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PODZIEKOWANIE KOLEGIUM 
REDAKCYJNEMU GAZETY 

„JESTESMY" 
21 marca 2016 roku podczas sesji Rady Gminy Godow zlozo-

no podziekowanie ust^puj^cemu zespolowi redakcyjnemu gazety 
„Jestesmy". Bardzo serdecznie dzi^kujemy Aurelii Tomas - redak-
tor naczelnej oraz czlonkom redakcji Janowi Szczeponkowi i Ber-
nardowi Oslizio za ponad 20 lat pracy na rzecz gazety „Jestesmy". 

Redakcja 

Laureaci konkursu „Wielkanocna Pisanka" (wiecej na str. 8) 

i 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY 14 KWIETNIA O GODZ. 18:00 

NA WERNISAZ WYSTAWY FOTOGRAFII DAMIANA SZEWCZYKA 
- O^RODEK KULTURY W GOLKOWICACH Zdolny trzecioklasista MacieJ 

Kopiec (wiecej na str. 8) 
Akademia Kreatywnego Rodzica przy 

ZSP w Skrbensku (wiecej na str. 8) 



KWIECIEN2016 sprawy samorz^dowe 

SESJE RADY GMINY 
W D N I U 3 M A R C A 2 0 1 6 R O K U O D B Y L A Sl^ X V I I I 

S E S J A R A D Y G M I N Y G 0 D 6 W . P O D J ^ T O U C H W A L Y 
W N A S T ^ P U J / \ C Y C H S P R A W A C H : 

• Zaci^gni^cia pozyczki dtugoterminowej ze srodkow Wojewodz-
kiego Funduszu Ochrony ^rodowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach na realizacj^ zadania „Ograniczenie Niskiej Emi-
sji na terenie Gminy Godow w 2016 roku" -1 etap. 
Pozyczka bqdziezaciqgniqtawkwocie 273.000,00 ziz WFO^iGW w Kato
wicach jest udzielana na preferencyjnym oprocentowaniu, ktora moze 
bye do 40 % umorzona. Bqdzie wyplacona w dwoch transzach, pierwsza 
w 2016 roku w kwocie 200.000,00 zi, druga transza w 2017 roku w kwo-
cie 73 000,00 zi. Podobnie jak w latach poprzednich bedzie mozna uzy-
skac dofinansowanie do czynnosci okreslonych w stosownym regulami-
nie majqcych na celu ograniczenie niskiej emisji w Gminie Godow. 

• Przyj^cia programu opieki nad zwierz^tami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomnosci zwierz^t na terenie Gminy Godow 
wroku 2016. 
W zwiqzku z nowelizacjq ustawy o ochronie zwierzqt z dnia 21 sierpnia 
1997r. (Dz.U.Z2003r. Nr 106,poz. 1002zpozn.zm.)zmienionyzostalart. 
11a, ktory zobowiqzuje Radq Gminy do okreslania w drodze uchwaly, co-
rocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad bezdomnymizwierzqtami 
oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzqt. Stanowi to wypelnienie obo-
wiqzku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzqtom przez gminq, wyni-
kajqcego z art, 11 ust. .1. ww.. ustawy.. W zwiqzku z powyzszym po uzgodr. 
nieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Wodzislawiu ^Iqskimi po 
zasi^gni^ciu opinii Kola towieckiego „ODRA" i Kofa lowieckiego „R6G", 
oraz z Ogolnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierzqt „ANIMALS" przy-
gotowany zostal Program opieki nad zwierzqtami bezdomnymi oraz za
pobiegania bezdomnosci zwierzqt na terenie Gminy Godow w 2016 roku. 

• Zasad 1 trybu udzielania dotacji dia osob fizycznych ze srodkow 
budzetu Gminy Godow z zakresu ochrony srodowiska. 
Colosc zadah z zakresu ograniczenia niskiej emisji zostalo juz ujqte 
w obowiqzujqcym Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2016-
2018. Tq uchwalq zostanq usystematyzowane zasady i tryb wydawania 
srodkow przewidzianych w budzecie Gminy na realizacjq zadati zzakre
su ochrony srodowiska. 

• Poparcia Apelu do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 
w sprawie podj^cia dziatah majqcych na celu zwi^kszenie wartosci 
kontraktu dIa Powiatowego Publicznego zaktadu Opieki Zdrowot-
nej w Ryduttowach i Wodzistawiu ^1. z siedzib^ w Wodzistawiu $1. 
Wladze Miasta Pszowa w imieniu mieszkahcow zwracajq siq do Pre
zesa Narodowego Funduszu w sprawie podjqcio dzialah majqcych na 
celu zwiqkszenie wartosci kontraktu i zapewnienia ciqglosci udzielania 
swiadczeh zdrowotnych dIa Powiatowego Publicznego zakladu Opie
ki Zdrowotnej w Rydultowach i Wodzislawiu SI. Rada Gminy Godow po 
rozpoznaniu sprawy poporia przedmiotowy apel. 

• Zmiany uchwaty Nr XV/101/2015 Rady Gminy Godow z dnia 21 
grudnia 2015 r. w sprawie budzetu Gminy Godow na 2016. 

• Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godow. 

W D N I U 2 1 M A R C A 2 0 1 6 R O K U O D B Y t A Sl^ X I X 
S E S J A R A D Y G M I N Y G 0 D 6 W . P O D J ^ T O UCHWAtY 

W N A S T ^ P U J y \ C Y C H S P R A W A C H : 

• Udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej Miastu Jastrz^bie 
Zdroj na realizacj^ zadah z zakresu edukacji publicznej. 
Gmina Godow udzieli w 2016 roku pomocy finansowej Miastu Jastrzq-
bie Zdroj w kwocie 5.182,05 zl na realizacjq zadaii z zakresu edukacji pu
blicznej dzieci zterenu Gminy Godow. 

• Zmiany uchwaty w sprawie przyj^cia planu dofinansowania na 
rok 2016 form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrud-
nionych w placowkach oswiatowych, dIa ktorych Gmina Godow 
jest organem prowadzc^cym. 
Dyrektor Szkoty Podstawowej w Krostoszowicach zwrocil siq dodatko-
wo o umozliwienie dofinansowania studiow podyplomowych dIa pra-
cownika szkoly wzakresie matematyki. Rada Gminy w styczniu br. przy-

jqla juz stosownq uchwalq przedmiotowy plan dofinansowania dosko
nalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placowkach oswia
towych, dIa ktorych Gmina Godow jest organem prowadzqcym, jednak 
nie obejmowal on takiej formy ani zakresu dofinansowania. 

Szczegotowe tresci uchwat wraz z uzasadnieniem oraz protokot 
z sesji mozna znalezc na stronie internetowej naszej gminy: 

www.godow.bip.info.pl 

PRZEBUDOWA UL. WYZWOLENIA 
W SKRZYSZOWIE 

Juz wkrotce ruszq prace na ul. Wyzwolenia w Skrzyszowie. Zgod-
nie z przyj^tym harmonogramem pod koniec tego roku mieszkahcy 
b^d^ mogli korzystac z nowej drogi. 25 stycznia br. ogtoszony zostal 
przetarg na przebudowy ulicy Wyzwolenia w Skrzyszowie na odcinku 
od skrzyzowania z ulic^ 1 Maja do skrzyzowania z ulic^ Powstahcow 
Slqskich. Wymieniona zostanie nawierzchnia drogi, w centralnej czq-
sci na nawierzchniy z kostki betonowej oraz wykonana zostanie nowa 
kanalizacja deszczowa. Mieszkahcy ze wzglydu na remont byd^ mo
gli skorzystac z przebudowanego chodnika oraz zmodernizowanych 
parkingow. W wyniku prac powstanie droga z dwoma pasami ruchu 
o szerokosci 3 m kazdy. Maj^c swiadomosc tego, ze droga uzytkowa-
na jest przez pieszych, zwtaszcza dzieci, szczegoinq uwagy zwroco-
no na kwesti? bezpieczehstwa. W zwiqzku z powyzszym zastosowa-
no wyspy zwalniajqce oraz inne rozwi^zania wptywaj^ce na uspokoje-
nie ruchu. Inwestycja realizowana jest wspolnie z Powiatowym Zarz^-
dem Drog, ktory w tym samym czasie bydzie dokonywal przebudowy 
kolejnego odcinka ul. 1 Maja w Skrzyszowie, tj. od wiaduktu nad auto
strada A-1 do skrzyzowania z ulic^ Jana Pawta. Inwestycje realizowa-
ne s^ z udziatem wsparcia z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". W okresie prowadzonych 
prac budowlanych wyst^pi^ utrudnienia w ruchu, w zwiqzku z czym 
prosimy mieszkahcow o wyrozumiatosc i cierpliwosc. 

Ewa Cyrulik 
Referat Funduszy Zewn^trznych iZamowien Publicznych 

MEDALE ZA DtUGOLETNIA StUZB^ DLA 
PRACOWNIKOW URZ^DU GMINY GODOWIE 

W westybulu ^l^skiego Urzydu Wojewodzkiego odbyta s'\q uroczy-
stosc wryczenia odznaczeh pahstwowych dIa zastuzonych. Wsrod wy-
roznionych pahstwowymi Medalami za Dtugoletni^ Sluzby byli row
niez pracownicy Urzydu Gminy w Godowie. 

Medal zioty za dtugoletniq stuzby otrzymat Jozef Sobkowicz - pet-
nomocnik ochrony informacji niejawnych, srebrnym medalem zosta-
ly wyroznione Beata Kalusek - skarbnik gminy oraz Daria Oslizto - za-
stypca skarbnika. Odznaczenia pahstwowe w imieniu Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej wryczat wojewoda sl^ski Jarostaw Wieczorek. 

Ztote, srebrne i br^zowe Medale za Dlugoletni^ Stuzby przyznawa-
ne s^ przez Prezydenta RP na wniosek wojewodow za wyj^tkowo su-
mienne wykonywanie obowiqzkow wynikaj^cych z pracy zawodowej 
w stuzbie Pahstwa. Odznaczenie to ma rodowod z okresu II Rzeczypo-
spolitej i zostato przywrocone do systemu odznaczeh pahstwowych 
w Polsce w 2007 roku. 

Gabriela Pietroszek 

ZAMOWIENIA PUBLICZNE: 
1. W dniu 23 marca 2016 r. podpisano umowy na „Remont cz^stko-

wy drog gminnych" z Przedsiybiorstwem Robot Drogowych Sp. z o.o. 
z siedzib^ w Raciborzu przy ul. Adamczyka 12, za ceny 184.298,28 zl, 
termin wykonania 06.05.2016 r. 

Barbara Banko 
Referat Funduszy Zewn^trznych iZamowien Publicznych 
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FLAGOWA KRAINA W SKRZYSZOWIE 

Siedziba firmy Flagowa Kraina 

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna w Skrzyszowie wzboga-
cita siy o nowego inwestora. Otwarcia nowej siedziby Flagowej Krainy 
Sp. z o.o. dokonal prezes Zarz^du Leszek Lenczyk, przy tej okazji gra-
tulacje udanej inwestycji i zyczenia dalszego rozwoju ztozyli przedsta-
wiciele wtadz samorzqdowych. Pomimo nattoku obowi^zkow zwiqza-
nych z uruchomieniem nowej siedziby pan prezes zgodzit s\q odpo-
wiedziec na kilka pytan. 

Na stronie Firmy czytamy, ze dziata ona na polslcim rynitu juz 
kill(anascie lat i w tym czasie stata si^ jednym z najwi^kszych i 
najbardziej doswiadczonych w Polsce producentow flag i bane-
row. Jak si^ stato, ze Flagowa Kraina zwi^zata swoj^ przysztosc ze 
Skrzyszowem? 

Naszym pierwotnym pomystem nie byta przeprowadzka. Mysleii-
smy o rozbudowie wodzistawskiej siedziby o kolejn^ haly. Niestety, ze 
wzglydu na trudnosci w porozumieniu siy z Urzydem Miasta w spra
wie zakupu s^siedniej dziatki zaczylismy szukac alternatywnego roz-
wi^zania. Wybor padt na Skrzyszow gtownie ze wzglydu na istniej^-
c^ tutaj strefy ekonomiczn^. Budowa firmy na takim terenie niesie za 
sob^ wiele korzysci. Ci^gle inwestujemy w rozwoj naszego przedsiy-
biorstwa, a nowa lokalizacja daje nam do tego wiyksze mozliwosci. 
Mamy tez mozliwosc dobudowania kolejnej hali, gdyby zaszia taka 
potrzeba. 

Czy moze Pan zdradzic, gdzie trafiaj^ Pahstwa produkty? Kto-
re zamowienia w historii dziatalnosci miaty dIa Pahstwa szczegol-
neznaczenie? 

80% naszych produktow trafia poza granice Polski, zdecydowana 
wiykszosc bezposrednio do krajow Unii Europejskiej. Mamy takze sta-
tych klientow w Tajlandii, Chile, Meksyku, Szwajcarii i Norwegii. Po-
srednio efekty naszej pracy trafiaj^ do praktycznie wszystkich krajow 
na swiecie. Co roku obstugujemy m.in. wiele znanych imprez sporto-
wych. Mozemy pochwalic si? np. dostawami na rzecz EURO 2012, Mi-
strzostw Europy w Pike Rycznej Myzczyzn, ktore odbyty s\q w Polsce 
w styczniu tego roku, ostatnich Mistrzostw Swiata w Siatkowce, Volvo 
Ocean Race czy ubieglorocznego Tour de France. 

W ostatnim czasie duzo mowi si^ o ekologii. Gminy borykaj^ 
si^ z problemami zanieczyszczenia powietrza. Jaki jest stosunek 
Pahstwa firmy do tych zagadnieh? 

Nasza firma nie przyczynia s\q do powstania jakichkolwiek zanie-
czyszczeh gazowych. Caty nowy budynek naszej firmy ogrzewamy 
za pomocy cieplego powietrza, odzyskiwanego z procesu produkcji. 
O ile nam wiadomo, pod tym wzglydem jestesmy pierwsz^ tak^ firmq 
w branzy. Segregujemy odpady, czysc trafia bezposrednio do recyklin-
gu. Ponadto wyeliminowalismy z procesu produkcyjnego wszystkie 
tusze zawierajqce szkodliwe zwi^zki chemiczne i pochodne rozpusz-
czalnikow, jako nieliczni sposrod firm na rynku. Cala hala produkcyj-
na jest oswietlona lampami LED, zuzywaj^cymi o 80% mniej energii 
od lamp tradycyjnych. Ponadto w niedalekiej przyszlosci planujemy 
budow? farmy fotowoltaicznej produkujqcej pr^d na potrzeby nasze
go obiektu. Przygotowujemy si? rowniez do wprowadzenia ISO 14001, 
czyli na wtasne zyczenie nakladamy na siebie wygorowane normy 
dbania o srodowisko naturalne. 

Pojawienie si^ nowej firmy w Strefie rozbudza nadzieje wsrod 
mieszkahcow dotycz^ce nowych miejsc pracy, szans dIa mtodych 
ludzi na zdobycie doswiadczenia. Czy wsrod zatrudnionych aktu-

alnie pracownikow s^ mieszkahcy gminy, i jakie s^ plany Flago
wej Krainy w tym zakresie na przysztosc? Czy mtodzi mieszkahcy 
mogq si^ strac o praktyki i staze, jesli tak - jakie wymagania po-
winny te osoby spetniac? 

Jeszcze w starej lokalizacji wsrod naszych pracownikow mozna byto 
znalezc mieszkahcow gminy Godow. Od kiedy przenieslismy naszq fir
my do Skrzyszowa, zatrudnilismyjuz kilka osob mieszkajqcych w oko-
licy. Co do przyszlosci, na pewno nie planujemy skokowego wzrostu 
zatrudnienia. Rekrutacj? prowadzimy w miar? potrzeb. Caty czas po-
szukujemy ludzi z doswiadczeniem w szyciu na maszynie przemysto-
wej. W tym momencie np. staramy si? znalezc osob? z biegt^ znajomo-
sci^ j?zyka francuskiego i angielskiego do pracy w biurze. Dotychczas 
bylismy otwarci na stazystow. Planujemy wrocic do tej praktyki, kiedy 
tyIko uspokoi si? u nas gor^cy okres zwi^zany z przenosinami. 

Czy jest cos co chciatby Pan - jako doswiadczony przedsi^bior-
ca i pracodawca - przekazac mtodym ludziom stoj^cym przed wy-
borem zawodowej drogi? 

Uczcie si? j?zyk6w, nie miejcie kompleksow i THINK BIG! 

Rozmawiafa: Gabriela Brzemia 
Referat FunduszyZewn^trznych iZamowien Publicznych 

L E K C J A D O R A D Z T W A Z A W O D O W E G O 
W E F L A G O W E J K R A I N I E 

O tym, jak funkcjonuje przedsi?biorstwo, mogli przekonac si? 
uczniowie klas trzecich Gimnazjum w Skrzyszowie, ktorzy 11 mar
ca br. w ramach godziny wychowawczej udali si? do Flagowej Kra
iny. Wycieczka miata na celu pokazanie uczniom kohcz^cym eduka-
cj?, jakie mozliwosci maj^ na obecnym rynku pracy. Mieli wi?c oni oka-
zj? poznac histori? firmy, sposob oraz zasady jej funkcjonowania. Do-
wiedzieli si? takze, jakie predyspozycje i wyksztatcenie potrzebne s ,̂ 
aby zajmowac poszczegolne stanowiska w tego typu zaktadzie pracy. 
Uczniowie zwiedzili zarowno pomieszczenia biurowe, jak i hale pro-
dukcyjne, szwaini? i magazyny. Zostali zapoznani z procesem produk
cji flag od projektu do gotowego produktu. Uczniowie i wychowaw-
cy klas trzecich dzi?kujq pracownikom Flagowej Krainy za poswi?cony 
czas i mozliwosc zwiedzenia firmy. 

Agata Skupnik 
Zespol Szkoi w Skrzyszowie 

W roku 2015 gmina Godow rozpocz^ta budow^ nowej drogi, 
aby umozliwic przedsi^biorcom skuteczne inwestowanie na ob-
szarze KSSE w Skrzyszowie. Dzi^ki tej inwestycji zapewniony zo
stanie dogodny dojazd do terenow Strefy o t^cznej powierzchni 
ok. 7 ha. Koszt robot drogowych przedtuzenia ul. Jana Pawta II 
wyniesie docelowo: 1.039.420,43 zt, swoj wktad finansowy w za-
daniu ma rowniez KSSE S.A., ktora przeznaczyta na ten eel ok. 
195.000 zL Na dzieh dzisiejszy zakres zaawansowania robot wy-
nosi 50%. Etap I czyli odcinek stanowiqcy pot^czenie ul. Powstah
cow SI. z nowo otwartym zaktadem zostat odwodniony oraz zo-
stata utozona pierwsza warstwa asfaltobetonu. Zakohczenie 
prac jest planowane do potowy czerwca br. Roboty realizuje fir
ma Szczyrba S.C. z Rogowa. 

Fragment nowej drogi na obszarze KSSE w Skrzyszowie 



KWIECIEN2016 z zycia gminy 

WIOSENNE SPOTKANIA KOt GOSPODYN WIEJSKICH 
Kilkadziesi^t kobiet z sotectw Godow, Gotkowice, Skrbehsko oraz 

Skrzyszow jak co roku wziyto udzial w uroczystych obchodach Dnia 
Kobiet zorganizowanych w miejscowych osrodkach kultury. Na uro-
czystosc zaproszeni zostali rowniez przedstawiciele samorzqdu, so\-
tysi, dyrektor GCKSiT. Po czysci sprawozdawczo-wyborczej nast^pita 
czysc oficjalna, podczas ktorej zaproszeni goscie wyrazili stowa uzna-
nia i podziykowali Paniom za zaangazowanie i serce, jakie wkladaj^ na 
rzecz poprawyjakosci zycia na wsi. Podczas uroczystosci duzo siy dzia-
to. 

W Skrbehsku wytoniono nowe przedstawicieiki: Alina Szkatula, 
wieloletnia przewodnicz^ca Kota zostata wybrana na kolejn^ kaden-
cjy na to samo stanowisko. Zastypczyni^ Barbara Prochasek, a skarb-
nikiem kota od wielu lat jest Maria Majzner, ktora nieznniennie nim po-
zostata. Panie poprosity o pomoc swoje kolezanki, gdyz ze wzglydu na 
wieloletni^ juz pracy w KGW uznaty, ze potrzebne s^ nowe sity. Na po-
mocnikow wybrano Heleny Wolak, Anny Zieleck^, Anny Janulek. Se-
kretarzem w dalszym ciqgu jest Helena Pas. 

Podczas spotkania w Godowie mozna byto podziwiac prace rycz-
nie wykonane przez niektore z cztonkih KGW, takie jak np. kapelusze, 
fartuchy, torby, ozdoby wielkanocne i inne. Czysc rozrywkowa umilana 
byta piesniami biesiadnymi zaproszonego zespotu folklorystycznego, 
a przygotowane przez panie smakowite ciasta wabity smakiem i za-
pachem. 

Wieczor w Skrzyszowie uswietnity liczne wystypy artystyczne. Na 
scenie swoje talenty zaprezentowali uczestnicy zajyc statych Osrod-
ka Kultury w Skrzyszowie oraz Emilia Rduch - uczennica szostej kla
sy Pahstwowej Szkoty Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Wo
dzistawiu Slqskim. 

Na spotkaniu KGW z Gotkowic zaprezentowane zostato logo, z wi-
docznym wyszywanym herbem Gotkowic i napisem KGW GOtiKOWI-
CE wykonane przez Aniely Surmy z Gotkowic. 

Wspolne biesiadowanie, integracja i rozmowy przy piyknie udeko-
rowanych stotach trwaty do poznych godzin wieczornych. 

A. Szwarc 

KGW Z GOtKOWiC NA 
JARMARKU WIELKANOCNYM 

W WODZISLAWIU SL. 
W dniach 10-24 marca br. na wodzistawskim rynku odbywat siy Jar-

mark Wielkanocny, ktorego organizatorami byli: Izba Gospodarcza 
w Wodzistawiu Sl^skim, Urz^d Miasta i Wodzistawskie Centrum Kul
tury. Gtownym celem, jaki przyswieca organizacji jarmarku, jest pro-
mocja lokalnych tworcow ludowych, utrwalanie swi^tecznych tradycji 
i zwyczajow oraz integracja srodowisk lokalnych. Mozemy siy pochwa
lic, ze na imprezie powiatowej nie zabrakto i przedstawicieiek naszej 
gminy. 20 marca panie z Kota Gospodyh Wiejskich z Gotkowic - Anie-
la Kubica, Mirela Szkudlarek oraz Bronistawa Wrodarczyk zaprezento-
waty wykonane roznymi metodami pisanki, kolorowe stroiki i rycznie 
robione ozdoby swi^teczne. Wszystkie zaprezentowane przez nasze 
artystki rykodzielnicze arcydzieta cieszyty siy wsrod odwiedzajqcych 
kiermasz duzym zainteresowaniem. 

A. Szwarc 

STYPENDIA ORAZ NAGRODY ZA INDYWIDUALNE OSI/^GNI^CIA SPORTOWE 
Podczas sesji Rady Gminy Godow 21 marca br. wryczono stypendia 

oraz nagrody zawodnikom z gminy Godow, ktorzy w 2015 roku osi^-
gnyli wysokie wyniki sportowe. Okolicznosciowe dyplomy oraz sto
wa uznania przekazali sportowcom wojt Mariusz Adamczyk oraz prze-
wodnicz^cy Rady Gminy Antoni Tomas, zycz^c kolejnych tak wspania-
tych sukcesow sportowych. 

Stypendium sportowe otrzymata Karolina Sitek, ktora reprezentuje 
Ludowy Klub Sportowy Polonia tiaziska. Jest zawodniczk^ osiqgajqcq 
wysokie wyniki w wspotzawodnictwie sportowym szczebia krajowe-
go oraz miydzynarodowego w judo i ju-jitsu. W ubiegtym roku otrzy
mata powotanie do kadry Polski na Puchar Swiata Kadetow w Banja-
Luce, gdzie wywalczyta III miejsce. W imieniu Karoliny gratulacje ode-
brat Michat Kuczak - Kierownik Sekcji Judo LKS Polonia Laziska. 

Nagrody indywidualne za osi^gniycia w dziedzinie sportu trafity do: 
Rafata Kuczy, ktory jako reprezentant Studia Tahca i Ruchu Lordan-
ce w sportowym tahcu towarzyskim wielokrotnie zajmowat czo-
towe miejsca w konkursach rangi ogolnopolskiej. Specjalizuje siy 
w tahcu latynoamerykahskim oraz standardowym, posiada klasy 
„D", ktora jest najwyzsz^ w kategorii wiekowej 10-11 lat. 
Zuzanny Blutko - zawodniczki Klubu Biegacza MOSiR Jastrzybie-
Zdroj. W Mistrzostwach Sl^ska na dystansie 60 m w swojej kategorii 
wiekowej wywalczyta srebrny medal. Jest obiecujqcq zawodniczk^, 
CO potwierdzita, ustanawiaj^c dwa rekordy klubu w kategorii do lat 13. 

Serdecznie gratulujemy i zyczymy dalszych sukcesow. 
Gabriela Pietroszek 

Stowarzyszenie Hodowcow Drobnego Inwentarza 
059 Skrzyszow serdecznie zaprasza na 

Gietd^ Drobnego Inwentarza 
w kazdq drugsi n/edziel^ m|^si2ica od godz.7:00 
^ Jastrz^bie Zdî oj Ul. Potnocna (targowisko) 

ppls^cz do nas a pot^czysz przyjemne z pozytecznym. 
Serdecznie zapraszamy hodowcow i sympatykow zwierzqt. 

www.facebook.com/SHDI059Skrzyszow 
Wiecej informacji: A.Mazur 661 374 834, P.L^ga 663 777 118 
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MI^DZYGMINNY KONKURS 
HISTORYCZNY ..IDY MARCOWE 

GMINNY KONKURS 
RECYTATORSKI ..PRZECINEK" 

11 marca 2016 roku w Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka 
w Krostoszowicach odbyta siy kolejna edycja Miydzygminnego Kon
kursu Historycznego „ldy Marcowe". Celem tego przedsiywziycia jest 
propagowanie i rozwijanie wiedzy historycznej wsrod uczniow szkot 
podstawowych oraz wytanianie i promowanie uczniow o ponad-
przeciytnej wiedzy i umiejytnosciach. Konkurs objyii swym patrona-
tem wojtowie gmin Godow i Gorzyce. Uczestnicy konkurowali ze sob^ 
w trzech kategoriach wiekowych: klas czwartych, pi^tych oraz szo-
stych. Rywalizacja byta bardzo zaciyta i wyrownana, o czym mog^ 
swiadczyc dwie dogrywki, ktore wytonity tegorocznych laureatow. 

ZmC.\^.CY \N KATEGORII KLAS CZWARTYCH: 
I miejsce - Nikodem Majzner (SP Gotkowice) 
II miejsce - Kinga Kowalska (SP Krostoszowice) 
III miejsce - Rafat Gawetek (ZSP Skrbehsko) 

ZWYCI^ZCY W KATEGORII KLAS PIAJ'YCH: 
I miejsce - Pawet Nawrat (SP Olza) 
II miejsce - Aleksandra Prochasek (SP Krostoszowice) 
III miejsce - Stanistaw Brachmahski (SP Turza $lqska) 

ZWYCI^ZCY W KATEGORII KLAS SZOSTYCH: 
I miejsce - Artur Bugia (SP Rogow) 
II miejsce - Gabriel Gomularz (SP Skrzyszow) 
III miejsce - Julia Rduch (SP Turza Slqska) 

Laureatom konkursu wryczono pami^tkowe puchary, dyplomy 
oraz nagrody ksi^zkowe, ktore ufundowali wojtowie gmin Godow 
i Gorzyce. Dziykujemy wszystkim uczestnikom konkursu, gratulujemy 
jego zwyciyzcom. Zyczymy wszystkim dalszych sukcesow w nauce. Do 
zobaczenia za rok! 

Zbigniew Sosnecki 

TURNIE] SZACHOWY 
6 marca w Osrodku Kultury w Skrzyszowie odbyt siy Turniej Szacho-

wy, ktorego organizatorem byta Gminna Rada Sportu w Godowie. Do 
wziycia udziatu w turnieju zaproszeni zostali wszyscy mitosnicy sza-
chow: dzieci szkolne, dorosli, seniorzy, ktorzy przybyli na turniej z roz-
nych stron gminy Godow. Zawody przebiegaty w mitej atmosferze. 
Turniej podzielony byt na dwie kategorie wiekowe do 16 lat i powyzej. 
Najlepsi zostali nagrodzeni pucharami, a takze nagrodami rzeczowy-
mi. 

W Y N I K I T U R N I E J U : 

KATEGORIA DO 16 LAT: 
I miejsce - Maciej Kopiec 
II miejsce - Michat Ptusa 
III miejsce - Piotr Lech 

KATEGORIA POWYZEJ 16 LAT 
I miejsce - Leszek Szkatuta 
II miejsce - Przemystaw Krzes 
III miejsce - Szymon Marcol 

Szachy nie s^ zbyt popularn^ dyscyplinq sportowy wsrod dzieci 
i mtodziezy. Niestety dose czysto przegrywaj^ z grami komputerowy-
mi. DIa tych, ktorzy jeszcze nie zaprzyjaznili siy z t^ dziedzin^, sprobu-
jemy odpowiedziec na pytanie: po co grac w szachy? 

Oto odpowiedzi: 
1. Granie w szachy powoduje pracy obu potkul mozgu. 
2. Zwiykszaj^ kreatywnosc. 
3. Szachisci maj^ dobr^ pamiyc. 
4. Szachy poprawiaj^ koncentracjy. 

A. Szwarc 

W srody, 9 marca 2016 r. w Zespole Szkoino - Przedszkolnym wtia-
ziskach odbyt siy Gminny Konkurs Recytatorski „PRZECINEK". Udziat 
w tym wydarzeniu wziyli uczniowie w dwoch grupach wiekowych: 
klasy l-lll oraz IV-VI. Zmagania z trudn^ sztuk^ recytacji oceniato jury 
w sktadzie: Olga Bauerek - prezes „Fundacji Wodzistawskiej Ulicy", Ma-
rek Maznio oraz Jacek Plewa - aktorzy Teatru Wodzistawskiej Ulicy. 

Uczestnicy zaprezentowali swoj kunszt recytatorski, a takze umie-
jytnosci, nad ktorymi pilnie pracowali wspolnie z nauczycielami ze 
swoich szkot. Wybor najlepszej trojki w kazdej z kategorii byt nietatwy, 
poniewaz wszyscy pokazali wysoki poziom recytacji. Uczestnicy otrzy-
mali dyplomy oraz drobne upominki za udziat w konkursie, a najlep-
szych z nich nagrodzono ksi^zkami ufundowanymi przez Urz^d Gmi
ny w Godowie ktore zostaty wryczone przez pani^ Katarzyny Kubicy. 

Bardzo dziykujemy wszystkim, ktorzy przyczynili siy w jakikolwiek 
sposob do zorganizowania tegorocznego konkursu, a w szczegolno-
sci naszym wspaniatym sponsorom: GMINA G O D O W , PZU - Agencja 
Ubezpieczeniowa A. Patka, LEWIATAN „Klapuch" tiaziska, B R A G O Go
dow. 

Z W Y C I ^ Z C Y : 
KLASA I 

I miejsce: Emilia Pros (Krostoszowice) 
Wyroznienia: Justyna Murawska (Skrzyszow), Emilia Kowalczyk 
(Gotkowice), Laura Wawrzyhczyk (tiaziska) 

KLASA II 
I miejsce: Zuzanna Btatoh (Gotkowice) 
Wyroznienia: Maja Matuszny (Skrbehsko), Wojciech Ktosek (tiaziska) 

KLASA III 
I miejsce: Bartosz Penkata (Skrzyszow) 
Wyroznienie: Oliwia Polnik (Gotkowice) 

KLASY IV-VI 
I miejsce: Dagmara Gosciniak (tiaziska), Jagoda Langer (Gotkowice), 
Nikola Paj^k (Skrzyszow) 
Wyroznienia: Roksana Hejna (Gotkowice), Rafat Kucza (Skrzyszow), 
Kevin Rugor (Skrzyszow), Mateusz Kosmala (Skrbehsko) 

P O Z O S T A L I U C Z E S T N I C Y : 
Laura Grobelny (Godow), Zuzanna Zniszczot (Godow), Domini-

ka Pykato (Godow), Szymon Ledwoh ( Godow), Joanna Umerska (Go
dow), Zuzanna Celmar (Gotkowice), Weronika Wzientek ( Krostoszowi
ce), Kinga Kowalska (Krostoszowice), Julia Wodecka (Krostoszowice), 
Piotr Lech (Krostoszowice), Wiktoria Wystucha (Laziska), Btazej Wta-
darz (tiaziska), Julia Wojtek (tiaziska), Adrian Janoch (Skrbehsko), Domi-
nik Kosmala (Skrbehsko), Justyna Bebek (Skrbehsko), Michat Balwierz 
(Skrzyszow). 

Zwyciyzcy w kategorii klas mtodszych byd^ reprezentowac naszq 
Gminy w Regionalnym Konkursie Recytatorskim w Gliwicach, natomiast 
z klas IV-VI w Powiatowym Konkursie Recytatorskim w Ryduttowach. 

Wszystkim gratulujemy, zyczymy dalszych sukcesow i zapraszamy 
za rok. 

Jolanta Janetta 

SUKCESY NIKOLI 
Nikola Paj^k z klasy V b nalezy do wyrozniajqcych siy uczniow szko

ty w Skrzyszowie. Ostatnio wziyta udziat w Miydzypowiatowym Kon
kursie „Wykreuj Historiy" organizowanym przez Szkoty Podstawowq 
im. Jana III Sobieskiego w Jejkowicach w kategorii „Historyczna Maska 
Karnawatowa", zdobywaj^c wyroznienie za masky krola Jana III Sobie
skiego. Uczennica sw^ pracy wykonata pod kierunkiem Iwony Brud-
ny. Natomiast pod kierunkiem Justyny Hudek Nikola przygotowywata 
siy do Gminnego Konkursu Recytatorskiego „PRZECINEK" w tiaziskach, 
w ktorym wywalczyta I miejsce, recytuj^c wiersz „0 rupakach". 

Iwona Brudny 



MtODZI ZDOLNIZ GIMNAZJUM 
W GOtKOWICACH 

S T Y P E N D Y S C I P R O G R A M U 
„ S L / \ S K I E . I N W E S T U J E M Y W T A L E N T Y " 

Niedawno Zarzqd Wojewodztwa Sl^skiego zatwierdzit listy rankin-
gowq wnioskow o przyznanie stypendium w ramach projektu „SI^-
skie. Inwestujemy w talenty - I edycja" realizowanego w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Sl^skiego na lata 
2014-2020. Czworo naszych uczniow - Joanna Drabiniok, Joanna Ser-
wotka, Natalia Wieczorek i Mateusz Spieh - znalazio siy w gronie sty-
pendystow. 

Stypendia s^ finansowane ze srodkow Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Spolecznego, budzetu pahstwa oraz budze
tu Wojewodztwa Sl^skiego. Kwota, ktor^ otrzymuje stypendysta, wy-
nosi 5000 zt. Celem Projektu jest wsparcie miodziezy uzdolnionej w za
kresie przedmiotow matematycznych, przyrodniczych, informatycz-
nych lub jyzykow obcych poprzez stypendia naukowe dIa uczniow 
gimnazjow i szkot ponadgimnazjalnych. 

Aby otrzymac wsparcie na rozwoj swoich talentow, uczeh powinien 
spetniac kilka kryteriow, m. in.: na state zamieszkiwac na terenie woje
wodztwa sl^skiego; napisac sprawdzian zewnytrzny na 100% punktow 
z czysci matematycznej oraz 100% punktow z czysci dotycz^cej jyzy-
ka obcego nowozytnego; uzyskac na zakohczenie poprzedniego roku 
nauki (tj. roku szkolnego 2014/2015) sredni^ ocen z trzech wybranych 
przedmiotow na poziomie co najmniej 5,00 oraz uzyskac na zakohcze
nie poprzedniego roku nauki (tj. roku szkolnego 2014/2015) sredniej 
ocen ze wszystkich przedmiotow na poziomie co najmniej 4,50. 

Ponoszone ze srodkow stypendium wydatki muszq bye zgodne 
z celami edukacyjnymi i potrzebami naukowymi ucznia oraz realizo-
wane w sposob efektywny i gospodarny. Uczeh otrzymywan^ w mie-
siycznych transzach kwoty moze przeznaczyc na: pomoce dydaktycz-
ne i przybory; wyposazenie miejsca domowej nauki, ktore wptynie na 
poprawy jej warunk6w;sprzyt komputerowy; koszty transportu pono
szone przez ucznia w celu dotarcia do szkoty oraz na dodatkowe zajy-
cia edukacyjne; kursy, szkolenia; wyposazenie niezbydne dIa realiza-
cji potrzeb edukacyjno-rozwojowych; koszty uczestnictwa w konkur
sach, turniejach, olimpiadach (koszty dojazdu, optaty wpisowe, koszty 
noclegu); koszty uczestnictwa w kulturze wysokiej (bilety do teatrow, 
filharmonii, galerii sztuki, muzeow itp.). 

Serdecznie gratulujemy naszym stypendystom! Jestesmy przeko-
nani, ze ich talent to najlepsza tegoroczna inwestycja na Sl^sku. 

J ^ Z Y K A N G I E L S K I I J ^ Z Y K P O L S K I 
Dwie uczennice klasy III a - Aleksandra Kras i Joanna Serwotka zo

staty finalistkami Wojewodzkich Konkursow Przedmiotowych. 
Aleksandra Kras, jako finalistka Wojewodzkiego Konkursu Przed-

miotowego z Jyzyka Polskiego, znalazta siy wsrod 25 najlepszych 
uczniow rejonu rybnickiego. Joanna Serwotka okazata siy jedn^ 
z 37 najzdolniejszych osob na ^l^sku, zdobywajqc tytut finalistki Wo
jewodzkiego Konkursu Przedmiotowego z Jyzyka Angielskiego i jed-
n^ 25 w rejonie rybnickim, siygaj^c po tytut finalistki Wojewodzkiego 
Konkursu Przedmiotowego z Jyzyka Polskiego. 

M A T E M A T Y K A 
Wtym roku szkolnym pasjonaci krolowej nauk mieli sporo okazji do 

wykazania siy swojq wiedzy i umiejytnosciami. W Ogolnopolskim Kon
kursie Matematycznym Centrum Edukacji Szkolnej „Multitest" laure-
atami zostali: Joanna Serwotka z klasy III a oraz Pawet Przybyta z klasy 
I b. Wyroznienia w tym konkursie otrzymali: Laura Zaj^c z klasy I a, Pa-
tryk Kominek z klasy I b oraz Mateusz Spieh z klasy III a. 

17 uzdolnionych matematycznie uczniow wziyto udziat w drugiej 
edycji Regionalnego Maratonu Matematycznego „GEOS ". Gtownym 
organizatorem konkursu jest Centrum Edukacyjno-Wydawnicze „Z-
TRENER". Pierwszy etap sktadat siy z zestawu 15 punktowanych zadah, 
z ktorego uczeh wybiera i rozwi^zuje tyle zadah, ile zd^zy wykonac 
wci^gu 90 minut. Dziewiyciu uczniow zakwalifikowato siy do etapu fi-

natowego. Byli to: Laura Zaj^c z klasy I a, Michat Krzyzok z klasy I a, Pa
wet Przybyta z klasy I b, Wojciech Syrek z klasy I c, Joanna Serwotka 
z klasy III a, Marta Ktosek z klasy III a, Mateusz Spieh z klasy III a, Moni-
ka Firia z klasy III b, Katarzyna Pukowiec z klasy III b. Drugi etap - fina-
towy (wojewodzki) - trwat 45 minut i wymagat rozwiqzania piyciu za
dah. Z niecierpliwosciq czekamy na wyniki finatu. 

29 lutego uczniowie naszej szkoty wziyli udziat w I edycji Ogolno
polskiego Konkursu Matematycznego dIa uczniow klas III gimnazjum 
organizowanego przez Koto Naukowe Dydaktykow Matematyki „Alfa-
Beta" oraz Wydziat Matematyczno-Przyrodniczy Szkoty Nauk Scistych 
Uniwersytetu Kardynata Stefana Wyszyhskiego w Warszawie. Kon
kurs sktada z trzech etapow. Do I etapu przyst^pito 13 uczniow z klas 
trzecich i dwoch z klas drugich. Do II etapu zakwalifikowali siy ucznio
wie klasy III a, Mateusz Spieh oraz Aleksandra Kras. W finale, ktory od-
bydzie siy 2 kwietnia 2016 roku w siedzibie Uniwersytetu Kardyna
ta Wyszyhskiego w Warszawie, do zmagah o tytut laureata przyst^pi 
44 uczniow z catej Polski, w tym uczeh naszego gimnazjum, Mateusz 
Spieh. Uczniowi gratulujemy, trzymamy kciuki i zyczymy powodzenia 
w finale. 

Henryka Mitko i Agata Marcinkowska 

RECYTATORKIZ GOLKOWIC 
MMfii GLOS 

9 marca 2016r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w tiaziskach od
byt siy Gminny Konkurs Recytatorski „Przecinek". Szkota Podstawowa 
w Gotkowicach reprezentowana byta przez uczennice klas 1-5, kto
re wytonione zostaty na etapie szkolnego konkursu recytatorskiego. 
Przedstawicielkami byty : Emilia Kowalczyk, Zuzanna Btatoh, Oliwia 
Polnik, Zuzanna Celmer, Jagoda Langer i Roksana Hejna. 

Zuzanna Btatoh, uczennica klasy II b, zwyciyzyta w kategorii klas 
II I awansowata do XX Regionalnego Konkursu Recytatorskiego pt. 
„Wszystkie dzieci nasze sq", ktory odbydzie siy 21 kwietnia w Gliwicach. 

Jagoda Langer uczyszczaj^ca do klasy IV b zajyta rowniez I miejsce 
i 18 marca reprezentowata szkoty w powiatowym konkursie recytator
skim w Ryduttowach. 

Kilka pozostatych reprezentantek Szkoty Podstawowej w Gotkowi
cach zdobyto rowniez wyroznienia w Gminnym Konkursie Recytator
skim „Przecinek", a sq nimi: Emilia Kowalczyk - klasa I a, Oliwia Polnik 
- klasa III b i Roksana Hejna - klasa V a. 

Sylwia Adamczyk 

ZMAGANIA Z ORTOGRAFIA 
Ortografia jest rzecz^ trudn^, a wytworzenie nawyku poprawnego 

pisania, procesem zmudnym i dtugotrwatym. Juz od pocz^tku swo
jej edukacji w szkole uczniowie zgtybiaj^ stopniowo arkana naszej or-
tografii, co jest tym trudniejsze, iz dzieci w wieku mtodszoszkolnym, 
a zwtaszcza w klasie I i II nie koncentruj^ siy jedynie na poprawnej pi-
sowni wyrazow, ale takze na sposobie pisania, pot^czeniu liter czy ich 
rozmieszczeniu w liniaturze. 

Aby zachycic naszych matych uczniow do nauki ortografii, rozwijac 
ich zainteresowania wtej trudnej dziedzinie naszego jyzyka, a przede 
wszystkim, aby docenic posiadane juz przez nich umiejytnosci, or-
ganizowany jest co roku w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Godowie Miydzyszkolny Konkurs Ortograficzny. Bio-
rq w nim udziat uczniowie klas II i III ze szkot podstawowych naszej 
gminy. Szkoty w Godowie reprezentowali w tym roku uczniowie klasy 
trzeciej: Julia Sobala i Kajetan Frqczek. 

Tegorocznym MISTRZEM ORTOGRAFII zostat Btazej Pluta - uczeh 
Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Skrbehsku, II miejsce zajyta 
uczennica Zespotu Szkot w Gotkowicach - Kinga Btatoh, natomiast III 
miejsce przypadto gospodarzom - Kajetanowi Fr^czkowi. Gratuluje
my zwyciyzcom i zyczymy dalszych sukcesow. 

Mariola Sygut 
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WOJEWODZKI KONKURS PLASTYCZNY 
„WIELKANOCNA PISANKA" 

Uczniowie Szkoty Podstawowej w Gotkowicach wziyli udziat w Wo-
jewodzkim Konkursie Plastycznym „Wielkanocna Pisanka" pod patro-
natem Slqskiego Kuratora Oswiaty oraz Dyrektora RODN „\NOM" w Ka
towicach. 11 marca w Szkole Podstawowej im. Wincentego Wozniaka 
w Czyzowicach, komisja w sktadzie: Janina Gimpel, Mariola Grabiec, 
Anna Paj^k, Aleksandra Dziuba sposrod 352 prac postanowita przy-
znac III miejsce uczennicy naszej szkoty - Milenie Majzner z klasy I oraz 
wyroznienie Natalii Czyz z klasy III. Uroczyste podsumowanie konkur
su odbyto 21 marca 2016 w Szkole Podstawowej w Czyzowicach. 

Karolina Durka 

ZDOLNY TRZECIOKLASISTA 
Z radosciq informujemy, ze Maciej Kopiec, uczeh klasy III b SP 

w Skrzyszowie odniost wieiki sukces w XVI Wojewodzkim Konkursie 
Matematycznym „Bajkowe Zadania" organizowanym dIa uczniow klas 
trzecich przez Pracowniy Matematyki i Informatyki Patacu Mtodziezy 
w Katowicach i Stowarzyszenie „Z Nauk^ w Przysztosc". Nasz trzecio
klasista okazat siy najlepszy w wojewodztwie i zdobyt I miejsce. Kolej-
nym sukcesem Macka jest I miejsce w Gminnym Konkursie Matema
tycznym dIa uczniow klas trzecich i mozliwosc reprezentowania naszej 
gminy w konkursie powiatowym. Do zmagah matematycznych ucznia 
przygotowujq nauczycieiki: Mirela Kotodziej i Justyna Reclik. Maciek 
odnosi sukcesy nie tyIko w matematyce, okazat siy tez najlepszy spo
srod reprezentantow naszego powiatu w Miydzyszkolnym Konkur
sie Jyzyka Angielskiego „Scotland". Do konkursu jyzykowego Macka 
przygotowata Weronika Wnuk-Czerwicka. Cieszymy siy wraz z naszym 
trzecioklasistq i zyczymy powodzenia w kolejnych konkursach. 

Mirela Kotodziej 

SUKCESY PLASTYCZNO-J^ZYKOWE 
W SP nr 3 w Radlinie odbyt siy Miydzyszkolny Konkurs Plastyczno-

Jyzykowy „Loch Ness", na ktory nadestanych zostato ponad 80 prac, 
w tym dziewiyc z naszej szkoty JAKIEJ SZKOtiY? CZY TO BEDZIE W JA-
KIMS NAGtOWKU MOZE? i az piyc z nich nagrodzono: 

I miejsce - Oliwia Zbikowska 3b, 
II miejsce - Bartosz Penkata 3a, 
III miejsce - Remigiusz Wojaczek 3a, 
wyroznienie: Patrycja Przybyta 3b, Nikola Paj^kSb. 

Weronika Wnuk-Czerwicka 

MEDAL „ZA ZASLUGI DLA 
OBRONNOSCI KRA3U" 

W Starostwie Powiatowym w Wodzistawiu Sl^skim zostaty wryczo
ne medale „Za zastugi dIa obronnosci kraju" przyznane przez Ministra 
Obrony Narodowej. W tym roku odznaczenia otrzymato siedem osob 
zterenu powiatu. 

Medal „Za zastugi dIa obronnosci kraju" to odznaczenie wojskowe 
nadawane przez Ministra Obrony Narodowej. Jest on dowodem uzna
nia dIa osob, ktore swojq prac^ lub dziatalnosci^ przyczynity siy do roz
woju i umocnienia obronnosci kraju. Medal posiada trzy stopnie: zto-
ty, srebrny i br^zowy. 

Srebrny medal „Za zastugi dIa obronnosci kraju" z r̂ k zastypcy ko-
mendanta Wojskowej Komendy Uzupetnieh w Rybniku mjr. Adriana 
Klimka oraz starosty powiatu wodzistawskiego Tadeusza Skatuty ode-
brat pracownik Urzydu Gminy w Godowie Daniel Wodecki. 

DZIEN KOBIET 
Z MODAISZTUKA W TIE 

W wigiliy Dnia Kobiet, tj. 7 marca br. do Osrodka Kultury w Skrbeh
sku zawitaty ttumy pah spragnionych wrazeh. Kazda z nich juz na wsty-
pie otrzymata tulipana. Ten uroczysty wieczor rozpoczqt siy piosenkq 
w wykonaniu pani Matgorzaty Majzner pt: „Niewiele mam", ktora to 
wprowadzita wszystkich w wyjqtkowy nastroj. 

Tego wieczoru wszystkie zebrane panie miaty okazjy zobaczyc no-
winki ze swiata mody. Zebrani goscie mogli zobaczyc pokaz mody, 
przygotowany przez sklep odziezowy MODAR z Gotkowic, ktorego 
szefowa Monika Tatarczyk przygotowata najnowsze modowe hity na 
sezon wiosna-lato, by zaprezentowac je zebranym gosciom. Katarzyna 
Hibner, Ania Siwek, Edyta Lipus, Martyna Lipus, Monika i Julka Oslizto, 
Dominik Maciejewski, pani Tkocz i jej kochana coreczka Laura prezen-
towali catq kolekcjy. Nad fryzurami naszych modeiek pracowata pani 
Matgorzata Prochasek, dziyki ktorej pokaz byt jeszcze piykniejszy. Ko-
lejnym punktem programu byta krotka prelekcja o tym jak pielygno-
wac kwiaty domowe, a przygotowata jq pani Bogumita Jurzyca z kwia-
ciarni „U Krzyzoka" w Godowie. 

Punktem kulminacyjnym tego wieczoru byt wernisaz wystawy ma-
larskiej pani Joanny Szczepahskiej z Godowa, mtodej artystki, samo-
uka, ktorej pasja, czyli malowanie stato siy rowniez prac^. Ulubionq 
tematyk^ obrazow pani Asi s^ kwiaty, kobiety, pejzaze i marynistyka. 
Maluje swe obrazy na ptotnie, uzywaj^c do tego pydzia czy szpachel-
ki. Tematyka zebranych obrazow kojarzy siy bezposrednio z obcho-
dzonym Dniem Kobiet. 

Byt to dIa wszystkich pah mito spydzony czas w towarzystwie kole-
zanek przy ciastku i kawie. 

Katarzyna Dobisz 

KREATYWNI RODZICE 
I ICH INSPIRAC3E 

Najbardziej podstawowa definicja kreatywnosci brzmi: zdolnosc 
tworzenia czegos nowego. A ktoz ma wiykszy zapat, wiykszq zdolnosc 
i wiycej radosci z tworzenia niz dzieci? Idea przekucia dzieciycej kre
atywnosci w celowe dziatania ksztatc^ce sprawnosc manualn^ i nie 
tyIko przyswiecata organizatorkom „Akademii Kreatywnego Rodzica" 
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skrbehsku - Katarzynie Skrzy-
szowskiej i Annie Prochasek. Jako nauczycieiki na co dzieh pracuj^ce 
z dziecmi (przedszkole i klasy l-lll) postanowity one podzielic siy swoj^ 
wiedzq z chytnymi rodzicami i zaproponowac ciekawe formy spydza-
nia czasu z dziecmi w dtugie jesienne i zimowe wieczory. 

Spotkania podzielone tematycznie zgodnie z porami roku i przypa-
daj^cymi swiytami miaty miejsce w pazdzierniku, grudniu i marcu. Ro-
dzice (nie tyIko mamy!) wykonywali proste rysunki, dekoracje, ozdoby 
swiqteczne najrozniejszymi technikami, zgodnie z zasady: Powiedz mi, 
a zapomny. Pokaz mi, a zapamiytam. Pozwol mi zrobic, a zrozumiem. 
Prace te mogli pozniej wykonac ponownie w domu razem z dziecmi, 
a pomocy okazywata siy teczka petna pomystow z wzorami, projek-
tami i niektorymi mat^iatami, ktorq otrzymywali kazdorazowo wszy
scy uczestnicy. Wart odnotowania jest fakt, ze prezentowane techniki 
plastyczne nie wymagaty szczegolnych naktadow finansowych. Pro
ste przedmioty codziennego uzytku, papierowe torebki, klamerki, pla-
stikowe tyzeczki, wtoczka okazuj^ siy idealnym tworzywem, z ktorego 
dzieci mtodsze i starsze mog^ wyczarowac swoje mate cuda. Uczestni
cy „Akademii..." z entuzjazmem wypowiadali siy o tego typu zajyciach. 
Wszyscy wyrazili chyc uczestnictwa w kolejnych spotkaniach. 

Najcenniejsz^ rzecz^, jakq mozemy podarowac naszym dzieciom, 
jest czas. Wspolne tworzenie pozwala nam poznac siebie nawzajem, 
cwiczyc cierpliwosc, rozwijac pomystowosc. Czerpi^ z niego nie tyIko 
dzieci, ale i rodzice. A ze potem zostaje batagan...? Czymze on jest wo-
bec usmiechu dzieci i ich dumyz matych arcydziet? 

Gabriela Pietroszek Maigorzata Musihska 



z zycia gmmy 

MARIAN DZI^DZIEL- POWROTY 
9 marca w osrodku kultury w Gotkowicach Marian Dziydziel, jeden 

z najlepszych polskich aktorow, laureat takich nagrod, jak Ztote Lwy, 
Orzet, Ztota Kaczka, spotkat siy z uczniami gimnazjow ze Skrzyszowa 
i z Gotkowic. W trakcie rozmowy zdradzit mtodym stuchaczom kilka se-
kretow, dziyki ktorym z rodzinnej wsi dotart na gwiazdorski szczyt. Za-
chycat ich, aby tak jak on, nie ball siy realizowac swoich marzeh i pro-
bowali osi^gac swoje cele - nie raz, nie dwa, ale i trzy razy. I zeby pa-
miytali o swoich korzeniach. 

Kazda jego wizyta w Gotkowicach jest jednoczesnie powrotem 
w rodzinne strony, okazjy do snucia wspomnieh z dziecihstwa i z lat 
szkolnych. A wspomnienia w jego wykonaniu to ci^g barwnych opo-
wiesci przeplatanych zabawnymi anegdotami. Jedno z najwczesniej-
szych dotyczy czasow, kiedy byt ministrantem. Kazdego ranka kosciel-
ny pukat w okno jego pokoju i przypominat, ze juz czas. Marys ubierat 
siy szybko i biegt stuzyc. Po mszy kubek gorqcego mieka, pajda chleba 
z mastem i znow z gory na dot, do szkoty. Miat szczyscie do klas i do na
uczycieli, diatego zawsze dobrze czut siy w szkole. Chociaz do dzis pa-
miyta, ze kiedy tworzono obsady spektaklu „Kr6lewna Sniezka i sied-
miu krasnoludkow", nie otrzymat roll, na ktor^ liczyt - ksiycia. Z nie-
skrywan^ sympatic wspomina dyrektora gotkowickej SP pana Procha-
ska, i innych swietnych, ale bardzo wymagaj^cych nauczycieli - pana 
Zaremby i pana Krotkiego, panie Damiec i Tomicy. Pani Tomicy jako 
kilkuletni szkrab wyttumaczyt raz a dobrze, ze swiat ma 4 tys. lat, co 
wyraznie wybrzmiewa w stowach kolydy: „Cztery tysi^ce lat wygl^da-
ny". Juz wtedy „miat dryg" do pogtybionej interpretacji tekstow. 

Rownie ciepto Marian Dziydziel wspomina czasy licealne, chociaz tu 
juz nie byto taktatwo... Najpierw trzeba byto dostac siy z Gotkowic do Go
dowa, na pociqg, a potem przemaszerowac (tym razem pod gorky) do 
I LO. Tu znow czekajq na Mariana Dziydziela wspaniali pedagodzy: za
wsze ciepto przez niego wspominana Anna Musiolik, zwana „Mamus-
k̂ " - ukochana polonistka z teatralnym zaciyciem i niezwykt^ celnosci^ 
(dziennik lekcyjny rzucata od drzwi na biurko, i zawsze trafiata!) czy ma-
tematyk - prof. Patas. Wspomnienia o tym nauczycielu pozwalaj^ aktoro-
wi na wprowadzenie dyskretnej dygresji wychowawczej: - Uczcie siy ma
tematyki i logiki - bez tych dwoch przedmiotow nic siy w zyciu nie osiq-
gnie. Matematyka potrzebna jest kazdemu, bo ksztattuje logiczne mysle-
nie, niezbydne w kazdym zawodzie, takze aktorskim. Wspomnienia snu-
j ^ siy dalej. Pojawiaj^ siy nazwiska piyknej prof. Beaty Kuczery, prof. Kuleja 
z geografii, prof. Hermana z historii - nauczycieli, ktorzy tworzyli legendy 
wodzistawskiej „Jedynki". Rownie wazni sq koledzy, szczegolnie ci, ktorzy 
pomogli mu w wyborze zyciowej drogi. Andrzej Dragon, bo namawiat, 
inni, bo podsmiewali siy z jego sl^skiego akcentu. Tak go to irytowato... 
ze postanowit zdawac do szkoty teatralnej. A sam egzamin? - To smiesz-
na histoha byta... - wspomina Mahan Dziydziel.- Recytowatem „Bagnet 
na broh", a cata komisja poktadata siy ze smiechu. Mowitem cos w rodza-
ju: „Kiedy przyjdom podpolic dom/Tyn, w ktorym miyszkosz - Polska". 
Wszyscy lezeli na stole, zastaniali oczy. Kiedy po egzaminie czekatem 
w korytarzu na wyniki, podszedt do mnie profesor Krzemihski i powie-
dziat: „Dobrze, przyjmiemy pana, ale tyIko pod warunkiem, ze w pot roku 
nauczy siy pan mowic porz^dnie po polsku". Spojrzatem na niego i obie-
catem: „Ja, naucza sie" (...). W sumie gwara jest dIa mnie kapitatem. Ow-
szem, musiatem nauczyc siy poprawnego wymawiania samogtosek, kto
re w gwarze ŝ  pochylone. Ale dziyki temu nauczytem siy idealnie mowic 
po polsku. Jednoczesnie, kiedy przyjezdzam tu, do Gotkowic, to w dal
szym ci^gu godom normalnie po sl^sku, opowiadom slqskie wice - za-
pewnia aktor. 11̂ ^ wtasnie umiejytnosci^ podbit serca mtodych stucha-
czy do reszty. - Gwiazda, ale ciepty, skromny z duzym poczuciem humo-
ru - komentowali po spotkaniu. A w trakcie nie ball siy zadawac pytah 
o to, czy wroci do Gotkowic, ktora rola byta najtrudniejsza, najlepsza, a ja-
kiej nigdy by nie zagrat i czy warto zostac aktorem... Odpowiadajqc na to 
ostatnie pytanie, Marian Dziydziel stwierdzit, ze najwazniejsze jest wyko
nywanie zawodu z pasj^, zaangazowaniem. To stanowi klucz do sukcesu. 

Wiele pytah nie zostato zadanych, diatego koniecznie trzeba spo-
tkac siy raz jeszcze. Moze w trakcie kolejnego powrotu w rodzinne 
strony? 

Joanna Bonarek 

3UTRA MOZE NIE BYC... 
CZYLI KONCERTOTWIERAJ/\CY WIELKANOCN/\

R^KODZIELA W OSRODKU KULTURY W GOLKOWICACH 

Grupa Adult-f pod kierownictwem Dawida Koczego koncertowo 
otworzyta w pi^tek 11 marca tradycyjn^ wiosenn^ wystawy w osrodku 
kultury w Gotkowicach. 

Zgromadzeni widzowie mogli zobaczyc spektaki „Jutra moze nie 
bye". Rezyser artystyczny przygotowat dIa wokalistow takze uktady cho-
reograficzne i zadbat o odpowiedni^ sceneriy. Ze sceny mozna byto usty-
szec polskie i swiatowe hity. Byt „Vogue" Madonny, „Odkryjemy mitosc 
nieznan^" Alicji Majewskiej czy „Jest taki samotny dom" Budki Suflera. 

Koncert rozpocz^t dwudniow^ Wielkanocny Wystawy Rykodzieta. 
Prez caty soboty i niedziely mozna byto zwiedzac, podziwiac i kupo-
wac wyroby zwiyzane z nadchodzycymi Swiytami. Na sail bankieto-
wej gotkowickiego osrodka kultury zagoscity zajyce ze stomy, kury i pi
sanki wykonane roznymi technikami (szydetkowe, decoupage, quil
ling) czy wiosenne wianki. Przy okazji wystawy zaprezentowane zosta
ty takze prace malarskie Renaty Jakubowskiej (malarstwo fakturalne). 

Dziykujemy serdecznie wszystkim wystawcom, za trud wtozony 
w przygotowanie swoich prac i swoich stoisk. Juz dzis zapraszamy 
na nastypny „najblizszy" grudniowy jarmark bozonarodzeniowy pod 
Osrodkiem Kultury w Gotkowicach. 

KONCERT ADULT+ 
Wokalisci: Beata Adamczyk, Kamila Kusnierz, Martyna Lipus, 
Judyta Ostrzotek, Natalia Oslizto, Patrycja Sauer, Karina Stukator-
-Powroznik, Daria Suchy, Wojciech Ciuraj, Dawid Koczy 
Rezyseria I scenariusz: Dawid Koczy 
Swiatta i nagtosnienie: Przemek Hibner 

Judyta Marcol 

NESTORZY NASZEJ GMINY 
ERNEST BEBEK-MIESZKANIECSKRBENSKA OBCHODZIt W MARCU 

JUBILEUSZ 90 LAT URODZIN. 
Jubilat urodzit siy 6 marca 1926 roku w Gotkowicach w rodzinie Au

gusta i Anny z domu Chodura. Szkoty podstawowy ukohczyt w Gotko
wicach, dalszy nauky przerwata wojna. W czerwcu 1952 roku ozenit siy 
z Lidiy Niemczyk. Szczysliwie przezyli razem 59 lat w matzehstwie. Wy-
budowali wspolnie swojy ciyzky pracy dom w Skrbehsku, w ktorym 
Jubilat mieszka do dnia dzisiejszego. Pan Ernest jest ojcem trojki dzie
ci: dwoch synow i corki. Doczekat siy jednego wnuka. Jubilat pozosta-
je pod troskliwy opieky najblizszych, co dodaje mu sit na kazdy kolej-
ny dzieh. 

Szanownemu Jubilatowi raz jeszcze sktadamy serdeczne gratulacje 
oraz najlepsze zyczenia dalszych dtugich lat zycia w zdrowiu, pogody 
ducha oraz mnostwa sit do pokonywania wszelkich trudnosci, a takze 
samych radosnych chwil w gronie troskliwych i zyczliwych osob. Jest 
nam bardzo mito, ze mozemy wspolnie cieszyc siy z osiygniycia przez 
mieszkahca naszej gminy tak wspaniatego wieku. 

Agnieszka Siwarska 
use Godow 

GMINNY TURNIEJ SKATA 
5 marca w Osrodku Kultury w Skrzyszowie odbyt siy Gminny Turniej 

Skata. Sympatycy tej karcianej gry po raz kolejny zmierzyli siy, rywali-
zujyc o miano najlepszego gracza i najlepszej druzyny gminy Godow. 
Przy karcianym stole rownych sobie nie miat Zbigniew Klimek z tiazisk, 
ktory zdobyt pierwsze miejsce. Na miejscu drugim uplasowat siy Le
onard Ktosek ze Skrzyszowa, zas trzecie miejsce przypadto Tomaszowi 
Przyble z tiazisk. W klasyfikacji druzynowej zwyciystwo uzyskata dru-
zyna ze Skrzyszowa. 

A. Szwarc 



^ 10 z zycia gminy JESTESMY NR 127 

PRZYPOMINANY O TRWAJACYM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM 
Rada Sotecka sotectwa Krostoszowice oglasza konkurs fotogra-

ficzny, ktorego celem jest odkrywanie, promowanie i popularyzo-
wanie piykna przyrody, krajobrazu, tradycji oraz historii wsi Krosto
szowice. Konkurs zostaje ogloszony w dwoch kategoriach tj. pierw
sza kategoria dotyczy starych fotografii obrazujycych historiy wsi, 
druga natomiast fotografii obrazujycych obecne walory przyrodni-
cze, krajobrazowe oraz tradycje. 

Fotografie mozna sWadac w sekretariacie Szkoly Podstawowej 
w Krostoszowicach w godzinach urzydowania w terminie od 14 mar

ca do 31 maja 2016 r. 
Regulamin konkursu zostanie udostypniony od 14 marca na stro

nie internetowej solectwa Krostoszowice, Urzydu Gminy Godow 
oraz Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Godowie. 

Fotografie zostany zaprezentowane podczas obchodow 600-le-
cia Krostoszowic w czerwcu 2016 roku. 

Zachycamy wszystkich chytnych do udziatu w konkursie. 

Rada Sotecka sotectwa Krostoszowice 

W N A J B L I Z S Z Y M C Z A S I E : 
12 KWIETNIA - Gminny Halowy Turniej Piiki Noznej Dziewczyt - Ze
spol Szkol w Golkowicach 
13 KWIETNIA - Gminny Halowy Turniej Pilki Noznej Chlopcow - Ze
spol Szkol w Skrzyszowie 
14 KWIETNIA GODZ. 18:00 - wernisaz wystawy fotografii Damiana 
Szewczyka - Osrodek Kultury w Golkowicach 
23 KWIETNIA GODZ. 10:00 - otwarcie sezonu rowerowego: urokliwe 
zakytki powiatu wodzislawskiego. Organizacja - Kolo Turystyki Rowe-
rowej. Zbiorka przy Urzydzie Gminy w Godowie. Zapisy i informacje: 
Stanislaw Grym, tel. 536 956 566 
30 KWIETNIA - pierwsze spotkanie z cyklu „Bieg po zdrowie" - wy-
jazd do Istebnej 

M E C Z E : 
LKS Olza Godow: 17.04. godz. 15:30,23.04. godz. 16:00 - boisko w Go
dowie 
LKS Gwiazda Skrzyszow: 23.04. godz. 17:00 - boisko w Skrzyszowie 
KS 27 Gofkowice: 16.04. godz. 16:00, 30.04. godz. 17:00 - boisko 
w Golkowicach 
KS 27 Gotkowice II: 17.04. godz. 15:30 - boisko w Golkowicach 
LKS Polonia taziska: 16.04. godz. 16:00, 30.04. godz. 17:00 - boisko 
w taziskach 

CIEKAWI GOSCIE 
W GOtKOWICKIM PRZEDSZKOLU 

Poczytek marca przyniosi wiele radosci i niezapomnianych przezyc 
dzieciom z przedszkola w Golkowicach. 7 marca odwiedzili nas goscie 
z ZS nr 11 z Jastrzybia-Zdroju. Przeprowadzili oni zajycia w mysl ha-
sla: „Nie wyrzucaj - wykorzystaj". Przedszkolaki z grupy „Tygryski" two-
rzyly kolorowe miasteczko ze zuzytych kartek papieru pomalowanych 
farbami, ktore posluzyly jako kolorowy papier. Zajycia te prowadzila 
Anna Orlowska-Zyzalo, a dzieciom w pracy pomagaly gimnazjalistki 
z klasy III C - Ania Ulbrich, Marlena Czarnecka i Marta Ziolkowska. Efek-
tem zajyc bylo piykne kolorowe miasto, wspaniale domy, bloki, samo-
chody, a nawet slohce i chmury. 

To nie byla ostatnia niespodzianka tego dnia. Na maluchy z grup 
"Tygryski", „Zabki" i „Pszcz6lki" czekala jeszcze jedna atrakcja - spo
tkanie z hokeistami Jastrzybskiego Klubu Hokejowego. MIodzi hoke-
isci: Bartlomiej Klocek (III C), Kamil Misterkiewicz (III C) oraz Marcin Pla-
chetka (IIC) ubrani w stroje, w ktorych wystypujy na lodowisku, wzbu-
dzili ogromne zainteresowanie przedszkolakow. Chlopcy wraz z opie-
kunem - Katarzyny Madekszy ttumaczyli ogolne zasady gry, prezento-
wali medale, uczyli, w jaki sposob prawidlowo trzymac kij hokejowy. 

Dziykujemy za odwiedziny miodziezy z ZS nr 11 z Jastrzybia-Zdroju, 
a takze ich opiekunom: Katarzynie Madekszy, Annie Orlowskiej-Zyza-
lo i Gabrieli Piksie-Sojkce. 

9 marca odwiedzil nas niezwykly gosc - znany aktor pochodzy-
cy z Golkowic - Marian Dziydziel. Wlyczyl siy on w prowadzony przez 
przedszkole akcjy czytania dzieciom. 

Dziykujemy tak wybitnemu artyscie, ze odwiedzil nasze przedszko
le. 

Sonia Szkatuta 

Inter Krostoszowice: 10.04. godz. godz. 15:30 - boisko w Krostoszo
wicach 
Inter Krostoszowice juniorzy: 24.04. godz. 11:00 - boisko w Krosto
szowicach 

W BIBLIOTEKACH... 
Drugi tydzieh marca uplynyl w naszej bibliotece pod haslem: Ty-

dzieh Kobiet. DIa wszystkich mieszkanek gminy, GBP zorganizowa-
la piyc popoludniowych spotkah tematycznych. W poniedziaiek Ma-
rzena Parypa z salonu Urodomania zaprezentowala makijaz okoliczno-
sciowy, dzieh pozniej, wszystkiego o makijazu odmladzajycym uczest-
niczki dowiedzialy siy od Apolonii Witek. Wyklad „ABC pielygnacji twa-
rzy i ciala", przeprowadzila Izabela Staszowska, a spotkanie pt. „Piykno 
w zasiygu twojej dioni", z Doroty Lenik, wlascicielky salonu urody Gla
mour, dotyczylo zabiegow kosmetyki estetycznej. Uczestniczki dowie
dzialy siy, m.in. na czym polega zabieg lipolizy oraz wypelniania kwa-
sem hialuronowym. Podczas Tygodnia Kobiet odbylo siy takze Swap 
Party - Wietrzenie szaf, czyli wymiana ubrah. Spotkanie bylo okazjy do 
wymiany ubrah, dodatkow, akcesoriow z innymi uczestniczkami. 

W polowie marca zakohczylo siy glosowanie w ramach konkursu fo-
tograficznego „Przedstaw nam swojego kota". Na konkurs wplynylo 17 
prac, a wyboru najlepszych zdjyc dokonali uzytkownicy GBP w Godo
wie w jej siedzibie oraz internauci. Podczas glosowania stacjonarnego 
oddano lycznie 97 glosow, z czego az 25 na zdjycie, ktorego autorky jest 
Justyna Prochasek z tazisk! W wyniku glosowania internetowego, naj-
wiycej glosow oddanych zostalo na zdjycie autorstwa Katarzyna Bugaly 
z Golkowic. Dziykujemy wszystkim za udzial, a laureatkom gratulujemy. 

W naszej Galerii na korytarzu oglydac mozna wystawy pt. „Zaolzie". 
Fenomen aktywnosci autorstwa Jaroslawa Jot-Druzyckiego. Wysta-
wa ta powstala w ramach projektu „Zaolzie - zaglybie polskiej kultu
ry" realizowanego przez stowarzyszenie Grupa Tworcza „Ocochodzi" 
wspolfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i wy-
pozyczona z Biblioteki $lyskiej w Katowicach. 

Filia biblioteczna w Golkowicach goscila uczniow klasy 3a i 3b z Ze-
spolu Szkol wraz zwychowawczyniami. Lekcjy biblioteczny poswiyco-
no dinozaurom, ktore wymarly ponad 65 milionow lat temu. 

W filii nr 4 w Krostoszowicach odbylo siy kilka lekcji bibliotecznych 
o roznej tematyce. Dzieci przedszkolne zglybialy historiy dinozaurow, 
uczniowie z klasy 1 udali siy na poszukiwania Koziolka Matolka. Drugokla-
sisci wykazali siy szeroky wiedzy o Doktorze Dolittle i jego zwierzytach. 
Zas uczniowie z klasy 5 wierszami powitali wiosny. 

Katarzyna Holesz 
Adriana Piwotiska 

Wydawca: Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie 
Redaktor naczelny: Karina Skrzyszowska, tel. 32 476 56 30 
e-mail: je5te5my@godow.pl 
Adres do korespondencji: GCKSiT w Godowie, ul. 1 Maja 93,44-340 Godow 
Sktad: Rado5taw Dawid 
Korekta: Matgorzata Mu5iri5ka 
Druk: R2 PRINT Adam Rytter, ul. Ofiar Katynia 1,09-410 Rock Naktad: 1500 egz. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i opracowywania nadsytanych 
tekstow oraz zmian tytutow. Redakcja nie zwraca materialow niezamowionych. 



Ernest Bebek - mieszkaniec Skrbeiiska • Lekcja o Koziotku Matotku (wiqcej na str. W) 



T^^nyfikator po 
4 # 7 1 2 5 5 4 7 

/PEt..,<.i^ w.i MASZYNIE KOMPUTERO'M) LUB RYCZNIE 

3 S ta tus 

Z a d n e p i t u - p i t u 
"A PODf OCHSDOWY 

I 
•CZKACH 

W R O K U 4. Rok 
1 5 

8. Nazwa petna, R E G O N * 
a A D M A R S P . Z 0 . 0 . 7 5 6 4 8 2 

data yrodzenia ** 

C. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES 2 
10. Rodzaj obowrt̂ zku ; 

® 1 me. 

11. IdentyfikatorPodatRcn^nPiPTiiiimiFPE^^ 
7 6 

12. Zagranlczny numer id«ntyfikacytny podatnika 

n a P I T ! 

14, Kra|̂  w^iiai • Id . i u n f u sdentyrii* 

TyIko do konca czerwca 2016r.! 
18. Kra] 19. Wojev^ztwo 

JASTRZ^BIE ZDROJ 
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Decyzja kredytowa zaiezy od indywidualne] oceny zdolnosci kredytowej. 
Na podstawie PIT-11 lub PIT-40 mozesz otrzymac nawet 50 000 zt, pod warunkiem, ze Twoje saldo zadtuzenia w Kasie 
nie przekroczy tej kwoty. 


