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Ciepłych, rodzinnych i spokojnych

ŚWIĄT WIELKANOCN YCH,
wszelkiej pomyślności, radości, 

oraz serdecznych spotkań w gronie
rodziny i wśród przyjaciół

życzą

Wójt Gminy Godów,
Przewodniczący Rady Gminy Godów

oraz redakcja „Jesteśmy”
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Mistrzostwa Gminy Godów w Skacie w Ośrodku Kultury w Skrzyszowie

Uczestnicy konkursu matematycznego w szkole
podstawowej w Gołkowicach

Mieszkanki gminy Godów obchodziły w miesiącu marcu 2017 roku 
szczególne jubileusze urodzin. Pani Gertruda Czyż z Łazisk 16 marca 
świętowała jubileusz  95 lat urodzin, natomiast 24 marca jubileusz 90 
lat urodzin obchodziła Pani Maria Mołdrzyk z Podbucza. Z życzeniami 
zdrowia i długowieczności, słodkim upominkiem oraz bukietem kwia-
tów odwiedzili Jubilatki przedstawiciele władz samorządowych gminy 
Godów. Dla Jubilatek przybycie gości było miłym zaskoczeniem, a spo-
tkania były doskonałą okazją do wysłuchania wspomnień i opowieści.

GERTRUDA CZYŻ
Pani Gertruda Czyż z domu Piprek urodziła się w Radlinie w rodzi-

nie Karola Piprek i jego żony Klary z domu Ledwoń. 25 listopada 1945 
roku wyszła za mąż za Jana Czyża. Szczęśliwie przeżyli razem 51 lat 
w małżeństwie.

MARIA MOŁDRZYK
Pani Maria Mołdrzyk z domu Wysłucha urodziła się w Godowie jako 

najstarsza z dzieci Anny i Pawła Wysłuchów. 13 czerwca 1949 roku wy-
szła za mąż za Alfreda Mołdrzyka. Urodziła trzech synów: Jana, Czesła-
wa i Eugeniusza. Doczekała się siedmiorga wnuków i pięciorga pra-
wnuków. Przez całe życie związana była z wsią i pracą na roli.

Jubilatki Pani Gertruda i Pani Maria pomimo zacnego wieku cieszą się 
dobrym zdrowiem i humorem. To osoby o niezwykle pogodnym usposo-
bieniu, które nadal są żywo zainteresowane otoczeniem i bieżącymi wy-
darzeniami. Ich receptą na długowieczność i dobrą kondycję jest przede 
wszystkim radość z każdej chwili życia. Obie Jubilatki pozostają pod tro-
skliwą opieką swoich rodzin, co dodaje im sił na każdy kolejny dzień.

Szanownym Jubilatkom raz jeszcze składamy serdeczne gratula-
cje oraz najlepsze życzenia dalszych długich lat w zdrowiu i szczęściu 
rodzinnym, dużo wytrwałości, pogody ducha i siły do pokonywania 
wszelkich trudów oraz samych radosnych dni w gronie życzliwych, tro-
skliwych najbliższych ich sercu osób. Jest nam bardzo miło, że może-
my wspólnie cieszyć się z osiągnięcia przez mieszkanki naszej gminy 
tak wspaniałego wieku.

Agnieszka Siwarska
USC Godów

OSP GODÓW OTRZYMA DOTACJĘ 
NA ZAKUP SAMOCHODU

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP wojewódz-
twa Śląskiego podjęło uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu wnio-
sków i przyznaniu środków na zakup nowych samochodów w 2017 i 2018 
roku. Dotację w wysokości 50 tys. złotych z przeznaczeniem na zakup 
lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych otrzyma m.in. OSP Godów.

Obecnie OSP Godów korzysta z samochodu zakupionego 27 paź-
dziernika 2000 r. Jest to samochód marki Lublin, który wyposażony 
jest w agregat gaśniczy.

A. Szwarc
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Przedszkolaki z zainteresowaniem słuchają starszych kolegów z Gołkowic

Obecnie użytkowany 17-letni wóz strażacki OSP Godów

NESTORZY NASZEJ GMINY
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Współpraca się opłaca 
Ruszyły prace związane z przebudową ulicy Cmentarnej w Gołko-

wicach oraz ulicy Polnej w Godowie. W grudniu 2016 r. została zawar-
ta umowa z wykonawcą na kwotę 2.586.850,53 zł. Zadanie realizuje 
konsorcjum firm z Jankowic. Aktualnie trwa etap projektowania, zaś 
w okresie wakacyjnym planowane jest rozpoczęcie robót w terenie. 
Założenia inwestycji przewidują przebudowę drogi na odcinku 1,6 km 
tj. od skrzyżowania ul. Polnej z ul. 1 Maja w Godowie (okolice sklepu 
Brago), aż do skrzyżowania ul. Cmentarnej z ul. 1 Maja w Gołkowicach 
(okolice ośrodka kultury). Zakres robót będzie obejmował również ge-
neralną przebudowę skrzyżowania z ulicą Jana III Sobieskiego oraz uli-
cą Wyzwolenia. W tych obszarach zostaną wprowadzone rozwiązania 
zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego. Podczas realizacji ro-
bót drogowych zostaną wprowadzone ograniczenia w ruchu. O zakresie 
i terminie utrudnień będziemy informowali na bieżąco – wyjaśnia zastęp-
ca wójta Tomasz Kasperuk. Zadanie jest realizowane dzięki dofinan-
sowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 
z którego gmina otrzyma 1 344 660,00zł. Powiat Wodzisławski w ra-
mach komplementarnego zadania zobowiązał się do wykonania re-
montu nawierzchni na ul. 1 Maja w okolicy skrzyżowania z ul. Polną 
w Godowie. 

Jest to kolejna inwestycja we współpracy z Powiatem Wodzisław-
skim realizowana przy wsparciu środków zewnętrznych. W ubiegłym 
roku przeprowadzono przebudowę ul. Wyzwolenia w Skrzyszowie, 
gdzie zostały pozyskane środki z Programu rozwoju gminnej i powia-
towej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 oraz budżetu Powia-
tu Wodzisławskiego. Wartość inwestycji wyniosła ok. 2,5 mln zł, z cze-
go dofinansowanie z rządowego programu to prawie 1,3 mln, nato-
miast Powiat poniósł koszty w wysokości 549.338 zł. Komplementar-
nym działaniem była, współfinansowana z tego samego programu, 
przebudowa ul. 1 Maja w Skrzyszowie, gdzie inwestorem był Powiat 
Wodzisławski, natomiast gmina wniosła część środków do wkładu wła-
snego. Wartość inwestycji wyniosła ok. 2,7 mln zł, Gmina Godów prze-
znaczyła na ten cel prawie 1,2 mln zł.  

Natomiast w tym roku gmina zadeklarowała wsparcie finansowe na 
rzecz Powiatu Wodzisławskiego w wysokości 750.000,00 zł, dzięki cze-
mu ruszą prace na  ul. Piotrowickiej w Skrbeńsku. Plac budowy został 
już przekazany. 

Marcin Fros
Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 

Gabriela Brzemia
Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych

Zmiany W gospodarce 
odpadami komunalnymi 

W gminie godóW
Urząd Gminy Godów informuje, iż w dniu 15 marca 2017 r. zosta-

ła zawarta nowa umowa z Firmą EKO-GLOB Janusz Kuczaty z siedzibą 
w Bełsznicy przy ul. Raciborskiej 37, na odbiór i zagospodarowanie od-
padów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych po-
łożonych na terenie gminy Godów.

Nowy wykonawca systemu gospodarki odpadami rozpoczyna 
swoja działalność na terenie gminy Godów z dniem 1 kwietnia 2017 r., 
jednakże w marcu br. rozpocznie się dystrybucja dodatkowego kubła 
na odpady zbierane selektywnie w postaci popiołów paleniskowych 
w ilości 1 szt. na posesję. Dostarczane będę również komplety wor-
ków do segregacji odpadów takich jak papier, szkło, tworzywa sztucz-
ne i metale oraz odpady biodegradowalne, a także nowe harmono-
gramy wywozu odpadów. Dodatkowe kubły na popioły będą dostar-
czane nieodpłatnie na posesje i odbierane za pisemnym potwierdze-
niem odbioru przez właściciela lub użytkownika nieruchomości. Ku-
bły będą wydzierżawiane na okres trwania umowy z firmą EKO-GLOB, 
tj. na okres dwóch lat.

Z dniem 1 kwietnia 2017 r., wchodzą w życie nowe zapisy regula-
minu utrzymania czystości i porządku w gminie Godów, który zawie-
ra istotne zmiany w gospodarowaniu odpadami na terenie gminy, tj.:

a) wprowadzono dodatkową zbiórkę popiołów piecowych w nastę-
pujących terminach:
•	od 01 października do 30 kwietnia – co najmniej dwa razy 

w miesiącu;
•	od 01 maja do 30 września – jeden raz w miesiącu za 

wyjątkiem miesięcy: czerwiec, lipiec i sierpień, kiedy to zbiórka 
tego rodzaju odpadu nie jest prowadzona.

b) zmianie ulega również częstotliwość wywozu odpadów komu-
nalnych zmieszanych w kubłach dla zabudowy jednorodzinnej:
•	od 01 października do 30 kwietnia – co najmniej jeden raz 

w miesiącu;
•	od 01 maja do 30 września – co najmniej jeden raz na dwa 

tygodnie

c) wprowadzono ograniczenia w wywozie odpadów biodegrado-
walnych, zielonych: odbierane będę cztery worki z bioodpadami 
jednorazowo, zwiększone ilości tego odpadu właściciel będzie 
zobowiązany przekazać nieodpłatnie do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skrbeńsku przy ul. Piotrowic-
kiej lub kompostować na własnej posesji. Częstotliwość wywozu 
odpadów biodegradowalnych przedstawia się następująco:
•	od 01 listopada do 31 marca – jeden wywóz na miesiąc;
•	od 01 kwietnia do 31 października – jeden wywóz na dwa 

tygodnie.

Częstotliwość odbioru pozostałych odpadów zbieranych selektyw-
nie, tj. papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale, pozostała bez zmian.

Nowe unormowania prawne zostają wprowadzone ze względu 
na bardzo duży udział popiołów i żużli w ogólnej masie zmieszanych 
odpadów komunalnych sięgający 80% w okresie zimowym. Dlatego 
też zasadnym jest wprowadzenie dodatkowej zbiórki tych odpadów 
w sposób selektywny.

Natomiast ograniczenie ilości odbieranych odpadów zielonych 
i biodegradowalnych sprzed posesji jest związane z bardzo dużą ilo-
ścią odbieranych w roku 2016 odpadów biodegradowalnych, wyno-
szącą ponad 411 Mg w porównaniu z rokiem 2014, gdzie odbierano za-
ledwie 122 Mg. 

Takie ilości odpadów znacznie podwyższyły koszty obsługi syste-
mu gospodarki odpadami. 

Tadeusz Spień
Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska

i Gospodarki Komunalnej

KWIECIEŃ 2017

Ruszyły prace nad przebudową ulicy Cmentarnej w Gołkowicach
i Polnej w Godowie

Fo
t. 

G
CK

Si
T 

w
 G

od
ow

ie
Fo

t. 
K.

 K
rz

es
zo

w
sk

a

Mistrzostwa Gminy Godów w Skacie w Ośrodku Kultury w Skrzyszowie

Uczestnicy konkursu matematycznego w szkole
podstawowej w Gołkowicach

Mieszkanki gminy Godów obchodziły w miesiącu marcu 2017 roku 
szczególne jubileusze urodzin. Pani Gertruda Czyż z Łazisk 16 marca 
świętowała jubileusz  95 lat urodzin, natomiast 24 marca jubileusz 90 
lat urodzin obchodziła Pani Maria Mołdrzyk z Podbucza. Z życzeniami 
zdrowia i długowieczności, słodkim upominkiem oraz bukietem kwia-
tów odwiedzili Jubilatki przedstawiciele władz samorządowych gminy 
Godów. Dla Jubilatek przybycie gości było miłym zaskoczeniem, a spo-
tkania były doskonałą okazją do wysłuchania wspomnień i opowieści.

GERTRUDA CZYŻ
Pani Gertruda Czyż z domu Piprek urodziła się w Radlinie w rodzi-

nie Karola Piprek i jego żony Klary z domu Ledwoń. 25 listopada 1945 
roku wyszła za mąż za Jana Czyża. Szczęśliwie przeżyli razem 51 lat 
w małżeństwie.

MARIA MOŁDRZYK
Pani Maria Mołdrzyk z domu Wysłucha urodziła się w Godowie jako 

najstarsza z dzieci Anny i Pawła Wysłuchów. 13 czerwca 1949 roku wy-
szła za mąż za Alfreda Mołdrzyka. Urodziła trzech synów: Jana, Czesła-
wa i Eugeniusza. Doczekała się siedmiorga wnuków i pięciorga pra-
wnuków. Przez całe życie związana była z wsią i pracą na roli.
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bieniu, które nadal są żywo zainteresowane otoczeniem i bieżącymi wy-
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cje oraz najlepsze życzenia dalszych długich lat w zdrowiu i szczęściu 
rodzinnym, dużo wytrwałości, pogody ducha i siły do pokonywania 
wszelkich trudów oraz samych radosnych dni w gronie życzliwych, tro-
skliwych najbliższych ich sercu osób. Jest nam bardzo miło, że może-
my wspólnie cieszyć się z osiągnięcia przez mieszkanki naszej gminy 
tak wspaniałego wieku.
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NA ZAKUP SAMOCHODU

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP wojewódz-
twa Śląskiego podjęło uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu wnio-
sków i przyznaniu środków na zakup nowych samochodów w 2017 i 2018 
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ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
POWIATOWY ZESPÓŁ DORADZTWA ROLNICZEGO 

W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

W razie potrzeby dyżury na gminach zostaną przedłużone do godz. 15.00.

Gmina Nazwisko, imię Adres punktu konsultacyjnego Dzień tygodnia Godzina

Godów Prochasek Dawid Urząd Gminy, ul. 1 Maja 53 poniedziałek 8.00-12.00

Mszana Prochasek Dawid Urząd Gminy, ul. 1 Maja 81 środa 8.00-13.00

Marklowice Prochasek Dawid Urząd Gminy, ul. Wyzwolenia 71 czwartek 8.00-13.00

Gorzyce Bober Wioletta Sala OSP Bełsznica, ul. Raciborska 53 środa i czwartek 8.30-10.30

Lubomia Wojtasik Wiesław Urząd Gminy, ul. Szkolna 1 środa 8.00-13.00

Pszów Wojtasik Wiesław Urząd Miasta, ul. Pszowska 534 piątek według potrzeb

Radlin Bober Wioletta Urząd Miasta, ul. Rymera 15 według potrzeb, po uzgodnie-
niach telefonicznych

Jastrzębie-Zdrój Piecha Marcin Biuro ARiMR, ul. Czecha 8b od poniedziałku do piątku 8.00-15.00

Wodzisław Śl. Doradca dyżurujący Biuro PZDR, ul. Jana 16, pierwsze piętro
(okolice rynku) od poniedziałku do piątku 8.00-15.00

TrZecioklasiŚci cZyTaJĄ 
prZedsZkolakom

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość 
wymyśliła.” Tę prawdę znamy, ale coraz częściej, w codziennej goni-
twie o niej zapominamy. Książki są źródłem niewyczerpanych wrażeń, 
przeżyć i wzruszeń, uczą mowy ojczystej, wzbogacają słownik dziec-
ka. 3 marca uczniowie z klasy III ze Szkoły Podstawowej w Gołkowicach  
wraz z wychowawczynią Anitą Kurasz  odwiedzili najmłodszych przed-
szkolaków z Grupy Kotków, Biedronek i Pszczółek.

Wizyta miała na celu propagowanie czytelnictwa wśród dzieci 
przedszkolnych poprzez słuchanie tekstów czytanych przez starszych 
kolegów, którzy jeszcze trzy lata temu uczęszczali do tego przedszko-
la. Trzecioklasiści przeczytali młodym słuchaczom książkę  „Jak małp-
ka Florek nauczyła się grzeczności”. Przedszkolaki słuchały z dużym 
zainteresowaniem i reagowały żywiołowo. Czytanie sprawiło wszyst-
kim wiele radości. Mali odbiorcy byli zachwyceni. Bardzo miłe przyję-
cie i uśmiech oraz zadowolenie dzieci było najlepszym podziękowa-
niem dla czytających. 

Oprócz rozwijania zainteresowań czytelniczych, wrażliwości i wy-
obraźni oraz wzbogacenia słownictwa, wspólnie spędzony czas dla 
uczniów i przedszkolaków był ciekawym doświadczeniem i ogrom-
nym przeżyciem. Wszyscy doskonale wiemy, jak ważne jest czytanie 
dzieciom. Głośne czytanie dzieciom to znakomita metoda wycho-
wawcza i najlepsza inwestycja w przyszłość młodego człowieka. To 
gwarantowany sposób lepszego przygotowania dzieci do szkoły i do 
życia!

Anita Kurasz

iV gminny konkurs 
maTemaTycZny klas ii-iii
MAteMAtykA Nie Musi być NuDNA i truDNA...

Najlepsi matematycy z klas II i III szkół podstawowych gminy Go-
dów zmagali się z zadaniami matematycznymi podczas IV Gminne-
go Konkursu Matematycznego organizowanego przez Szkołę Podsta-
wową z Gołkowic 9 marca 2017 roku. Wszystkie szkoły podstawowe 
z terenu naszej gminy miały swoich reprezentantów. Z naszej szkoły 
byli to: Adam Zozworek, Michał Skorupa i Adrianna Łyczko. Uczniowie 
zmagali się z zadaniami o różnym stopniu trudności i o różnej tematy-
ce. Były zadania typowo arytmetyczne, obliczenia kalendarzowe i ze-
garowe, a także zagadnienia geometryczne. Uczestnicy konkursu wy-
kazali się bardzo wysokimi umiejętnościami i wiadomościami z zakre-
su matematyki. 

 i miejsce  rafał Łojek sP w skrbeńsku
 ii miejsce  Adam Zozworek sP w Gołkowicach
 iii miejsce  Mikołaj Lipianin sP w Łaziskach

Każdy uczestnik otrzymał nagrodę pocieszenia, dyplom udziału, 
a dla laureatów Gmina Godów ufundowała cenne nagrody książko-
we. Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom dziękujemy 
za udział i życzymy sukcesów w dalszej karierze uczniowskiej. Zapra-
szamy nowych, odważnych, uczniów do udziału w kolejnej edycji kon-
kursu w przyszłym roku szkolnym.

Gabriela Kurpińska
Katarzyna Krzeszowska

Nowy ADres biurA:
ul. Św. Jana 16 (Odra Office, dawny budynek WUPRiŻ)

44-300 Wodzisław Śląski
e-mail: PZDR.Wodzislaw@odr.net.pl

HArMoNoGrAM
dyżurów w punktach konsultacyjnych dla rolników

w okresie od 15.03.2017 r. do 15.05.2017 r.

teLefoNy Do DorADców:
Biuro PZDR  32 455 17 06
Wioletta Bober  571 291 230
Marcin Piecha  571 291 242
Dawid Prochasek  515 275 928
Wiesław Wojtasik  515 275 926

KWIECIEŃ 2017
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doTacJa na Wykonanie prZyłĄcZa kanaliZacyJnego
Dnia 25 listopada 2016 r. został oddany do użytku odcinek sieci ka-

nalizacji sanitarnej w Gołkowicach przy ulicach Wyzwolenia, Borowic-
kiej, Leśnej oraz Rzecznej. 

Mieszkańcy, którzy mają możliwość podłączenia się do nowo wy-
budowanej sieci kanalizacyjnej, mogą uzyskać na ten cel dofinanso-
wanie (zgodnie z przepisami uchwały nr XVIII/140/12 Rady Gminy Go-
dów z dnia 26 kwietnia 2012 r. z późn. zm.). Zainteresowani otrzyma-
niem dotacji celowej na budowę przyłącza, mogą złożyć w Urzędzie 
Gminy Godów wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami, tj. oświad-

czeniemo prawie do dysponowania nieruchomością oraz zapewnie-
niem odbioru ścieków uzyskanym w JZWiK S.A.

Właściciele posesji, którzy podłączą swoje nieruchomości do sieci 
kanalizacyjnej w terminie do 24 listopada 2017 r., mogą ubiegać się 
o dofinansowanie przedmiotowego przedsięwzięcia w wysokości do 
800 zł, zaś po wyznaczonym terminie maksymalna kwota dotacji bę-
dzie wynosić do 400 zł. 

Klaudia Pawluś-Ledwoń
Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

gołkoWickie sukcesy
MięDZyNAroDowy koNkurs 

MAteMAtycZNy „PANGeA”
3 marca 2017 roku dziewięciu najlepszych matematyków  z gimna-

zjum zmierzyło się z zadaniami pierwszego etapu Międzynarodowego 
Konkursu Matematycznego PANGEA. Patronem merytorycznym kon-
kursu jest Grupa Uczelni Vistula. Miło nam poinformować, iż uczeń kla-
sy II a, Michał Krzyżok, zdobywając 30 punktów, zakwalifikował się do 
etapu finałowego, który odbędzie się 10 kwietnia we Wrocławiu.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
 Henryka Mitko

sukces cHeMicZNy!
9 marca 2017 roku drużyna uczniów klas drugich w składzie Michał 

Krzyżok i Paweł Przybyła wzięła udział w finale XVII Regionalnego Kon-
kursu „Duety chemiczne”, przeznaczonego wyłącznie dla uczniów I i II 
klas gimnazjum.

I etap odbył się w czterech miastach Śląska: Bielsku Białej, Często-
chowie, Gliwicach i Katowicach. Z 99 drużyn do finału przeszło 11 par.

Finał odbył się w Pałacu Młodzieży w Katowicach. Nasi uczniowie 
wypadli bardzo dobrze, zdobywając 6 miejsce oraz otrzymując nagro-
dę specjalną za kreatywne podejście do zadania problemowego.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Katarzyna Powieśnik

koNkurs GrAfiki koMPuterowej 
„rekLAMowA sZkoŁA”

Konkurs grafiki komputerowej „Reklamowa Szkoła” przeznaczony 
był dla gimnazjalistów z  powiatu wodzisławskiego. Celem konkursu 
było stosowanie technik komputerowych w tworzeniu publikacji gra-
ficznych, poprzez wykorzystanie podstawowych umiejętności związa-
nych z grafiką wektorową i rastrową. Prace konkursowe zawierały tre-
ści służące reklamie i promocji Ziemi Wodzisławskiej.

Laureatkami konkursu zostały uczennice  gołkowickiej szkoły:

I miejsce – Sara Matusik
II miejsce – Hanna Grabiec
III miejsce – Zofia Mencewicz

Zwyciężczyniom serdecznie gratulujemy!
Janusz Kozieł

jEstEśmy nr 139

misTrZosTWa gminy 
godóW W skacie

4 marca w Łaziskach odbyły się XXI mistrzostwa Gminy Godów 
w skacie.

Startowało 24 zawodników. Zawody zdominowali zawodnicy 
Skrzyszowa, wygrywając prawie wszystko. W klasyfikacji drużynowej 
Skrzyszów osiągnął najwyższy wynik w historii rozgrywek – 7924 pkt.

wyNiki iNDywiDuALNie:
 1. Stanisław Durczok Skrzyszów 2287 pkt
 2. Bronisław Capanda Łaziska II 2274 pkt
 3. Leonard Kłosek Skrzyszów I 2250 pkt
 4. Bronisław Mucha Skrzyszów I 1942 pkt
 5. Jerzy Oślizło Skrzyszów II 1674 pkt
 6. Henryk Pawera Gołkowice 1671 pkt
 7. Paweł Brachmański Skrzyszów II 1614 pkt
 8. Witold Tatarczyk Skrzyszów II 1515 pkt
 9. Marek Sosna Łaziska I 1499 pkt
 10. Kazimierz Kelner Łaziska II 1490 pkt

DrużyNowo:
 1. skrzyszów i 7924 pkt
  (S. Durczok, L. Kłosek, B. Mucha, J. Mołdrzyk)
 2. skrzyszów ii 5850 pkt
  (J. Oślizło, P. Brachmański, W. Tatarczyk, M. Kopiec)
 3. Łaziska ii 5691 pkt
  (B. Capanda, K. Kelner, Z. Klimek, E. Przybyła)

Nagrody ufundowała Gminna Rada Sportu w Godowie.
Kierownikiem i prowadzącym zawody był Bernard Oślizło.

Bernard Oślizło

20 laT koła 
gimnasTycZnego 

W łaZiskach
Dwadzieścia lat temu, na spotkaniu z okazji Dnia Kobiet grupa ak-

tywnych Pań postanowiła założyć Koło Gimnastyczne w Łaziskach.
Pomysł się tak spodobał, że w krótkim czasie pierwsze ćwiczenia 

odbyły się w sali Ochotniczej Straży Pożarnej. Strażacy z aprobatą po-
deszli do sprawy i na czas zajęć salę udostępniano nieodpłatnie. Na 
prowadzenie zajęć zgodziła się wtedy młodziutka rehabilitantka Joan-
na Szczeponek dzisiaj Joanna Micał. Swoją serdecznością, życzliwością 
i sposobem prowadzenia zajęć przyciągała nie tylko młode Panie, ale 
i te w starszym wieku. Panie spotykały się dwa razy w tygodniu, sala 
zawsze była pełna. Tak jest do dnia dzisiejszego, wprawdzie już nie tak 
licznie, ale Panie spotykają się nadal, dwa razy w tygodniu w ponie-
działki i w środy o godz. 18.15. Zmieniło się jedynie miejsce zajęć gim-

nastycznych, na czas remontu sali OSP zajęcia przeniesiono na podda-
sze do Szkoły Podstawowej w Łaziskach, gdzie pozostały do dnia dzi-
siejszego.

Z okazji jubileuszu 20-lecia istnienia Koła Aktywnych Pań wypada 
podziękować strażakom, Pani dyrektor Gabrieli Kłosek za zrozumie-
nie i możliwość korzystania z pomieszczeń na ćwiczenia, Pani Joasi Mi-
cał za wszystkie te lata pracy z grupą wytrwałych i zdyscyplinowanych 
miłośniczek gimnastyki, szkolnym Paniom sprzątaczkom za wyrozu-
miałość. Aktywnym paniom nie tylko z Łazisk życzymy kondycji i dal-
szych zacnych Jubileuszy. 

Zapraszamy wszystkie chętne Panie na ćwiczenia i życzymy im 
dużo pozytywnej energii.

Danuta Gajdosz
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piękna nasZa moWa
Język jest mapą drogową kultury.

Mówi Ci skąd ludzie pochodzą i dokąd zmierzają
R. M. Brown

Za oknami królują różne zjawiska pogodowe – śnieg, deszcz, wiatr, 
a przez naszą szkołę przeszło polonistyczne tornado. 

We wtorek 21 lutego obchodziliśmy w Zespole Szkół w Gołkowi-
cach ustanowiony przez UNESCO Międzynarodowy Dzień Języka Oj-
czystego. Święto to obchodzone jest na świecie od szesnastu lat dla 
podkreślenia bogactwa różnorodności językowej świata i promocji 
wielojęzyczności.

Celem naszej szkolnej akcji było dostrzeżenie piękna i wyjątkowo-
ści języka polskiego. Wszak mało która nacja na świecie potrafi od-
czytać słowa z taką ilością spółgłosek, jak w zwrotach: Wszczęli wrzask 
Szczebrzeszynianie, czy Pocztmistrz z Tczewa. Jak różnorodny jest nasz 
język udowadnialiśmy sobie przez cały dzień. Na korytarzu zawisły 
uczniowskie propozycje do zestawu najpiękniejszych słów naszego 
języka ojczystego, pojawiły się też smakołyki, których odmiana przez 
przypadki sprawia trudności zarówno młodszym jak i starszym adep-
tom sztuki posługiwania się mową ojczystą. 

Ponadto uczniowie wczytywali się w utwory polskich poetów – 
Szymborskiej, Różewicza, Staffa czy Leśmiana i tworzyli do nich ob-
razy poetyckie. 

„Język ojczysty i języki lokalne to najważniejsze, niezastąpione dro-
gi przekazu kultury, wiedzy i mądrości”, nie można więc o nich zapomi-
nać i należy pielęgnować na tyle sposobów, na ile tylko się da. 

Polonistki Zespołu Szkół w Gołkowicach

mali odkryWcy
DoświADcZeNie i eksPeryMeNty w PrZeDsZkoLu iM. 

PrZyjAcióŁ kubusiA PucHAtkA w GoŁkowicAcH
Powszechnie wiadomo, iż dzieci przedszkolne charakteryzuje na-

turalna ciekawość tego co je otacza. Najlepszym sposobem zaspoko-
jenia naturalnej ciekawości dziecka są zabawy badawcze i ekspery-
menty o charakterze badawczym. Zabawy te stanowią podstawę wie-
lokierunkowego rozwoju dziecka. W marcu Przedszkolaki z grup „Mi-
sie” i „Żabki” uczestniczyły w warsztatach „Fizyka dla smyka” oraz „Ma-
giczna chemia”. Dzięki spotkaniu z nauczycielką z fizyki Jolantą Warze-
chą z Liceum Ogólnokształcącego w Wodzisławiu  dzieci mogły zaob-
serwować doświadczenia, z którymi stykają się w życiu codziennym, 
a nie zawsze są dla nich zrozumiałe. Pani Jolanta pokazała dzieciom 
pewne tajemnicze urządzenie, dzięki którym mogły wywołać praw-
dziwe błyskawice. To było naprawdę interesujące! Grupa uczennic 
z klasy IIa Gimnazjum w Gołkowicach: Emilia Brzoza, Emilia Błatoń, Jo-
anna Drabiniok, Teresa Twardzik, Dominika Stabla oraz Aleksandra Wi-
tek, wykonała, pod czujnym okiem nauczycielki Katarzyny Powieśnik,  
pokazy doświadczeń. Przeprowadziły m.in. doświadczenia: „Pasta do 
zębów dla słonia”, „Lampka Lawa”, „Kolorowe mleko”, „Wulkan”, „Nie-
pękające bańki”, „Magiczny balon”.

Dzieci chętnie odpowiadały na pytania, wykazując się swoją wie-
dzą, brały udział w  proponowanych ćwiczeniach i eksperymentach.   
Najwięcej emocji wzbudziły te doświadczenia, które dzieci wykony-
wały samodzielnie.   Z pewnością, z niecierpliwością będą oczekiwać 
na kolejne tego typu wydarzenie.

Weronika Hejmej 
Weronika Brzoza

Świat jest tak wielki i bogaty a życie tak pełne różnorodności,
że nigdy nie brak okazji do wierszy.

Johann Wolfgang von Goethe

21 marca, czyli pierwszy dzień wiosny, to także Światowy Dzień Po-
ezji. Święto zostało ustanowione przez UNESCO w roku 1999, a jego 
głównym celem jest promocja czytania, pisania, publikowania i na-
uczania poezji na całym świecie. UNESCO uznało, że ten dzień ma „dać 
nowy impuls, aby docenić poezję oraz poprzeć krajowe, regionalne 
i międzynarodowe ruchy poetyckie”.

Wraz z pierwszymi wiosennymi promieniami słonecznymi Szkołę Pod-
stawową w Gołkowicach rozświetlił blask poezji. Uczniowie klas szóstych 
zaczytali się w wierszach Wisławy Szymborskiej, Jana Kochanowskiego, 
Czesława Miłosza. Podczas niezwykłych rozmów lirycznych padły cieka-
we pytania: Jaki jest Twój szczęśliwy dzień? Czy to jest miłość, czy to jest 
kochanie? Co jest dla Ciebie darem? Z czego składa się Twoja dłoń? Czy 
warto wracać do pierwszej miłości? Oczytani szóstoklasiści zapropono-
wali młodszym kolegom i koleżankom ciekawe interpretacje wierszy.

Do magicznego świata poezji zaprosiły nas znakomite recytatorki 
z klas piątych i szóstych. Wędrowaliśmy po cichutku wraz z Roksaną Hej-
ną, poczuliśmy smak słodkich daktyli z Karoliną Cichoń, usłyszeliśmy naj-
świeższe plotki pań Madalińskiej i Gadalińskiej z ust Jagody Langer czy też 
nieoczekiwanie spotkaliśmy kaczkę dziwaczkę dzięki Marcie Ptaszyńskiej.

Poezja ma wiele smaków. Nie wahajcie się nią delektować! Warto 
pamiętać, że jest w nas i wokół nas. Wyzwala w nas ciekawość i wrażli-
wość na słowo i drugiego człowieka. Wisława Szymborska pyta: Tylko 
co to takiego poezja? Niejedna chwiejna odpowiedź na to pytanie już pa-
dła. A ja nie wiem i nie wiem i trzymam się tego jak zbawiennej poręczy.

Pytajcie odważnie, szukajcie zachłannie odpowiedzi, chłońcie i in-
spirujcie się, bo: „Każdy jest poetą”.

Bo poezja to nie jest to, co się kurzy na bibliotecznych półkach, tylko to, co 
masz w sobie i co widzisz wokół siebie. Twój własny, niepowtarzalny odrębny 
świat. (…) Im więcej człowiek ma w sobie, tym piękniejsze może pisać wiersze.

międZynarodoWy dZień poeZJi 
W sZkole podsTaWoWeJ W gołkoWicach

Spotkanie z poezją przygotowali uczniowie z kółka czytelniczo-te-
atralnego „Oczytany uczeń” i szkolnej gazetki „Błysk” pod opieką pani Be-
aty Bieni i pani Elżbiety Krzysztofczyk-Kosek.

Elżbieta Krzysztofczyk-Kosek
Beata Bienia

KWIECIEŃ 2017

Międzynarodowy Dzień Poezji w Szkole Podstawowej w Gołkowicach
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Berenika BorkoWska Z WiZyTĄ u pierWsZeJ damy rp

W październiku ubiegłego roku twarz Bereniki – sześciolatki z Ła-
zisk zmagającej się z rozszczepem kręgosłupa – uśmiechała się z bill-
boardów do mieszkańców naszej gminy, zachęcając do udziału w cha-
rytatywnym biegu zorganizowanym dla niej na krostoszowickim Orli-
ku. Zbieraliśmy pieniądze na operację stopy w Niemczech. Nasz wnio-
sek o refundację leczenia zagranicznego Bereniki był procedowany 
przez NFZ przez prawie pół roku. Gdy w listopadzie 2016 r. nadal nie 
było decyzji prezesa NFZ w naszej sprawie, zdesperowani rozesłali-
śmy pisma z prośbą o interwencję do wszystkich możliwych rzeczni-
ków, ogólnopolskich mediów, a nawet… do Pierwszej Damy RP, Aga-
ty Kornhauser-Dudy. Mijały tygodnie i stało się jasne, że za operację 
dziecka przyjdzie nam zapłacić ze środków prywatnych. Na szczęście 
udało się zebrać całość ogromnej kwoty (ok. 65 tys. zł) i 1 grudnia 2016 
r. Berenika została z sukcesem zoperowana w bawarskim Aschau.

20 stycznia odebrałam telefon z Pałacu Prezydenckiego. Asystent-
ka Pani Prezydentowej pragnęła się dowiedzieć, jak potoczyły się losy 
naszej córki – czy udało się wyjechać na operację, jak dziecko się czuje, 
jakie są dalsze prognozy medyczne. Kancelaria Prezydenta RP zwróci-
ła się do prezesa NFZ z prośbą o wyjaśnienie podnoszonych w naszym 
liście kwestii. I choć nie wpłynęło to na ostateczny wynik postępowa-
nia (okazał się negatywny), pracownicy kancelarii postanowili dowie-
dzieć się więcej o historii córki. Opowiedziałam więc o naszej walce 
o jej zdrowie i sprawność, ale też o jej pasjach i osiągnięciach, o miło-
ści do książek i teatru, o przygodzie, jaką był udział w nagraniu audio-
booka „Duże sprawy w małych głowach” w Radiu Opole, który zresz-
tą przesłaliśmy Pierwszej Damie do odsłuchania. Berenika oczarowa-
ła Panią Prezydentową na tyle, że ostatecznie otrzymaliśmy od niej za-
proszenie na spotkanie w Pałacu Prezydenckim, które miało miejsce 2 
marca br. 

Ideą spotkania, w którym oprócz naszej rodziny wzięła też udział 
autorka książki „Duże sprawy…”, pani Agnieszka Kossowska, a także 
grupa warszawskich przedszkolaków, była integracja dzieci niepeł-
nosprawnych z ich zdrowymi rówieśnikami. Tej właśnie tematyki do-
tyczy wspomniana książka A. Kossowskiej, której jeden rozdział Be-
renika (wraz z Panią Prezydentową) przeczytała przybyłym do pała-
cu gościom. Zanim to jednak nastąpiło, mieliśmy okazję porozmawiać 
z Agatą Kornhauser-Dudą w bardziej kameralnym gronie, przy herba-
cie i szarlotce. W bliskim kontakcie okazała się ona niezwykle ciepłą 
i bezpośrednią osobą, świetnie przygotowaną do naszego spotkania. 
Sprawy integracji leżą jej na sercu, stąd też z zainteresowaniem słucha-

ła naszej opowieści o tym, że nawet mieszkając w małej miejscowości 
na prowincji można, przy odrobinie dobrej woli, otwartości i kreatyw-
ności, tworzyć środowisko przyjazne dziecku z niepełnosprawnością, 
w którym, pomimo barier architektonicznych, może ono rozwijać swój 
potencjał i burzyć stereotypy. Szczególną uwagę Pani Prezydentowej 
przykuł Teatr Naszej Wyobraźni działający w Domu Kultury w Gołkowi-
cach, w którym Berenika od pół roku zdobywa aktorskie szlify.

Na pytanie Pierwszej Damy „czy miałaby ochotę odwiedzić ją po-
nownie” Berenika odparła, że nie ma w ogóle ochoty opuszczać pa-
łacu. W końcu trzeba jednak było się pożegnać. Wierzymy, że zaanga-
żowanie Pani Prezydentowej w sprawy integracji przyczyni się do to-
rowania mentalnościowych przemian w naszym społeczeństwie, bo 
najwięcej barier istnieje chyba jednak w ludzkich głowach. Zaintere-
sowanych publikacją Agnieszki Kossowskiej odsyłamy do Biblioteki 
Gminnej w Godowie, której podarowaliśmy egzemplarz książki. Warto 
do niej sięgnąć, jeśli chcemy w przystępny sposób wprowadzić dzie-
ci w świat ich niepełnosprawnych rówieśników. Jeśli natomiast ktoś 
chciałby pomóc Berenice w dążeniu do lepszej sprawności (przed nią 
dalsze leczenie w Niemczech – kosztowna operacja biodra) może to 
zrobić przekazując 1% podatku – wystarczy w rozliczeniu rocznym 
wpisać nr KRS 0000037904, cel szczegółowy 1%: 15337 Borkowska Be-
renika Maria. Zapraszamy też na www.facebook.com/pomagamybe-
renice

Maria Piechaczek-Borkowska
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doroTa Welcel – pasJa, rękodZieło i arT pompoWnia

Dorota Welcel – praca z gliną

KWIECIEŃ 2017

Dorota welcel – mieszkanka Godowa, 
pracownik Gminnego centrum kultury, 
sportu i turystyki w Godowie, animator-
ka życia społeczno-kulturalnego, pomysło-
dawczyni wielu projektów z dziedziny rę-
kodzieła, instruktorka zajęć artystycznych 
Gminnego centrum kultury, sportu i tury-
styki w Godowie, laureatka Nagrody Powia-
tu wodzisławskiego za osiągnięcia w dzie-
dzinie twórczości artystycznej, upowszech-
niania i ochrony kultury w roku 2017.

od jak dawna zajmuje się pani rękodziełem i jak odkryła pani 
swój talent w tej dziedzinie?

Rękodzieło było ze mną zawsze i wynikało właściwie z własnych po-
trzeb. Tak już jest, że człowiek jest najbardziej kreatywny wtedy, gdy 
mu czegoś brakuje. Dla mnie przykładem były moje babcie i rodzice. 
Życie zmuszało ich do prostych i przez to genialnych rozwiązań. Każda 
dziewczynka kiedyś coś dziergała czy bawiła  się koralikami, a chłop-
cy stukali i majsterkowali, a wszystko to pod okiem starszego pokole-
nia. Dzisiaj niestety coraz częściej brak na to czasu, praca, zajęcia po-
zalekcyjne u dzieci czy komputer kompletnie zatarły te właśnie relacje 
ze szkodą dla młodych ludzi. Kiedy coś się zepsuło, to się naprawiało 
i każdy to potrafił – teraz się wyrzuca.

czy fascynuje panią jeszcze inna dziedzina sztuki?
Pierwszą moją miłością była fotografia. Z wykształcenia jestem fo-

tografem. Potem pojawiła się ceramika, zakochana jestem w witrażu, 
zauroczona lalkami oraz strojami ludowymi i kulturą śląską. Moje pra-
ce powstają w różnych technikach. Są to wyroby z filcu, gliny, lalki, ob-
razy, scrapbooking, decoupage i wiele innych.

skąd bierze pani pomysły na swoje prace? 
Lubię szperać w archiwach i wyszukiwać stare techniki, a później łą-

czyć je z nowymi.
czy w dzisiejszych czasach da się promować rękodzieło?
Staram się zarazić moją pasją innych ludzi podczas spotkań w pracow-

ni ArtPompownia, ale nie tylko i jak na razie mam nadzieję, że się to udaje.
Od wielu lat prowadzę zajęcia dla dzieci i młodzieży, to one są na-

szą przyszłością i tylko od nas zależy, czy ci młodzi ludzie w dorosłym 
życiu będą kontynuować naszą śląską mowę i tradycje. Staram się pro-
mować swoją małą ojczyznę, aktywnie współpracując z wieloma or-
ganizacjami zarówno na terenie gminy Godów jak i poza jej granicami.

od 2013 roku prowadzi pani zajęcia w pracowni Art Pompow-
nia. skąd wziął się pomysł stworzenia pracowni?

Wszystko zaczęło się od projektu „Kreator” realizowanego przez 
LGD Morawskie Wrota, który miał między innymi na celu zintegrowa-
nie rękodzielników z całego obszaru działania. Udało się to w 100%, 
ale po projekcie zostały przyjaźnie i niedosyt. Wtedy zrodził się po-
mysł stworzenia miejsca – pracowni, gdzie mogliby się spotykać ludzie 
i dalej realizować swoje pasje i wymieniać się doświadczeniami. Tak 
powstała ArtPompownia, dzięki pomocy gminy Godów, ale przede 
wszystkim dyrekcji GCKSiT w Godowie.

kiedy odbywają się zajęcia w pracowni Art Pompownia i do ja-
kiej grupy wiekowej są skierowane?

Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu i są skierowane do 
osób dorosłych. We wtorek zajęcia są do południa, to ukłon w stro-
nę osób z dziećmi szkolnymi, a środa i czwartek to godziny popo-
łudniowo-wieczorne dla pracujących. Na zajęcia może przyjść każ-
dy bez względu na umiejętności czy płeć. Dla każdego coś się 
znajdzie albo po prostu miło spędzi czas przy kawie i rozmowie. 
Przekrój wiekowy jest duży: od dwudziesto- do osiemdziesięciolat-
ków i to właśnie jest wielka zaleta. Czasem pracują na wesoło, czasem 
w milczeniu, czasem to rozmowy poważne o życiu, problemach. Panie 
się wspierają, pomagają, wymieniają doświadczenia czy umiejętności. 
Ważna jest chęć uczestnictwa, wyjście z domu, spotkanie i rozmowa 
z ludźmi o podobnych pasjach i zainteresowaniach. Umiejętności czy 
talent są na drugim planie. 

co dają pani zajęcia w pracowni?
Zawsze jestem pełna podziwu dla dzieł, które tworzą uczestnicy 

zajęć i nie ukrywam, ze zazdroszczę im zapału, wytrwałości, a zwłasz-
cza cierpliwości. Bez względu na wiek panie są na bieżąco nie tylko 
z nowinkami, ale także z Internetem. Na każdym polu wspierają ręko-
dzieło. Jestem bardzo szczęśliwa, że przyczyniam się do wzrostu tego 
typu działań i niezmiernie się cieszę, że rękodzieło wraca do łask, że 
jest coraz bardziej docenianie również wśród ludzi młodych, którzy 
mają dość masowych produktów, chcą mieć coś unikatowego, wyróż-
niającego się, zrobionego z pasją.

A co według pani zajęcia dają osobom w nich uczestniczącym?
Rękodzielnicy odkrywają nowe oblicze materiałów, które od lat 

mają narzucane jedno zadanie – to ciekawe przedsięwzięcie. Jesz-
cze do niedawna nie do pomyślenia byłoby, żeby sutasz zdobił coś 
poza mundurami. Frywolitka królowała wyłącznie w serwetkach i koł-
nierzykach, a teraz proszę spojrzeć, jak poszerzyła swoje włości. Kil-
ka lat temu jak ktoś kupował modelinę to tylko na zajęcia plastyczne 
w przedszkolu, a papierowe ulotki wyrzucało się do kosza, a nie wy-
platało z nich koszyki. A jednak wszystko się zmienia. Wiele technik 
wraca, bo twórcy rozwijają ich zastosowanie. Szukają nowych mate-
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riałów, o których wcześniej nie pomyśleliby pod kątem wykorzystania 
ich w pracy. Dzięki takiemu kreatywnemu spojrzeniu na półprodukty 
co jakiś czas dany materiał zostaje odkryty na nowo.

czy uważa pani, że rękodzieło może stać się źródłem dochodu?
Coraz częściej twórcy wychodzą do ludzi ze sprzedażą wytworzo-

nego przez siebie rękodzieła. Dobrze jest pojawić się na targach czy 
jarmarkach. To dobra okazja do weryfikacji i sprawdzenia jak ludzie re-
agują na naszą pracę. Jest to jednak ciągle jeszcze zbyt drogie wyjście 
do ludzi, gdyż wkład pracy jest nieadekwatny do ceny gotowego pro-
duktu i ciągle jeszcze w tej sferze rękodzieło nie jest docenianie – tak 
być nie powinno. Na szczęście ciągle są osoby (i ich przybywa), któ-
re przezwyciężają wszystkie przeciwności i z rękodzieła zrobiły spo-
sób na życie.

Jak to osiągnąć? Rada jest prosta – nie poddawać się w dążeniu do 
celu, ale też trzeba być krytycznym wobec siebie, rozwijać się, uczyć 
nowych sposobów czy sięgać po coraz trudniejsze projekty. Nie wol-
no stać w miejscu.

czym dla pani jest rękodzieło?
Rękodzieło wielu ludziom w duszy gra, mnie także, i ma w swoim 

repertuarze całą gamę technik oraz wykorzystywanych do nich mate-
riałów. Mimo tego, że gusta są różne i każdy lubi tworzyć w rytm innej 
robótki, to jednak wszyscy mniej więcej wiemy, czego możemy spo-

dziewać się po danym gatunku. Mogłoby się wydawać, że już nic nas 
nie zaskoczy, bo wszystko zostało wynalezione i wytworzone, a ręko-
dzielnicy będą bazować na odkryciach naszych poprzedników. A jed-
nak co jakiś czas pojawia się nowy hit i udowadnia, ze jeszcze o niejed-
nym kreatywnym rozwiązaniu usłyszymy.

co daje pani największą siłę do działania?
W każdą pracę wkładam mnóstwo serca i trudno mi jest wybrać na-

prawdę tę, która napawa mnie największą dumą. Otaczająca nas przy-
roda, życie okazuje się niesamowitym źródłem inspiracji. Kiedy kończę 
jeden pomysł pracy, natychmiast pojawiają się następne. Krążą w gło-
wie i czekają na realizację. Największym problemem jest brak czasu, 
ale to nie tylko moja bolączka. 

Warto mieć pasję w życiu, nadaje ona dodatkowy sens istnieniu. 
Bardzo ważna dla mnie jest moja rodzina. Bez jej pomocy, takiej zwy-
kłej na co dzień i wsparcia w chwilach gorszych, nie byłabym w stanie 
zrealizować tych wszystkich projektów i prac. Jest to siła, która popy-
cha mnie do działania.

Chciałabym jeszcze mieć dość siły, zdrowia i motywacji, by realizo-
wać swoje pasje przez następne lata.

Cenię sobie pracę z dziećmi – te iskry w oku, kiedy coś się udało – 
bezcenne!

Rozmawiała A. Szwarc

LucyNA MusiAŁówNA 
– NAjLePsZA trAktorZystkA w PoLsce

Lucyna ma 21 lat. Mieszka w Łaziskach Rybnickich. Jest rosłą, do-
brze rozwiniętą dziewczyną, ot taką sobie „śląską pikną dzioszką”. Ro-
dzice jej, małorolni mają wszystkiego 3 hektary. W tym ornego zaled-
wie 1,25 ha.

Tymi trzema hektarami ziemi gospodarzy faktyczne brat Lucyny,  
bo ojcowie ich są już starzy.

W 1939 r. Lucyna skończyła polską szkołę. Wybuchła wojna. Przy-
szli Niemcy.

Ona poszła do pracy – na cudze, na pańskie, do majątku grafa Laryscha  
w Łaziskach – Godowie, tuż nad granicą polsko – czeską. Tam w majątku 
Laryscha kolega pokazał Lucynie, jak się zapala traktor, jak się go puszcza  
w ruch i jak się zatrzymuje. Lucyna szybko pojęła tę sztukę. Ukradkiem 
przed wzrokiem administratora – Niemca dosiadała maszyny, jeżdżąc 
w pole według wskazówek kolegi - traktorzysty. Tak zdobyła umiejęt-
ność jazdy na traktorze.

Po wojnie, gdy życie zaczęło się normować majątek Laryscha zo-
stał rozparcelowany. Parcelacji uległy tylko Łaziska. Godów pozostał 
ośrodkiem kultury rolnej.

– Przecież ty potrafisz jeździć, Lucyna – mówili ludzie miesz-
kający w majątku godowskim. Mówili jeszcze, że nic nie pozosta-
je „jak tylko brać się wspólnymi siłami do orki, do siewu, bo samo 
nie przyjdzie nic, a jak nie zasiejesz to i nie zbierzesz, a jak nie zbie-
rzesz, to nie będziesz chleba jadł. Lucyna pomyślała – słusznie lu-
dzie gadają. I poszła na traktor. W oddziale PPT i MR przyjęto  
ją z radością. Inż. Prus specjalnie zaopiekował się dzielną dziewczyną. 
Lucyna wyjechała w pole. – Nie wiem, nie mogę zaręczyć, że dam so-
bie całkowicie radę z traktorem i orką – miała skrupuły – Postaram się 
– mówiła.

A teren pod orkę był ciężki. Pole pełne gałęzi i haszczy, od wielu lat 
leżące odłogiem, poza tym niezupełnie rozminowane. Za każdym ob-
rotem koła groziło niebezpieczeństwo wylecenia w powietrze.

Lucyna rozpoczęła pracę na wiosnę, w maju ubiegłego roku. Ukoń-
czono siew wiosenny, rozpoczęto orkę jesienną. Lucyna jeździ jak dia-
beł – mówili koledzy traktorzyści. Nie mogli jej dorównać. Patrzyli z za-
zdrością, że wyniki jej są najlepsze, że ciągle przoduje.

Lucyna w ciągu 60 dni pracy wyorała 165 ha. Niekiedy trzeba była 
orać wieczorem, przy księżycu. Wyorała nocą 45 ha. Razem 210 ha. Zu-
żyła przy tym 24 kg paliwa. Jej traktor jednak „L.B. 35”, w średnim sta-
nie wytrzymałości nie wytrzymał tempa pracy. Pęknięta głowica unie-

BaBcia – TrakTorZysTka
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ruchomiła go na przeciąg kilka tygodni. Kierownictwo stacji PPT i MR 
stwierdziło, że pęknięcie głowicy spowodowane zostało jedynie złym 
stanem traktora, bez winy traktorzystki.

Wyniki jej pracy okazały się najlepsze w porównaniu z wynikami in-
nych traktorzystów nie tylko w województwie śląsko – dąbrowskim, 
ale w całej Polsce.

Lucyna okazała się pierwszą; stała się najlepszą traktorzystką  
w Polsce.

Centrala przyznała jej premię w wysokości 10.000 zł., która otrzy-
mała w Łodzi, podczas uroczystości premiowania najlepszych trakto-
rzystów. Pełnomocnik akcji siewnej na kraj, osobiście winszował Lucy-
nie pięknych wyników jej pracy, dziękując za sumienne i obywatelskie 
zrozumienie potrzeb państwa.

– Ja bardzo lubię pracować. Gdzie praca, tam ja jestem – mówi 
szczerze Lucyna, gdy pytam ją o przyczynę, o tajemnicę jej przodow-
nictwa.

– A ludzie w Łaziskach, co mówią i w Godowie? – pytam znowu.
– Ludzie jak ludzie – mówią, że traktor zepsułam i jeszcze dziesięć 

tysięcy premii otrzymałam. Że to niby niesprawiedliwe.
Lucyna przeżyła okupację niemiecką na Śląsku, w rodzinnych Łazi-

skach i o dziwo – nie umie po niemiecku. Dlaczego? Bo mówiła wszę-
dzie i do wszystkich – we dworze Laryscha i w domu – po polsku. – 
Z ciebie coś będzie jeszcze, Lucy – mówili jej znajomi, koledzy i kole-
żanki. I mówili prawdę. Jest najlepszą traktorzystką w Polsce. A dalsze 
wysiłki w kierunku utrzymania pozycji przodownika opłacą się, gdyż 
Centrala w Łodzi wyznaczyła od każdego wyoranego hektara 45 zł. ty-
tułem premii. A tytuł najlepszego traktorzysty oznacza 10.000 zł. 

Autor artykułu: T. Bartosz
Trybuna Robotnicza, 25. 03. 1946r. (poniedziałek)

Z archiwum domowego wnuczki  Łucji Musioł – Aleksandry Szwarc

GMINA WCZORAJ I DZIŚ

Gołkowice 2017 r. Wioleta Krentusz „Mroczne Duchy”
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Łaziska 1946 r. Traktorzystka Łucja Musioł
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Dzień Kobiet KGW w Godowie – przegląd mody z dawnych lat
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