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DAMIANA SZEWCZYKA

więcej na str. 5

Godów ● Gołkowice ● Krostoszowice ● Łaziska ● Podbucze ● Skrbeńsko ● Skrzyszów

IS
SN

 1
42

9-
67

21

 MAJ 2016 | NR 128 

RoZPoCZęCIE SEZoNU 
MoToCYKloWEgo 2016
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BęDą śRoDKI NA RoZWóJ 
PRZEDSIęBIoRCZośCI 
NA TERENACh WIEJSKICh

więcej na str. 6
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SPOTKANIE Z KRÓLOWĄ ŚNIEGU

SUKCES JUDOKÓW POLONII ŁAZISKA

FINAŁ „KLASÓWKI POWSTAŃCZEJ”

GMINNY TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ

WYSTAWA MALARSKO-RZEŹBIARSKA W SKRBEŃSKU

KOLEJNE SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ

gMINNY KoNKURS 
WIEDZY o EURoPIE

więcej na str. 4



Zwycięska drużyna Gminnego Turnieju Halowej Piłki 
Nożnej Dziewcząt w kategorii Gimnazjum (więcej na str. 3)

Wyjazd na rewię pt. Królowa Śniegu
(więcej na str. 4)

Dwie zwycięskie drużyny gospodarzy w Gminnym 
Turnieju Halowej Piłki Nożnej Chłopców

(więcej na str. 3)

Damian Marszolik – zdobywca 2. miejsca 
w Klasówce Powstańczej (więcej na str. 4)
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z życia gminy 3

Gminny Halowy Turniej 
Piłki NożNej Dziewcząt

12 kwietnia br. odbył się Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej Dziew-
cząt Szkół Podstawowych i Gimnazjów. Organizatorem imprezy były 
Gminna Rada Sportu w Godowie oraz Zespół Szkół w Gołkowicach. 
W rywalizacji zespołów dziewczęcych było mnóstwo emocji i pięk-
nych akcji. Należy przyznać, że mecze dziewcząt stały na wysokim po-
ziomie i dostarczyły sporo wrażeń wszystkim obecnym. Turniej był 
bardzo udaną imprezą, zwycięskie drużyny nagrodzone zostały  pu-
charami, dyplomami oraz piłkami. Wyłoniono także królowe strzelców 
w obu kategoriach. Klasyfikacja:

Gratulujemy zwyciężczyniom!
A. Szwarc

Szkoły podStawowe 
I Gołkowice
II Skrzyszów
III Godów
Królowa strzelców:

Wiktoria Tatarczyk – SP Gołkowice

Gimnazja 
I Gołkowice
II Skrzyszów
Królowa strzelców:

Martyna Warło 
– Gimnazjum Gołkowice

Rada Sołecka sołectwa Krostoszowice ogłasza konkurs fotograficzny, 
którego celem jest odkrywanie, promowanie i popularyzowanie piękna 
przyrody, krajobrazu, tradycji oraz historii wsi Krostoszowice. Konkurs 
zostaje ogłoszony w dwóch kategoriach tj. pierwsza kategoria dotyczy 
starych fotografii obrazujących historię wsi, druga natomiast fotografii 
obrazujących obecne walory przyrodnicze, krajobrazowe oraz tradycje.

Fotografie można składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej 
w Krostoszowicach w godzinach urzędowania w terminie od 14 mar-
ca do 31 maja 2016 r.

PrzyPomiNaNy o trwającym koNkursie fotograficzNym

gmiNNy turNiej Piłki 
Halowej cHłoPców

Kolejny Turniej Piłki Nożnej Halowej za nami. Tym razem rywali-
zowali ze sobą chłopcy ze Szkół Podstawowych i Gimnazjów Gminy 
Godów. Turniej Odbył się 13 kwietnia, a organizatorami imprezy byli: 
Gminna Rada Sportu w Godowie oraz Zespół Szkół w Skrzyszowie. 
W całej imprezie uczestniczyło ponad 60 uczniów. Po bardzo zaciętej 
rywalizacji wyłoniono mistrzów w dwóch kategoriach. Niezwyciężeni 
okazali się gospodarze. Poniżej klasyfikacja:

Tytuł króla strzelców otrzymali:
Kacper Wojtczak – SP w Skrzyszowie – 19 bramek,

Damian Marszolik – Gimnazjum w Skrzyszowie – 3 bramki.

Gratulujemy!
A. Szwarc

Szkoły podStawowe
I Skrzyszów
II Godów
III Skrbeńsko

Gimnazja
I Skrzyszów
II Gołkowice

MAJ 2016

Zwycięska drużyna Gminnego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt 
w kategorii Szkoła Podstawowa
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regulamiN koNkursu „gmiNa 
goDów – gmiNą kwiatów i zieleNi”

1. Organizatorem konkursu jest Samorząd Gminy.
2. Celem konkursu jest poprawa estetyki naszej gminy.
3. W konkursie biorą udział zagrody przydomowe (bez ubie-

głorocznych laureatów konkursu), których właściciele zgłoszą 
swój udział w termie do dnia 31 maja każdego roku u sołtysa lub 
bezpośrednio w Urzędzie Gminy Godów – Referat Inwestycji, 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

4. Przegląd oraz ocena odbędą się w czerwcu. 
5. Oceny dokonywać będzie trzyosobowa komisja konkurso-

wa w składzie:
przedstawiciel Komisji Mienia Komunalnego, Ochrony Środo-

wiska i Bezpieczeństwa Publicznego,
przedstawiciel wyróżnionych ogrodów z roku poprzedniego,
przedstawiciel Urzędu Gminy Godów.
6. W czasie trwania konkursu zostaną wyróżnione trzy najład-

niejsze ogrody i zagrody przydomowe z sołectw naszej gminy.
7. Nagrody za wyróżnione ogrody to:
I miejsce – 700 zł,
II miejsce – 500 zł,
III miejsce – 300 zł.
Pozostali uczestnicy otrzymają dyplom za udział w konkursie 

oraz upominek.
8. Wyżej wymienione kwoty otrzymają właściciele nagrodzo-

nych posesji po okazaniu rachunków za zakupione rośliny lub 
urządzenia związane z ogrodem (piły, kosiarki, sekatory, wyka-
szarki itp.). Zgodnie z nazwą i intencją konkursu.

9. Nagrody zostaną wręczone na Gminnych Dożynkach.

Szczegóły regulaminu na www.godow.pl i www.gckgodow.pl
zgłoszenia do udziału w konkursie należy składać w termi-

nie do końca maja br. u sołtysa lub w Urzędzie Gminy Godów. 
Zapraszamy i prosimy o liczny udział w konkursie. 

Anna Brzemia
Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska  i Gospodarki Komunalnej

Regulamin konkursu zostanie udostępniony od 14 marca na stro-
nie internetowej sołectwa Krostoszowice, Urzędu Gminy Godów oraz 
Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Godowie.

Fotografie zostaną zaprezentowane podczas obchodów 600-lecia 
Krostoszowic w czerwcu 2016 roku.

Zachęcamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie.

Rada Sołecka 
sołectwa Krostoszowice

Zwycięska drużyna Gminnego Turnieju Halowej Piłki 
Nożnej Dziewcząt w kategorii Gimnazjum (więcej na str. 3)

Wyjazd na rewię pt. Królowa Śniegu
(więcej na str. 4)

Dwie zwycięskie drużyny gospodarzy w Gminnym 
Turnieju Halowej Piłki Nożnej Chłopców

(więcej na str. 3)

Damian Marszolik – zdobywca 2. miejsca 
w Klasówce Powstańczej (więcej na str. 4)
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„Dzieci euroPy”
21 kwietnia br. uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych naszej gmi-

ny  uczestniczyły w Gminnym Konkursie Wiedzy o Europie pt. „Dzieci 
Europy”. Jak co roku konkurs zorganizowały nauczycielki Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Godowie: Katarzyna Hudek i Lucyna Szymańska. 
W konkursie wzięły udział trzyosobowe drużyny ze szkół podstawowych 
w: Łaziskach, Skrzyszowie, Gołkowicach, Krostoszowicach i Godowie.

Dzięki zadaniom konkursowym uczestnicy „odwiedzili” stolice 
państw  Europy, wykazali się wiedzą o Unii Europejskiej, geografii Eu-
ropy, znajomością zabytkowych budowli krajów europejskich. Dobrze 
bawili się, uczestnicząc w quizie „Europejscy Milionerzy”, w którym 
mieli okazję pokazać swoją znajomość krajów Unii Europejskiej. Rywa-
lizacja była zacięta i wyrównana.

Zwyciężyli reprezentanci Szkoły Podstawowej w Godowie: Domini-
ka Banko, Maja Skupnik i Szymon Ledwoń. Drugie miejsce zajęła dru-
żyna ze Szkoły Podstawowej w Łaziskach w składzie: Martyna Marcol, 
Julia Przybyła i Klaudia Pietroszek. Miejsce trzecie przypadło drużynie 
ze Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie  reprezentowanej przez: Niko-
lę Pająk, Natana Dworoka i Bartosza Jureczkę. Konkurs „Dzieci Europy” 
od lat cieszy się zainteresowaniem uczniów naszej gminy. Dzięki za-
bawie i koleżeńskiej rywalizacji pogłębiają oni wiedzę o kontynencie, 
którego są mieszkańcami.

Lucyna Szymańska

sPotkaNie z królową ŚNiegu
5 kwietnia Koło Gospodyń Wiejskich z Godowa wraz z miejscowym 

ośrodkiem kultury zorganizowało wyjazd do Sosnowca na niezwykłe 
widowisko – rewię na lodzie pod tytułem „Królowa Śniegu”.

Wspaniałe akrobacje i jazda figurowa aktorów, a także scenogra-
fia i oprawa muzyczna wzbudziły zachwyt zarówno dzieci, jak i doro-
słych. Atrakcją okazała się również wizyta w bardzo dobrze znanym lo-
kalu fast food. Smaczny posiłek dodał wszystkim dużo sił i sprawił, że 
dzień był jeszcze przyjemniejszy. Wszyscy wrócili zmęczeni, ale szczę-
śliwi i zadowoleni.

A. Szwarc

sukces juDoków 
PoloNii łaziska

Wiosna przyniosła kolejny sukces Sekcji Judo LKS Polonia Łaziska. 
W sobotę 9 kwietnia 2016 w Katowicach odbyły się Mistrzostwa Pol-
ski Seniorów i Juniorów Ju-Jitsu Fighting i Duo-System. W turnieju wy-
startowali Karolina Sitek i Sebastian Gembalczyk. Były to pierwsze za-
wody, w których Karolina startowała jako junorka. W konkurencji Figh-
ting w kategorii + 70 kg wywalczyła III miejsce i brązowy medal! Trener 
Sebastian Gembalczyk zakończył rywalizację seniorów w silnie obsa-
dzonej wadze na V miejscu. Serdeczne gratulacje. Życzymy dalszych 
sukcesów!

Michał Kuczak

DamiaN marszolik Drugi w fiNale 
„klasówki Powstańczej”

14 kwietnia o godz. 10.00 w sali Sejmu Śląskiego w Katowicach roz-
począł się finał „Klasówki powstańczej", w którym wzięło udział 100 
uczniów reprezentujących szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły po-
nadgimnazjalne. Konkurs zorganizowany jest z okazji jest 95. roczni-
cy III powstania śląskiego i wpisuje się w część obchodów tej roczni-
cy. Prawie miesiąc wcześniej – 18 marca odbył się etap szkolny, w któ-
rym wzięło udział kilkoro uczniów Zespołu Szkół Skrzyszowie. Dokład-
nie w tym samym czasie klasówkę można było pisać w wersji online, 
a politycy, samorządowcy, naukowcy, dziennikarze i  artyści pisali ją 
w Sali Sejmu Śląskiego. Po weryfikacji dokonanej przez organizatorów 
do finału wojewódzkiego zakwalifikowani zostali: Gabriel Gomularz ze 
Szkoły Podstawowej i Damian Marszolik z Gimnazjum  w Skrzyszowie. 

Uczestnicy finału mieli do rozwiązania 30 zadań, w których musieli 
się wykazać nie tylko wiedzą encyklopedyczną, ale także m.in. rozpo-
znać na fotografii broń z czasu III powstania śląskiego czy wskazać au-
torów wyświetlanych fragmentów przemówień. Do ścisłego finału za-
kwalifikowano 10 uczestników, spośród których wyłoniono laureatów 
w poszczególnych kategoriach wiekowych. W tej części uczestnicy od-
powiadali ustnie na wybrane przez siebie pytania, wśród których były 
i takie: „Jakie było drugie imię Wojciecha Korfantego?”; „W którym po-
wstaniu miała miejsce akcja Mosty i na czym polegała?”; „Ilu było lu-
dzi uprawnionych do udziału w plebiscycie?” czy „Ile należało mieć 
ukończonych lat, żeby wziąć udział w plebiscycie?”. Pytania w dużej 
mierze opierały się na tekstach źródłowych, ikonograficznych, nagra-
niach, a nawet wykorzystano film Kazimierza Kutza. W finałowej dzie-
siątce znalazł się Damian Marszolik, uczeń III klasy Gimnazjum im. Po-
wstańców Śląskich w Skrzyszowie, który ostatecznie zajął II miejsce. 
Damian stwierdził,  że  najtrudniejsze były pytania z pierwszej części, 
opracowane przez dr. hab. Macieja Fica. To tutaj pojawiły się m.in. frag-
menty filmów i nagrania. Gratulujemy Damianowi sukcesu i życzymy 
dalszych osiągnięć! 

Organizujące konkurs Muzeum Powstań Śląskich chce w przyszłych 
latach rozszerzyć to przedsięwzięcie na kolejne regiony, a w 2021 r. 
– w 100. rocznicę III powstania śląskiego – być może na cały kraj.

Iwona Brudny

JesteśMy nr 128

w NajBliższym czasie…
10 maja 2016 r. – BIEGI MIęDZy POMNIKAMI POWSTAńCóW ŚLąSKICH

– boisko w Godowie
14 maja 2016 r. – RAJD KONNy NA TERENIE GMINy GODóW

– godz. 11:00 – na terenie Ośrodka Sportów Konnych 
w Krostoszowicach MUSTANG

17 maja 2016 r. – PRZEGLąD ZESPOŁóW TANECZNyCH
– Zespół Szkół w Gołkowicach

19 maja 2016 r. – BIEG PO ZDROWIE Z GMINą GODóW
– godz. 18.00 – Podbucze

22 maja 2016 r. – RODZINNA MAJóWKA – muszla koncertowa w Godowie
27 maja 2016 r. – OTWARTE MISTRZOSTWA ŁAZISK W SKACIE SPORTO-

WyM – godz. 18.00 – Kawiarnia Klubowa przy
ul. Powstańców Śl. 97

28 maja 2016 r. – FESTyN RODZINNy – Podbucze
4 czerwiec 2016 r. – RODZINNy RAJD ROWEROWy

mecze:
LkS olza Godów: 21 maja 2016 r. godz. 17.00; 29 maja 2016 r. 
godz. 17.00 – boisko w Godowie.
LkS Gwiazda Skrzyszów: 14 maja 2016 r. godz. 17.00; 25 maja 
2016 r. godz. 18.00 – boisko w Skrzyszowie.
LkS polonia łaziska: 11 maja 2016 r. godz. 17.30; 14 maja 2016 r. 
godz. 17.00; 25 maja 2016 r. godz. 18.00 – boisko w Łaziskach.
kS 27 Gołkowice: 11 maja 2016 r. godz. 17.30; 21 maja 2016 r. 
godz. 17.00; 25 maja 2016 r. godz. 18.00 – boisko w Gołkowicach.
kS 27 Gołkowice ii: 14 maja 2016 r. godz. 17.00; 26 maja 2016 r. 
godz. 17.00 – boisko w Gołkowicach.
inter krostoszowice: 14 maja 2016 r. godz. 17.00; 26 maja 2016 r. 
godz. 17.00 – boisko w Krostoszowicach.

Szczegóły na www.gckgodow.pl, www.biblioteka.godow.pl, 
www.godow.pl .

zamówieNia PuBliczNe
1. W dniu 01 kwietnia 2016 r. podpisano umowę na „Przebudowę uli-

cy Wyzwolenia w Skrzyszowie” z konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo 
Usług Technicznych INFRAGO Dominika Ogrodowska z siedzibą 
w Jankowicach przy ul. Tulipanowej 38 i Firma Budowlana D-ART Da-
mian Ogrodowski z siedzibą w Jankowicach przy ul. Tulipanowej 38, 
za cenę 2.157.213,54 zł, termin wykonania 17.11.2016 r.

Barbara Banko
Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych
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ekscytująca lekcja cHemii
Grupa uczniów naszego gimnazjum już kolejny raz brała udział 

w warsztatach zorganizowanych przez pracowników Katedry Chemii Nie-
organicznej, Analitycznej i Elektrochemii Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Uczniowie zapoznali się z bezpiecznymi zasadami pracy w labo-
ratorium chemicznym, poznali podstawowy sprzęt i szkło używane 
podczas wykonywania eksperymentów, sprawdzali swoje umiejętno-
ści laboratoryjne nabyte w szkole. Gimnazjaliści większość doświad-
czeń wykonali samodzielnie pod uważnym okiem pracowników Wy-
działu Chemicznego. Uczniowie przeprowadzili między innymi bada-
nia barw związków chemicznych, reakcje wytrącania soli srebra, reak-
cje „lustra srebrnego”, badali pH związków chemicznych. Trudniejsze 
doświadczenia wykonali pracownicy w ramach pokazu. Bardzo efek-
towne były eksperymenty utleniania za pomocą nadmanganianu po-
tasu, odtwarzające efekt błyskawic i grzmotów towarzyszących bu-
rzy w skali mikro, czyli „burze w próbówce”. Uczniowie otrzymali karty 
pracy, w których po wykonaniu doświadczenia zapisywali obserwacje 
i wynikające z eksperymentów wnioski. Gimnazjaliści mieli także oka-
zję zwiedzić nowoczesne laboratoria analizy instrumentalnej spektro-
metrii mas oraz technologii membranowych służących do odsalania 
wód kopalnianych.

Zdaniem organizatorek – Henryki Mitko i Katarzyny Powieśnik – ko-
rzyści z warsztatów były wielorakie, z jednej strony gimnazjaliści zdo-
byli nowe doświadczenia, równocześnie zostali zmotywowani do sa-
modzielnego poszerzania wiedzy i umiejętności. Przekonali się rów-
nież, że chemia może być niezwykle zajmująca i ciekawa.

Henryka Mitko i Katarzyna Powieśnik

rozPoczęcie sezoNu 
motocyklowego 2016

2 kwietnia 2016r. Grupa Motocyklowa Mroczne Duchy zorgani-
zowała Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego 2016, w którym wzięło 
udział około 200 motocyklistów. Była parada, poświęcenie motocykli, 
topienie marzanny, darmowy żurek i herbata, wspólne rozmowy w kli-
macie motocyklowym. Dziękujemy firmom, które nas wspierały: Sachs 
Trans, Zakład Masarski Beata Opiła Godów, Szmuk Auto-Mix.

W. Krentusz

PrzeDszkolaki słucHają, 
jak iNNi czytają

4 kwietnia do Ośrodka Kultury w Skrbeńsku przywędrowała grupa 
przedszkolaczków, by posłuchać bajki z serii Tupcio Chrupcio pod ty-
tułem: „Nie dam sobie dokuczać”. Spotkanie zostało zorganizowane 
przy współpracy Biblioteki, Ośrodka Kultury i Przedszkola w Skrbeń-
sku. Dzieci słuchały z zainteresowaniem bajki czytanej przez panią Te-
resę Lincner, która to zachęcała, by jak najczęściej odwiedzać tutejszą 
bibliotekę. Dzieci bez trudności odgadły morał, jaki krył się w opowie-
ści. Każde z nich opowiedziało, jakie cechy charakteryzują prawdziwe-
go przyjaciela, po czym przedszkolaki przystąpiły do tworzenia swojej 
książeczki ze zdjęciem najlepszej koleżanki i kolegi, którą pod okiem 
pani Bogusi Caniboł wykonały własnoręcznie.

Katarzyna Dobisz

tłumy Na werNisażu Prac 
DamiaNa szewczyka

Wernisaż prac Damiana Szewczyka w Ośrodku Kultury w Gołkowi-
cach przyciągnął prawdziwe tłumy. Wszyscy miłośnicy fotografii mo-
gli z bliska zobaczyć piękne pejzaże, w większości stworzone w naj-
bliższej okolicy gminy Godów. Damian Szewczyk jest bowiem miesz-
kańcem Skrzyszowa, a fotografia jest jego pasją dopiero od kilku lat. 
Na pytanie, czym jest dla niego ta sztuka, Damian odpowiada: „FOTO-
GRAFIA JEST MOJą WyOBRAŹNIą”.

Damian Szewczyk bierze udział w różnych konkursach. Tytuły zdjęć, 
które zostały do tej pory wyróżnione:

„Kto rano wstaje…” – ArtFreelance – zaliczono do pierwszej setki 
Top Photo 100
„Poranek w Czechach…” – ArtFreelance
„W krainie baśni…” – Fine Art Photography
„W krainie baśni…” – Portal fotograficzny Ateliora
„Życie biznesmena…” – Foto-Kurier
„Dzień dobry…” – Foto-Kurier
„Poranek w Gołkowicach…” – Digital Camera Polska

Jego trzy zdjęcia, zakwalifikowały się do wystawy w Ogólnopol-
skim Konkursie Fotografii „Pejzaż Polski 2015”:

„Skrzyszów jesienią…”
„X mln lat p.n.e. – rzeka Olza…”
„Kod natury…”

Galeria prac Damiana Szewczyka, jest czynna w godzinach pracy 
Ośrodka Kultury w Gołkowicach do końca maja 2016 r. Zapraszamy 
serdecznie. Wstęp wolny.

Judyta Marcol

werNisaż wystawy rzeźBiarsko-
malarskiej w oŚroDku kultury 

w skrBeńsku
Za sobą mamy już dzień wernisażu wystawy rzeźbiarsko-malarskiej 

w Ośrodku Kultury w Skrbeńsku, który odbył się 20 kwietnia br. Zapre-
zentowano prace dwóch niezwykle utalentowanych artystów: rzeź-
biarza Józefa Burszyka z Bełsznicy oraz malarza Mariana Nowotnego 
z Rydułtów. Wernisaż rozpoczął się występem dziesięcioletniego Kac-
pra Grzonki, który zagrał dla zebranych gości dwa utwory muzyki po-
ważnej: "Tarantellę" oraz sonatę Haydna. Na spotkanie wybrano nie-
zwykłą datę, gdyż 20 kwietnia pan Marian Nowotny obchodził swo-
je urodziny. Artyści opowiedzieli o swoich dotychczasowych pracach, 
o sukcesach, marzeniach i planach na przyszłość. Mogliśmy zobaczyć 
świat prehistorycznych gadów i roślin, które pan Marian namalował 
na płótnie. Inspiracją dla niego były odciski w węglu, który artysta wy-
dobywał podczas swojej pracy górniczej. Obok prezentowanych ob-
razów można było zobaczyć rzeźby pana Józefa: m.in. Chrystusa, wy-
konanego w czarnym dębie, certyfikowanym przez AGH w Krako-
wie, które to drewno pamięta czasy Chrystusa, oraz rzeźby Dobrawy 
i Mieszka wykonane z okazji obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski.

Katarzyna Dobisz

MAJ 2016

Wystawa fotograficzna w Ośrodku Kultury w Gołkowicach
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kwietNiowe sPotkaNie Dla 
PrzeDsięBiorców już za Nami

W czym może pomóc Powiatowy Urząd Pracy? Jak pozyskać środ-
ki na utworzenie lub rozwój firmy?  To główne zagadnienia porusza-
ne na ostatnim spotkaniu z przedsiębiorcami. Powiatowe urzędy pra-
cy zostały wyposażone w nowe narzędzie, jakim jest refundacja czę-
ści kosztów na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpiecze-
nie społeczne za bezrobotnych do 30 roku życia. Warunki uzyskania 
takiego wsparcia oraz dotychczas stosowane instrumenty rynku pracy 
omówiła Ewa Marszolik – kierownik Referatu ds. Instrumentów i Pro-
gramów Rynku Pracy. Przedsiębiorcy uzyskali również wiele praktycz-
nych wskazówek dotyczących składania ofert pracy, zasad podziału 
osób bezrobotnych  na profile oraz kontaktów z Urzędem Pracy, któ-
rych udzieliła Grażyna Ostrowska – kierownik Referatu ds. Pośrednic-
twa Pracy. Przedstawiła także barometr zawodów oraz kilka staty-
stycznych ciekawostek z obszaru gminy Godów. 

Będą środki na rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich! 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Morawskie Wrota, już wkrót-
ce podpisze umowę na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kiero-
wanego przez Społeczność. Za tym pójdą środki z Unii Europejskiej 
na rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich. W tym następnym 
rozdaniu dla lokalnych przedsiębiorców, mamy do zaoferowania 3,8 mln 
z przeznaczeniem na zakładanie firm lub ich rozwój – zdradziła Lucyna 
Gajda, kierownik biura. Pozyskiwanie środków odbywać się będzie po-
przez złożenie odpowiedniego wniosku, zawierającego m.in. bizne-
splan w odpowiedzi na ogłoszony konkurs. Wniosek najpierw będzie 
weryfikowany w biurze LGD, następnie oceniany przez Radę Stowa-
rzyszenia LGD, po czym, wybrane projekty zostaną przekazywane do 
Urzędu Marszałkowskiego celem dalszej weryfikacji i podpisania od-
powiedniej umowy. Biuro LGD Morawskie Wrota, przed każdym nabo-
rem będzie prowadziło szkolenia dla zainteresowanych oraz doradz-
two w zakresie przygotowania odpowiedniej dokumentacji, a pierw-
sze konkursy już w II półroczu 2016 r. Ostatnim akcentem spotkania 
była oferta biznesowa firmy Auto Mix ze Skrzyszowa, dotycząca pro-
wadzenia lokalu gastronomicznego na piętrze w nowej siedzibie fir-
my.  

Spotkanie informacyjne odbyło się 11 kwietnia br. w Ośrodku Kul-
tury w Gołkowicach. Relacje oraz prezentacja ze spotkania dostęp-
na są na stronie www.facebook.com/godowdlabiznesu/ oraz na
www.godow.pl

Gabriela Brzemia
Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych

JesteśMy nr 128

Przedszkolaki słuchają jak inni czytają (więcej na str. 5)

Sukces judoków (więcej na str. 4)
Wernisaż wystawy rzeźbiarsko-malarskiej w Ośrodku 

Kultury w Skrbeńsku (więcej na str. 5)
Ekscytująca lekcja chemii

(więcej na str. 5)
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