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Matematyczne sukcesy uczniów ze  Szkoły 
Podstawowej w Skrzyszowie

Laureatka wojewódzkiego konkursu 
– Nikola Pająk

Programowanie uczniów z IIIb z SP Skrzyszów 
z zestawami LEGO WeDo 2
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Uroczyste otwarcie Zielonej Pracowni w Krostoszowicach, 22.05.2018 r. 

Honorowa Złota Odznaka dla sztandaru Cechu Rzemieślników i Innych 
Przedsiębiorców  w  Wodzisławiu  Śląskim, 11.05.2018 r. Piknik Rodzinny w Podbuczu, 30.06.2018 r.

Prymusi na Placu Zamkowym w Warszawie

NESTORZY NASZEJ GMINY
Mieszkanka gminy Godów obchodziła w czerwcu wyjątkowy ju-

bileusz. Pani Paulina Sitek-Kozieł świętowała 18 czerwca swoje 95 
urodziny.

Z życzeniami zdrowia i długowieczności, słodkim upominkiem 
oraz bukietem kwiatów Szanowną Jubilatkę odwiedzili przedsta-
wiciele władz samorządowych gminy Godów.

Przybycie gości było dla Jubilatki miłym akcentem, a spotkanie 
doskonałą okazją do wysłuchania wspomnień i opowieści.

Szanownej Jubilatce raz jeszcze składamy serdeczne gratula-
cje oraz najlepsze życzenia dalszych lat w zdrowiu i szczęściu, dużo 
wytrwałości, pogody ducha i siły do pokonywania wszelkich tru-
dów oraz samych radosnych dni w gronie życzliwych, troskliwych 
najbliższych ich sercu osób. Jest nam bardzo miło, że możemy 
wspólnie cieszyć się z osiągnięcia przez mieszkankę naszej gminy 
tak wspaniałego wieku.

Agnieszka Siwarska
USC Godów

Gminne zawody strażacko-pożarnicze w Godowie, 16.06.2018 r.
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Program rządowy 
„dobry start”

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry start” dla każdego 
uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie które-
go rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się 
w szkole – bez względu na dochody. Po raz pierwszy świadczenie trafi 
do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie objętych 4,6 mln uczniów.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry 
start” zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1061.

Dla kogo wsparcie?
Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na rozpoczyna-

jące rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełno-
sprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24 roku życia. 
Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od po-
siadanego dochodu.

Jak Dostać świaDczenie „Dobry start”?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić 

mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziec-
ka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic 
zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor pla-
cówki opiekuńczo-wychowawczej.

gDzie złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godowie z siedzibą w Gołko-
wicach, ul. Celna 51, tel. 32 4727733, 32 4767011.

kieDy złożyć wniosek?
Wniosek, podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z pro-

gramu „Rodzina 500+”, będzie można składać już od 1 lipca on-line 
przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez 
bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papiero-
wą).

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada. Wnioski złożone po 
30 listopada pozostaną bez rozpatrzenia.

kieDy roDzina otrzyma pomoc?
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wy-

prawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wnio-
sków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymal-
nie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypła-
tę świadczenia.

Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry start” w lipcu 
i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 
września.

Uproszczona proceDUra
W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wy-

prawki zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji ad-
ministracyjnej – będzie ona wydawana jedynie w przypadku odmowy 
przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych 
świadczeń.

Świadczenie „Dobry start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega 
egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świad-
czeń z innych systemów wsparcia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszko-
la oraz te realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. ze-
rówce w przedszkolu lub szkole.

ważne!!!
Nie należy składać wniosków do momentu ich opublikowania na 

stronie ministerstwa właściwego do spraw rodziny. Informacja o publi-
kacji wniosku zostanie zamieszczona na stronach internetowych urzę-
du gminy oraz placówek oświatowych. Powyższe informacje będzie 
można uzyskać również telefonicznie w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Godowie – 32 4727733, 32 4767011.

katarzyna kubica 
kierownik referatu oświaty, kultury i polityki społecznej

ZBIÓRKA AZBESTU 
W GMINIE GODÓW

Urząd Gminy Godów informuje, że można składać deklaracje 
na dofinansowanie do kosztów inwestycji związanych z demonta-
żem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających 
azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych będą-
cych w użytkowaniu osób fizycznych w 2019 roku. 

Z dotacji będą mogli skorzystać właściciele nieruchomo-
ści, które zostały ujęte w „Programie usuwania wyrobów zawie-
rających azbest z terenu gminy Godów na lata 2012-2032”. Treść 
programu dostępna jest pod adresem: http://godow.bip.net.pl 
w dziale Menu podmiotowe, zakładka: Informacje o zmianie śro-
dowiska.

Zgodnie z ww. programem dofinansowaniem mogą zostać ob-
jęte budynki, na których znajdują się elementy zawierające wyro-
by azbestowe, nie prowadzi się dofinansowania do azbestu zde-
ponowanego na posesji. 

Dotacja będzie obejmowała pokrycie kosztów demontażu, 
zbiórki, transportu i utylizacji azbestu w wysokości do 800,00 zł/
tonę.

Deklaracja powinna zawierać:
•	 imię, nazwisko, adres zamieszkania właściciela budynku i tel. kon-

taktowy;
•	 rodzaj budynku (mieszkalny, gospodarczy), jego adres oraz nr dział-

ki ewidencyjnej, na której znajduje się remontowany budynek;
•	 rodzaj eternitu (falisty, płaski);
•	orientacyjną powierzchnię dachu pokrytą eternitem;
•	planowany termin wymiany pokrycia (miesiąc);
•	 rodzaj nowego pokrycia dachowego.

Deklaracje są do pobrania w Urzędzie Gminy Godów w Refera-
cie Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej i na-
leży je składać w siedzibie Urzędu Gminy w  nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 31 lipca 2018 r.

tadeusz spień
referat inwestycji, ochrony środowiska 

i gospodarki komunalnej

gala talentów w oK sKrzyszów

19 czerwca na scenie Ośrodka Kultury w Skrzyszowie zaprezento-
wały się wszystkie „sceniczne” grupy – dziecięce i młodzieżowe do-
skonalące swoje talenty w tej placówce. Można było podziwiać instru-
mentalistów – przygotowanie Barbara Langer, grupę teatralną Kre-
atywna Zgraja w przedstawieniu „Calineczka” – przygotowanie Han-
na Kołek oraz dwie grupy taneczne Rytmix – przygotowanie Michali-
na Palka. Na zakończenie każdy mógł otrzymać pamiątkową „maskot-
kę”, wykonaną w naszej pracowni ceramicznej, której instruktorem jest 
Monika Kanik. Wydarzenie zgromadziło szerokie grono publiczności, 
co z pewnością podnosi rangę spotkania.

paweł sobik 

Gala talentów w Ośrodku Kultury w Skrzyszowie, 19.06.2018 r.
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Matematyczne sukcesy uczniów ze  Szkoły 
Podstawowej w Skrzyszowie

Laureatka wojewódzkiego konkursu 
– Nikola Pająk

Programowanie uczniów z IIIb z SP Skrzyszów 
z zestawami LEGO WeDo 2

Fo
t. 

SP
 S

kr
zy

sz
ów

Fo
t. 

SP
 K

ro
st

os
zo

w
ic

e
Fo

t. 
w

w
w

.p
ow

ia
tw

od
zi

sl
aw

sk
i.p

l

Fo
t. 

M
. M

ar
co

l

Fo
t. 

J. 
Fr

ys
z

Fo
t. 

A
. W

ite
k

Uroczyste otwarcie Zielonej Pracowni w Krostoszowicach, 22.05.2018 r. 

Honorowa Złota Odznaka dla sztandaru Cechu Rzemieślników i Innych 
Przedsiębiorców  w  Wodzisławiu  Śląskim, 11.05.2018 r. Piknik Rodzinny w Podbuczu, 30.06.2018 r.

Prymusi na Placu Zamkowym w Warszawie

NESTORZY NASZEJ GMINY
Mieszkanka gminy Godów obchodziła w czerwcu wyjątkowy ju-

bileusz. Pani Paulina Sitek-Kozieł świętowała 18 czerwca swoje 95 
urodziny.

Z życzeniami zdrowia i długowieczności, słodkim upominkiem 
oraz bukietem kwiatów Szanowną Jubilatkę odwiedzili przedsta-
wiciele władz samorządowych gminy Godów.

Przybycie gości było dla Jubilatki miłym akcentem, a spotkanie 
doskonałą okazją do wysłuchania wspomnień i opowieści.

Szanownej Jubilatce raz jeszcze składamy serdeczne gratula-
cje oraz najlepsze życzenia dalszych lat w zdrowiu i szczęściu, dużo 
wytrwałości, pogody ducha i siły do pokonywania wszelkich tru-
dów oraz samych radosnych dni w gronie życzliwych, troskliwych 
najbliższych ich sercu osób. Jest nam bardzo miło, że możemy 
wspólnie cieszyć się z osiągnięcia przez mieszkankę naszej gminy 
tak wspaniałego wieku.

Agnieszka Siwarska
USC Godów

Gminne zawody strażacko-pożarnicze w Godowie, 16.06.2018 r.

Fo
t. 

O
SP

 Ł
az

is
ka

Fo
t. 

G
CK

Si
T 

w
 G

od
ow

ie



z życia gminy4

Festyn rodzinny

9 czerwca 2018 r. na boisku sportowym w Skrbeńsku odbył się Fe-
styn Rodzinny, połączony z koncertem orkiestr dętych, których muzy-
ka umilała wszystkim zebranym w to popołudnie.

Zaprezentowały się Gminna Orkiestra Dęta z Gołkowic oraz Zespół 
Sunny Band. W programie nie zabrakło oczywiście występów przed-
szkolaków oraz uczniów, którzy zaprezentowali swoje talenty tanecz-
ne, piłkarskie, wokalne, aktorskie i recytatorskie. Dodatkowo można 
było wziąć udział w pokazie OSP Gołkowice i przekonać się, jak cięż-
ka jest praca strażaka.

Na zebranych czekało w tym dniu wiele atrakcji: dmuchańce, fotobud-
ka, rycerz w lśniącej zboji, malowanie twarzy, duże bańki mydlane, balo-
nowe zwierzątka, konkurencje sportowe (rzucanie piłeczkami do celu, 
skoki na skakance), lody, wata cukrowa, zabawki i przepyszne ciasta. Był 
to mile spędzony czas, który integrował całe rodziny.

katarzyna Dobisz

jEstEśmy nr 154

liCzba UCzniów w roKU szKolnym 2018/2019
wg arKUszy organizaCyJnyCH

placówka 
oświatowa

klasa liczba 
uczniów

liczba 
oddziałówI oddział II oddział III oddział IV oddział V oddział VI oddział VII oddział VIII oddział

SP Godów 28 2 11 1 8 1 26 2 32 2 22 1 33 2 19 1 179 12
SP Gołkowice 45 2 44 2 10 1 65 3 62 3 45 2 32 2 41 2 344 17

SP Krostoszowice 8 1 9 1 14 1 22 1 17 1 0 0 13 1 10 1 93 7
SP Łaziska 26 2 18 1 0 0 23 1 30 2 12 1 19 1 17 1 145 9

SP Skrbeńsko 7 1 9 1 11 1 20 1 22 1 10 1 16 1 18 1 113 8
SP Skrzyszów 43 2 65 3 0 0 62 3 59 3 42 2 34 2 41 2 346 17

SUMA SP 157 10 156 9 43 4 218 11 222 12 131 7 147 9 146 8 1220 70
Gm Gołkowice 0 0 0 0 68 3 68 3
Gm Skrzyszów 0 0 0 0 42 2 42 2

SUMA Gm 0 0 0 0 110 5 110 5
RAZEM: 1 330 75

przedszkole 6-latki 5-latki 4-latki 2,5 
i 3 latki ogółem

PP Godów 23 19 21 14 77
PP Gołkowice 40 47 43 30 160

PP Łaziska 19 17 14 11 61
PP Skrbeńsko 10 8 6 0 24
PP Skrzyszów 51 30 34 27 142

Oddział 
przedszkolny 14 15 6 6 41

OGÓLNIE 157 136 124 88 505

Ogólnie 1819 uczniów.

liderzy nagrodzeni
W piątek 11 maja w Domu Przyjęć „Przystanek” w Skrzyszowie wrę-

czono statuetki „Powiatowego Lidera Przedsiębiorczości 2017”. Do-
datkowo uhonorowano „Liderów Przedsiębiorczości 20-lecia Powia-
tu Wodzisławskiego”. Głównym organizatorem konkursu był tradycyj-
nie Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Ślą-
skim, a także wszystkie miasta i gminy powiatu wodzisławskiego. Pa-
tronat nad konkursem objął Starosta Wodzisławski Ireneusz Serwotka.

Z gminy Godów tytuł „Powiatowego Lidera Przedsiębiorczości 
2017” otrzymała firma BRAMCO Piotr Przybyła z Godowa. Z kolei na-
groda „Lidera Przedsiębiorczości 20-lecia Powiatu Wodzisławskiego” 
trafiła do firmy RDUCH-ELEKTROAKUSTYKA Jan Rduch z Godowa. Ser-
decznie gratulujemy! 

Podczas uroczystej gali odbyło się także odznaczenie Honorową 
Złota Odznaką za Zasługi dla Województwa Śląskiego sztandaru Ce-
chu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim. 
Dekoracji sztandaru dokonał Bronisław Karasek – Radny Sejmiku Wo-
jewództwa Śląskiego.

www.powiatwodzislawski.pl

Koncert Orkiestr Dętych w Skrbeńsku, 09.06.2018 r.

Jan Rduch z Godowa (w środku)

Piotr Przybyła z Godowa (w środku)
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W bieżącym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły wzięli udział 
w wielu konkursach matematycznych na szczeblu gminy, powiatu, 
województwa, kraju, a nawet w konkursach międzynarodowych, od-
nosząc następujące sukcesy:

1. Katarzyna Brzemia uczennica klasy III c uzyskała:
•	 tytuł LAUREATA w Ogólnopolskiej Olimpiadzie „Zadania logiczne”,
•	 tytuł LAUREATA w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym 

z Matematyki „Leon”,
•	 III miejsce w Gminnym Konkursie Matematycznym dla uczniów klas 

III,
•	 tytuł LAUREATA w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym 

z Matematyki ZUCH.
2. Julia Klepek uczennica klasy III c uzyskała:
•	 tytuł LAUREATA w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym 

z Matematyki „Leon”,
•	 tytuł LAUREATA w Ogólnopolskim Konkursie Logicznego Myślenia 

organizowanym
•	przez CES,
•	 tytuł LAUREATA w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym 

z Matematyki ZUCH.
3.Bartosz Kopiec uczeń klasy III c uzyskał:
•	 tytuł LAUREATA w Ogólnopolskiej Olimpiadzie „Zadania logiczne”,
•	 tytuł LAUREATA w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym 

z Matematyki „Leon”.
4.Blanka Lawędziak uczennica klasy III c uzyskała:
•	 tytuł LAUREATA w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym 

z Matematyki „Leon”.
5. Julia Smyla uczennica klasy III c uzyskała:
•	WYRÓŻNIENIE w Ogólnopolskim Konkursie Logicznego Myślenia 

organizowanym
•	przez CES,
•	 tytuł LAUREATA w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym 

z Matematyki ZUCH.
6. Łukasz Kosider uczeń klasy III b uzyskał:
•	 tytuł LAUREATA w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym 

z Matematyki „Leon”.
7. Paweł Olbryś uczeń klasy III b uzyskał:
•	 tytuł LAUREATA w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym 

z Matematyki „Leon”
8. Marcin Majer uczeń klasy III a uzyskał:
•	 tytuł LAUREATA w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym 

z Matematyki „Leon”.
9. Mateusz Kogut uczeń klasy III a uzyskał:
•	 tytuł LAUREATA w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym 

z Matematyki „Leon”.
10. Tomasz Tomecki uczeń klasy IV b uzyskał:
•	WYRÓŻNIENIE w Międzynarodowym Konkursie „Kangur matema-

tyczny”.
11. Maciej Kopiec uczeń klasy V b uzyskał
•	 tytuł LAUREATA w Ogólnopolskiej Olimpiadzie „Zadania logicz-

ne”,
•	 tytuł LAUREATA w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej 

z Matematyki „Olimpus”,
•	wynik BARDZO DOBRY w Ogólnopolskim Konkursie „Max Matema-

tyczny”,
•	WYRÓŻNIENIE w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matema-

tyczny”,
•	 tytuł FINALISTY w Regionalnym Maratonie Matematycznym 

„GEOS”,
•	 tytuł LAUREATA w Ogólnopolskim Konkursie Logicznego Myślenia 

organizowanym
przez CES,

•	 III miejsce w Powiatowym Konkursie Matematycznym dla uczniów 
klas V

•	Uczeń zakwalifikował się też do II etapu Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z Matematyki, w którym zabrakło mu 1 punktu, 
by znaleźć się w grupie finalistów.

12. Bartosz Penkała uczeń klasy V a uzyskał:
•	WYRÓŻNIENIE w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matema-

tyczny”.
13. Marta Szczurek uczennica klasy V a uzyskała:
•	 I WYRÓŻNIENIE w Regionalnym Maratonie Matematycznym „GEOS”.

14. Natan Dworok uczeń klasy VII a uzyskał:
•	 tytuł LAUREATA w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej 

z Matematyki ”Olimpus”,
•	wynik BARDZO DOBRY w Międzynarodowym Konkursie „Kangur 

Matematyczny”( 1. miejsce w powiecie i 9. w województwie)
•	V miejsce drużynowo wraz z Gabrielem Gomularzem w Powiato-

wym Konkursie Matematyczno- Ekonomicznym „Ekonomat”.
•	Uczeń zakwalifikował się do finału Wojewódzkiego Konkursu Ma-

tematycznego „Nudna matematyka” i do II etapu Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego z Matematyki.

Uczniów do konkursów przygotowały nauczycielki matematyki: 
mgr Mirela Zgrzędek, mgr Justyna Reclik, mgr Joanna Frysz oraz na-
uczycielki nauczania zintegrowanego: mgr Bogusława Grzegoszczyk, 
mgr Grażyna Durczok i mgr Aneta Witek.

Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

mirela zgrzędek

LIPIEC 2018

Matematyczne sukcesy uczniów szkoły podstawowej

matematyCzne sUKCesy UCzniów 
szKoŁy PodstawoweJ w sKrzyszowie
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gminne zawody 
sPortowo-PożarniCze
W sobotę 16 czerwca 2018 r. na boisku sportowym w Godowie od-

były się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Zawody składały się 
z dwóch konkurencji – sztafety oraz ćwiczenia Bojowego. W zawodach 
udział brało 11 drużyn (cztery seniorskie, dwie kobiece, trzy MDP, dwie 
z Republiki Czeskiej) z czego z Łazisk jedna drużyna seniorów, jedna 
kobieca oraz dwie MDP. Nasi seniorzy po obu konkurencjach okazali 
się najlepsi i zajęli I miejsce, drużyna kobieca zajęła II miejsce, a druży-
ny MDP zajęły I miejsca w swoich kategoriach! Po udanych zawodach 
za remizą odbyło się podsumowanie zawodów wraz z poczęstunkiem 
oraz „chrzest” nowych strażaków.

osp łaziska
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otwarCie zieloneJ PraCowni 
w szKole PodstawoweJ 

w KrostoszowiCaCH

22 maja br. w Szkole Podstawowej w Krostoszowicach odbyło się 
oficjalne otwarcie Zielonej Pracowni. Przypomnijmy, że w 2017 roku 
szkoła ta jako jedyna w powiecie wodzisławskim, biorąc udział w kon-
kursie „Zielona Pracownia’2017” otrzymała wsparcie z WFOŚiGW w Ka-
towicach w kwocie 32 488,00 zł.

W ramach pozyskanych funduszy wyremontowano i doposażono 
salę lekcyjną szkoły na potrzeby uruchomienia klasy wieloprzedmio-
towej, gdzie od września ubiegłego roku odbywają się lekcje chemii, 
fizyki, geografii, biologii i przyrody. Zakupiono pomoce dydaktyczne 
i niezbędne wyposażenie meblowe. Sala ta służy realizacji nie tylko 
wskazanych przedmiotów, ale również prowadzone są w niej zajęcia 
dodatkowe pn. „Eko-aktywni w szkole” pod okiem nauczycieli m.in: 
Elżbiety Wacławiec, Katarzyny Powieśnik i Aleksandry Strączek. 

Podczas uroczystego otwarcia, w którym udział wzięli ze strony 
WFOŚiGW – Bronisław Karasek oraz Ewa Cofała, a także wójt Mariusz 
Adamczyk oraz zastępca wójta Tomasz Kasperuk i członek rady sołec-
kiej Kamil Gąsior – uczniowie zaprezentowali pod okiem nauczycieli 
eksperymenty chemiczne i fizyczne. Dzięki temu, mieliśmy okazję zo-
baczyć rzeczy niezwykle ciekawe i widowiskowe. 

Dziękuję wszystkim za obecność i zaangażowanie w projekt.

marzena sitko

naJmŁodsi UCzniowie 
ze sKrzyszowa zaKońCzyli 

megamisJę z PsotniKiem

W czerwcu w naszej szkole zakończyły się działania w ramach ogól-
nopolskiego programu MegaMisja Fundacji Orange. Na przestrzeni 
całego roku szkolnego najmłodsi uczniowie wraz z Julką, Kubą i Psot-
nikiem – mieszkańcami Cyfrowego Laboratorium mogli zdobywać cy-
frowe kompetencje z 10 obszarów tematycznych. Nasza szkoła znala-
zła się wśród 250 placówek wybranych ze szkół z całego kraju. Dzięki 
udziałowi w programie uczniowie dowiedzieli się, jak bezpiecznie szu-
kać informacji i poruszać się w sieci, co to są prawa autorskie, w jaki 
sposób wykorzystywać nowoczesny sprzęt, technologie i aplikacje, 
by móc poznawać świat i realizować swoje pasje. Uczniowie pracowali 
pod okiem p. Mirelli Markowskiej, p. Anny Laskowskiej, p. Edyty Smaź 
oraz p. Marcina Jelenia. Zajęciom każdorazowo towarzyszyła znakomi-
ta zabawa i mnóstwo radości. Dla dzieci uczestniczących w programie 
dodatkową motywacją były zdobywane nagrody: mogły w dowolny 
sposób kreować swojego Psotnika, który stał się ich ulubionym boha-
terem – raz był waleczny, innym razem śmieszny, czasem groźny. Co 
więcej: pojawiły się również nagrody w postaci tabletów, książek, gier, 
materiałów plastycznych. Podsumowaniem działań był konkurs pla-
styczny na najpiękniejszego Psotnika, w którym wzięło udział 30 osób. 
Prace wszystkich dzieci pokazały, jak ważną postacią był dla nich ten 
wirtualny łobuziak. W konkursie pierwsze miejsce zajęli: Martyna Wię-
cek, Anna Balwierz, Mateusz Korecki. Wszyscy uczestnicy otrzymali dy-
plomy oraz nagrody-niespodzianki. Dzieciom gratulujemy wytrwało-
ści, sumienności i zaangażowania. A jeśli gdzieś ktoś spotka Psotnika 
– to pozdrówcie go od nas!

mirella błatoń-markowska 

MegaMisja zakończona
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sUKCes niKoli PaJąK 
w woJewódzKim KonKUrsie 

„FizyKa widziana oKiem artysty”

Konkurs ten był ciekawą interdyscyplinarną propozycją edukacyj-
ną adresowaną do wszystkich kreatywnych uczniów w wieku 11-18 
lat. Patronat Honorowy nad konkursem objęty został przez dyrekto-
ra Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, Śląskiego Kuratora Oświaty 
w Katowicach, dyrektora Instytutu Protez Serca Fundacji Rozwoju Kar-
diochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu. W maju jury, w skład 
którego wchodzili przedstawiciele między innymi  Instytutu Fizyki 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Akademii Sztuk Pięknych 
w Katowicach, wyłoniło grupę najlepszych artystów. Wybór był bar-
dzo trudny ze względu na wysoki poziom i ogromną liczbę prac, któ-
rych było ponad 500 ze 108 szkół. Doceniwszy ich wartość i przesła-
nie, po ocenie prac i podsumowaniu wszystkich wyników, jury ogłosi-
ło grupę finalistów, w której znalazła się Nikola Pająk, uczennica kl. VII 
b SP w Skrzyszowie.

Joanna Frysz

oJ, dziaŁo się! za nami PiKniK 
rodzinny w PodbUCzU

Bogaty program festynu z całą pewnością przyczynił się do ogrom-
nej frekwencji gości, których spotkała niezliczona ilość niespodzia-
nek. Tanecznymi występami uświetniły piknik grupy taneczne z ze-
społu „Anava” z Godowa oraz „Rytm” z Krostoszowic. O dobry humor 
najmłodszych zadbał klaun, zabawiający publiczność magicznymi 
sztuczkami, a uśmiechnięte twarze dzieci zdobiły kolorowe malunki. 
Najmłodsi uczestnicy mogli spróbować swoich sił w przeciąganiu liny 
oraz stworzyć własną bańkę mydlaną. Imprezę uatrakcyjnił występ ze-
społu „Podbuczanki” z Podbucza, a ostatnim punktem programu był 
występ Pani Danuty Książek „po naszymu, czyli po śląsku”. Piknik oka-
zał się strzałem w dziesiątkę. Udało się nam osiągnąć cel jakim była do-
bra zabawa dzieci i promowanie aktywnego spędzania wolnego cza-
su w gronie rodzinnym. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni 
i z żalem opuszczali teren świetlicy w Podbuczu.

gabriela krzyształa
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Zielona pracownia w Krostoszowicach
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PolonistyCzne sUKCesy 
sKrzyszowsKiCH UCzniów

•	 Jakub Gąsior – uczeń kl. VII B – wyróżnienie w XIX Powiatowym 
Konkursie Recytatorskim „Już taki jestem…”,

•	 Jagoda Leśniak – uczennica kl. V B– 3. miejsce w XVII Powiatowym 
Przeglądzie Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży „Złoty Waw-
rzyn” 2018 w kategorii POEZJA,

•	Mateusz Witek – uczeń kl. III A gimnazjum – 3. miejsce w XVII Powia-
towym Przeglądzie Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży „Złoty 
Wawrzyn” 2018 w kategorii PROZA,

•	Kevin Rugor – uczeń kl. II B gimnazjum – 1. miejsce w XII Powiato-
wym Konkursie Gawędziarskim „Pogodomy po naszymu” w Blusz-
czowie,

•	Maciej Hudek – uczeń kl. VI B – wyróżnienie w Ogólnopolskim Dyk-
tandzie Szkolnym,

•	 Julia Rossa – uczennica kl. III B gimnazjum – 3. miejsce w Powiato-
wym Konkursie Ortograficznym „Bezbłędny Gimnazjalista” i wyróż-
nienie w Ogólnopolskim Dyktandzie Szkolnym,

•	Marzena Grabiec – uczennica kl. III B gimnazjum – wyróżnienie 
w Ogólnopolskim Dyktandzie Szkolnym,

•	Weronika Piecha – uczennica kl. III B gimnazjum – tytuł Laureata 
w Ogólnopolskim Dyktandzie Szkolnym.

•	Do konkursów uczniowie przygotowywali się pod okiem swoich 
polonistek: Justyny Hudek, Patrycji Malury i Maryli Marcol.

Warto też wspomnieć o sukcesach w powiatowym konkursie pla-
stycznym „Kapliczki i krzyże przydrożne – małe formy architektury sa-
kralnej” – w kategorii klas I-III Weronika Robak z kl. I a  zajęła 2. miejsce, 
a w kategorii klas IV-VII Adrian Hermanek z kl. VII a zajął 1. miejsce, zaś 
Nadia Malura z kl. IV b – 2. miejsce. 

maryla marcol

PrymUsi w warszawie

W tym roku na wycieczkę dla najlepszych gimnazjalistów ufundo-
waną przez wójta gminy Godów w nagrodę za wyniki w nauce wy-
jechało 12 uczniów skrzyszowskiego gimnazjum: Sandra Kłosek, Va-
nessa Lubas, Gabriel Gomularz, Emilia Juszczyk, Małgorzata Stankie-
wicz, Jakub Tarabura, Wiktoria Czaplak, Dominika Kwaśnica, Marze-
na Grabiec, Weronika Piecha, Bartosz Grabczyński i Jakub Heliosz, 21 
uczniów gołkowickiego gimnazjum: Magdalena Mendrela, Mikołaj 
Piątek, Adam Stabla, Marzena Sternadel, Liliana Ucher, Łukasz Drze-
niek, Emilia Błatoń, Joanna Drabiniok, Marta Gruszka, Michał Krzyżok, 
Martyna Masny, Paulina Stabla, Teresa Twardzik, Laura Zając, Łukasz 
Zniszczoł, Katarzyna Gardyan, Natalia Ochojska, Daniel Olejok, Paweł 
Przybyła, Oliwia Salamon, Oliwia Tlołka oraz trzech uczniów ze szko-
ły w czeskich Petrovicach: Jakub Śmieja, Jiří Rusek, Jan Pamrok. Opie-
kunami na wycieczce zorganizowanej przez Firmę Przewozową „OLA” 
z Jastrzębia-Zdroju były: Maryla Marcol, Luiza Dworok, Agata Marcin-
kowska-Nowak i Radomíra Zwettlerová. Wprawdzie był to wyjazd tyl-
ko na jeden dzień (a właściwie na półtora dnia, bo wyjechaliśmy 5.06. 
o 7:00, a wróciliśmy 6.06. o 4 nad ranem), ale obfitował w wiele atrakcji. 

Po przyjeździe do stolicy udaliśmy się z przewodnikiem obejrzeć jej 
najważniejsze miejsca: Plac Zamkowy z Kolumną Zygmunta III Wazy 
i Zamkiem Królewskim, Krakowskie Przedmieście, Pałac Prezydenc-
ki, budynek Sejmu RP, Plac Marszałka J. Piłsudskiego, Grób Nieznane-
go Żołnierza oraz Pałac Kultury i Nauki. Po smacznym obiedzie był też 
czas na deser lub szybkie zakupy w Złotych Tarasach, ale głównym 
punktem programu był wieczorny spektakl w Teatrze Roma. 

„Piloci”  to pełna emocji musicalowa opowieść o miłości brutalnie 
przerwanej przez II wojnę światową. Wielkie uczucie łączące Jana, 
młodego polskiego pilota wojskowego i Ninę, warszawską aktorkę ka-
baretową i piosenkarkę, rozgrywa się na tle wydarzeń historycznych 
lat 30. i 40. ubiegłego wieku, przede wszystkim Bitwy o Anglię, w któ-
rej niezwykle doniosłą rolę odegrali polscy piloci. Musical, w którym 
wykorzystano projekcje na ekranach LED połączone z teatralną sceno-
grafią oraz efektami pirotechnicznymi i kaskaderskimi wywarł ogrom-
ne wrażenie na wszystkich widzach i był pięknym zwieńczeniem wy-
cieczki.

maryla marcol

LIPIEC 2018

Prymusi w Warszawie w oczekiwaniu na punkt kulminacyjny wycieczki
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CiężKa PraCa się oPŁaCa
Tradycją już się stały wycieczki dla prymusów naszej gminy fundo-

wane przez wójta – Mariusza Adamczyka. Czterdziestu trzech uczniów 
szkół podstawowych z najlepszą średnią pod opieką nauczycieli wyje-
chało na dwudniową wycieczkę w Beskidy. Przed odjazdem kierownik 
Referatu Oświaty i Polityki Społecznej Katarzyna Kubica oraz zastęp-
ca wójta Tomasz Kasperuk przekazali dla uczestników słodki poczę-
stunek oraz soczek.

W pierwszym dniu uczestnicy wysłuchali ciekawej prelekcji w „Cha-
cie Kawuloka” w Istebnej oraz mieli okazję degustować sery i dowie-
dzieć się czegoś więcej o tradycjach związanych z kulturą i folklorem Be-
skidów. Następnie pojechali do Wisły-Malinki pod skocznię narciarską, 
gdzie wyciągiem krzesełkowym wyjechali na szczyt tego obiektu. W Wi-
śle zobaczyli m.in. „czekoladową rzeźbę” przedstawiającą naszego słyn-
nego skoczka Adama Małysza. Następnie po zakwaterowaniu w hotelu 
w Lipowcu i obiadokolacji miała miejsce integracyjna dyskoteka. 

Kolejny dzień to wspaniała zabawa w Ośrodku „h2o” w Kiczycach, 
gdzie uczniowie uczestniczyli w zabawie integracyjnej „Cztery Żywio-
ły, czyli jedność w różnorodności – Ogień Woda, Powietrze i Ziemia”. 
Zajęcia miały na celu wykształcić umiejętności współpracy, zdrowej 
rywalizacji, zaufania i szacunku. Ale przede wszystkim były świetną za-
bawą dla uczniów. W trakcie przerwy między zajęciami wszyscy zjedli 
pyszny obiad oraz deser lodowy, a następnie wrócili do domu. 

Wszyscy uczniowie byli bardzo zadowoleni z wycieczki. Nie tyl-
ko przyjemnie spędzili czas, ale również nawiązali nowe znajomości 
i zgodnie stwierdzili, że warto się uczyć. A najcenniejszą pamiątką, któ-
rą przywieźli uczniowie, są niezwykłe wspomnienia i świadomość, że 
warto się uczyć i rozwijać, bo każdy sukces i osiągnięcie zostaną do-
strzeżone i kto wie może również w przyszłości nagrodzone atrakcyj-
nym wyjazdem turystycznym.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania 
tego wyjazdu.

Jolanta Janetta

sUKCes gminneJ orKiestry 
dęteJ z goŁKowiC

Po raz szósty do Tworkowa zawitały orkiestry dęte. 10 czerwca na 
scenie przy Centrum Kultury podczas VI Międzynarodowego Festiwa-
lu Orkiestr Dętych zagrało sześć orkiestr: Gminna Orkiestra Dęta Goł-
kowice (Polska), Hornická Kapela – Havířov-Město (Czechy), Dechový 
Orchestr Hradec nad Moravici (Czechy), Blach Kapela GOK Jasienica 
z Mazańcowic (Polska), Orkiestra Dęta Domu Kultury Lipnik (Polska), 
Miechowickie Stowarzyszenie Muzyczno-Kulturalne Górnicza Orkie-
stra Dęta „Bytom” (Polska).

Miło nam poinformować, że jury w składzie: prof. Stanisław Śmie-
tana – przewodniczący, dr Milan Bystroň i dr Aldona Ślusarz przyznało 
Gminnej Orkiestrze Dętej z Gołkowic pod dyrekcją Ryszarda Wachtar-
czyka I miejsce. Serdecznie gratulujemy. 

aleksandra szwarc
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sKrzyszowsCy emeryCi 
na mazUraCH

Zarząd Koła Związku Emerytów i Rencistów w Skrzyszowie zorga-
nizował dla swoich członków tygodniowy pobyt na Mazurach w miej-
scowości Bęsia, w dniach 14-21 czerwca. Był to bardzo udany i świetnie 
zorganizowany wyjazd, a że pogoda była piękna, to wszystko się uda-
ło. Wszystkie dni pobytu ubyły dobrze zorganizowane i wypełnione 
licznymi aktywnościami.

Zwiedzaliśmy kompleks klasztorny Święta Lipka, gdzie odbył się 
koncert organowy z ruchomymi figurkami. Następnym punktem pro-
gramu była miejscowość Raszel i zwiedzanie zamku z średniowiecz-
nymi narzędziami tortur. Kolejny dzień wyjazdu upłynął w Mikołaj-
kach, gdzie uczestniczyliśmy w rejsie po jeziorze Mikołajki aż do je-
ziora Śniardwy. Niedziela była dniem wolnym od wyjazdów, po śnia-
daniu i mszy świętej większość naszej ekipy spacerowała wokół jezio-
ra, by wieczorem bawić się przy grillu. Kolejne dni to wyjazd do Gietrz-
wałdu, gdzie zwiedzaliśmy Sanktuarium Matki Boskiej. W następnym 
dniu pojechaliśmy do Gierłoża, aby zwiedzić Wilczy Szaniec – kwaterę 
Hitlera. W ostatnim dniu pobytu zwiedzaliśmy miejscowość naszego 
zakwaterowania. Przewodnik bardzo ciekawie opowiadał nam o histo-
rii i zabytkach tej miejscowości. Po południu pojechaliśmy do Biskup-
ca, by zwiedzić miasto i zakupić pamiątki.

Cała nasza grupa składa podziękowania za bardzo ciekawy i uda-
ny wyjazd Zarządowi Związku Emerytów i Rencistów w Skrzyszowie.

b. oślizło

jEstEśmy nr 154

Kgw z godowa 
z wizytą w stoliCy

W drugi weekend czerwca panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Go-
dowa wybrały się do Warszawy. Trzydniowy program zwiedzania był 
niezwykle bogaty. Pod opieką przewodnika gospodynie miały okazję 
do poznania kluczowych zabytków stolicy. Pierwszym punktem pro-
gramu było Stare Miasto, Plac Zamkowy; tutaj obowiązkowy przysta-
nek przy Kolumnie Zygmunta III Wazy, następnie przejście na Rynek 
Starego Miasta, Barbakan oraz słynne Krakowskie Przedmieście, prze-
chadzka po Ogrodzie Saskim, na koniec relaks w Łazienkach Królew-
skich z pomnikiem Fryderyka Chopina. Kolejny dzień w stolicy rozpo-
czął się zwiedzaniem Muzeum Powstania Warszawskiego, później na-
stąpiła chwila zadumy na Cmentarzu Powązkowskim. Na zakończenie 
dnia przewidziano zwiedzanie Belwederu, spacer po Placu Marszałka 
J. Piłsudskiego, gdzie znajduje się Grób Nieznanego Żołnierza. Ostatni 
dzień wizyty w stolicy rozpoczął przejazdem do Wilanowa, gdzie go-
dowianki wzięły udział w mszy świętej w Świątyni Opatrzności Bożej. 
Następnie gospodynie w zwiedziły Muzeum Pałacu Króla Jana III So-
bieskiego, obligatoryjnie – park wilanowski. Na tym zakończyły się od-
wiedziny Warszawy. 

To był udany wyjazd. Uczestniczki, nawet te, dla których nie była 
to pierwsza wizyta w stolicy, na nowo odkrywały i podziwiały zakąt-
ki Warszawy.

Po tak niezwykłej i pełnej wrażeń wyprawie panie już planują ko-
lejne wojaże. 

k. skrzyszowska

zŁote Pasmo sUnny bandU

Big Band Sunny Band, mający swoją siedzibę w gminie Godów, 
w dniach 15-17 czerwca brał udział w XXVII Międzynarodowym Festi-
walu Orkiestr Dętych „Złota Lira” w Rybniku. Zespół występował pod 
batutą trębacza Macieja Czyża, dla którego był to debiut w roli dyry-
genta.

W piątek i sobotę rano odbywały się przesłuchania konkursowe 
przed sześcioosobową komisją, złożoną z przedstawicieli różnych na-
rodowości pod przewodnictwem profesora Alojzego Kopoczka. W go-
dzinach popołudniowych odbyło się uroczyste otwarcie festiwalu oraz 
szereg koncertów na terenie miasta i okolic. Na niedzielę zaplanowano 
koncert galowy, na którym tradycyjnie wystąpiły orkiestry, które najle-
piej zaprezentowały się na przesłuchaniach.

Festiwal zgromadził orkiestry z całej Europy (z Białorusi, Czech, Gre-
cji, Litwy, Rosji, Słowacji, Ukrainy, Węgier oraz Polski), dlatego konku-
rencja była ogromna. Jednakże, dzięki kilkumiesięcznej pracy oraz 
dziesiątkom godzin prób, nasi muzycy wrócili ze Złotym Pasmem, trze-
cim wynikiem punktowym oraz mieli przyjemność zagrać na koncer-
cie galowym. Ponadto Maja Czyż została wyróżniona nagrodą indywi-
dualną za najlepiej wykonaną partię wokalną.

maciej czyż

Sunny Band podczas XXVII Międzynarodowego Festiwalu 
Orkiestr Dętych ZŁOTA LIRA w Rybniku
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FotograFiCzny sUKCes 
Uczennica SP w Skrzyszowie – Nikola Marcol z klasy IV b zdobyła 

I miejsce w finale etapu regionalnego Ogólnopolskiego Konkursu Fo-
tograficznego pod hasłem „Jakie znasz zawody?” w kategorii klas szkół 
podstawowych. Jej praca została zakwalifikowana do etapu ogólno-
polskiego, w którym zajęła III miejsce.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Justyna reclik

wiadomośCi 
z salKi JUdo 

lKs Polonia ŁazisKa
Sekcja Judo LKS „Polonia” Łaziska odnotowała kolejny sukces! Tre-

ner Sebastian Gembalczyk 3 czerwca brał udział w Mistrzostwach Eu-
ropy Ju-Jitsu Masters 2018 w Gliwicach, gdzie wywalczył brązowy me-
dal w kategorii fighting do 70 kg, ustępując zawodnikom z Niemiec 
i Azerbejdżanu.

Inni zawodnicy też nie próżnowali. W Mysłowicach 9 czerwca od-
był się I Silesian Open Ju-Jitsu (startowali zawodnicy z Czech, Niemiec 
i Rumuni) Szymon Siedlaczek zajął II miejsce w kategorii fighting do 81 
kg U-18, a Sebastian Gembalczyk II miejsce w kategorii fighting do 77 
kg Senior.

Nasi najmłodsi zawodni również mieli okazję do konfrontacji na 
macie. W Sosnowcu 17 czerwca odbył się Międzynarodowy Turniej 
Judo Dzieci i Młodzików. Z naszego klubu startowało 4 zawodników. 
Maciej Piskowski i Bartosz Kopiec wygrali w swoich kategoriach wago-
wych, a Dominik Rajszys i Wiktor Majzner zajęli 3 miejsca. 

Serdecznie gratulujemy wszystkim zawodnikom!!
Po roku treningów, od lipca przez miesiąc zajęcia będą zawieszone, 

lecz już w sierpniu treningi ruszają ponownie jako przygotowanie do 
obozu kondycyjnego, na który Sekcja wyjedzie do Murzasichle od 29 
sierpnia do 1 września.

michał kuczak
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rUsza program bezpłatnych szkoleń Dla mieszkańców

Mimo powszechnego dostępu do Internetu w Polsce, nasz kraj w te-
gorocznym zestawieniu indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa 
cyfrowego zajmuje dopiero 24 miejsce w grupie 28 państw Unii Euro-
pejskiej. Czas to zmienić! Fundacja Legalna Kultura rozpoczęła reali-
zację programu „Ja w internecie”. Celem Programu, skierowanego do 
dorosłych mieszkańców jest zwiększenie ich umiejętności poruszania 
się w sieci, bezpieczeństwa w internecie i wzmocnienia pozycji na ryn-
ku pracy. Istotnym elementem szkoleń jest przygotowanie mieszkań-
ców do korzystania z usług publicznych online (np. załatwianie spraw 
urzędowych, składanie wniosków o dopłaty dla rolników czy 500+), 
poruszania się w portalach społecznościowych czy wykorzystywania 
internetu we własnej działalności biznesowej. Gminy mogą ubiegać 
się o granty w wysokości do 150 tysięcy złotych, w programie nie jest 
wymagany wkład własny, a dla mieszkańców szkolenia są bezpłatne.

Do 30 czerwca 2018 wszystkie gminy w siedmiu województwach 
(śląskim, opolskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, 
wielkopolskim i zachodniopomorskim) mogą składać wnioski o gran-
ty na sfinansowanie szkoleń dla dorosłych mieszkańców. Na realiza-
cję „Ja w Internecie” gminy mogą otrzymać grant w wysokości od 
15 000 do 150 000 złotych. Gminy mogą składać wnioski samodzielnie 
lub w partnerstwie z organizacją pozarządową. Jeśli gmina nie dyspo-
nuje wystarczającą liczbą komputerów do przeprowadzenia szkoleń, 
może kupić je w ramach grantu, warunkiem jest dołączenie do wnio-
sku oświadczenia o konieczności takiego zakupu. Po zakończeniu pro-
gramu komputery zostają w gminie, można je przekazać szkole lub 
centrum kształcenia nauczycieli na jej terenie.

pomoc legalneJ kUltUry

Legalna Kultura zapewnia wsparcie dydaktyczne i organizacyjne na 
każdym etapie projektu. Wybrane gminy (które zadeklarują przeszko-
lenie największej liczby osób) będą mogły wziąć udział w projektach 
kulturalnych i edukacyjnych realizowanych przez Fundację, tj. „Otwar-
te Drzwi do Kultury” (warsztaty edukacyjne dla uczniów i nauczycie-
li w małych miejscowościach) i „Kultura na Widoku” (projekt udostęp-
niający bogate zasoby kultury w sieci).

Dlaczego warto? 

Dzięki programowi „Ja w Internecie” gmina wprowadzi mieszkań-
ców w świat Internetu, pokaże, jak funkcjonują social media, jak za-
łatwiać codzienne sprawy w sieci i kontaktować się za pomocą Inter-
netu. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat tworzenia stron interne-
towych, wykorzystywania Internetu we własnym biznesie, ochrony 
dzieci przed niepożądanymi treściami. Celem programu jest również 
zwiększenie dostępu mieszkańców do kultury, edukacji i informacji 
z legalnych źródeł. Tematy szkoleń są dopasowane do potrzeb miesz-
kańców. Gminy mogą wybrać trzy, spośród siedmiu, obszary tema-
tyczne: Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i trans-
akcje w sieci, Działanie w sieciach społecznościowych, Tworzenie wła-
snej strony internetowej (bloga), Rolnik w sieci, Kultura w sieci.

Zanim rozpoczną się szkolenia dla mieszkańców Fundacja Legalna 

„Ja w interneCie” – Czyli JaK bezPieCznie, 
mądrze, legalnie dogonić eUroPę

Kultura przeszkoli lokalnych instruktorów (osoby z doświadczeniem 
dydaktycznym). Dzięki temu gmina stworzy lokalną kadrę instruktor-
ską, która po zdobyciu nowych kompetencji będzie mogła prowadzić 
szkolenia także po zakończeniu projektu. Instruktorkami i instruktora-
mi mogą być trenerzy, bibliotekarze, animatorzy, edukatorzy i nauczy-
ciele. Kandydatów na instruktorów wskazywać będzie gmina. 

Ja w internecie, czyli kto?

W szkoleniach organizowanych w gminach mogą uczestniczyć do-
rośli od 25 roku życia, w tym osoby niepełnosprawne, wykluczone 
elektronicznie czy bezrobotne. Szkolenia dostosowane będą do stop-
nia wiedzy uczestników. Wnioski o finansowanie szkoleń w progra-
mie „Ja w Internecie” mogą składać wszystkie gminy z województw 
śląskiego, opolskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podla-
skiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. 

zgłoszenie Do programU i Jego realizacJa są niezwykle proste

Wnioskodawcy przesyłają wnioski grantowe za pośrednictwem 
strony internetowej oraz w formie papierowej na adres Fundacji Le-
galna Kultura. Wszystkie niezbędne dokumenty  i szczegółowe infor-
macje o projekcie dostępne są na stronie www.jawinternecie.edu.pl

Program jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Pol-
ska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na 
rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Fundacja Legalna Kultura jest, 
w imieniu Ministerstwa Cyfryzacji, operatorem projektu, która ogłasza 
konkursy grantowe i wspomaga - pod kątem merytorycznym i rozli-
czeniowym - realizację projektów przez gminy). 

Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) 
2018. Sprawozdanie krajowe dotyczące Polski – http://ec.euro-
pa.eu/information_society/newsroom/image/document/2018-20/
pl - desi _ 2018 - countr y-prof i le - lang _4A A5832E- C9B3- 06C3-
2FC79E4892C59A17_52340.pdf.

kontakt Dla meDiów:

Szymon Majewski
Rzecznik Prasowy Legalna Kultura

tel. 795 664 467

sKrzyszów ProgramUJe
Szkoła podstawowa w Skrzyszowie znalazła się w gronie szkół, któ-

re przystąpiły do realizacji projektu Eksperci Programowania. Projekt 
przewidywał realizację zajęć dla uczniów klas I - III szkół podstawo-
wych, w tym roku szkolnym uczestniczyli w nim uczniowie klasy IIIb. 
W trakcie zajęć dzieci poprzez zabawę uczyły się podstaw programo-
wania z użyciem programu Scratch Jr. Odbywały się również spotkania 
z użyciem maty edukacyjnej i klocków LEGO WeDo 2. Pozwoliły one 
w formie zabawy rozwijać w uczniach kompetencje informatyczne, 
myślenie komputacyjne, zdolność kreatywnego rozwiązywania pro-
blemów i myślenia algorytmicznego.

Celem projektu było podniesienie umiejętności programowania 
wśród uczniów klas I - III szkoły podstawowej oraz zwiększenie poten-
cjału techniczno-dydaktycznego szkół objętych wsparciem poprzez 
pozostawienie w placówkach po zakończeniu projektu całego sprzętu 
teleinformatycznego, materiałów i pomocy dydaktycznych potrzeb-
nych do prowadzenia zajęć (tablety, maty edukacyjne, klocki LEGO 
WeDo 2, kamera, zestawy bluetooth).

W czerwcu, w ramach partnerskiej sieci „ekspertów programowa-
nia", odbył się wspólny piknik grup ze Skrzyszowa oraz Krostoszowic.

aneta witek 
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12 czerwca na boisku LKS Olza Godów odbyły się Indywidualne Mi-
strzostwa w Lekkiej Atletyce dla dzieci i młodzieży szkół podstawo-
wych i gimnazjów. Organizatorem imprezy była Gminna Rada Spor-
tu w Godowie. Celem zawodów była popularyzacja lekkiej atletyki, 
poprawa stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, 
promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych, zachęcanie 
uczniów do podejmowania nowych form aktywności fizycznej. Pomi-
mo kapryśnej pogody sprawnie udało przeprowadzić wszystkie kon-
kurencje i wyłonić najlepszych w swojej dyscyplinie, a zostali nimi:

konkurencje Dla Dziewcząt z Szkół 
poDStawowych:

bieg na 60m
I miejsce Justyna Słonka - Skrzyszów
II miejsce Nikola Urbaś - Gołkowice
III miejsce Michalina Bugiel - Godów

bieg na 400m
I miejsce Daria Toman - Skrzyszów
II miejsce Anna Chwedoruk - Gołkowice
III miejsce Kamila Spandel - Łaziska

bieg na 800m
I miejsce Zuzanna Blutko - Skrzyszów
II miejsce Karolina Tyman - Godów
III miejsce Julia Długi - Gołkowice

rzUt piłeczką palantową
I miejsce Wiktoria Kosek - Gołkowice
II miejsce Oliwia Folwarczny - Krostoszowice
III miejsce Nikola Łapik - Łaziska

skok w Dal
I miejsce Zuzanna Blutko - Skrzyszów 
II miejsce Justyna Gawęda - Krostoszowice
III miejsce Jessica Grzonka - Gołkowice

konkurencje Dla chłopców z Szkół 
poDStawowych:

bieg na 60m
I miejsce Jakub Pękała - Godów
II miejsce Kevin Jeremiasz - Łaziska
III miejsce Mikołaj Nawrat - Krostoszowice

bieg na 400m
I miejsce Kacper Szuła - Skrzyszów
II miejsce Błażej Ratajczak - Godów
III miejsce Paweł Łukasza - Gołkowice

bieg na 1000 m
I miejsce Karol Och - Skrzyszów
II miejsce Nikodem Majzner - Gołkowice
III miejsce Rafał Borowski - Godów

rzUt piłeczką palantową 
I miejsce Karol Kowalski - Skrzyszów
II miejsce Rafał Borowski - Godów
III miejsce Karol Łuksza - Gołkowice

skok w Dal
I miejsce Robert Staniczek - Godów
II miejsce Kevin Jeremiasz - Łaziska
III miejsce Arkadiusz Mężyk - Skrzyszów

konkurencje Dla Dziewcząt z Gimnazjum:
bieg na 400m

I miejsce Nikola Pająk - Skrzyszów
II miejsce Vanessa Lubas - Skrzyszów
III miejsce Paulina Stabla - Gołkowice

bieg na 800m
I miejsce Zofia Klapuch - Skrzyszów
II miejsce Emilia Przygoda - Gołkowice
III miejsce Kamila Bula - Skrzyszów

sPortowe zmagania dzieCi i mŁodzieży
sztaFeta 4 x 100m

I miejsce drużyna Gimnazjum z Skrzyszowa w składzie:
Wiktoria Czaplak 
Sandra Kłosek
Klaudia Mikułka
Klaudia Hojka

II miejsce drużyna Gimnazjum z Gołkowic w składzie :
Paulina Stabla
Paulina Karasek
Emilia Przygoda
Marzena Sternadel

pchniecie kUlą
I miejsce Paulina Karasek - Gołkowice
II miejsce Elżbieta Mrozek - Skrzyszów
III miejsce Urszula Szymańska - Gołkowice

skok w Dal
I miejsce Klaudia Rzewnicka - Skrzyszów
II miejsce Zuzanna Grzegoszczyk - Skrzyszów
III miejsce Paulina Karasek - Gołkowice

konkurencje Dla chłopców z Gimnazjum:
bieg na 400m

I miejsce Arkadiusz Wajda - Skrzyszów
II miejsce Bartosz Lubszczyk - Skrzyszów
III miejsce Wojciech Syrek - Gołkowice

bieg na 1200m
I miejsce Jonatan Tekieli - Gołkowice
II miejsce Przemysław Sobala - Skrzyszów
III miejsce Karol Mołdrzyk - Skrzyszów

sztaFeta 4 x100m
I miejsce drużyna Gimnazjum z Skrzyszowa w składzie:

Kacper Błatoń
Remigiusz Kowalski
Karol Mołdrzyk
Mateusz Kopiec

II miejsce drużyna Gimnazjum z Gołkowic w składzie :
Paweł Wojaczek
Seweryn Mucha
Wojciech Syrek
Dominik Bieniek

pchniecie kUlą
I miejsce Marcin Grim - Gołkowice
II miejsce Jarosław Tylka - Skrzyszów
III miejsce Patryk Marek - Gołkowice

skok w Dal
I miejsce Marcin Jedlina - Skrzyszów
II miejsce Paweł Wojaczek - Gołkowice
III miejsce Kacper Toman - Skrzyszów

W kategorii SZKOLNE ZWYCIĘSTWO DRUŻYNOWE zwyciężyły 
i puchary otrzymały zarówno gimnazjum jak i szkoła podstawowa ze 
Skrzyszowa.

Gratulujemy wszystkim!
aleksandra szwarc

jEstEśmy nr 154
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Budowa basenu przy SP w Skrzyszowie, lata 60. XX w.
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Boisko szkolne przy SP w Skrzyszowie, 2018 r.

Skrzyszowscy laureaci konkursów polonistycznych Sukces Gminnej Orkiestry Dętej z Gołkowic, 10.06.2018 r.
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Skrzyszowska MegaMisja z Psotnikiem zakończona Gala talentów w OK w Skrzyszowie, 19.06.2018 r.

Koło Gospodyń Wiejskich z Godowa w WarszawieKoncert Orkiestr Dętych w Skrbeńsku, 09.06.2018 r.
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DOŻYNKI GMINNE

18 SIERPNIA 2018 

KOPLEKS REKREACYJNO -SPORTOWY  

W SKRBEŃSKU

WÓJT GMINY GODÓW 

ORAZ KOMITET DOŻYNKOWY 

ZAPRASZAJĄ  NA

Goście honorowi: Ks. Infułat Paweł Pyrchała, Franciszek Pieczka, 

Marian Dziędziel, dr Józef Musioł, Marian Hudek,   

Ks. dr  Wiesław Hudek oraz Henryk Grzonka 

Organizatorzy zapewniają transport uczestników z wyznaczonych punktów  w obydwie strony. 

 Szczegóły na przystankach oraz na www.godow.pl, www.gckgodow.pl, https://www.facebook.com/gmina.godow  

PROGRAM:

13:00 - MSZA ŚWIĘTA W KOŚCIELE PARAFIALNYM                                           

                          W SKRBEŃSKU 

14:30 – PRZEJAZD KOROWODU UL.  PIOTROWICKĄ ,        

                           UL. SZKOLNĄ, UL. ZIELONĄ 

15:30 – OFICJALNE UROCZYSTOŚCI DOŻYNKOWE NA 

                           TERENIE KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO 

                           PRZY UL. ZIELONEJ 25 

16:30 – WYSTĘPY GMINNYCH ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH 

                            I DZIECIĘCYCH 

18:00 – WYSTĘP GMINNEJ ORKIESTRY DĘTEJ Z GOŁKOWIC 

21:30    –  POKAZ SZTUCZNYCH OGNI 

22:00 – ZABAWA Z DJ 

19:30 – WYSTĘP GWIAZDY WIECZORU 

TURNIOKI 

Atrakcje: 
-pokaz koni i kucyków różnych ras 

- fightball(dmuchańce) 

- pokazy strażackie 
-mała gastronomia 

-przejażdżki bryczkami zabytkowymi 
-przejażdżki w siodle 

-konkursy z kucykiem dla dzieci 
i wiele innych atrakcji 

Teren  

Ośrodka Konno - Rekreacyjnego  

w Krostoszowicach  

przy ul. Szybowej   

21 lipca 2018 r.

od godziny 15:00

Wystąpią:

PROWADZENIE: Dominika Brzoza- Piprek


