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NESTORZY NASZE] GMINY 

KAROL JARZYNA Z GOtKOWIC 

Jubilat urodzit si? 30 wrzesnia 1925 rol<u w Gotkowicach w rodzi-
nie IVlarty i Jozefa Jarzynow. Posiadat liczne rodzehstwo - trzy siostry 
i trzech braci, wsrod ktorycli dorastat. Okres dziecinstwa przerwala 
druga wojna swiatowa. Wiosn^ 1943 roku zostal powotany do wojska, 
a osiemnaste urodziny obchodzit juz w okopach na froncie wsclnod-
nim. Po zakohczeniu dziatah wojennych udato mu si? powrocic do ro-
dzinnych Gotkowic. W 1950 roku, po wczesniejszym ukoiiczeniu kursu 
murarskiego, rozpocz^t prac? w jednej z firm bior^cych udzial w bu-
dowie nowycli osiedii w Jastrz?biu-Zdroju. Siodmego listopada 1953 
roku ozenit si? z Rutq z domu Jergas. W 1963 roku zamienit kieini? na 
kilof, zatrudniaj^c si? w kopaini "Moszczenica" jako gornik. Na tym sta-
nowisku przepracowat do emerytury, na ktorq przeszedlw 1980 roku. 

Malzonkowie wychowali trzy corki, a dotychczas doczekali si? sied-
miorga wnuczqt i trojga prawnucz^t. 

Pan Karol, mimo okropnosci wojny, jakicii doswiadczyt, oraz wie
lu lat ci?zkiej pracy w kopaini, jako jedyny z licznego rodzenstwa do-
zyt tak s?dziwego wieku. Do chwili obecnej wraz z najblizsz^ rodzin^ 
mieszka w swoim domu w Gotkowicach. 

Szanownemu Jubilatowi raz jeszcze sktadamy serdeczne gratula-
cje oraz najlepsze zyczenia dalszych diugich lat zycia w zdrowiu oraz 
pogody ducha. 

WYROZNIENIE DLA SKRBENSKA 
Czternastego pazdziernika br. w Sali Sejmu Sl^skiego Urz?du Mar-

szaikowskiego w Katowicach, podczas Forum Sottysow Wojewodztwa 
$l^skiego, odbyto si? uroczyste podsumowanie konkursu pn. „Pi?kna 
wies wojewodztwa sl^skiego", organizowanego przez Urzqd Marsza^ 
kowski. Wsrod nagrodzonych znalazto si? sotectwo Skrbensko, ktore-
mu przyznano wyroznienie w kategorii: najpiqkniejsza wies \a ktore 
to wyroznienie sotectwo otrzymato 2.000 zt. Ocenie podlegaty estety-
ka i dbatosc o zachowanie krajobrazu kulturowego i przyrodniczego, 
zorganizowanie i zaangazowanie spotecznosci lokalnej w dziatania na 
rzecz wsi, a takze zachowanie i rozwoj tozsamosci wsi. 

Spetnianie tych kryteriow na podstawie wizji lokalnej oceniata ko-
misja konkursowa, a ostatecznego zatwierdzenia listy laureatow do-
konat Zarz^d Wojewodztwa Slqskiego. 

W tym roku do konkursu, ktorego celem jest wspieranie rozwoju 
wsi przez pobudzanie aktywnosci gospodarczej, ksztattowanie tadu 
przestrzennego i piel?gnowanie srodowiska naturalnego, zgtosito si? 
9 wsi, 11 zagrod, 18 przedsi?wzi?<: odnowy wsi, 17 przedsi?wzi?c po-
pularyzuj^cych tradycje, obrz?dy i zwyczaje ludowe oraz 6 stron in-
ternetowych. 

Beato Waia 

Radny H. K lyszcz i sottys S k r b e n s k a F. Moczata z w y r o z n i e n i e m 

CERTYFIKAT MSP DLA GMINY GODOW 

SAMORZAD. 
^ KTORY WSPIERAMSP 

Kapituta V edycji ogolnopolskiego programu „Samorz^d, kto-
ry wspiera MSP" postanowita przyznac 9 certyfikatow tego progra
mu w trzech kategoriach: miasto,powiat i gmina wiejska. W tej ostat-
niej certyfikat otrzymaty Gmina Jasienica i Gmina Godow. Zostaty one 
wr?czone na uroczystej sesji Sejmiku Wojewodztwa Sl^skiego 12 paz
dziernika br. w ramach odbywajqcego si? wtedy w Katowicach V Eu-
ropejskiego Kongresu Matych i Srednich Przedsi?biorstw. DIa naszej 
gminy to wysokie wyroznienie odebrat Tomasz Kasperuk - zast?p-
ca wojta. 

Aplikujqc o nagrod?, podkreslono roznorodnosc podejmowanych 
dziatah w Gminie Godow, wsrod ktorych wyroznic nalezy zmian? miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalenie zwol-
nieh podatkowych oraz ulokowanie Katowickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej, a takze dziatania o charakterze infrastrukturalnym, np. bu-
dowa korzystnego uktadu komunikacyjnego, t^czqcego obszary ak
tywnosci gospodarczej z w?ztem autostrady A1, oraz budowa nowych 
drog wewn^trz tych obszarow. 

Jak podkreslaj^ organizatorzy programu - jego celem jest wytonie-
nie i promocja samorz^dow, ktore stwarzaj^ przedsi?biorstwom sek-
tora MSP dogodne warunki do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej 

O d e b r a n i e cer tyf ikatu przez T. K a s p e r u k a 

oraz w szczegolny sposob wspierajq rozwoj tego sektora. Znalezienie 
si? w gronie laureatow programu to nie tylko wzmocnienie wizerun-
ku Urz?du w otoczeniu, ale takze potwierdzenie szczegolnej dbatosci 
o rozwoj sektora MSP. Otrzymanie tak prestizowego tytutu z r^k sro-
dowisk biznesowych jest wyraznym potwierdzeniem tego, iz podej-
mowane dziatania w zakresie wspierania MSP sq skuteczne i majq cha-
raktertrwaty. 

Gabriela Brzemia 
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UROCZYSTA SESJA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ 
15 pazdziernika br. z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyta si? uro-

czysta sesja Rady Gnniny Godow, podczas ktorej wr?czono nauczycie-
lom Nagrody Wojta, a takze odznaczenia i wyroznienia oraz dyplomy 
za uzyskanie stopnia awansu zawodowego. 

W roku szkolnym 2014/2015 pi?tnastu nauczycieli uzyskalo nast?-
puj^ce stopnie awansu zawodowego: pi?ciu - nauczycieli kontrakto-
wych, pi?ciu - nauczycieli mianowanych i pi?ciu - nauczycieli dyplo-
mowanych. 

STOPIEN NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO UZYSKALI: 

1. Joanna Wactawiec - nauczyciel wychowania przedszkolnego 
Przedszkola Publicznego w Skrzyszowie, 

2. Joanna Wawrzyczny - nauczyciel wychowania fizycznego Ze-
spotu Szkot w Gotkowicach, 

3. Anita Kurasz - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Zespotu 
Szkot w Gotkowicach, 

4. Magdalena Dziacko - nauczyciel j?zyka angielskiego i bibliote-
karz Szkoty Podstawowej w Krostoszowicach, 

5. Krzysztof Ktosek - nauczyciel muzyki, informatyki i plastyki oraz 
bibliotekarz Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w tiaziskach. 

STOPIEN NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UZYSKALI: 

1. Anna Cuber - nauczyciel j?zyka angielskiego Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego w Skrbehsku, 

2. Anna Prochasek - nauczyciel wychowania przedszkolnego Ze
spotu Szkolno-Przedszkolnego w Skrbehsku, 

3. IVIalwina Wolny - nauczyciel wychowania fizycznego Zespotu 
Szkolno-Przedszkolnego w Skrbehsku, 

4. Karolina Krakowczyk - nauczyciel wychowania przedszkolnego 
Przedszkola Publicznego w Skrzyszowie, 

5. Weronika Prochasek - nauczyciel wychowania przedszkolnego 
Przedszkola Publicznego w Gotkowicach. 

STOPIEN NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UZYSKALI: 

1. Anna Szczyrba - nauczyciel pedagog Zespotu Szkoino - Przed
szkolnego w Skrbehsku, 

2. Izabela Hudek- nauczyciel pedagog Zespotu Szkot w Skrzyszowie, 
3. Agnieszka Kurdziel - nauczyciel logopeda Przedszkola Publicz

nego w Gotkowicach, 
4. Sylwia Adamczyk - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Zespo

tu Szkot w Gotkowicach, 
5. Zbigniew Sosnecki - nauczyciel historii i infornnatyki Szkoty Pod

stawowej w Krostoszowicach. 

NAUCZYCIELE, KTORZYW BIEZ/\CYM ROKU SZKOLNYM 
OTRZYMALI ODZNACZENIA LUB WYROZNIENIA 

Helena Niemczyk - Ztoty Medal za Wieloletni^ Stuzb? 
Pani Helena jest nauczycielem nauczania pocz^tkowego i sztuki ZSP 
w Skrbehsku z 36-letnim stazem pracy. Posiada stopieh nauczyciela 
dyplomowanego. Wielokrotnie zostata wyrozniona nagrodami dyrek-
tora. Jest nauczycielem oddanym uczniom i sztuce, kultywuje trady
cje regionalne i srodowiskowe. Poprzez sztuk? przypomina uczniom 
0 wartosciach patriotycznych i ich sile w odnajdywaniu wtasnej tozsa
mosci. W uznaniu za ofiarn^ i efekty wn^ prac? wychowawcz^ w zakre
sie prowadzenia edukacji kulturalnej mtodziezy w 2006 roku otrzyma-
ta list gratulacyjny z Kuratorium Oswiaty w Katowicach. Przygotowa-
ta uczniow do wielu konkursow na szczeblu gminnym, powiatowym 
1 ogolnopolskim. Jest opiekunem szkolnego choru, wspotpracuje z Ko-
tem Gospodyh Wiejskich w Skrbehsku, Powiatowym Domem Dziecka 
w Gorzyczkach, GCKSiT-em i Gminnq Bibliotek^ w Godowie, uczelnia-
mi wyzszymi. Wielokrotnie byta opiekunem stazu mtodych nauczycie
li. Jest autork^ programu „Promocja poprawnej wymowy w klasach 
mtodszych" oraz wspotautorkq programu zaj?c plastyczno-muzycz-
nych z elementami arteterapii. Czynnie wspiera wiele akcji charyta-
tywnych,takich jak Szlachetna Paczka , Dzieci $l^ska - Dzieciom Lwo-
wa, Podziel si? stodyczami, Pomoc dIa powodzian. 

Nauczycie ik i emery tk i 

Marcin Nowak i Piotr Uherek - Ztota Odznaka ZNP 
Ztote oznaki przyznawane s^ przez Zarz^d Gtowny ZNP za szczegol-
ne zaangazowanie w prac? zwi^zkowq na rzecz pracownikow oswia
ty. Obaj nauczyciele od wielu lat poswi?caj^ swoj wolny czas na pra-
c? spoteczn^ na rzecz srodowiska oswiatowego. Odznaki zostaty wr?-
czone z okazji Dnia Zwi^zkowca 17 pazdziernika br.w Wodzistawiu $1. 
przez prezesa Zarz^du Gtownego ZNP Stawomira Broniarza. 

Z prac^ w zawodzie nauczycielskim w minionym roku szkolnym 
rozstaty si? dwie osoby: Jadwiga Rogos i Grazyna Borowiec. 

Pani Jadwiga byta nauczycielem j?zyka polskiego z 36 - letnim sta
zem pracy,od roku 1986 zwi^zana ze szkotq w Skrbehsku. W okresie ca-
tego zatrudnienia wzorowo i sumiennie wywiqzywata si? z obowi^z-
kow wynikaj^cych z pracy zawodowej. Jej wychowankowie w zyciu 
dorostym odnoszq wiele sukcesow, spetniajq si? zawodowo i czynnie 
uczestniczq w zyciu spotecznym. Jest wsrod nich wielu nauczycieli, le-
karzy, prawnikow, a takze radnych. Poziom wiedzy i umiej?tnosci, jaki • 
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• przekazywala uczniom, by\o wysoki, co od 2002 r. doktadnie od-
zwierciedlaj^ wyniki uzyskiwane przez nich na sprawdzianie po kla-
sie szostej. Jest nauczycielem docenianym przez rodzicow i lubianym 
przez uczniow. Wielokrotnie byta wybierana na opiekuna szkolnego 
samorz^du uczniowskiego. Aktywnie dziatata w akcjach charytatyw-
nych,takich jak Gora Grosza, Pomoc dIa powodzian, zbiorka zywnosci, 
Dzieci ^\^^ska - Dzieciom Lwowa. Nauczycielka, dzi?ki dobremu kon-
taktowi z rodzicami i uczniami, cieszy si? duzym szacunkiem w srodo-
wisku lokalnym. Za swojq prac? otrzymata Ztoty IVIedal za Wieloletni^ 
Stuzb?, Nagrod? Wojta oraz kilkakrotnie Nagrod? Dyrektora. 

Pani Grazyna Borowiec pracowata zawodowo 35 lat. Prawie cate 
swoje zycie zawodowe zwi^zata ze szkotq w Skrzyszowie. Przepraco-
wata w niej 30 lat jako nauczycielka klas l-lll, swoj zawod traktuj^c jak 
misj?. Oprocz zaj?c dydaktycznych mocno angazowata si? w dziatal-
nosc spoteczn^, prowadzqc m.in. druzyn? zuchowq a pozniej harcer-
sk^^. Szczegolnie pochylata si? nad dziecmi z rodzin najubozszych, po-
swi?cajqc im swoj czas i pozyskuj^c dIa nich wsparcie finansowe. Wie
lokrotnie petnita rol? opiekuna podczas wyjazdow na zielone szkoty. 
Nauczanie byto jej pasjq. Ch?tnie dzielita si? swoim doswiadczeniem 
z innymi nauczycielami, prowadzqc lekcje otwarte czy udost?pniaj^c 
wykonane przez siebie pomoce dydaktyczne. Dzi?ki niezwyktej wr?cz 
cierpliwosci i umiej?tnosci stuchania potrafita dotrzec do kazdego 
dziecka i przekazac mu swojq wiedz?. Nie unikata uczniow z trudno-
sciami w nauce, ale wtasnie im poswi?cata najwi?cej czasu i uwagi. Za 
swoje osi^gni?cia zawodowe byta wielokrotnie nagradzana. Otrzyma
ta Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagrod? Wojta oraz kilkakrotnie 
Nagrod? Dyrektora. 

Tradycjq stato si?, ze z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycie-
lom przyznawane s^ Nagrody Wojta. Otrzymuj^ je nauczyciele, ktorzy 

MORAWSKIEWROTA 

Siodmego pazdziernika br. odbyto si? kolejne (drugie w tym roku) 
walne zebranie cztonkow Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dziatania 
„Morawskie Wrota". Koniecznosc jego zwotania wynikata z faktu, iz po 
rozszerzeniu si? Stowarzyszenia - przyj?ciu nowych cztonkow (gmin), 
opracowaniu i zatwierdzeniu nowego statutu, zaistniata potrzeba wy-
boru nowych organow LGD: Zarz^du, Rady' "omisji Rewizyjnej. W wy-
niku przeprowadzonych wyborow nowy sktad organow Stowarzysze
nia przedstawia si? nast?puj^co: 

ZARZ/\D (PO UKONSTYTUOWANIU): 

Zdzistaw Ciapka - Gmina Krzyzanowice - prezes 
Piotr Galus - Gmina Marklowice - wiceprezes 
Tomasz Kasperuk - Gmina Godow - wiceprezes 
Bozena Amalio-Nowak - Gmina Gorzyce - skarbnik 
Roman Bizoh - Gmina Lubomia - cztonek 
Btazej Tatarczyk - Gmina Mszana - cztonek 

RADA STOWARZYSZENIA: 

Mariusz Adamczyk - Gmina Godow 
Maria Fibic - Gmina Lubomia 
Izabela Grabiec-Kowol - Gmina Godow 
Daniel Jakubczyk - Gmina Gorzyce 
tukasz Jastrz?bski - Gmina Lubomia 
Gabriela Jendrzejczyk - Gmina Krzyzanowice 
Grazyna Malczyk - Gmina Gorzyce 
Maria Mitko - Gmina Mszana 
Monika Rutkowska - Gmina Marklowice 
Czestawa Somerlik - Gmina Marklowice 
Grzegorz Utracki - Gmina Krzyzanowice 
Jacek Wnuk - Gmina Mszana 

KOMISJA REWIZYJNA: 

Zofia Psota - Gmina Gorzyce 
Eugeniusz Tomas - Gmina Godow 
Agata Wrozyna-Juszczak- Gmina Mszana 

w ostatnim roku szkolnym szczegolnie na nie zastuzyli. Posrod tego-
rocznych uhonorowanych s^ nauczyciele, ktorzy opracowali i wdraza-
li autorskie programy edukacyjne, rozwijali uzdolnienia uczniow, przy-
gotowuj^c ich, wielokrotnie z sukcesami, do udziatu w konkursach te-
matycznych, rozwijali talenty artystyczne i sportowe uczniow. Nagro-
dzeni zostali takze nauczyciele ucz^cy swoich uczniow wrazliwosci, 
otwartosci, poszanowania innosci, ofiarnosci dIa innych oraz ci, ktorzy 
swoj czas poswi?caj^ uczniom z trudnosciami w nauce lub potrzebu-
j^cym szeroko rozumianej pomocy i wsparcia. Dyrektorow zas uhono-
rowano za wktad i zaangazowanie, dbatosc ojakosc pracy szkoty oraz 
pozyskiwanie srodkow pozabudzetowych. Doceniono zaangazowa
nie oraz osobisty wktad w tworzenie codziennosci uczniow, nauczy
cieli i pozostatych pracownikow szkoty. 

NAGRODY WOJTA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 OTRZYMALI: 

1. Izabela Gardyan - nauczyciel Zespotu Szkolno-Przedszkolnego 
w Godowie, 

2. Marceia Wtadarz-Wasiluk - nauczyciel Zespotu Szkot w Gotko
wicach, 

3. Ewelina Ktosek - nauczyciel Zespotu Szkot w Gotkowicach, 
4. Jolanta Janetta - nauczyciel Zespotu Szkolno-Przedszkolnego 

w tiaziskach, 
5. Barbara Brzezihska - dyrektor Zespotu Szkolno-Przedszkolnego 

w Godowie, 
6. Marzena Sitko - dyrektor Szkoty Podstawowej w Krostoszowi

cach, 
7. Waldemar Paszylka - dyrektor Zespotu Szkot w Gotkowicach. 

Katarzyna Kubica 

Wroku biezqcym odb?dzie si? jeszcze jedno walne zebranie czton
kow Stowarzyszenia. Wynika to z harmonogramu prac nad tworze-
niem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Na tym zebraniu zostanie za-
twierdzona Lokalna Strategia Rozwoju. Po zatwierdzeniu LSR do Za-
rzqdu Wojewodztwa ^Iqskiego w Katowicach zostanie ztozony wnio-
sek o wybor Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez spotecz-
nosc (LSR). W pierwszym kwartale przysztego roku zostanq ogtoszone 
wyniki konkursu, podpisane stosowne umowy pomi?dzy Zarz^dem 
Wojewodztwa a LGD, ktorych LSR zostan^ wybrane do finansowania. 

SZANOWNI PANSTWO! 
W imieniu nowo wybranych cztonkow organow LGD pragn? po-

dzi?kowac uczestnikom walnego zebrania cztonkow Stowarzysze
nia za okazane nam zaufanie i wybor na kolejn^ kadencj?. Ta ka-
dencja na pewno nie b?dzie tatwa. Na organy decyzyjne Stowarzy
szenia zostaty scedowane nowe obowi^zki i uprawnienia. Jestesmy 
przekonani, ze posiadane przez nas doswiadczenie i ciqgle pogt?bia-
na wiedza na temat pozyskiwania srodkow, ich podziatu, rozliczania, 
a takze wsparcie wszystkich cztonkow Stowarzyszenia oraz osobiste 
zaangazowanie cztonkow organow decyzyjnych pozwoli nam w spo
sob wtasciwy wywiqzac si? z przyj?tych obowi^zkow. 

Pragn? podzi?kowac cztonkom ust?pujqcych organow LGD oraz pra-
cownikom biura za dotychczasowq dziatalnosc, wykonanq prac? i zaanga
zowanie w realizacj? zadah Lokalnej Grupy Dziatania. Bez tego nie byliby-
smy tak rozpoznawaini w srodowisku, nie bytoby tylu wspaniatych imprez, 
inicjatyw,zrealizowanych przedsi?wzi?c. Stowa podzi?kowania kieruj?tez 
do wojtow i urz?d6w gmin przede wszystkim za wsparcie i pomoc przy 
organizowaniu imprez integruj^cych spoteczeristwo Morawskich Wrot. 
Dzi?ki wspolnemu wysitkowi dziataczy, pracownikow biura oraz miesz
kahcow terenu LGD (beneficjentow) zrealizowane zostaty cele i zamierze-
nia Lokalnej Strategii Rozwoju, a w terenie powstaty nowe urzqdzenia, tra-
sy rowerowe i inne przedsi?wzi?cia. Dzi?ki wspolnym imprezom miesz-
kahcy zintegrowali si?, poznali histori?, dziedzictwo oraz przyrod? najbliz-
szego otoczenia. Za to wszystko serdecznie dzi?kuj?. 

Zdzislaw Ciapka 

1 ZYCIA STOWARZYSZENIA LGD „MORAWSKIE WROTA' 
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WPtYW SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH 
NA ZDROWIE CZtOWIEKA 

Jednym z istotnych zauwazalnych problemow spoleczehstwa jest 
uzywanie substancji psychoaktywnych, zwtaszcza przez dzieci oraz 
mtodziez w wieku szkolnym. Problem jest o tyle wazny, ze w ostat-
nich latach pojawily si? tzw. dopalacze. Zjawisko zazywania dopala-
czy oraz ich wptyw na zdrowie cztowieka, zwtaszcza na mtody orga-
nizmjest poddawane ciqgtym badaniom. Fakt, ze na rynek wchodz^ 
ciqgle nowe substancje psychoaktywne, a sktad chemiczny tych juz 
obecnych jest modyfikowany, bardzo trudno jest ustalic zakres szko-
dliwosci tych substancji oraz ich potencjat uzalezniaj^cy. Aby posze-
rzyc wiedz? dzieci i mtodziezy oraz rodzicow i wychowawcow na te
mat szkodliwosci substancji psychoaktywnych oraz skutkow ich zazy
wania, Zespot Szkot w Gotkowicach i Zespot Szkot w Skrzyszowie reali-
zuj^ od wrzesnia tego roku projekty w ramach rz^dowego programu 
na lata 2014-2016 o nazwie „Bezpieczna i przyjazna szkota". 

^wiadomosc zakresu wptywu substancji psychoaktywnych na 
zdrowie cztowieka jest istotnym elementem przeciwdziatania uza-
leznieniom wsrod dzieci i mtodziezy. Posiadanie rzetelnej wiedzy na 
temat substancji psychoaktywnych pozwoli podj^c skutecznq wal-
k? z uzaleznieniami oraz b?dzie stanowic o skutecznosci profilakty-
ki. Ponizej zamieszczono informacje na temat srodkow chemicznych, 
ktore przez ^wiatow^ Organizacj? Zdrowia zaiiczane s^ do substancji 
psychoaktywnych. Substancja psychoaktywna to substancja che-
miczna (zwi^zek chemiczny) oddziatuj^ca na osrodkowy uktad 
nerwowy przez bezposredni wptyw na funkcje mozgu, czego 
efektem czasowe zmiany postrzegania, nastroju, swiadomo
sci i zachowania. Uzywanie substancji psychoaktywnych powoduje 
uzaleznienie. Swiatowa Organizacja Zdrowia zaiicza do substancji psy
choaktywnych m.in. alkohol, pochodne opium (np. morfina, heroina), 
przetwory konopi indyjskich (haszysz, marihuana), substancje uspoka-
jajqce i nasenne (np. barbiturany), kokain? i inne substancje pobudza-
jqce (np. pochodne amfetaminy), substancje halucynogenne (np. LSD), 
tytoh oraz lotne rozpuszczalniki. 

Pomimo, ze problem szkodliwosci na zdrowie substancji psycho
aktywnych jest ciqgtym przedmiotem badah, istnieje juz opracowany 
zestaw podstawowych efektow oddziatywania na zdrowie. Wptyw na 
zdrowie cztowieka substancji psychoaktywnej jest zaiezny od jej ro-
dzaju. I tak ponizej zebrano najbardziej znacz^ce efekty oddziatywa
nia substancji psychoaktywnych na organizm cztowieka. 

Efekty zazywania konopi indyjskich sq trudno zauwazalne ze wzgl?-
du na fakt, iz bardzo rozci^gni?te w czasie pojawiaj^ si? dopiero po kil-
ku latach. Jedn^ z grozniejszych substancji psychoaktywnych s^ opia-
ty, poniewaz ich uzywanie prowadzi do wyniszczenia fizycznego i psy-
chicznego organizmu, do hustawki nastrojow, zaparc, blizn i zniszczo-
nych od iniekcji zyt. Ponadto do aplikacji uzywa si? igiet cz?sto bez za
chowania odpowiednich warunkow higienicznych, diatego najwi?k-
szym zagrozeniem przy zazywaniu opiatow jest ryzyko zakazenia wi-
rusem HIV i wirusem HCV. Przy dtugotrwatym zazywaniu amfetami
ny wyst?puj^ zaburzenia snu, niepokoj, napi?cie, zanik taknienia pro-
wadzqcy do widocznego wychudzenia, wysokie cisnienie, gwattow-
ne i nieregularne bicie serca, wysypka, zaburzenia psychiczne. Obja-
wy takie, jakzmiennosc nastrojow, rosn^ce napi?cie, nadpobudliwosc, 
halucynacje, bezsennosc az do wyczerpania, brak taknienia na zmia-
n? z intensywnym gtodem, wysokie cisnienie i nieregularne t?tno to 
najcz?sciej zauwazane efekty zazywania kokainy. Powiktania psycho-
tyczne oraz w zakresie dezintegracji osobowosci sq najwi?kszym efek
tem dtugotrwatego zazywania halucynogenow. Ponadto wyst?pu-
j ^ nawroty przykrych, wywotujqcych panik?, wizji oraz utrata kontro-
li nad napi?ciem mi?sniowym. Jednq z grozniejszych substancji psy
choaktywnych wtasnie ze wzgl?du na fakt znacznych efektow po dtu
gotrwatym zazywaniu tych substancji s^ rozpuszczalniki lotne i sub
stancje psychoaktywne. Dtugotrwate odurzanie si? srodkami inhala-
cyjnymi prowadzi do powaznych uszkodzeh wqtroby i nerek. Niektore 
z tych srodkow zaburzajq wytwarzanie komorek krwi, co prowadzi do 
anemii, nierzadko nieodwracalnej. Szczegolnie narazonym, przy dtu-

S u b s t a n c j e p s y c h o a k t y w n e m o g ^ przyb ie rac rozne formy 

gotrwatym uzywaniu substancji lotnych, narz^dem jest mozg. Cz?sto 
w takich przypadkach dochodzi do tzw. zespotu organicznego charak-
teryzuj^cego si? zaburzeniami pami?ci i intelektu. Nierzadko osoby 
stale uzywaj^ce tych srodkow majq zaburzenia koordynacji ruchowej, 
ktorych widocznym efektem jest charakterystyczny chod. Stosowanie 
wielu lotnych substancji odurzajacych bez wqtpienia moze prowadzic 
do zgonu. Po dtuzszym zazywaniu alkoholu i barbituranow wyst?pu-
j ^ powazne zaburzenia swiadomosci, toku myslenia, orientacji i oceny 
sytuacji, ostabienie napi?cia mi?sniowego, staty niepokoj, trudnosci 
ze snem, chroniczne zm?czenie. Dopalacze zwykle maj^ wi?cej efek
tow ubocznych niz amfetamina: drgawki, podniesienie temperatury 
ciata, uczucie zagubienia, psychozy, bezsennosc, tachykardia, mdto-
sci, wymioty i bole gtowy. 

Zach?camy wszystkich do zgt?biania tematu i uczestnictwa w zaj?-
ciach realizowanych w ZS w Skrzyszowie i ZS w Gotkowicach. 

Ewa Cyrulik 

ZAMOWIENIA PUBLICZNE 
26 pazdziernika 2015 roku podpisano umowy na zimowe utrzyma-

nie drog gminnych w sezonie 2015/2016 na terenie gminy Godow. 

SOtECTWO SKRZYSZ6W: 
z Firm^ Handlowo-Ustugow^ Grzegorz Kacprzak, ul. Dworco-

wa 7, 44-352 Czyzowice, oferujqc^ realizacj? zamowienia za cen? 
178,20 zt brutto za 1 godz. pracy ci^gnika z ptugiem lub piaskark^ -
termin ptatnosci: 30 dni; 

SOtECTWO GODOW: 
z firm^ S.C. HALFAR - Grzegorz, Henryk Halfar, ul. Piaskowa 9, 

44-338 Jastrz?bie-Zdr6j, oferuj^c^ realizacj? zamowienia za cen? 
185,00 zt brutto za 1 godz. pracy ci^gnika z ptugiem lub piaskarkq-ter
min ptatnosci: 30 dni; 

SOtECTWA GOtKOWICE I SKRBENSKO: 
z firm^ S.C. HALFAR - Grzegorz, Henryk Halfar, ul. Piaskowa 9, 

44-338 Jastrz?bie-Zdr6j, oferuj^cq realizacj? zamowienia za cen? 
185,00 zt brutto za 1 godz. pracy ci^gnika z ptugiem lub piaskark^ -
termin ptatnosci: 30 dni; 

SOtECTWA KROSTOSZOWICE I PODBUCZE: 
z Firm^ Handlowo-Ustugowq Grzegorz Kacprzak, ul. Dworco-

wa 7, 44-352 Czyzowice, oferuj^cq realizacj? zamowienia za cen? 
178,20 zt brutto za 1 godz. pracy ciqgnika z ptugiem lub piaskark^ -
termin ptatnosci: 30 dni; 

SOtECTWO tAZISKA: 
z Rafatem Machnikiem, ul. Dworcowa 100, 44-350 Gorzyce, oferu-

jqcym realizacj? zamowienia za cen? 175,00 zt brutto za 1 godz. pracy 
ciqgnika z ptugiem lub piaskark^ - termin ptatnosci: 30 dni. 

Barbara Banko 
Referat Funduszy Zewn^trznych iZamowieh Publicznych 
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WYBORY PARLAMENTARNE 2015 
WYNIKI WYBOROW DO SEJMU RP: 

Sejm - Liczba wyborcow uprawnionych do gtosowania 778 781 777 659 856 787 484 506 
Sejm - Komisja otrzymata kart do gtosowania 600 600 600 500 650 600 350 400 
Sejm - Nie wykorzystano kart do gtosowania 160 184 199 90 155 118 101 129 
Sejm - Liczba wyborcow, ktorym wydano karty do gtosowania 440 416 401 410 495 482 249 271 
Sejm - Liczba gtosow waznych oddanych t^cznie na wszystkie listy kandydatow 431 408 389 405 477 471 234 265 
Frekwencja 56,56 53,27 51,61 62,22 57,83 61,25 51,45 53,56 

Sejm - Liczba wyborcow uprawnionych do gtosowania 744 691 745 795 732 741 705 27 
Sejm - Komisja otrzymala kart do gtosowania 550 550 550 600 550 550 550 27 
Sejm - Nie wykorzystano kart do gtosowania 113 113 88 155 164 198 181 13 
Sejm - Liczba wyborcow, ktorym wydano karty do gtosowania 437 437 462 445 386 352 369 14 
Sejm - Liczba gtosow waznych oddanych t^cznie na wszystkie listy kandydatow 430 419 449 434 373 347 357 14 
Frekwencja % 58,74 63,24 62,01 55,97 52,73 47,50 52,34 51,85 

Sejm - Liczba wyborcow uprawnionych do gtosowania 10808 
Sejm - Komisja otrzymata kart do gtosowania 8227 
Sejm - Nie wykorzystano kart do gtosowania 2161 
Sejm - Liczba wyborcow, ktorym wydano karty do gtosowania 6066 
Sejm - Liczba gtosow waznych oddanych t^cznie na wszystkie listy kandydatow 5903 
Frekwencja % 56,13 

KW Prawo i Sprawiedliwosc 178 199 184 200 213 194 107 127 
KW Platforma Obywatelska RP 102 69 82 56 54 59 41 42 
KW Razem 6 5 6 12 2 19 4 7 
KW KORWiN 15 30 17 17 29 18 7 6 
Komitet Wyborczy PSL 31 19 43 38 53 41 5 6 
KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 14 14 8 18 19 35 9 11 
KWW „Kukiz'15" 63 45 41 45 82 83 48 41 
KW Nowoczesna Ryszarda Petru 18 20 6 15 18 12 5 15 
KWW Zjednoczeni dIa 6l^ska 4 7 2 2 6 8 7 8 
KWW Grzegorza Brauna „Szczqsc Boze!" 0 0 0 2 1 2 1 2 

KW Prawo i Sprawiedliwosc 212 167 176 212 148 159 209 3 
KW Platforma Obywatelska RP 68 95 86 75 100 70 52 3 
KW Razem 13 7 8 10 7 14 11 0 
KW KORWiN 18 29 21 20 15 11 6 0 
Komitet Wyborczy PSL 27 16 41 15 14 11 6 1 
KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 30 33 29 14 18 7 5 0 
KWW „Kukiz'15" 33 46 59 38 48 56 44 0 
KW Nowoczesna Ryszarda Petru 20 20 12 27 15 12 14 1 
KWW Zjednoczeni dIa 6lc[ska 9 5 14 16 7 6 10 6 
KWW Grzegorza Brauna „Szcz§sc Boze!" 0 1 3 7 1 1 0 0 

KW Prawo i Sprawiedliwosc 2688 
KW Platforma Obywatelska RP 1054 
KW Razem 131 
KW KORWiN 259 
Komitet Wyborczy PSL 367 
KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 264 
KWW „Kukiz'15" 772 
KW Nowoczesna Ryszarda Petru 230 
KWW Zjednoczeni dIa 6l^ska 117 
KWW Grzegorza Brauna „Szczqsc Boze!" 21 
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W GMINIE GODOW 
WYNIKI WYBOR6W DO SENATU RP 

Senat - Liczba wyborcow uprawnionych do gtosowania 778 781 777 659 856 787 484 506 
Senat - Komisja otrzymata kart do gtosowania 600 595 600 500 650 600 350 400 
Senat - Nie wykorzystano kart do gtosowania 160 179 199 90 155 118 101 129 
Senat - Liczba wyborcow, ktorym wydano karty do gtosowania 440 416 401 410 495 482 249 271 
Senat - Liczba gtosow waznych oddanych t^cznie na wszystkich kandydatow 427 401 391 404 484 463 238 264 
Frekwencja 56,56 53,27 51,61 62,22 57,83 61,25 51,45 53,56 

Senat - Liczba wyborcow uprawnionych do gtosowania 744 691 745 795 732 741 705 27 
Senat - Komisja otrzymata kart do gtosowania 550 550 550 590 550 550 550 27 
Senat - Nie wykorzystano kart do gtosowania 113 113 88 145 164 198 181 13 
Senat - Liczba wyborcow, ktorym wydano karty do gtosowania 437 437 462 445 386 352 369 14 
Senat - Liczba gtosow waznych oddanych t^cznie na wszystkich kandydatow 435 418 448 430 370 343 359 14 
Frekwencja 58,74 63,24 62,01 55,97 52,73 47,50 52,34 51,85 

Senat - Liczba wyborcow uprawnionych do gtosowania 10808 
Senat - Komisja otrzymata kart do gtosowania 8212 
Senat - Nie wykorzystano kart do gtosowania 2146 
Senat - Liczba wyborcow, ktorym wydano karty do gtosowania 6066 
Senat - Liczba gtosow waznych oddanych t^cznie na wszystkich kandydatow 5889 
Frekwencja 56,13 

Beata Narcyza BARMAN 29 23 11 19 29 33 8 12 
Adam GAW^DA 183 199 219 215 239 209 128 143 
IVIateusz Dominik KANIA 62 72 51 58 96 90 37 39 
Ryszard LESZCZYNSKI 39 22 16 34 35 34 18 11 
Jarostaw Piotr LIGAS 1 2 3 5 6 10 2 2 
Dariusz IVIirostaw PRUS 106 74 84 62 67 79 40 51 
Aieksander Zbigniew ZlOtiO 7 9 7 11 12 8 5 6 

Beata Narcyza BARAN 12 8 23 23 10 16 12 0 
Adam GAW^DA 215 178 187 223 150 180 233 4 
Mateusz Dominik KANIA 51 51 90 59 73 42 43 7 
Ryszard LESZCZYNSKI 44 51 37 32 18 15 16 1 
Jarostaw Piotr LIGAS 8 8 15 6 2 5 2 0 
Dariusz Mirostaw PRUS 95 109 85 77 114 77 49 2 
Aieksander Zbigniew ZIOtO 10 13 11 10 3 8 4 0 

Beata Narcyza BAF^N 268 
Adam GAW^DA 2905 
Mateusz Dominik KANIA 921 
Ryszard LESZCZYNSKI 423 
Jarostaw Piotr LIGAS 77 
Dariusz Mirostaw PRUS 1171 
Aieksander Zbigniew ZIOt.0 124 

OBWODY W GMINIE: 
1,2- Godow, 11-SkrbeAsko, 
3,4,5,6- Golkowice, 12, 13, 14, 15-Skrzysz6w, 
7,8- Krostoszowice, 16 - Dom Seniora Gwarek 
9, 10-iaziska, w Skrzyszowie 
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ZS GOtKOWICE OGROD PEtEN MAGII 

N o w o c z e s n e d iuto Gimnaz ja l isc i w g o s c i n n y c h p r o g a c h P a h s t w a C a n i b o t o w 

1 I 2 pazdziernika uczniowie klas IIIA i IIIB w rannach lekcjl regio-
nalizmu goscili w ogrodzie Bogumity i Ireneusza Canibotow - rzez-
biarzy mieszkaj^cych w Skrbehsku. Ich ogrod to miejsce peine magii. 
Mozna tu zobaczyc duszki i upiory znane ze sl^skich legend, podah 
i basni. Domu pilnuje heksa, pomi?dzy krzewami ukryly si? poludni-
ce i strzygi. Dwie pot?zne rzezby: utopca i slowiahskiego woja strze-
gq przydomowej altany. Wszystkie stwory wyrzezbione zostaly przez 
artystow w drewnie, tradycyjnie diutem b^dz nowoczesnie - pil^ spa-
linow^. Pani Bogumila jest jedn^ z nielicznych w Polsce kobiet, ktore 
potrafi^ wyrzezbic misterne cudehka, operuj^c... Stihiem. 

Rzezba w drewnie to pasja, ktor^ zarazll B. i I. Canibolow ich wuj, 
i to wykonana przez niego figura stoi w centrum ogrodu. Zainspi-
rowani dzielami wuja wzi?li diuta do r?ki i zacz?la si? ich wielka 
przygoda z drewnem, dzi?ki ktorej podrozuj^ po calej Europie. Bra
il udzial w plenerach na Ukrainie, w Holandii, Niemczech, rywalizu-

j ^c i zawierajqc przyjaznie z artystami z Ekwadoru, Japonii, Kana-
dy czy USA. 

Jak przebiega proces tworczy? Roznie. Czasem najpierw powsta-
je szkic rzezby na papierze, czasem samo drewno swoim ksztaltem 
podpowie, kogo chce przedstawiac. 

Rzezby Pahstwa Canibolow s^ ozdob^ calej gminy. Mozemy je 
podziwiac: w Skrzyszowie (rzezba „Grajki"), taziskach (rzezba „Stra-
zak"), Godowie (rzezba „Jahcio Wodnik"), Skrbehsku (rzezba „Drwal") 
czy przy zespole boisk „Orlik" w Krostoszowicach (rzezba „Skarbnik"). 
Jedna z najpi?kniejszych i najwi?kszych stoi przed urz?dem gminy -
to jesion - do niedawna pomnik przyrody, ktory dzi?ki artystom ze 
Skrbenska zyl b?dzie jeszcze diugo i opowiadal basnie o utopkach 
i bebokach dzieciom z calej gminy. Nie wierzycie? To podejdzcie i po-
sluchajcie, o czym szepcze jesion... 

Joanna Bonarek 

U STOP GIEWONTU 
Zakopane jest stal^ baz^ pobytu skrzyszowskich emerytow. 

W dniach od 11 do 16 pazdziernika znowu goscili w Pensjonacie „Pod 
Giewontem", by odpoczywac i zwiedzac nieznane jeszcze zakqtki stoii-
cy Tatr. W pierwszym dniu pobytu pogoda nie sprzyjala gorskim space-
rom, wi?c wi?kszosc uczestnikow udala si? do Bukowiny Tatrzahskiej, 
by skorzystac z dobrodziejstw wod termalnych i basenow. W kolej-
nych dniach grupa pojechala zwiedzic Bachledowk?, Schronisko Gor-
skie ZHP „Glod6wka" (gdzie uczestnicy wypili aromatycznego grzah-
ca), Kuznice, Pusteini? sw. Brata Alberta i schronisko na Kalatowkach. 
Nie obylo si? tez bez tradycyjnego spaceru pol^czonego z zakupami 
po najbardziej znanym deptaku w Polsce, czyli zakopiahskich Krupow-
kach. I znowu byly zakupy pami^tek wykonanych przez miejscowych 
tworcow r?kodziela goralskiego, ale nie tylko. Kazdy znalazi dIa siebie 
lub dIa rodziny cos smacznego, milego, funkcjonalnego, potrzebnego, 
praktycznego. Znalazio si? cos dIa ciala i dIa ducha. Byly tez spacery 
szlakami turystycznymi, np. Doling za Bramk^ czy Doling Str^zyskq. 

Kazdy wyjazd skrzyszowskich emerytow do Zakopanego ma jesz
cze jeden obowiqzkowy staly punkt pobytu: Sanktuarium Matki Bozej 
Fatimskiej na Krzeptowkach. To juz jest jak amen w pacierzu. 

Im blizej bylo do powrotu, tym pogoda stawala si? ladniejsza. Az 
szkoda bylo wracac. Ale droga powrotna tez ma swoje uroki. Mozna 
wtedy np. wspominac kohczqcy si? wypad i planowac kolejny. I tak 
bylo tym razem. Nast?pny wyjazd zaplanowano na rok nast?pny. 

B.O. S k r z y s z o w i a n i e w Z a k o p a n e m 



PA2DZIERNIK2015 sport 

TURNIEJ SIATKOWKI 
W GODOWIE 

10 pazdziernika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Godowie 
siatk6wka miata swoje swi?to. W nowej sali gimnastycznej odbyt si? 
I Turniej Druzyn Mieszanycti o Puctiar Wojta Gminy Godow w Siatkow-
ce. Turniej obj?ty byt patronatem nie tylko naszego wojta, ale i Staro-
sty Powiatu Wodzistawskiego. Gosciem byt m.in. Przemystaw Michal-
czyk, prezes Jastrz?bskiego W?gla, z grupq reprezentantow druzyny. 
Rozgrywkom kibicowata rowniez mitosniczka siatkowki, Beata Gra-
bowska-Bujna, prezes Jastrz?bskiej Spotki Kolejowej. 

Do turnieju zgtosito si? 8 druzyn: 

1. PRONETBUD z Piekar ^l^skich, 
2. CHALLENGE z Budzowa, 
3. BE SAFE z Wodzistawia $l^skiego, 
4. INTERDEKOR z czeskiej Karwiny, 
5. JASTRZ^BIOKI z Jastrz?bia-Zdroju, 
6. ROZTENTEGOWANI z Ctiatupek, 
7. FOX z Pszowa, 
8. APSIKTEAM - druzyna przyjaciot i absolwentow godowskiej 

szkoty, czyli gospodarze. 

Walka o pierwsze miejsce byta zaci?ta i na dobrym poziomie, jed-
nak nie przeszkadzato to w dobrej zabawie i przekonaniu, ze sport wy-
zwala w cztowieku wiele pozytywnycti emocji. Mecze s?dziowali za-
wodowi s?dziowie sportowi, rozdano puctiary i nagrody. Pierwsza 
druzyna otrzymata tort w ksztatcie pitki do siatkowki. 

Klasyfikacja wygl^data nast?pujqco: 

I miejsce - Interdekor, 
II miejsce - Be Safe, 
III miejsce - Pronetbud. 

Najlepsza zawodniczka: Agnieszka Oraczewska (Be Safe). 
Najlepszy zawodnik: Pawet Cut (Interdekor). 
S?dziowie wytypowali rowniez nagrod? dIa zawodnika fair play. 

Zostat nim Artur Guc - siatkarz z Challenge. 
Druzyna z Godowa zaj?ta IV miejsce. Otarta si? o puchary i nagro

dy. Jednak jak na dobrych gospodarzy przystato - oddata honory i ra
dosc zwyci?stwa gosciom. 

Jako organizatorzy mamy nadziej?, ze turniej wszystkim zapadt 
w pami?ci i z Godowa wywiezli mite wspomnienia. Dzi?kujemy za pomoc 
sponsorom i przyjaciotom szkoty, ktor^ odbieramy jako wyraz dobroci 
i zaangazowania w rozwoj sportu w regionie. Mamy tez nadziej?, ze nowa 
sala gimnastyczna b?dzie miejscem jeszcze wielu sportowych wrazeh. 

Reportaz z turnieju mozna zobaczyc w zaktadce „wydarzenia" na 
stronle www.spgodow.pl 

Barbara Brzezinska 

K R Z Y Z O W K A 

Z N A C Z E N I E W Y R A Z 6 W 
Poziomo: 
A-1 towarzystwo; A-10 port nad Jenisejem; B-6 ceniony w sokolnic-
twie; C-1 po stracie kogos bliskiego; C-10 jedna z tytanid; D-6 Mu-
rzynek z Afryki; E-1 namaszczenie monarchy; E-9 uruchomienie 
urz^dzenia; F-5 efemeryda; G-1 tr^ba w dawnym wojsku; G-9 t ra-. 
ci igty przed zim^; H-5 widziadto; 1-1 chwilowy stan atmosfery; 
1-10 budowla ogrodowa; J-6 lampa btyskowa; K-1 opadaj^ jesieniq; 
K-10 obycie; L-6 taniec. 

Pionowo: 
1-E na nim tor kolejowy; 2-A nie ona zdobi cztowieka; 2-1 objasnie-
nie, relacja; 3-E graniczy z jeziorem Skiertqg; 4-A jesienna pogo
da; 4-1 nie swojak; 5-E np. absolwentow; 6-A mieszkaniec Bliskie
go Wschodu; 6-H syn Noego; 7-D samochodziki; 8-A z jasnego nie-
ba; 8-H stulecia; 9-D Morawska lub garazowa; 10-A dom Eskimo-
sa; 10-1 sktadnik powietrza; 11-E drewniany stotek; 12-A jesienny 
kwiat; 12-1 miasto samowarow; 13-E ptywaj^ w barszczu; 14-1 do-1 
ptyw Wisty; 15-E jezioro w Nowej Zelandii. 

Hasto: 
K-4, E-5, B-4, C-8, L-7, A-10, K-6, F-8, F-3, H-8, K-2, G-15, C-1, A-3, 
E-14, D-14, E-7, E-1,1-8, D-12, J-2,1-2, L-6, G-3, J-IO, J-8, D-6, L-12, 
G-15, K-5, F-6, K-4, G-14, F-5, L-2, D-12, B-6, K-4, J-8,1-5,1-2, K-8, 
1-4, E-14, E-15, L-14,1-14, D-14, H-9, G-3, C-4, E-5, E-7, D-8, K-14, F-3, 
G-9, L-4, K-3, J-7, K-6, E-1, A-IO, C-2, K-2, G- l l , B-14,1-1, E-9, A-6, 
E-14, A-3, B-8, F-6, K-4, D-12. 

Wsrod Czytelnikow, ktorzy do 25 listopada br. nadesl^ prawidto-
wo rozszyfrowane hasto krzyzowki, rozlosowane zostanq nagrody 
ksiqzkowe. 

Za prawidtowo odgadni?te hasto z nr. 8(120) nagrody wyloso-
wali: Karolina Mendrela z Gotkowic, Lucyna Tomala ze Skrben
ska i Julia Grzonka z tiazisk. Gratulujemy! Hasto brzmiato: Naukq 
i pieniqdzmi drudzy Ciq wzbogacq,mqdrosc musisz sam z siebie wfa-
snq dobyc pracq. 

Nagrody nalezy odebrac w Osrodku Kultury w Gotkowicach^ 
w godzinach jego pracy. 

Druzyna Prone tbudu 



b^dzie si^ dzialo JESTESMY NR10 (122) 

# 4 
Gminne Centrum 
Kultury, Sportu i Turystyki 
uj Godoiuie 

OKGOD6W 

ZAPRASZAMY NA ZAJECIA STALE 
DO NASZYCH OSRODKOW KULTURY 

OK GOiKOWICE OK SKRZYSZ6W OK SKRBENSKO 

PONIEDZIALEK 

17:00-18:30 
Warsztaty plastyczne 
dIa dzieci (B. Canlbot) 

8:00 Chor Echo (K. Strzelak) 
18:30-20:00 

Teatr Naszej Wyobrazni 
(D. Brzoza-Piprek) 

CZWARTEK 

16:00 
zespol Ballada 

(D. Szkatula) 
18:15 

Fitness 
(M. Kura) 

16:45-17:30 
Zajecia taneczne dIa dzieci 

(D. Brzoza - Piprek) 
18:00-21:00 

Art Pompownia 

18:15 Fitness (M.Kura) 
18:00-21:00 Art Pompownia 

18:30-20:00 
Zaj?cla wokalne 

(K. Danek) 

15:30-20:00 Skat 
16:30-18:00 Iskierki 

- dzieci^cy zespot taneczny 
(R.Jakubowska) 

Dodatkowo zapraszamy na: 
* zaj?cia muzyczne, prowadz^cy - Dawid Koczy - OK Gotkowice 
* nauka gry na gitarze, prowadzqcy - Dominik Stypa 

ZAPRASZAMY NA BOZONARODZENiOWY JARMARK 
R^KODZIEtA PRZY OSRODKU KULTURY W GOtKOWICACH 

Jarmark r?kodzieta b?dzie czynny w sobnt? i niedziel? (5-6 grud-
nia 2015 r.) przy Osrodku Kultury w Gotkowicach. 

W 
wosc 

16:30-19:30 
Warsztaty ceramiczne 

(M. Bednarz) 
18:00-20:30 

Zespot wokalny pah 
Spokobabki (D. Szczypka) 

13:00-19:00 Nauka gry 
na instrumentach (B. Langer) 
16:00-18:00 Taniec nowo-
czesny (I i II gr.) (M. Palka) 

17:00-9:00 
Zespot Famllijo (U. Santarius) 

18:00-20:00 
Chor Absolwent (M. Tolarz) 

13:00-19:00 Nauka gry na in
strumentach (B. Langer) 
16:30-19:30 Warsztaty 

ceramiczne (M. Bednarz) 
16:00-17:30 Warsztaty 

teatralne (H. Kotek) 
19:45-20:45 Zumba Fitness 

16:00-21:00 Skat 

16:30-20:00 
Warsztaty ceramiczne 

dIa dorostych (M. Bednarz) 

godzinach otwarcia Osrodka Kultury w Godowie istnieje mozli-
skorzystania ze stotow do ping ponga. 

Zumba 
17:20-18:20 

Anawa 
(D. Brzoza-Piprek) 

16:00-17:30 
Warsztaty plastyczne 

gr. mtodsza (B. Canibot) 
17:30-19:00 

Warsztaty plastyczne 
gr. starsza (B. Canibot) 

8:00-13:00 
Art-Pasje 

17:00-19:30 
Zespot Melodia (J. Koziet) 

16:00-17:30 
Warsztaty plastyczne 
gr. starsza (B. Canibot) 
16:00-17:30 zajecia 

muzyczne Wiolinki (M. Lipus) 

W BIBLIOTECE... 
Biblioteka w Godowie zakwalifikowata si? do uczestnictwa w pro-

jekcie edukacyjno-ekologicznym Zielone Gry. Biblioteki i organizacje 
pozarzqdowe wfqczajq mtodych do gry o przyrodq. Akcja ma celu po-
pularyzacj? wiedzy na temat srodowiska i ksztattowanie postaw eko-
logicznych wsrod mtodziezy w wieku 13-25 lat za pomocq nowocze-
snych i atrakcyjnych narz?dzi, jakimi s^ gry planszowe i internetowe. 
DIa tworcow przedsi?wzi?cia inspiracj^ stata si? idea serious games, 
czyli gier, ktore nie tylko bawiq, ale rowniez sktaniaj^ do refleksji, prze-
kazujq wiedz? lub umozliwiaj^ zdobycie umiej?tnosci. 

Dzi?ki projektowi biblioteka otrzymata trzy gry planszowe o tema-
tyce ekologicznej oraz dost?p do gry internetowej o zmianach klimatu. 
W rol? mieszkahcow pi?knej i dziewiczej wyspy w GrzezKlimatem wcielili 
si? uczniowie trzeciej klasy gimnazjalnej z Zespotu Szkot w Skrzyszowie. 
Projekt koordynowanyjest przez Ann§ Polnikzfilii nr 2 w Skrzyszowie. 

W pazdzierniku swoje swi?to obchodzi sympatyczny mieszkaniec 
Stumilowego Lasu - Kubus Puchatek. Z tej okazji filie biblioteczne 
w Gotkowicach i Krostoszowicach goscity dzieci na zaj?ciach. Wielk^ 
atrakcj^ byto pojawienie si? solenizanta, ktory wspolnie z przedszko-
lakami i uczniami wystuchat opowiesci o przyj?ciu-niespodziance oraz 
rozwi^zywat bajkowe zagadki. 

W filii nr 5 w Laziskach odbyta si? kolejna edycja konkursu „Mistrz 
Pi?knego Czytania", w ktorym pierwsze miejsce zaj?ta Weronika Ko-
walczyk. 

Adriana Piwotiska, Anna Polnik 

ZAPRASZAMY NA... 
Biblioteka w Godowie zaprasza na SPOTKANIE LUDZI Z PA-

S}J\, ktore odb?dzie si? 18.11. br. o godz. 18.00. Gosciem b?dzie 
Gabriel Paluszkiewicz, mieszkaniec Gotkowic. Zaciekawi on 
uczestnikow tematykq rycerstwa XlV-wiecznego oraz rekonstruk-
cjami historycznymi. 

Zach?camy Czytelnikow do wtqczenia si? w akcj? CZAR SWI/̂ T 
- WSPOLNE OZDABIANIE BIBLIOTEKI W GODOWIE. Chcemy, 
aby kazdy miat okazj? wystawic tworzone przez siebie ozdoby 
swi^teczne i je prezentowac. Zapraszamy wszystkich ch?tnych 
2.12. br. na godzin? 16.00! B?dzie to takze okazja do mitego spo-
tkania i wspolnego stworzenia magicznego klimatu w tym przed-
swi^tecznym okresie. 

W ramach tegorocznej edycji konkursu SZOK TWORCZO^CI 
KOL^DOWEJ czekamy na opowiadania zwi^zane tematycznie ze 
Swi?tami Bozego Narodzenia. Termin sktadania prac uptywa 6.12. 
br. Regulamin oraz szczegotowe informacje dost?pne s^ na stro-
nie internetowej biblioteki. Zapraszamy serdecznie do udziatu. 

Katarzyna Holesz 

1 
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wydawca: GCKSiT 44-340 Godow, ul. 1 Maja 93 
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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. 
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UROCZYSTA INAUGURAC3A ROKU AKADEMICKIEGO 
W GODOWSKIM UNIWERSYTECIE DZIECIECYM 

17 pazdziernika br. w Osrodku Kultury w Gotkowicach odbyta si? 
uroczysta inauguracja roku akademickiego 2015/2016 w Godowskim 
Uniwersytecie Dzieci?cym Wyzszej Szkoty Humanitas. Kilkudziesi?ciu 
mtodych adeptow nauk z terenu gminy Godow odebrato z r^k pro-
rektora WSH w Sosnowcu dr. Mariusza Lekstona oraz przedstawicie-
li wtadz Gminy Godow swoje pierwsze indeksy. W uroczystosci uczest-
niczyli przedstawiciele wtadz samorz^dowych: Antoni Tomas - prze-
wodniczqcy Rady Gminy Godow, Brygida Dobisz - sekretarz Gmi
ny Godow, Katarzyna Kubica - kierownik Referatu Oswiaty, Kultu
ry i Polityki Spotecznej, a takze Krzysztof Kubica - radny Rady Gmi
ny Godow oraz przedstawiciele Wyzszej Szkoty Humanitas: Ewa Ma-
rek - pecjalista ds. uniwersytetow dzieci?cych oraz Joanna Podgor-
ska-Rykata - petnomocnik Kanclerza ds. Ksztatcenia Mi?dzypokole-
niowego. 

Po uroczystym otwarciu wszyscy uczestnicy - juz mali studenci -
wystuchali wyktadu pt. „Zagadki biotechnologii od starozytnosci do 
XXI wieku" wygtoszonego przez biotechnolog Joann^ Lilpop z Bio-
Centrum Edukacji Naukowej. 

Celem inicjatywy powotania GUD jest zainspirowanie dzieci do wta-
snych poszukiwah oraz pokazanie roznorodnosci swiata nauki. W ko-
lejnych miesi^cach na mtodych studentow czekajq wyktady z dziedzi-
ny meteorologii (Czy mozna ztapac burz??), chemii (Od suchego lodu 
do ciektego azotu - mroz^ce eksperymenty), muzyki (Jak stroita si? 
nutka? W?dr6wka poprzez wieki historii muzyki), antropologii (Tajem-
nice Australii. Ziemia i ludzie), teatru (Z wizytq na Broadway'u), ento-
mologii/biologii (Urodzeni mordercy- swiat mi?sozernych roslin) oraz 
filozofii (DIaczego istnieje raczej cos niz nic? Czym jest filozofia). 

Ch?tne dzieci w wieku od 6 do 12 lat z terenu gminy Godow mozna 
nadal zgtaszac do uczestnictwa w Godowskim Uniwersytecie Dzieci?-
cym. Szczegoty dost?pne sq pod adresem inernetowym: 

http://www.godow.pl/index.php/aktualnosci/ 
3876-godowski-uniwersytet-dzieciecy 

Mtodym adeptom nauki zyczymy duzo energii i zapatu na caty rok 
akademicki. 

Magdalena Czyz 
Referat Oswiaty, Kultury i Polityki Spolecznej ^ l u b o w a n i e mtodych a d e p t o w nauki 

NASZA PROFILAKTYKA1INTEGRACJA 
< ^ $l^skie. Pozytywna energia 

W D r e a m Parku w O c h a b a c h 

Dotacja uzyskana na realizacj? zadania „Nasza profilaktyka i inte-
gracja" znacznie rozszerzyta ofert? zaj?c Swietlicy Profilaktyczno-Wy-
chowawczej w Krostoszowicach oraz filii w tiaziskach. Pozyskane srod-
ki finansowe umozliwity zaproszenie do tych placowek wykwalifi-
kowanych specjalistow, ktorzy od poczqtku roku szkolnego prowa
d z i cyklicznie ciekawe warsztaty. State zaj?cia popotudniowe zostaty 
wzbogacone m.in. o comiesi?czne spotkania z dogoterapeutq i jego 
podopiecznymi - Lusi^ i Florkq. Podczas warsztatow uczestnicy przy-
zwyczajaj i si? do kontaktu ze zwierz?tami, przetamuj^ l?ki, bawiq si? 
i ucz^ wydawania poleceh. Spotkania te ksztattuj^ w dzieciach pozy-
tywne emocje, eliminujq agresj?, rozwijajq empati?, s^ rowniez cieka
we form^ sp?dzania wolnego czasu i wspaniatq przygodq. 

Zaj?cia terapeutyczne przeplatajq si? z atrakcyjnymi wycieczkami. 
Niesamowitych wrazeh dostarczyt wychowankom wyjazd do Dream 
Parku w Ochabach. Dzieci zwiedzity m.in.: park miniatur, dinozaurow, 
dom do gory nogami, szukaty wyjscia z labiryntu kukurydzy, „p?ka-
ty" ze smiechu w kinie 6D oraz beztrosko bawity si? w parku linowym. 
W ramach projektu organizowane sq takze wyjazdy na Kryt^ Ptywal-
ni? „Nautica" w Gorzycach, gdzie pod okiem instruktora nauka prze-
plata si? z wodnq zabawq. 

Zadanie realizowane b?dzie w placowkach do kohca grudnia tego 
roku. 

M. Sporysz 



Oirodck Kultury 
/stk ie dzieci na 

ktore odb^dzie s i? 6 grudnia. 
Zapisy do 30 listopada. 

Szczegotowe informacje dotyczQ.ce 
ceny i godziny imprezy 

w Osrodku Kultury. 

O^rodek Kultury w Golkowicach 
zaprasza na 

W cenie 250 z\/ para: 
•Swietna zabawa do biatego rana 
przy zespole muzycznym „Akord 

•Obiad, ciasto, zimna ptyta, ciepta kolacja, 
napoje, szampan ^ m ^ ^ 

32 47 27 532 

PAZDZIERNIK MIESI^CEM DOBROCI DLA ZWIERZ/^T 
„9{aszym podstaivotvym oBozfiqzlqem iv stosunlqi do naszych 

mXodszycfi Braci jest niekjzyzudzenie ich, jednak^ poprzestanie na 

tym, to nie u^szystl(p. Mamy wazniejszq misj^ - sTuzyc im pomocq-, 

liiedylipl^zi^ieliiS^dq jej potrzebozvac." 

sw. Jranciszel{_z JAsyzu 

Skohczyt si? pazdziernik, a wiele osob wciqz nie wie o tym, ze jest 
on wyj^tkowym miesi^cem dIa zwierzqt. Szczegolny jest nie tylko dIa 
naszych domowych pupili, ale takze dIa tych mniej uprzywilejowanych 
- zwierz^t hodowlanych. W pazdzierniku obchodzimy Dzieh Zwierz^t 
Hodowlanych, Swiatowy Dzieh Zwierzqt oraz Dzieh Ustawy o Ochronie 
Zwierzqt. W Polsce dodatkowo obchodzi si? jeszcze nieformalny Dzieh 
Kundelka. Z tej tez okazji 13 pazdziernika Szkota Podstawowa w Gotko
wicach goscita Agnieszk^ Mrozek i Iwon^ Koszel^ z psami - Gret^ rasy 
bokser i Shadow rasy labrador. Przeprowadzona zostata dIa uczniow 
klas I - III prelekcja pt. „Bezpieczny kontakt z psami". 

Celem spotkania byto oswojenie, przyblizenie, a takze uwrazliwie-
nie dzieci klas l-lll na potrzeby zwierz^t i wyrobienie w nich nawyku 
systematycznej opieki nad pupilem poprzez uswiadomienie wszel-
kich potrzeb zwierz?cia. Prowadz^ce opowiedziaty uczniom, jak na
lezy stworzyc psu wtasciwe warunki, ktore pozwolq na to, aby zycie 
z nim dawato catej rodzinie wiele satysfakcji, ale takze i radosci. 

Najmtodszym przekazano rowniez wiedz? i umiej?tnosci,dzi?ki 
ktorym kontakt z naszym psim przyjacielem stanie si? zarowno bez-
pieczny, jak i komfortowy dIa obu stron, a rownoczesnie pozwoli na 
zrodzenie si? prawdziwej i bezinteresownej przyjazni. 

Pani Iwona z p s e m S h a d o w rasy labrador w r a z z dz iecmi 

My wszyscy - ci mtodsi i ci starsi - powinnismy jednak pami?-
tac o tym, by traktowac zwierz?ta z poszanowaniem ich natural-
nych potrzeb. Zwierz?ta s^ bowiem istotami zywymi, ktore tak jak lu
dzie, odczuwaj^ zarowno fizyczny bol i cierpienie, jak rowniez radosc 
i wdzi?cznosc. 

IVlamy nadziej?, ze misja uwrazliwienia na potrzeby naszych braci 
mniejszych powiodta si? i dzieci b?dq siuzyc im pomocq, l<iedykolwiel< 
bqdq jej potrzebowac. 

Sylwia Adamczyk 

WYCIECZKAINTEGRACYJNA 
W drugiej potowie pazdziernika odbyta si? tygodniowa wyciecz-

ka chorzystow na potudnie Europy. Jej uczestnikami byli cztonkowie 
chorow: Echo z Gotkowic i Gloria z Jastrz?bia-Zdroju Moszczenicy oraz 
sympatycy zespotowego spiewania.Celem tego wyjazdu byto nie tyl
ko poznanie ciekawych i urokliwych zak^tkow Chorwacji oraz Bosni 
i Hercegowiny, ale takze integracja obu zespotow spiewaczych,kt6-
rych dyrygentem jest Krzysztof Strzelak - w tym przypadku i orga-
nizator wycieczki. 

Chorzysci zwiedzili m.in. Split, Dubrownik, Mostar, Medjugorie, po-
dziwiajqc rownoczesnie pi?kne krajobrazy trasy wycieczkowej. Wielkim 
przezyciem dIa wszystkich byt wyst?p pot^czonych zespotow w poto-
zonym w odiegtosci ok. 30 km od Zagrzebia chorwackim sanktuarium 
maryjnym Marija Bistrica, w ktorym owacyjnymi oklaskami nagrodzono 
spiew chorzystow z Polski. Warto nadmienic, ze Marija Bistrica w roku 
1971 zostata ogtoszona narodowym sanktuarium Matki Bozej Krolowej 
Chorwacji, a obiektem kuitu jest tu niezwykta drewniana figura Matki 
Bozej pochodz^ca z kohca XV wieku, zwana tez Czarnq Madonn^. By-
strzyck^ swi^tyni? odwiedza co roku ok. 500 tysi?cy pielgrzymow. 

Gotkowicka g r u p a w Ct iorwacj i 

Wielk^ frajdq dIa wszystkich byto uczestniczenie w mandarynko-
wych zniwach z mozliwosci^ zrywania soczystych owocow z drzew. 

Po wycieczce pozostaty juz tylko wspomnienia... Zapach morza, 
pi?kno Makarskiej Riwiery, spiew, tahce, muzyka, smak wina i najstyn-
niejszego chorwackiego trunku - rakii. 

Cel wycieczki zostat w petni osi^gni?ty. 
R. Czyz 


