
Wojtek z Łazisk 
mistrzem śląskiej godki!

    Godów  •  Gołkowice  •  Krostoszowice  •  Łaziska  •  Podbucze  •  Skrbeńsko  •  Skrzyszów kwiecień 2022  | NR 196

IS
SN

 1
42

9-
67

21

Wieści z do-jo
Uks judo i ju-jitsu

W numerze
Apel o przebudowę  
węzła w Łaziskach 
strona 2

Konsultacje przebiegu 
linii CPK 
strona 4

Ruszyła budowa nowej 
klatki schodowej w ZSP 
Łaziska 
strona 6

Ogólnopolski sukces 
muzyczny Bartka 
strona 7

Wkręceni w czytanie
strona 10

strona 10

strona 9

strona 11strona 3

osP Łaziska w ksRG
na kolejne 5 lat

Fo
t.

 U
G

 w
 G

o
d

o
w

ie
Fo

t.
 n

o
w

in
y.

p
l

Wystawa Wielkanocna 
oraz iii konkurs na 
Petrovický beránek
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Jesteśmy NR 1962

Starosta Powiatu wodzisław-
skiego Leszek Bizoń oraz wójt 
Gminy Godów Mariusz Adam-
czyk i wójt Gminy Gorzyce Da-
niel Jakubczyk, wystosowali 
apel do parlamentarzystów 
z naszego regionu w sprawie 
wsparcia działań, których ce-
lem jest przebudowa węzła 
autostradowego Gorzyce. Wło-
darze wskazują na konieczność 
udrożnienia ruchu oraz zapew-
nienie możliwości obsługi du-
żych inwestorów.

Coraz częstsze zatory na 
węźle

Samorządowcy zwracają uwa-
gę na to, że w rejonie węzła co-
raz częściej tworzą się zatory 
drogowe, co znacznie pogarsza 
warunki ruchowe i zwiększa za-
grożenie bezpieczeństwa ruchu. 
Utrudnienia wynikają z gwał-
townie wzrastającego natężenia 
ruchu, zwłaszcza pojazdów cięż-
kich. Biorąc pod uwagę bardzo 
istotne znaczenie, jakie węzeł 
odgrywa w układzie komunika-
cyjnym powiatu wodzisławskie-
go oraz gmin Godów i Gorzyce, 
sytuacja ta wymaga pilnej inter-
wencji.

W najbliższej przyszłości wa-
runki ruchowe znacznie się 
pogorszą, gdyż w pobliżu wę-
zła autostradowego planowane 
są duże inwestycje, które będą 
znaczącymi generatorami ruchu 
drogowego. Inwestorzy budowy 
zespołu hal magazynowo-pro-
dukcyjnych w Gorzyczkach 
szacują, że po uruchomieniu 
działalności natężenie ruchu 
na węźle wzrośnie o około 600 
ciągników samochodowych z 
naczepami na dobę. Planowa-

Maria Olszewska urodziła się 
w Gołkowicach 17 marca 1932 
r. Wyprowadziła się wraz z ro-
dzicami w 1936 r. do nowego 
domu w Godowie, gdzie dora-
stała wraz z bratem. W doro-
słym już życiu prowadziła dom, 
opiekowała się rodziną. Zamiło-
wanie do kwiatów towarzyszyło 
jej przez całe życie. Z nieżyją-

cym już mężem uprawiali kwia-
ty i upiększali obejście domu. 
Cieszyli się każdą własnoręcz-
nie wyhodowaną rośliną. Z ra-
cji wieku sama już się nie może 
zajmować ogrodem, ale nadal 
służy radą najbliższym.

Źródło: córka Agnieszka 
Olszewska-Hudek

90. urodziny Marii Olszewskiej

apel o przebudowę węzła w Łaziskach. 
Konieczne jego udrożnienie

Wójt Gminy Godów Mariusz Adamczyk, starosta wodzisławski Leszek 
Bizoń oraz wójt Gminy Gorzyce Daniel Jakubczyck wspólnie zaapelowali 
o przebudowę węzła autostradowego w Łaziskach

na jest także budowa kolejnych 
stacji paliw i hal magazynowych 
wzdłuż drogi powiatowej nr 
5037 S (ulica Powstańców Ślą-
skich w Łaziskach i Raciborska 
w Gorzyczkach). Dodatkowo 
znacznie wzrośnie natężenie ru-
chu pojazdów osobowych, gdyż 
szacuje się, że zatrudnienie w no-
wopowstałych zakładach znaj-
dzie 3000 – 4000 pracowników. 
Samorządowcy podkreślają, że 
tak duży wzrost natężenia ruchu 
spowoduje paraliż węzła.

Ryzyko zatorów 
na autostradzie

„Mała średnica ronda oraz 
brak odpowiedniego układu 
dróg obsługujących przyległe te-
reny spowodują zablokowanie 
łącznic oraz znacząco utrudnią 
przejazd w ruchu lokalnym re-
lacji Łaziska – Gorzyczki. Jest 
to o tyle prawdopodobne, że już 

obecnie okresowo dochodzi do 
blokady łącznicy autostradowej, 
a przejazd drogą powiatową rela-
cji Łaziska – Gorzyczki znacznie 
się wydłuża. W krytycznym sta-
nie istnieje ryzyko blokady zjaz-
dów z autostrady A1, co może 
spowodować tworzenie się za-
torów na autostradzie” – można 
przeczytać w piśmie podpisa-
nym przez samorządowców.

Koncepcja przebudowy 
węzła

Dalej włodarze wskazują, że 
przewidując przyszłe zagroże-
nia Powiat wodzisławski podjął 
rozmowy z inwestorami oraz z 
zarządcami dróg, mające na celu 
poszukiwanie sposobu maksy-
malnego ograniczenia niedo-
godności. Powstała koncepcja 
budowy czwartego wlotu do 
ronda na zjeździe z autostrady 
A1 oraz drogi gminnej do ob-

sługi stacji paliw, lokalu gastro-
nomicznego oraz pobliskich 
terenów inwestycyjnych, znaj-
dujących się na terenie gminy 
Godów. Koncepcja uzyskała 
wstępną akceptację Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Au-
tostrad Oddział w Katowicach.

GDDKiA musi podjąć 
działania

Biorąc jednak pod uwagę za-
kres problemu, jego realizacja 
wymaga zainteresowania się i 
podjęcia szerszych działań ze 
strony zarządcy autostrady. Na-
tomiast droga dojazdowa do 
stacji paliw powinna być współ-
finansowana przez zaintereso-
wanych przedsiębiorców. Jej 
budowa jest o tyle istotna, że po-
zwoli na odciążenie drogi relacji 
Łaziska – Gorzyczki i sprawną 
obsługę terenów przyległych.

Starosta Leszek Bizoń 11 lutego 
2022 r. zwrócił się do dyrektora 
katowickiego oddziału General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad o podjęcie działań 
zmierzających do rozbudowy 
ronda przy zjeździe z autostrady 
w Łaziskach oraz wyposażenie 
go w czwarty wlot. Umożliwi to 
zaprojektowanie i wybudowanie 
wspomnianej drogi serwisowej.

Włodarze podkreślają, że aby 
doprowadzić do przebudowy 
węzła autostradowego, potrzeb-
na jest pomoc ze strony parla-
mentarzystów. Z tego powodu 
samorządowcy zwrócili się z 
apelem o wsparcie tej ważnej 
dla rozwoju powiatu inwestycji 
do posłów: Krzysztofa Gadow-
skiego, Adama Gawędy i Teresy 
Glenc oraz senator Ewy Gawędy.

(a)
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OSP Łaziska w KSRG na kolejne 5 lat
24 lutego w Urzędzie Gminy 

w Godowie zostało podpisane 
trójstronne porozumienie, któ-
re  odnawia obecność Ochot-
niczej Straży Pożarnej w 
Łaziskach w strukturach 
Krajowego Systemu Ratowni-
czo-Gaśniczego. Od kilku lat 
umowa o przystąpieniu do 
KSRG jest zawierana na 5 lat. 
Po upływie tego czasu trzeba 
ją odnawiać.

Trójstronne 
porozumienie

Trójstronne porozumienie do-
tyczące odnowienia obecności 
w KSRG jednostki z Łazisk pod-
pisali Wójt Gminy Godów Ma-
riusz Adamczyk, Komendant 
Powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej w Wodzisławiu Śl. 
bryg. Marek Misiura oraz Pre-
zes OSP Łaziska Edward Szo-
łucha. 

Trzy jednostki OSP 
w KsrG

OSP Łaziska jest jedną z 
trzech - obok OSP Gołkowice 
i OSP Skrzyszów - jednostek z 
terenu gminy Godów, które są 
włączone do KSRG. W gminie 
prężnie działa jeszcze kolejna 
jednostka - OSP Godów.

W ubiegłym roku OSP Łazi-
ska obchodziła 110-lecie swojej 
działalności. 26 jej członków 

posiada uprawnienia do udzia-
łu w akcjach ratowniczo-ga-
śniczych. W 2021 r. jednostka 
wyjeżdżała do akcji 51 razy. 
Jednostka posiada na stanie 
dwa wozy ratowniczo-gaśni-
cze: Mercedesa-Benz Atego 
1530 GBA 3/16 z 2014 r. oraz 
Magirusa Deutz 170 D 11 4X2 
z 1973 r. 

 (a)

Od kilku dni na frontowej 
ścianie remizy OSP w Godowie 
wisi defibrylator AED. Z urzą-
dzenia, w razie konieczności 
ratowania czyjegoś życia, może 
skorzystać każda, nawet nie-
przeszkolona osoba. Jego za-
kup został sfinansowany dzięki 
udziałowi jednostki z Godowa 
w programie „WzMOCnij swo-
je otoczenie”, organizowanym 
przez Polskie Sieci Elektro-
energetyczne.

Na remizie wisi 
defibrylator 
automatyczny, 
ogólnodostępny

Remiza OSP Godów znajduje 
się niemal w centrum Godowa, 
tuż przy drodze powiatowej. 
Wystarczy zjechać z jedynego 
w Godowie ronda na ul. Glini-
ki. Tędy przebiega popularny w 
całym regionie Żelazny Szlak 
Rowerowy, czyli trasa rowero-
wa chętnie odwiedzana przez 
amatorów rowerowej turysty-
ki. Defibrylator AED znajduje 
się w specjalnym pojemniku, 
chroniącym go przed warunka-
mi atmosferycznymi. Pojemnik 
został zawieszony na ścianie 
remizy, między bramami gara-
żowymi. Pokrywę pojemnika 

OSP Godów z defibrylatorem AED

daje się łatwo zdjąć. Przy czym 
po zdjęciu pokrywy rozlega się 
alarm, który informuje otocze-
nie o tym, że udzielana jest po-
moc. A przy okazji  odstrasza 
amatorów cudzej własności. 
Urządzenie jest ogólnodostęp-
ne, może skorzystać z niego 
każdy, kto stanie przed koniecz-
nością udzielenia pomocy.

– Do obsługi tego urządzenia 
nie trzeba żadnych wyjątkowych 
umiejętności, nie trzeba żadnego 
przeszkolenia. Wystarczy je uru-
chomić zielonym przyciskiem. 
Następnie urządzenie za pomo-
cą automatycznie wydawanych 

komend wyjaśni krok po kroku 
jakie czynności należy wykonać, 
by poprawnie przeprowadzić de-
fibrylację – tłumaczy druh Rafał 
Kondziołka z OPS Godów.

Prosta obsługa i ogromna 
pomoc w ratowaniu życia

Automatyczny Defibrylator 
Zewnętrzny (ang. Automated 
External Defibrillator – AED) 
to urządzenie, które analizuje 
rytm pracy serca poszkodo-
wanego i podejmuje decyzję 
o tym, czy jest konieczna defi-
brylacja. Jeśli tak, kieruje im-
puls elektryczny za pomocą 
elektrod i tym samym pomaga 
przywrócić prawidłowy rytm 
serca. To urządzenie automa-
tyczne, które może być używa-
ne przez osoby nieposiadające 
wykształcenia medycznego. 
Mówiąc wprost – zwykłych lu-
dzi. Defibrylator serca, użyty w 
jak najkrótszym czasie, realnie 
zwiększa szansę na przeżycie 
osoby w nagłym zatrzymaniu 
krążenia. Urządzenie AED jest 
w stanie przywrócić normalny 

rytm serca oraz znacząco po-
móc świadkowi zdarzenia w 
prowadzeniu akcji resuscyta-
cyjnej. Urządzenie jest w pełni 
automatyczne, na pewno nie za-
szkodzi poszkodowanemu, bo-
wiem osobie, u której doszło do 
nagłego zatrzymania krążenia, 
bardziej zaszkodzić się nie da.

Gmina Godów pomogła 
w stworzeniu wniosku

Oprócz defibrylatora AED, 
na początku roku do jednostki 
OSP w Godowie trafił rozkła-
dany pneumatycznie namiot. 
Pomoże on druhom z Godowa 
w zabezpieczeniu akcji ratowni-
czych realizowanych z udziałem 
OSP Godów. Zarówno defibryla-
tor, jak i namiot, a także tablice 
informacyjne, zostały pozyska-
ne w ramach wartego 20 tys. 
zł projektu „Impuls dla bezpie-
czeństwa”, nagrodzonego w 
dobrosąsiedzkim programie 
„WzMOCnij swoje otoczenie”, 
organizowanym przez Polskie 
Sieci Elektroenergetyczne. 
Wniosek projektowy powstał 
przy wsparciu Urzędu Gminy 
w Godowie. Projekt „Impuls dla 
bezpieczeństwa” umożliwi stra-
żakom prowadzenie szkoleń 
z zakresu pierwszej pomocy i 
wpłynie na poprawę bezpieczeń-
stwa mieszkańców. (a)

Druhowie Sebastian Mrozek i Rafał Kondziołka z OSP Godów prezentują 
defibrylator AED

Urządzenie jest bardzo proste w obsłudze. Wystarczy nacisnąć przycisk 
start i samo zakomunikuje co i jak należy robić, by ratować osobę u której 
doszło do nagłego zatrzymania krążenia.
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Do końca trzeciego kwartału 
tego roku Egis Polska zareko-
menduje wariant inwestorski 
przebiegu linii Kolei Dużych 
Prędkości nr 170 z Katowic do 
Ostrawy, której zleceniodawcą 
jest spółka Centralny Port Ko-
munikacyjny. To najważniej-
sza informacja, jaka płynie z 
konsultacji społecznych Stu-
dium Techniczno-Ekonomicz-
no-Środowiskowego (STEŚ), 
które 1 kwietnia odbyły się w 
Łaziskach i Skrzyszowie. Do-
tyczyły one czterech głównych 
wariantów przebiegu linii i 
trzech podwariantów.

Gmina od początku sprze-
ciwia się linii

Uczestniczący w spotkaniach 
konsultacyjnych wójt Gminy 
Godów Mariusz Adamczyk 
przypomniał, że od początku 
władze gminy sprzeciwiają się 
budowie linii nr 170 przez te-
ren Gminy Godów. Stanowisko 
to wyrażono uchwałą z 6 mar-
ca 2020 r., w której Rada Gmi-
ny w Godowie sprzeciwiła się 
wszystkim wariantom zapropo-
nowanym przez spółkę CPK na 
pierwszym etapie konsultacji, 
które odbyły się wówczas w ra-
mach Strategicznego Studium 
Lokalizacyjnego (SSL).

– Od początku sprzeciwiali-
śmy się przebiegowi linii ko-
lejowej przez gminę Godów. 
Proponowaliśmy jako alterna-
tywę wykorzystanie w tym celu 
istniejącej linii z Bogumina do 
Zebrzydowic. CPK nie wzięła 
naszego sprzeciwu pod uwagę 
– przypomniał podczas konsul-
tacji wójt Mariusz Adamczyk.

Toteż kiedy upublicznione zo-
stały kolejne warianty przebie-
gu linii przed etapem spotkań 
informacyjnych i konsultacji 
STEŚ, władze gminy oraz rady 
sołeckie zainteresowanych so-
łectw z terenu gminy wskazały 
warianty najmniej – z punktu 
widzenia mieszkańców, przed-
siębiorców i rozwoju gospodar-
czego – dla gminy inwazyjne 
– nr 64A i 62. Podczas konsulta-
cji w Skrzyszowie, warianty te, 
jako najmniej ingerujące w gmi-
nę, poparła większość uczestni-

Co dalej w sprawie linii kolejowej 
katowice-ostrawa?

ków spotkania.

Tworzą mapę konfliktów 
społecznych

Przedstawiciele spółek Egis 
Polska (wykonawca STEŚ) 
oraz CPK (inwestor linii kolejo-
wej) wyjaśniali na spotkaniach 
w Łaziskach i Skrzyszowie, że 
konsultacje społeczne mają za 
zadanie stworzenie również 
mapy konfliktów społecznych. 
Stąd kilka ich etapów, szeroki 
zakres wariantów oraz proś-
ba, by jak największa liczba 
zainteresowanych wypełniła 
ankiety udostępnione przez 
CPK. – Zdając sobie sprawę z 
wagi problemu chcemy wspól-
nie ze społeczeństwem wybrać 
najbardziej optymalny przebieg 
– mówił przedstawiciel spółki 
Egis, dodając, że spółka przyj-
muje negatywne stanowisko 
gminy i mieszkańców, że jest 
ono ważne, ale nie może ono 
mieć rozstrzygającego znacze-
nia. – Wtedy nie powstałaby 
żadna inwestycja – stwierdzili 
przedstawiciele Egis Polska. Za-
znaczono, że na koniec trzecie-
go kwartału tego roku zostanie 
zarekomendowany wariant in-
westorski, który zostanie przez 
inwestora skierowany do Regio-
nalnej Dyrekcji Ochrony Środo-
wiska celem uzyskania decyzji 
środowiskowej. Pozostałe wa-
rianty nie będą już konsulto-
wane.

Dlaczego nie wykorzystać 
istniejących linii 
kolejowych?

Obecni na spotkaniu przed-
stawiciele CPK stwierdzili, że 
zadaniem spółki jest budowa 
nowej linii kolejowej, a nie re-
montowanie istniejących linii, 
co należy do PKP PLK. – Nie 
uzyskalibyśmy zakładanego 
efektu – powiedział przedsta-
wiciel inwestora tłumacząc, 
dlaczego spółka nie wzięła pod 
uwagę linii Bogumin – Zebrzy-
dowice. Jak tłumaczył przed-
stawiciel CPK, wykorzystanie 
istniejących linii kolejowych 
nie wchodzi w rachubę, bo ich 
przebieg w terenie nie jest przy-
stosowany do tego, by przebu-
dować je na linie Kolei Dużych 
Prędkości. – To tak jakbyśmy 
drogę gminną biegnącą wśród 
zabudowy mieszkalnej chcie-
li przebudować na autostradę. 
Koszty społeczne byłyby o wie-
le większe, niż wyznaczenie 
całkowicie nowej trasy, przy 
której staramy się ograniczyć 
koszty społeczne – argumento-
wał przedstawiciel CPK na spo-
tkaniu w Skrzyszowie.

Temat wywłaszczeń 
najistotniejszy 
dla mieszkańców

Na spotkaniu w Łaziskach 
poseł Gabriela Lenartowicz 
zwróciła uwagę na problem wy-
właszczeń, o których wysokość 

dociekali też mieszkańcy. Poseł 
Lenartowicz przypomniała, że 
obecnie trwają prace nad zmia-
ną ustawy o nieruchomościach. 
Stwierdziła, że proponowane 
zapisy, wedle analiz prawnych, 
będą mniej korzystne niż prze-
pisy obecnie obowiązujące. 
Przedstawiciele Egis i CPK odpo-
wiedzieli, że to temat polityczny, 
a nie merytoryczny, nie wiedzą, 
jakie będą przepisy w przyszło-
ści i tego chyba nikt nie jest w 
stanie przewidzieć. Dlatego 
mogą się opierać tylko na obec-
nie obowiązujących przepisach. 
Wójt Mariusz Adamczyk odparł, 
że to temat, który najbardziej 
interesuje mieszkańców zagro-
żonych wywłaszczeniem. W po-
dobnym tonie wypowiedział się 
poseł Krzysztof Gadowski.

Sprawdź przebieg 
wariantów 
na interaktywnej mapie

Spółka CPK udostępniła na 
swojej stronie internetowej in-
teraktywną mapę, na której 
można dokładnie sprawdzić 
przebieg poszczególnych wa-
riantów linii kolejowej nr 170 
wraz z oznaczeniem działek, 
przez które przebiegają poszcze-
gólne warianty. Na stronie www.
cpk.pl można również znaleźć li-
stę najczęściej zadawanych pod-
czas spotkań informacyjnych (w 
formule on-line) pytań wraz z 
odpowiedziami. (a)

Konsultacje społeczne w Skrzyszowie
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Przedstawiciele Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej S.A. 
wizytowali 14 marca szkoły 
w Skrzyszowie i Krostoszo-
wicach. Obie placówki pozy-
skały jeszcze w 2020 r. środki 
z Fundacji JSW. Dzięki nim 
w Skrzyszowie powstała kla-
sopracownia językowa, a w 
Krostoszowicach wyposażono 
w nowy sprzęt 8 stanowisk w 
pracowni informatycznej. 

Przedsatwiciele JSW kręcili 
w obu szkołach materiał filmo-
wy. Zaprezentowane zostały 
doposażone środkami Funda-
cji klasopracownie. Ta w SP 
Skrzyszów kosztowała około 

39 tys. zł, z czego dofinanso-
wanie z Fundacji JSW wynio-
sło 20 tys. zł, a około 19 tys. zł 
przekazała Rada Rodziców. 
Dyrektor SP w Skrzyszowie 
Joanna Bonarek wyjaśniła, że 
pracownia posiada 24 stanowi-
ska uczniowskie z zestawami 
słuchawkowymi i mikrofo-
nami, stanowisko dla lektora 
wyposażone w komputer, słu-
chawki lektorskie oraz tablet z 
routerem, dzięki któremu na-
uczyciel może w trakcie lekcji 
przemieszczać się po klasie 
oraz dwudziestoczteroścież-
kowy magnetofon, pozwalają-
cy na nagrywanie wszystkich 

uczniów równocześnie.
Z kolei SP Krostoszowice, za 

kwotę 18 tys. zł pozyskanych 
z Fundacji JSW oraz 2 tys. zł 
wkładu własnego, zakupiła 
8 nowoczesnych w pełni wy-
posażonych stanowisk kom-
puterowych. Dyrektor SP 
Krostoszowice Marzena Sitko 
podkreśla, że pracownia, po-
dobnie jak ta w Skrzyszowie, 
pomaga uczniom w rozwija-
niu kompetecji kluczowych w 
dzisiejszym świecie – informa-
tycznych i językowych.

Przedstawiciele JSW od-
wiedzili również budynek z 
mieszkaniami socjalnymi na 

ul. Wallacha w Skrzyszowie. 
Przed laty był to zwykły dom 
mieszkalny, znajdujący się w 
zasobach JSW. Budynek znaj-
dował się w fatalnym stanie i w 
2017 r. został przekazany gmi-
nie przez JSW. Gmina Godów 
pozyskała na jego przebudo-
wę środki unijne w wysoko-
ści 607 tys. zł z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego na lata 
2014-2020 Europejskie Fun-
dusze Rozwoju Regionalnego. 
Cała inwestycja kosztowała 
zaś w sumie 742 tys. zł. 

(a)

Szkoły ze wsparciem Fundacji JSW
Klasopracownia informatyczna w SP Krostoszowice Klasopracownia językowa w SP Skrzyszów

Blue monday

Blue Monday na wesoło w ZSP w Skrbeńsku

W styczniu  obchodziliśmy w Zespole 
Szkolno -Przedszkolnym w Skrbeńsku naj-
bardziej depresyjny poniedziałek, czyli – 
Blue Monday. 

Czym jest Blue Monday, czyli Niebieski 
Poniedziałek? Pojęcie to wprowadził bry-
tyjski psycholog Cliff Arnall w roku 2004.
Podobno w tym dniu mamy odczuwać naj-
większy spadek nastoju. Od kilku lat dzień 
ten wypada w trzeci poniedziałek stycznia. 
Do obliczenia tej daty autor opracował spe-
cjalny wzór. Czym się kierował? Wziął pod 
uwagę następujące czynniki:
• Warunki atmosferyczne, czyli nasłonecz-

nie i długość dnia.
• Warunki psychologiczne, czyli naszą świa-

domość, że nie dotrzymaliśmy postano-
wień noworocznych, a także fakt znikania 
naszej euforii po świętach.

• Warunki ekonomiczne, czyli fakt docho-
dzenia do naszej świadomości, ile pienię-

dzy wydaliśmy na święta. 
W ramach obchodów tego dnia Szkolne 

Koło Wolontariatu ogłosiło konkurs na naj-
bardziej niebieską klasę. Nasi uczniowie wy-
kazali się wielką kreatywnością w realizacji 
podjętego wyzwania. Komisja, która ocenia-
ła poszczególne klasy, miała nie lada wyzwa-
nie. Jury mogło przenieść się między innymi 
do Krainy Smerfów, czy zwiedzić podwodne 
oceanarium. Nie zabrakło innych charakte-
rystycznych elementów wystroju – jak nie-
bieskie emotikony, latawce, motylki i balony.

W kategorii klas 4-6 zwycięzcą została kla-
sa 5, a w kategorii klas 7-8, klasa 7. Obie kla-
sy w nagrodę otrzymały Voucher na Dzień 
bez sprawdzianów. Młodsi uczniowie z klas 
I-III mieli do wykonania plakat z odbitych, 
niebieskich dłoni. W nagrodę otrzymali Vo-
ucher na Dzień bez zadania domowego.

Blue Monday nie jest metodą potwierdzo-
ną naukowo, mimo to jest pretekstem do 

podjęcia ważnej tematyki, jaką jest walką 
z depresją najmłodszych.

Bardzo dziękujemy wszystkim za zaan-
gażowanie!

Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu
Malwina Wolny
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Do połowy października w 
budynku Zespołu Szkolno
-Przedszkolnego w Łaziskach 
ma zostać wybudowana ze-
wnętrzna klatka schodowa z 
windą. Przewidziane roboty 
budowlane zakładają dobudo-
wę klatki schodowej do istnie-
jącego budynku, połączenie jej 
z budynkiem szkoły (wejście u 
góry i na dole), wymianę części 
stolarki okiennej w części szko-
ły, rozbiórkę części ścian i wy-
konanie nowych.

Nowa klatka schodowa 
z winda

Klatka schodowa została 
zaprojektowana jako szkielet 
żelbetowy ryglowo-słupowy z 
żelbetową konstrukcją scho-
dów i spoczników wraz z win-
dą osobową. Obudowa klatki 
schodowej (ściany i dach) bę-
dzie przeszklona w konstruk-
cji aluminiowo-szklanej, co 
jest wymagane warunkami 
ochrony konserwatorskiej oraz 
koniecznością zapewnienia 

odpowiedniego doświetlenia. 
Nowe okna ppoż. zachowają 
wymiary, kolorystykę i układ 
szprosów istniejących okien. 
Klatka zewnętrzna będzie dwu-
kondygnacyjna, w kształcie sze-
ściokąta zbliżonego kształtem 
do litery L.

Celem inwestycji 
poprawa bezpieczeństwa 
i dostępności

– Musimy zrealizować tę 
inwestycję ze względu na ko-
nieczność dostosowania budyn-
ku szkoły do obowiązujących 
przepisów przeciwpożarowych 
i przepisów o dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościa-
mi ruchowymi. Poprawi ona 
nie tylko bezpieczeństwo, ale 
też dostępność dla osób, któ-
re do tej pory miały problem z 
pokonaniem schodów prowa-
dzących na piętro budynku – 
tłumaczy Mariusz Adamczyk, 
wójt Gminy Godów. Po wybudo-
waniu i uruchomieniu w przy-
szłości  nowego przedszkola w 

Ruszyła rozbudowa zsP Łaziska. Powstanie 
dodatkowa klatka schodowa z windą

Dodatkowa klatka schodowa z windą ma być gotowa do połowy 
października tego roku. Stan zaawansowania prac na początku kwietnia.

Łaziskach piętro budynku szko-
ły, zajęte obecnie w dużej części 
przez oddziały przedszkolne, 
zostanie zagospodarowane na 
potrzeby szkoły.

Koszt inwestycji to 967 
tys. zł

Wykonawcą inwestycji jest 
firma Intero Serwis Sp.z o.o., z 
którym Gmina Godów podpi-

sała umowę 10 stycznia 2022 r. 
Koszt realizacji inwestycji zo-
stał oszacowany przez oferen-
ta na kwotę 967 000 zł. Zadanie 
będzie częściowo zrealizowane 
z dotacji, którą gmina uzyskała 
w ramach Funduszu przeciw-
działania COVID-19 dla gmin i 
powiatów, Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych. Wy-
sokość dotacji to 500 965 zł. (a)

Sala gimnastyczna w Skrbeńsku nabiera kształtów
Jesienią ubiegłego roku przy Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Skrbeńsku 
rozpoczęto budowę sali gimnastycznej. 
Wykonawcą inwestycji, na zlecenie Gmi-
ny Godów, jest firma Usługi Ogólnobu-
dowlane Aleksander Tarnowski, która 
została wyłoniona w postępowaniu prze-
targowym. 

Sala gimnastyczna z zapleczem 
i zagospodarowaniem terenu

Umowa na budowę sali gimnastycznej 
została podpisana w październiku ubiegłe-
go roku i jest odpowiedzią na społeczne 
zapotrzebowanie, bowiem placówka w 
Skrbeńsku nie dysponowała takim obiek-
tem.  Realizacja inwestycji obejmuje budo-
wę sali gimnastycznej wraz z zapleczem 
socjalnym obejmującym ubikacje, szatnie, 
ubikację dla osób z niepełnosprawnością,  
pomieszczenie dla trenera z węzłem sani-
tarnym oraz pomieszczenie na sprzęt. Do-
stępność zostanie zapewniona poprzez 

wejście z zewnątrz oraz powiązanie komu-
nikacyjne ze szkołą poprzez klatkę scho-
dową. Zakres zadania obejmuje również 
wykonanie zagospodarowania terenu z za-
pewnieniem dostępu do obiektu dla osób 
z niepełnosprawnością.

Prace przebiegają zgodnie 
z planem

– Budowa sali idzie bardzo dobrze, więc 
liczymy, że w październiku, zgodnie z ter-
minem, zostanie oddana do użytku – oce-
niła na posiedzeniu komisji Rady Gminy w 
Godowie Jolanta Uherek, dyrektor Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego w Skrbeńsku. 
W postępowaniu przetargowym wyko-
nawca zaoferował wykonanie inwestycji 
za kwotę 4 647 529 zł. Częściowo budowa 
zostanie sfinansowana z dotacji, jaką Gmi-
na Godów pozyskała w ramach Funduszu 
przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i po-
wiatów, Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych, w kwocie 901 000 zł. (a)

Stan budowy sali z marca 2022 r. 

Sala zostanie połączona z istniejącynm 
budynkiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
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Dobiegła końca, zlecona przez Gminę Go-
dów, rozbudowa sieci oświetlenia uliczne-
go na terenie sołectw Gołkowice, Godów, 
Łaziska i Skrzyszów.

Na odgałęzieniu ul. Borowickiej w Goł-
kowicach, ul. Powstańców Śląskich w 
Gołkowicach, odgałęzieniu ul. 1 Maja w 
Gołkowicach, ul. Raszczykowiec w Godo-
wie, ul. Powstańców Śląskich w Łaziskach, 
łączniku ul. Wyzwolenia i ul. Staszica w Goł-
kowicach, odgałęzieniu ul. Ks. Roberta Wal-
lacha w Skrzyszowie powstało łącznie 561 
m linii napowietrznej i 432 m linii ziemnej. 
Umożliwiło to zainstalowanie 22 nowych 
punktów oświetlenia. Roboty zostały wy-
konane przez  Zakład usług elektrycznych 
TOM-ELEKTRO z Jastrzębia-Zdroju. Kosz-
towały w sumie 160835 zł. 

 (a)

Jaśniej na ulicach

Bartłomiej Przybyła - zdobywca I miejsca w II 
edycji Ogólnopolskiego Konkursu Muzycznego.

Bartłomiej Przybyła, uczeń klasy IV A 
Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie, zdobył 
I miejsce w II edycji Ogólnopolskiego Kon-
kursu Muzycznego „Nagraj z nami płytę” 
organizowanego przez Wawerskie Centrum 
Kultury w Warszawie. Warunkiem udziału 
było nagranie wideo własnego wykonania 
świątecznej piosenki, kolędy, pieśni, pasto-
rałki lub innego utworu o tematyce świątecz-
nej. Bartek wystąpił w kategorii instrument 
i zaprezentował swój talent, grając na perku-
sji kolędę „Wśród nocnej ciszy”.

Oceny prezentacji dokonało profesjonalne 
jury, którego skład robi wrażenie - przewod-
nicząca jury: Monika Przygoda – śpiewacz-
ka operowa, absolwentka UMFC, pedagog, 
instruktor zajęć muzycznych WCK, Prezes 
Fundacji Ze Sztuką Przez Świat – członko-
wie jury: Wiktor Łyjak – wiceprezes Fun-
dacji, pedagog, światowej sławy organista, 
rzeczoznawca Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, Barbara Karniewska 
– Dyrektor Wawerskiego Centrum Kultury, 
Wojciech Malajkat – aktor, reżyser, rektor 
Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwe-
rowicza w Warszawie, Maciej Kubera – reży-
ser dźwięku Polskiego Radia, Jagna Sokorska 
– Kwika – śpiewaczka operowa, pedagog, 

Ogólnopolski sukces 
muzyczny Bartka!

Hanna Sosińska – Kraski – pianistka, kame-
ralistka, pedagog UMFC, Wojciech Kruczek 
– pianista, solista i kameralista, absolwent 
UMFC w Warszawie, Krzysztof Gerus – gi-
tarzysta, pedagog, Marta Gerus – flecistka, 
pedagog, Aleksander Nowak – polski piosen-
karz z Włoch, Zofia Benedykcińska – śpie-
waczka operowa z Anglii.

Bartek otrzymał nagrodę w postaci ZŁO-
TEGO BILETU uprawniającego do nagrania 
wspólnej płyty z innymi laureatami konkur-
su w profesjonalnym studiu nagraniowym. 
Po nagraniu i produkcji płyty odbędzie się 
jej premiera w święta Bożego Narodzenia 
2022. Serdeczne gratulacje! Patrycja Gąsior

W pierwszym dniu wiosny obchodziliśmy 
Światowy Dzień Zespołu Downa zwany też 
Dniem Kolorowej Skarpetki.

Światowy Dzień Zespołu Downa nie bez 
przyczyny wyznaczono na 21 marca. Jest to 
początek kalendarzowej wiosny, symbolizu-
jący narodziny nowego życia oraz narodziny 
ludzi niezwykłych. Data odnosi się również 
do samej istoty choroby. Zespół Downa wią-
że się bowiem z obecnością trzeciego, dodat-
kowego chromosomu 21 w kariotypie.

Z tej okazji jako opiekun Szkolnego Koła 
Wolontariatu Zespołu Szkolno – Przedszkol-
nego w Skrbeńsku postanowiłam przepro-
wadzić akcję plastyczną, która polegała na 
wykonaniu przez uczniów naszej szkoły ko-
lorowych skarpetek. Końcowy efekt można 
było podziwiać na gazetce znajdującej się na 
korytarzu. Zaangażowanie było ogromne o 
czym świadczy ilość wykonanych prac. 

Koordynator Szkolnego Koła Wolontariatu
Malwina Wolny

Dzień kolorowej skarpetki – Światowy Dzień zespołu Downa

Pod koniec ubiegłego roku Gmina Go-
dów zleciła wykonanie nakładek asfal-
towych na odgałęzieniu ul. Partyzantów 
w Skrzyszowie oraz na parkingu przy ul. 
Wiejskiej w Podbuczu. To stosunkowo nie-
wielkie, ale istotne inwestycje poprawia-
jące komfort życia mieszkańców naszej 
gminy. 

Realizacja tych zadań została zakończo-
na niedawno przez wyłonione w przetargu 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowe-
go z Rybnika. Realizacja parkingu w Podbu-
czu kosztowała 252 224 zł, zaś asfaltowanie 
odnogi ul. Partyzantów w Skrzyszowie wy-
niosło 113 894 zł.  (a)

Ulica Partyzantów 
i parking z nowym 
asfaltem

Nakładki wykonano na parkingu przy sklepie w 
Podbuczu...

... oraz na odnodze ul. Partyzantów w 
Skrzyszowie
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2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień 
Świadomości Autyzmu, a miesiąc kwie-
cień określany jest miesiącem autyzmu. 
Symbolem autyzmu jest kolor niebieski 
we wszelkich odcieniach, tak jak różne 
odcienie ma ta choroba.

Głównym jego przesłaniem jest podno-
szenie świadomości społecznej na temat 
autyzmu.

Nasza szkoła również aktywnie włączyła 
się w obchody związane z tym dniem.

Uczniowie klas: V, VI i VII Zespołu Szkol-
no – Przedszkolnego w Skrbeńsku wspól-
nie ze swoimi wychowawcami przystąpili 
do Ogólnopolskiego projektu edukacyjno 
– społecznego ,,W cudownym świecie z 
Wami – niebieskimi motylami”.

Celem projektu było poszerzanie świado-
mości społecznej wśród dzieci i młodzieży 
na temat autyzmu, co jest ważnym proce-
sem w kształtowaniu pokoleń młodych 
tolerancyjnych osób. W ramach projektu  
każda z klas musiała wykonać następujące 

Społeczność ZSP w Skrbeńsku włączyła się w Ogólnopolski projekt edukacyjno-społeczny  
„W cudownym świecie z Wami - niebieskimi motylami”

Ogólnopolski projekt edukacyjno – społeczny kształtujący świadomość społeczną wśród dzieci i mło-
dzieży na temat autyzmu.

W cudownym świecie z Wami – niebieskimi motylami

zadania:
• przeczytać i omówić opowiadanie lub 

książki przybliżające zagadnienia doty-
czące spectrum autyzmu np. ,, Czarodziej-
ka” lub ,,Kosmita”,

• przygotować w swojej placówce gazetkę 
przedstawiającą najważniejsze informa-
cje, dotyczące trudności z jakimi zmagają 
się osoby z autyzmem,

• wykonać pracę plastyczną przedstawiają-
cą błękitnego motyla, będącego przewod-
nim motywem projektu,

• wykonać ,,niebieskie zdjęcie” uczestni-
ków projektu w czasie obchodów,

• odbyć ,,Spacer dla Autyzmu” – przemarsz 
wokół placówki z niebieskimi elementa-
mi. Malwina Wolny

Gmina Godów w tym roku na roz-
wój sportu oraz upowszechnianie kul-
tury fizycznej przeznaczy kwotę 284 
000 zł. Stosowne zarządzenia w tej 
sprawie wójt Gminy Godów Mariusz 
Adamczyk wydał jeszcze w styczniu 
tego roku. 

Poszczególne kluby i organizacje 
sportowe otrzymają następujące kwoty:
1. KS 27 Gołkowice – 30 000 zł,
2. Ludowy Klub Sportowy „OLZA” Go-

dów – 32 000 zł,
3. Ludowy Klub Sportowy „GWIAZDA” 

Skrzyszów – 71 000 zł,
4. Ludowy Klub Sportowy „POLONIA” 

Łaziska – 35 000 zł,
5. Uczniowski Klub Sportowy „DIA-

MENT” – 15 000 zł,
6. Uczniowski Klub Sportowy Szkółka 

Piłkarska „WINNERS” – 30 000 zł,
7.  Uczniowski Klub Sportowy Judo i Ju

-Jitsu Łaziska – 15 000 zł,
8. Ludowy Klub Sportowy Skrbeńsko – 

23 000 zł,
9. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 

Kultury Fizycznej i Sportu Wsi Kro-
stoszowice – INTER Krostoszowice 
– 33 000 zł.

kluby sportowe 
ze wsparciem 
finansowym 
gminy

W dniach 14-15 maja zaplanowano V 
edycję akcji charytatywnej „ZEDRZYJ 
SZCZEWIKI DLA BERENIKI”, która bę-
dzie miała wyjątkowy charakter. Będzie 
to przedsięwzięcie 24-godzinne, którego 
pomysłodawcą jest Henryk Szkatuła. Mi-
łośnicy biegania, nordic walking oraz spa-
cerowania będą mieli możliwość pokonać 
dowolną ilość pętli (1 pętla to ok 4,2 km), w 
dowolnym czasie na wyznaczonej trasie po 
krostoszowickiej buczynie.

A przede wszystkim będzie można wes-
przeć zbiórkę na nowe ortezy dla Bereniki 
Borkowskiej, zmagającej się od urodzenia 

ze skutkami rozszczepu kręgosłupa.
Biuro imprezy, start i meta usytuowane 

zostaną na kompleksie Sportowym Orlik w 
Krostoszowicach.

Początek zaplanowano na 14 maja godz. 
18.00, a zakończenie 15 maja godz. 18.00.

Organizatorzy:
• Poltent INTER Krostoszowice
• Henryk Szkatuła wraz z Łapaczami Za-

chodzącego Słońca
• Interaktywni
• Pomagamy Berenice

Serdecznie zapraszamy do udziału!
Adriana Piwońska

„Zedrzyj szczewiki dla Bereniki”
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Rejestracja wyłącznie telefoniczna:      

Szczegółowe informacje:  www.ovikor.pl oraz www.medycyna-pozdrozy.pl.
Możliwość płatności kartą lub gotówką.

dr n. med. Kordian Waroński serdecznie zaprasza!

Przyjmujemy 
w Radlinie ul. W. Orkana 8  

i w Skrzyszowie ul. Zielona 25 A.
9:00–16:00 (pn – pt)

+48  509 781 752

reklama

Marzec to jak zwykle w Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym 
w Łaziskach czas na Gminny 
Konkurs Recytatorski „Przeci-
nek”. Już przeszło kilkanaście 
lat, jak do naszej szkoły zjeż-
dżają się młodzi recytatorzy, 
amatorzy poezji i prozy, którzy 
za każdym razem przepięknie 
deklamują kolejne wiersze. Wy-
kazują się przy tym niezwykłym 
zaangażowaniem, widać ich, 
czasem nawet wielogodzinne 
przygotowania, które skutkują 
zachwycającym występem. W 
tym roku z powodu pandemii 
koronawirusa konkurs odbywał 
się online. Młodzi adepci sztu-
ki recytatorskiej wysyłali swoje 
zgłoszenia mailowo. W katego-
rii klas I-VI otrzymaliśmy aż 22 
zgłoszenia z gminnych szkół. 24 
marca 2022 r. w Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym w Łaziskach 
odbyło się posiedzenie jury kon-
kursu recytatorskiego, w skład 
którego weszli Dawid Koczy 
(przewodniczący), Emilia Pi-
lewska oraz Katarzyna Brzoza. 
Komisja konkursowa naprawdę 
miała sporo pracy, której towa-
rzyszyło wiele dylematów. Jak 
co roku bowiem, poziom kon-
kursu był bardzo wysoki! Po 

kilkugodzinnych dyskusjach, 
ustalono jednomyślny werdykt. 
Na mocy decyzji jury laureata-
mi zostali: 1. miejsce klasy IV
-VI Berenika Borkowska (ZSP 
Łaziska), 2. miejsce klasy IV-VI 
Hanna Puchałka (ZSP Łaziska), 
3. miejsce klasy IV-VI Bartosz 
Kasperuk (SP Krostoszowice), 
wyróżnienie klasy IV-VI Mate-
usz Zabawski (SP Skrbeńsko), 
Kacper Grabiec (SP Skrzyszów). 
Klasa I: 1. miejsce Rafał Stabla 
(SP Gołkowice), wyróżnienie Fi-
lip Potysz (ZSP Łaziska). Klasa 
II: 1. miejsce Emilia Bienia (SP 
Krostoszowice), wyróżnienie 
Milena Wojtek (ZSP Łaziska). 
Klasa III: 1. miejsce Wiktoria 
Smolorz (ZSP Łaziska), wyróż-
nienie Feliks Piprek (SP Skrbeń-
sko)

Gratulujemy wszystkim zwy-
cięzcom! Zdobywcy 3. pierw-
szych miejsc w kategorii klas 
starszych powalczą teraz w 
konkursie recytatorskim na 
szczeblu zakwalifikowali się 
automatycznie do konkursu re-
cytatorskiego roku „Przecinek” 
również będzie cieszył się taką 
popularnością. Do zobaczenia!

Katarzyna Domagała-Machnik

9 kwietnia w Kultur-
ní centrum v Petrovice 
u Karviné odbyła się 
Wystawa Wielkanoc-
na oraz III konkurs na 
„Petrovický Beránek”. 
Zaprezentowanych 
zostało kilkanaście 
wypieków wielkanoc-
nych, a Panie z KGW 
Gołkowice przedsta-
wiły swój kulinarno
-artystyczny pomysł 
na wielkanocnego 
baranka, za który 
otrzymały wyróż-
nienie. Podczas kon-
kursu można było degustować 
tradycyjne dania wielkanocne 
oraz podziwiać prezentowane 
na wystawie ozdoby świątecz-
ne. Obok pisanek zdobionych 
tradycyjnymi technikami po-
kazane zostały także jajka 
zdobione artystycznie, będą-
ce przykładem nowoczesnego 
zdobienia. Artyści mieli wiele 
możliwości zaprezentowania 
własnoręcznie wykonanych 

Gminny konkurs 
Recytatorski „Przecinek”
„Poezję się odkrywa, patrząc 
inaczej na zwykłe rzeczy”.
– Matthew Sweeney

Jury Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Przecinek”

Wystawa Wielkanocna oraz III 
konkurs na „Petrovický beránek”

prac, które podkreślają wyjąt-
kowość czasu świętowania. 
Wystawa została wzbogacona 
częścią artystyczną przygoto-
waną przez dzieci z przedszkola 
oraz szkoły podstawowej w Pe-
trovicach, a swoje umiejętności 
taneczne także zaprezentowały 
Panie ze Związku Kobiet w Pe-
trovicach. 

Gabriela KrzyształaFo
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Zajęcia prowadzone w skrzy-
szowskiej podstawówce w ra-
mach innowacji czytelniczej 
„Wkręceni w czytanie” to nie 
tylko nauka czytania, trudno-
ści ortograficzne, części mowy, 
z którymi na bieżąco pracujemy 
podczas rozwiązywania róż-
nych zadań, ale także czas na 
kreatywność, ciekawe wyko-
rzystanie dostępnej literatury, 
by rozmawiać o rzeczach waż-
nych i bliskich naszemu życiu.

Podczas zajęć, które kończy-
ły pierwsze półrocze, uczniowie 
mieli okazję zastanowić się nad 
tym, czym są marzenia i w jaki 
sposób możemy komuś dodać 
skrzydeł, a to za sprawą książki 
Leszka Kołakowskiego pt. „Kto 
chciałaby rozweselić pechowe-
go nosorożca?”.

To zabawna historia o losach 
nosorożca, który chciał nauczyć 
się latać. Opowiada ona o nie-
realnym marzeniu tytułowego 
bohatera, który mimo wszystko 
będzie dążył do jego realizacji.

Na zajęciach pojawił się nasz 
bohater - Nosorożec - a my za-
stanawialiśmy się, w jaki sposób 
możemy dodać mu skrzydeł, 
by pomóc uwierzyć w siebie i 
dostrzec w sobie swoje mocne 

strony. A jak historia się zakoń-
czyła? Zachęcamy do przeczy-
tania książki...

Na ostatnich zajęciach nato-
miast poruszano kwestie robo-
tów w naszym życiu. Głównym 
celem zajęć była odpowiedź 
na pytanie „Czy roboty mogą 
myśleć i są w stanie zastąpić 
człowieka?”. Zastanawiano się 
również nad ich zastosowa-
niem w życiu codziennym, ale 
nie tylko. W trakcie dyskusji 
ustalono, że roboty mają także 
szerokie zastosowanie w medy-
cynie, transporcie, w handlu, 
rozrywce, czy w nauce… I tak 
uczniowie mogli zobaczyć prak-
tyczne wykorzystanie drukarki 
3D, ukierunkowane na uspraw-
nienie funkcji ruchowych osób 
niepełnosprawnych poprzez 
stworzenie ortezy i protezy 
ręki. Zobaczyliśmy, jak wyglą-
dają różne roboty. Największe 
wrażenie na uczniach zrobił ro-
bot humanoidalny, który stara 
się być wierną kopią człowieka. 

Innowacja pedagogiczna pro-
wadzona jest od października 
2020 roku i potrwa do końca 
bieżącego roku szkolnego.

Magdalena Syrek

16 i 17 marca 2022 r. po raz 
pierwszy w Zespole Szkół Eko-
nomicznych w Raciborzu odbył 
się Wojewódzki Konkurs Gwa-
rowy pt. „Granie, skokanie, baj-
tli godanie”. Konkurs miał na 
celu propagowanie śląskości, 
krzewienie lokalnego patrioty-
zmu oraz promowanie gwary 
śląskiej. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Łaziskach w tym konkursie 
reprezentowało aż sześcioro 
znakomitych recytatorów gwa-
ry śląskiej: Zuzanna Tomala, 
Wojciech Kłosek, Liliana Toma-
la, Paulina Wolny, Paweł Adam-
czyk i Martyna Gajdosz. Musieli 
oni zmierzyć się w zaciętej ry-
walizacji z pozostałymi uczest-
nikami oraz walczyć z tremą! W 
kategorii klas młodszych wzięło 
udział aż 40 uczestników. Każdy 
z uczniów przygotował specjal-
nie napisany tekst, który doty-
czył bliskich im spraw: pracy 
na kopalni, zakupów, czy nawet 

chęci powrotu do szkoły w cza-
sie pandemii. Wszyscy, ubrani w 
śląskie stroje, pokazali się z jak 
najlepszej strony!

Mamy zaszczyt poinformo-
wać, że Wojtek Kłosek, uczeń 
Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go w Łaziskach, klasy VIII a zajął 
I miejsce w kategorii występów 
indywidualnych! Gratulujemy 
Wojtkowi ogromnego sukcesu! 
Nasz ósmoklasista opowiedział 
historię pt. „Maść na szczury”, 
porwał publiczność i jury swo-
ją autentycznością i poczuciem 
humoru. Na co dzień Wojtek 
bardzo swobodnie posługuje 
się gwarą śląską, której używa 
zarówno w domu, jak i w szkole. 
Mamy nadzieję, że Łaziskom za-
wsze będzie bliska godka śląska. 
Liczymy też na kolejne sukcesy! 
Obiecujemy dbać, by nie zapo-
mnieć śląskiej godki, bo para-
frazując Reja: „Ślązacy nie gęsi, 
swój język mają”. 

Katarzyna Domagała-Machnik

Nazywam się:  Zuzanna Karasek

mieszkam: w Gołkowicach

mam lat:  13 lat

moja pasja to: Jazda konna

wszystko zaczęło się od:  momentu, w którym tata na wa-
kacjach posadził mnie na grzbiecie konia, potem była jazda rekre-
acyjna, aż wreszcie konie oferowane w mojej stadninie przestały 
mi wystarczać. Potrzebowałam własnego, odpowiadającego mi 
wzrostem. Zdecydowaliśmy kupić Sabenę, z którą  teraz szykuję się 
do startów w zawodach.

moja pasja jest dla mNie: rozrywką, wyciszeniem, relaksem. 
Podczas kontaktu z koniem czuję się szczęśliwa, pokonuję własne 
ograniczenia, dążę do uzyskania pełnej harmonii ze zwierzęciem, 
tak  aby przejazd wyglądał tak, jakby był pokonywany bez naj-
mniejszego wysiłku. Jazda konna nauczyła mnie tego, że przegry-
wasz nie wtedy kiedy spadasz ale wtedy gdy się poddajesz. Jazda 
konna jest dla mnie życiem , a stajnia stała się moim drugim do-
mem. Staram się spędzać tam każdą wolną chwilę. Należy pamię-
tać że sport ten nie polega wyłącznie na jeżdżeniu, o konia trzeba 
zadbać. Codzienne zabiegi pielęgnacyjne, treningi uczą pracowi-
tości i systematyczności. Trzeba wiedzieć że jest się odpowiedzial-
nym za inne stworzenie.

trzy słowa, które mNie opisują: nie boję się nowych wy-
zwań.

w przyszłości chciałabym: pracować z końmi, jeśli się nie 
uda zawodowo to chociaż rekreacyjnie.

Młodzi: zwyczajnie 
niezwyczajni

Sukces ucznia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Łaziskach 

Wkręceni w czytanie
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Dzień Kobiet KGW z Godowa, rok 2022Dzień Kobiet KGW z Gołkowic, rok 1967 
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24 luty 2022 r. data którą 
cały świat zapamięta. Od 
1 marca 2022 w Krosto-
szowicach zaczęły tętnić 
nowe ukraińskie serca.

Zamieszkały razem z 
nami. Mimo wojny dziś 
wracają do domu… do 
swojej ojczyzny – Ukra-
iny… Ukrainy walczącej. 
Wracają by być blisko 
swoich rodzin, żołnie-
rzy, by pomagać na ile 
starczy im sił…

W czasie pobytu w 
Krostoszowicach otrzy-
mali ogrom dobra. 
Dziękuję za pomoc … 
WSZYSTKIM!!!

W szczególności dzię-
kuję za wsparcie od mo-
jej Rodziny oraz wielu innych 
ludzi i darczyńców: Państwa: A. 
M. Kowalskich, C. Toman z Ro-
dziną, ks. proboszcz R. Żurek z 
parafianami, dyrektor SP w Kro-
stoszowicach M. Sitko ze spo-
łecznością szkoły, A. Pustelnik 
z pracownikami Gminy Godów 
oraz GOPS w Godowie,  trene-
rzy Ł. Szymański i P. Łyczko 
ze Szkółką piłkarską Winners 
Gołkowice, dr E. Brzemia z pra-
cownikami Praktyki Lekarza 
Rodzinnego, K. Pawlus z Rodzi-
ną, P. Jasiak z Rodziną, J. Zauer 
z Rodziną, M. P. Switała, I. Kuś z 
Rodziną, Rodzina Łokaj z sąsia-
dami, D. Adamczyk z Rodziną, 
E. Sokołowska z Rodziną, E. K.  

Wieści z do-jo Uks 
judo i ju-jitsu

mamy nowy zarząd: Prezes – Michał Kuczak, V-ce prezes – Seba-
stian Gembalczyk , Skarbnik – Karolina Sitek
Nowa komisja rewizyjna: Przewodnicząca – Aleksandra Szwarc, 
Członek komisji – Daniela Piskowska, Członek komisji – Dorota Raj-
szys.
Zawodnicy UKS Judo i Ju-Jitsu zachęceni sukcesami z 2021 roku  
terują wytrwale . Wzięli udział w Mistrzostwa Śląska Judo Kata.

Nasi zawodnicy zajęli:
techniki w parterze: Dominik Rajszys – Maciej Piskowski 2. miej-
sce U-15, Oktawiusz Powroźnik – Kevin Jeremiasz 2. miejsce U23. 
Trener Sebastian Gembalczyk w parze z trenerką Beatą Sypniewską 
(UKS Judo Pawłowice) 1. miejsce; seniorzy Oliwia Cichy – Bartosz 
Kopiec 3. miejsce U-23.
rzuty: Dominik Szwarc – Bartosz Kopiec 2. miejsce U-18, Sebastian 
Gembalczyk – Kevin Jeremiasz 2. miejsce seniorzy.
Wójt Gminy Godów Mariusz Adamczyk Zarządzeniem nr 
0050.63.2022 z dnia 01.04.2022 przyznał stypendia specjalne za 
osiągnięte wyniki sportowe zawodnikom UKS Judo i Ju-Jitsu: Do-
minikowi Szwarcowi, Dominikowi Rajszysowi,  Kevinowi Jeremia-
szowi, Bartoszowi Kopcowi,  Oliwii Cichy, Maciejowi Piskowskiemu.
Dziękujemy Panu Wójtowi i gratulujemy stypendystom. Stypendia 
przyczynią się niewątpliwie do dalszego podniesienia sprawności 
fizycznej i są zachętą dla innych zawodników do dalszej rywalizacji.
BRAWO! Prezes UKS Judo i Ju -Jitsu Michał Kuczak

„Dziwny jest 
ten świat (…)” 
Cz. niemen

Gąsior z Rodziną,  A. N. Marcisz 
z dziećmi, A. P. Marcisz z Rodzi-
ną, N. Poliakowa z Rodziną, I. 
Brudny,  A. Lech z Rodziną, T. 
M. Nawrat z Rodziną, p.Szebe-
ra z Podbucza, J. I. Kaczyńscy 
z Turzy Sl., I. A. Ptasińscy z 
Wodzisławia śl, J. K.Zielonka 
z Czyżowic, A. K. Zielonka ze 
Skrzyszowa, Rachel Pazdan 
z Nowego Sącza, D. M.Ross z 
Marklowic Górnych, V. Olszar z 
Rodziną z Marklowic Górnych, 
J. Kłopeć z Rodziną z Marklowic 
Górnych, Natallia Khomyn z 
Rodziną oraz wszystkim z do-
brym sercem za modlitwę czy 
uśmiech. Agnieszka Dubel      
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BANK SPÓŁDZIELCZY 
W JASTRZĘBIU ZDROJU
ZAŁOŻONY W 1897

Kredyt 
ProEko RRSO 5,73%

oblicz ratę

obniż koszty energii

płać niższe rachunki

ekokredyt do 100 tys PLN

Godów, ul. 
1 Maja 53

tel. 324789529
8:00 - 16.00 (pn-pt)

Skrzyszów,
 ul. Powstańców 11
tel. 324789534

8.00-16.00 (pn-pt)

Zapraszamy do naszych
placówek:

Oferta pracy i nauki zawodu

Firma Perfect Car zatrudni na stanowiska:

    lakiernik samochodowo-przemysłowy          blacharz

Oferta pracy skierowana jest do mężczyzn i kobiet – do przyuczenia zawodowego
oraz do uczniów szkół zawodowych i techników

Poszukujemy osób z zaangażowaniem i sercem do pracy. W zamian

oferujemy  przyuczenie  do  zawodu  pod  okiem  Mistrza,  jednego  z

najlepszych fachowców w regionie. 

Perfect Car działa od ponad 20 lat i specjalizuje się w naprawach

blacharsko-lakierniczych  samochodów  klasy  premium  (np.  BMW,

Porsche). Dlatego od kandydatów oczekujemy wysokiej dyscypliny i

zaangażowania w pracę oraz dokładności, czyli cech adekwatnych do

niemieckich  standardów  jakości  pracy,  z  których  nasza  firma  się

wywodzi.  Od  lat  kształcimy  młode  kadry,  mając  przy  tym

profesjonalne podejście pedagogiczne.

ul. Graniczna 26, 44-341 Gołkowice

tel.: 694 210 238

 biuro@perfectcar.pl  |  perfectcar.pl 
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