szczepaniak Gotkowice 
2. Aleksandra Krentusz Gotkowice 
3. Daria Surma Skrzyszow 

CHtOPCY KLASA I: 
1. Sebastian Mrozek Gotkowice 
2. Radostaw Reclik Skrzyszow 
3. Kacper Rducti Skrzyszow 

CHtOPCY KLASA II: 
1. Tomasz Gtuc Skrzyszow 
2. Tomasz Szotuchia Gotkowice 
3. Stawomir Dorda Gotkowice 

CHtOPCY KLASA III: 
1. Patryk Marcisz Skrzyszow 
2. Damian Reclik Gotkowice 
3. Szymon Swoboda Skrzyszow 

KLASYFIKACJA DRUZYNOWA: 
1. Gm Gotkowice 
2. Gm Skrzyszow 

Wszystkim startujycym dzi?kujemy za wspaniaty atmosfer? przed 
zawodami, w czasie i po biegu oraz sportowy postaw?, zas zwyci?z-
com gratulujemy! 

A. Szwarc 

ZLOT ; 
MOTOCYKLOWY 

GODOW 2015 
- Parada Motocyklowa 

11.07.2015 
- Konkursy z nagrodami WST^P 

Grill, piwo BEZPtATNY 
- Blacha ziotowa dIa ch^tnych 
- Pole naihiptow^ 

If { SZCZEGbLY JUZ WKROTCE JUZ WKROTCE 

ZLOT MOTOCYKLISTOW 
Grupa Motocyklowa „Mroczne Duchy", zrzeszona w Polskim 

Ruchu Motocyklowym z siedziby w Gotkowicach, 11 lipca 2015 
roku na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Godowie przy 
ul. 1 Maja 49 (za Urz?dem Gminy w Godowie) organizuje Mrocz-
ny ZIot Motocyklowy. Rozpocz?cie ziotu o godz 11.00. W pro-
gramie m.in. parada motocyklowa, koncerty, w ktorych wystypiy 
zespoty Blend, Roog, Marcin Gotka z Kapely oraz konkursy i duzo 
dobrej zabawy. 

Wioleta Krentusz 
„Mroczne Duchy" 

WKROTCE U NAS 
19 czerwca - boisko Godow - zawody lekkoatletyczne (Gminna 

Rada Sportu) 
25 czerwca - Godow - Bieg po zdrowie z Gminy Godow 
21 czerwca - OK Gotkowice, godz. 17.00 - przedstawienie dIa 

dzieci pt. „Smerfy - chciwosc nie poptaca" w wykonaniu Te
atru Naszej Wyobrazni i grupy ANAWA; wst?p bezptatny. 

A. Szwarc 

TURNIE] SKATA 
23 maja w Osrodku Kultury w Gotkowicach odbyt si? Turniej Ska-

ta o Puchar Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turysty-
ki w Godowie. Turniej uroczyscie otworzyta sama dyrektor - Tatiana 
Stopyra. Wzi?to w nim udziat 58 zawodnikow. Zaszczytne pierwsze 
miejsce zdobyt Franciszek Polok, drugie miejsce wywalczyt Ewald 
Paulus, natomiast na miejscu trzecim ulokowat si? Stanistaw Gem-
balczyk. 

Wszystkim zawodnikom dzi?kujemy za udziat w turnieju i uczciwy 
gr?, gratulujemy i zyczymy sukcesow w kolejnych turniejach. 

A. Szwarc 

i 
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adres redakcji: Urz^d Gminy w Godowie, 44-340 Godow, ul. 1 Maja 53 
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druk: „T^cza" s.c, 44-341 Gotkowice, ul. 1 Maja 140, tel. 32 472 74 04 
Tekstow nie zamowionych redakcja nie zwraca. 
Zastrzega si? prawo skracania i opracowywania nadeslanych materiatow. 



ZS SKRZYSZOW 
KONKURS CZYTELNICZY 

ZSPSKRBENSKO 

Czytanie ksiqzek to najpi^kniejsza zabawa, 
ktorq sobie ludzkosc wymyslila 

Wislawa Szymborska 

14 maja br. w Powiatowym Osrodku Doskonalenia Nauczycieli 
w Wodzistawiu Slyskim odbyt si? Powiatowy Konkurs Czytelniczy dIa 
uczniow klas IV-VI, ktorego tematem byta znajomosc lektury pt. „Aka-
demia Pana Kleksa". Uczniowie musieli takze wykazac si? wiedzy doty-
czycy biografii Jana Brzectiwy. 

Konrad Kurasz, uczen klasy IVA Szkoty Podstawowej w Skrzyszo
wie, podyzajyc sladami Ambrozego Kleksa, wywalczyt II miejsce. 

Konradowi gratulujemy i zyczymy kolejnycti sukcesow nie tyIko 
w zgt?bianiu sekretow profesora, ale w dalszym zachiwycie nad pi?k-
nem dziet literackicti, by Jego pasja czytelnicza rozwijata si? z kazdym 
dniem coraz bardziej, bo: „C6z moze bye cenniejszego od spotkah 
z mydry ksiyzky?" 

Justyna Hudek 

SLONSKIGRACZKI 
20 maja grupa przedszkolna „Pszcz6tki" udata si? do miejscowego 

osrodka kultury na imprez? zorganizowany przez przedszkole oraz OK 
pt. „Slonski graczki". W tym dniu dzieci i nauczycieiki godali po slon-
sku. Przedszkolaki miaty okazj? poznac slyskie legendy czytane przez 
Bogumit^ Canibot, mogty pobawic si? slyskimi zabawkami: hampela-
nym, drabiniokiym, starym wozkiym z lalkom, myszom izabom z taszyn-
tucha, helikopterym zpapioru i pograc w slyskie zabawy, takie jak: szty-
lowy golf, cymbergaj, zabawa z kneflym, zabawa sznorkiym, dmuchanki. 
Dzieci tego dnia zajodaly slonski maszkety: kopalnioki, szkloki, maczki, 
oblaty, pity oranzada. Panie z przedszkola zorganizowaty degustacj? 
wodzionki {broudzupy), ktora bardzo dzieciom smakowata. Jadtojyjuz 
kiedys tyIko 4 dzieci. Na obiad dzieci zjadty worsztz rozna, a po obie
dzie na odpoczywaniu oglydaty kaspertyjater pt. „0 dziotszce w czer-
wonej czopeczce". Tego dnia przedszkolaki nauczyty si? tez piosenki 
„Slonski skrzotki" {„My jestesmy krasnoludki") oraz slyskiej wyliczan-
ki: Iki, piki, dwa szpyndliki, iki, piki raus. Na zakohczenie slyskiej impre-
zy Pani Bogumita zaprosita dzieci na zorganizowany przez siebie wy-
stawk? slysky i opowiedziata im o rzeczach codziennego uzytku, kto
re byty kiedys wykorzystywane przez ludzi. $lonski graczki zostany na 
state wpisane do przedszkolnego kalendarza. 

Anna Prochasek 

OGROD MARZEN Ogrod marzeh to poj?cie, ktorego nie da si? jednoznacznie zdefi-
niowac, bo wymarzonych ogrodow moze bye tyle, ilu ludzi pragny-
cych je miec. Z mysly o wszystkich, dIa ktorych przydomowe ogro-
dy sy waznym miejscem, GBP w Godowie zaprosita Jana Szczepon-
ka z tiazisk, pasjonata i posiadacza pi?knego ogrodu, zagospodaro-
wanego niezliczony ilosciy gatunkow i odmian roslin, aby podzielit si? 
swoimi doswiadczeniami odnosnie do jego prowadzenia i utrzyma-
nia. Pan Janek nie tyIko opowiedziat o swoich upodobaniach,ate za-
interesowat obecnych roznorodnymi odmianami roslin ogrodowych, 
w szczegolnosci krzewow i drzew iglastych, ktore bardzo przyst?pnie 
zaprezentowat. 

Spotkanie odbyto si? 21 maja, w ramach Spotkah ludzizpasjq, w GBP 
w Godowie i byto osiemnastym, na ktorym goscilismy pasjonatowz te
renu naszej gminy. 

Katarzyna Holesz 

Slonski graczki 

ZSGOtKOWICE ZESPOtY TANECZNE 
W GOtKOWICACH 

20 maja w Zespole Szkot w Gotkowicach odbyt si? Gminny Przeglyd 
Zespotow Tanecznych o Puchar Wojta Gminy Godow. Konkurs ocenia-
to jury w sktadzie: Karolina Krzysztofczyk, Dominika Piprek- Brzo-
za, Katarzyna Kubica, Barttomiej Chosta, Dawid Koczy. 

Wzi?ty w nim udziat zespoty taneczne z pi?ciu szkot. Pierwsze miej
sce zaj?li tancerze z SP w Gotkowicach, drugie - z SP w Skrzyszowie, na 
trzecim uplasowata si? SP w Krostoszowicach. Wyroznieni zostali tan
cerze z Godowa i Skrbehska. 

Bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim pasjonatom tahca i zy
czymy dalszych sukcesow. Organizatorem konkursu byty nauczycieiki 
Joanna Wawrzyczny i Ewelina Ktosek. 

Ewelina Klosek 

J. Szczeponek w czasie prezentacji Uczestnicy GPZT w Gotkowicach 



FESTYN „POD CHMURKA" 23 maja na terenie rel<reacyjno - sportowym w Godowie odbyta si? 
maj6wl<a, ktorej organizatorem byto Gminne Centrum Kultury, Sportu 
i Turystyki w Godowie. Niestety, pogoda nie sprzyjata imprezom ple-
nerowym. Jednak pomimo ztej pogody na muszli i boisku dziato si? 
duzo. 

Impreza rozpocz?ta si? od wyst?pu naszych milusihskich z Przed
szkola Publicznego w Godowie. Pomimo rz?sistego deszczu i prze-
nikliwego chtodu dzielne przedszkolaki zaprezentowaty niezwykle 
barwny program; byty dowcipy,spiewy i inscenizacje, ktore rozgrzaty 
zgromadzone licznie rodziny. Po cz?sci przedszkolnej na scenie poja-
wita si? Kreatornia Studio oraz grupa z Funny School, ktora przez pra-
wie 2 godziny bawita najbardziej wytrwate dzieci. Sporym zaintereso
waniem cieszyt si? pokaz tresury psow w wykonaniu Moniki Wojcie-
chowskiej, tzw. Dogfresbee. O godzinie 18:00 na scenie muszli kon
certowej pojawita si? gwiazda wieczoru - grupa Happy Folk, ktora ba
wita zebranych swoim wspaniatym repertuarem muzyki biesiadnej. 
Uwiehczeniem wieczoru byta zabawa taneczna, ktory poprowadzit DJ 
Pawet Paszenda. Pomimo bardzo ztej aury organizatorzy uwazajy im
prez? za udany i dzi?kujy wszystkim, ktorzy wtyczyli si? w jej przygo-
towanie! 

A. Szwarc 

Dzielne Smerfy na festynie 

RODZINNA MAJOWKA 
W SKRZYSZOWIE 

Pomalowane twarze wizytowk^ najmtodszych 

W sobot?, 30 maja, tuz przed Dniem Dziecka odbyt si? bardzo wy-
jytkowy festyn rodzinny. Jego wyjytkowosc polegata m.in. na nie
zwykle kaprysnej pogodzie, bogatej ofercie artystycznej i do kohca 
wiernej publicznosci. Na scenie mozna byto podziwiac umiej?tnosci 
uczniow skrzyszowskich szkot w przeroznych formach artystycznych -
od piosenek przez taniec, muzyk? instrumentalny az po turnieje i wy-
roby bizuterii. Wielky atrakcjy imprezy byty darmowe zjezdzalnie,o-
blegane nieustannie przez dzieci, oraz pokaz ratownictwa drogowe-
go przez OSP Skrzyszow. Festyn zakohczyt si? zabawy taneczny w poz-
nych godzinach nocnych. Jego organizacjy zaj?ty si? potyczone szere-
gi dwoch instytucji: Zespotu Szkot w Skrzyszowie i jego Rady Rodzi
cow oraz Osrodka Kultury w Skrzyszowie. 

PaweiSobik 

™^ WYSPIEWANE NAGRODY 
Obok 150 innych uczestnikow cztery uczennice ZS w Skrzyszowie 

wzi?ty udziat w przestuchaniach do Mtodziezowego Festiwalu Mu
zycznego 2015, ktore odbyty si? w kwietniu w Czerwionce-Leszczy-
nach. Dziewczyny zaspiewaty po dwie piosenki i odniosty ogromny 
sukces, bowiem zostaty laureatkami tego konkursu i wystypity w kon-
cercie finatowym, ktory odbyt si? w maju. 

A oto laureatki: 

Weronlka Godyh kl. IIA Gm - nagroda specjalna, 
Izabela Palik kl. IIA Gm - nagroda I stopnia, 
Julia Klapuch kl. IVA SP - nagroda II stopnia, 
Marta Sobik kl. IVA SP - nagroda II stopnia. 

Do konkursu uczennice przygotowata nauczycielka Patrycja Gcj-
sior. 

Patrycja Gqsior 

Laureatki Wojewodzkiego Mtodziezowego Festiwalu Muzycznego 

ZAPROSZENIE Serdecznie zapraszamy Mieszkahcow na festyn w ramach 
DNI GMINY GODOW, ktory odbfdzie si^ 27 czerwca br. na 
kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Godowie. Poczqtek 
festynu o godz. 17.30. 

W programie: wyst^py dIa dzieci prowadzone przez grup^ 
Crazy Club z Raciborza, pokaz baletu, Spoko Babki pod kie-
rownictwem Danuty Szczypki, wyst^py uczestnikow warsz
tatow prowadzonych przez Katarzyn^ Danek, Adult+ pod 
kierownictwem Dawida Koczego. 

Gwiazda wieczoru - Liber i Natalia Szroeder - wyst^pi^ 
o godz. 21.00. Na zakohczenie przewidziano zabawy tanecz
ny z DJ-em Remi. 


