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Jastrzębski Węgiel 
w Bajkowym Wzgórzu



Jesteśmy NR 1982

Anna Popiołek z Godowa 
urodziła się 4 czerwca 1920 r. 
W tym roku świętowała więc 
102. urodziny. Tym samym jest 
najstarszą mieszkanką gminy 
Godów! W dniu urodzin od-
wiedził ją wójt Gminy Godów 
Mariusz Adamczyk, radna po-
wiatowa Izabela Tomiczek i soł-
tys Godowa Henryk Olejok.

 
Godowianka od urodzenia

Pani Anna urodziła się w Go-
dowie, w rodzinie Julii i Fran-
ciszka Pokornych. Miała dwie 
siostry, brata oraz piątkę przy-
rodniego rodzeństwa. Dzie-
ciństwo i młodość spędziła 
w Godowie. Tutaj uczęszczała 
do szkoły, tutaj także poznała 
przyszłego męża, pochodzącego 
z Łazisk Cyryla Popiołek. Poślu-
biła go 26 kwietnia 1943 roku. 
Małżeńskie szczęście trwało 
niestety krótko. Mąż zginął na 

wojnie 5 października 1944 
roku. Pani Anna nie wyszła dru-
gi raz za mąż.

Jubilatka od szesnastego roku 
życia pracowała. Najdłużej, bo 
aż dwadzieścia pięć lat praco-
wała w Zakładach Koksowni-
czych w Radlinie. W wolnym 
czasie Jubilatka chętnie odda-
wała się pracom w ogrodzie, 
a także robótkom ręcznym.

społeczniczka,  
śpiewaczka, aktorka

Pani Anna czynnie uczest-
niczyła w życiu społecznym 
Godowa. Jest najstarszą żyją-
cą członkinią KGW Godów. 
Została obdarzona pięknym 
głosem, a że kocha śpiew, na-
leżała także do zespołu „Balla-
da”. Jeszcze przed wojną grała 
w amatorskich przedstawie-
niach teatralnych wystawia-
nych w gospodzie u Grodonia. 

102. urodziny najstarszej mieszkanki gminy Godowa

W dniu urodzin panią Annę Popiołek odwiedził wójt Gminy Godów Mariusz 
Adamczyk, radna powiatowa Izabela Tomiczek i sołtys Godowa Henryk Olejok

Z rozrzewnieniem wspomina 
czasy jej młodości – spotkania 
towarzyskie, potańcówki w go-
spodzie u Grodonia, a także wy-
prawy do kina w Wodzisławiu 
Śl. wraz ze swoim przyszłym 
mężem.

Dziś Pani Anna mieszka u swo-
jej jedynej córki Janiny w Godo-
wie. Jej największym szczęściem 

są spotkania z rodziną. Docze-
kała się trzech wnuków i ośmiu 
prawnuków. Cechuje ją pogoda 
ducha i przekonanie, iż mimo, 
że wszystko przemija, życie trze-
ba brać takim, jakie jest.

Szanownej Jubilatce życzymy 
dużo zdrowia, radości z życia 
i wielu szczęśliwych, wspól-
nych chwil z bliskimi. (a)

Zielony i pachnący bzem maj 
przyniósł ze sobą wyjątkowy 
jubileusz – mieszkanka Gmi-
ny Godów Pani Krystyna Wieja 
z Łazisk świętowała 90-te uro-
dziny.

Pani Krystyna urodziła się 
w Łaziskach 27 maja 1932 r. 
w rodzinie Józefa Jordan i jego 
żony Matyldy z domu Wodec-
ki. Przyszłego męża Herberta 
Wieja poznała w Orzeszu, gdzie 
jako młoda kobieta dojeżdżała 
do pracy.  W 1953 roku wzięli 
ślub i zamieszkali w Łaziskach. 
W dorosłym życiu Pani Krystyna 
prowadziła dom, urodziła i wy-
chowała troje dzieci. Od 26 lat jest 
wdową. Doczekała się 4 wnuków 
i 5 prawnuków, którym zawsze 
służy dobrą radą i pomocą.

Wójt Gminy przekazał Jubilat-
ce życzenia zdrowia i wszelkiej 
pomyślności wraz z upomin-
kiem, podkreślając tym samym 
wyjątkowość jubileuszu uro-
dzin.

Nasza majowa Jubilatka ma 
od dawna własną receptę na 
długowieczność – to pogoda 
ducha i życzliwość dla innych. 
Otoczona jest wyjątkową opieką 

i troską ze strony bliskich osób. 
Ciepła, rodzinna atmosfera 
z pewnością jest jednym z naj-
lepszych przepisów na dobre 
samopoczucie.

Jest nam niezmiernie miło, 
że możemy wspólnie cieszyć 
się z osiągnięcia przez miesz-
kankę naszej gminy tak wspa-
niałego wieku. Szanownej 
Jubilatce życzymy dużo zdrowia 
i wewnętrznej siły, która pozwo-
li przyjmować każdy kolejny 
dzień życia z optymizmem.

agnieszka Pustelnik
Kierownik USC w Godowie

Życiorys – informacje rodziny

90. urodziny 
Krystyny Wieja
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 Gmina Godów jest bene-
ficjentem programu LIFE 
Śląskie. „Przywracamy Błę-
kit”, którego zadaniem jest 
sprawna i efektywna reali-
zacja Programu ochrony 
powietrza dla województwa 
śląskiego. Głównym celem 
programu jest ograniczenie 
niekorzystnego wpływu za-
nieczyszczeń na zdrowie 
i życie mieszkańców naszej 
gminy. Pomóc ma w tym 
m.in. ekodoradca.

W ramach projektu od 1 
czerwca br. Gmina Godów 
zatrudnia ekodoradcę, do za-
dań którego należy w szcze-
gólności:
 wsparcie mieszkańców Gmi-
ny w zakresie pozyskania 
dotacji do wymiany źródła 
ciepła i/lub podniesienia 
efektywności energetycznej 
budynku, w tym. udzielanie 
informacji o dostępnych for-
mach wsparcia oraz pomoc 
w prawidłowym wypełnie-
niu wniosku o dotację,

 koordynacja działań in-
formacyjno-edukacyjnych 
realizowanych w ramach 
projektu,

 udział w kontrolach palenisk 
realizowanych na terenie 
gminy,

 prowadzenie szeroko defi-
niowanej edukacji miesz-
kańców w zakresie poprawy 
jakości powietrza.

Funkcję ekodoradcy w na-
szej gminie pełni Magdalena 
Kopeć. Z konsultacji i porad 
Ekodoradcy mieszkańcy na-
szej gminy mogą skorzystać 
osobiście w budynku Gminy 
Godów, pokój nr 23 lub tele-
fonicznie pod numerem 32 
47 65 065 w godzinach pracy 
Urzędu:
 poniedziałek od godziny 7.00 
do godziny 17.00,

 wtorek – czwartek od godzi-
ny 7.00 do godziny 15.00,

 piątek od godziny 7.00 do go-
dziny 13.00. (a)

Mamy w gminie  
eKodoradcę! 
Pomoże i wesprze w działaniach proekologicznych
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Tegorocznym Powiatowym 
Liderem Przedsiębiorczości 
z Gminy Godów została firma 
„Ewmiet”, prowadząca w Skrzy-
szowie Dom Seniora „Gwarek”.

Gratulacje dla laureata
Tegoroczna, jubileuszowa 

XX Gala Powiatowego Lidera 
Przedsiębiorczości odbyła się 
20 maja w sali konferencyjnej 
domu przyjęć Jordaszka. Firma 
„Ewmiet”, prowadzona przez 
Mieczysława Gąsiora, została 
wytypowana do wyróżnienia 
przez Gminę Godów i była jed-
ną z dziesięciu, które otrzymały 
w tym roku tytuł Powiatowe-
go Lidera Przedsiębiorczości. 
Firma prowadzi Dom Seniora 
„Gwarek”, który przeznaczony 
jest dla 63 pensjonariuszy. Za-
trudnia 30 pracowników, głów-
nie opiekunek.

Wśród zaproszonych gości 
byli m.in. wójt Gminy Godów 
Mariusz Adamczyk oraz prze-
wodniczący Rady Gminy w Go-
dowie Antoni Tomas.

Rząd ogłosił wyniki naboru wniosków 
do drugiej edycji Programu Inwestycji 
Strategicznych z Rządowego Funduszu 
Polski Ład. Gmina Godów otrzymała dofi-
nansowanie na łączną kwotę 8 652 000 zł 
do dwóch, z trzech złożonych, wniosków. 
Czekamy jeszcze na rozstrzygnięcie wnio-
sków dla gmin popegeerowskich.

Dwie dotacje: na oddziały przed-
szkolne i kanalizację

Pierwszy z wniosków, który otrzymał 
dotację, dotyczy poprawy infrastruktury 
przedszkolnej w sołectwie Krostoszowice. 
Przewidywana wartość inwestycji 4 300 
000 zł. Otrzymane środki to 3 655 000 zł. 
Zakres planowanej inwestycji obejmuje 
rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej 
o dwa oddziały przedszkolne wraz z zabu-
dową pompy ciepła oraz montażem insta-
lacji fotowoltaicznej. W ramach zadania 
planowane jest dobudowanie budynku 
parterowego, wykonanego w systemie mo-

dułowym, który będzie powiązany komu-
nikacyjnie i funkcjonalnie z istniejącym 
budynkiem szkoły. W dobudowanej części 
wydzielone zostaną dwie sale zabaw dla 
dzieci wraz z zapleczem higieniczno-sa-
nitarnym, magazynowym, gastronomicz-
nym oraz pomieszczeniami technicznymi 
i pomocniczymi i zabudową wyposażenia. 
Realizacja inwestycji zapewni spełnienie 
wymagań ppoż., higieniczno-sanitarnych 
oraz dostępności.

Drugi z dofinansowanych wniosków doty-
czy budowy kanalizacji sanitarnej. Przewi-
dywana wartość inwestycji to 5 260 000 zł. 
Pozyskane środki wynoszą 4 997 000 zł. Za-
kres inwestycji ma objąć budowę nowych 
odcinków kanalizacji w sołectwach Gołko-
wice i Krostoszowice. W Gołkowicach do 
kanalizacji mają zostać przyłączone mini-
mum 43 budynki, a w Krostoszowicach mi-
nimum 15 budynków.

Niestety nie otrzymaliśmy środków na 
poprawę infrastruktury przedszkolnej 

w sołectwie Skrzyszów. Przewidywana 
wartość inwestycji to 7 872 000 zł. Kwota 
wnioskowanych środków wynosiła 6 691 
200 zł. W ramach zadania planowano roz-
budowę, przebudowę oraz termomoder-
nizację budynku istniejącego przedszkola 
w Skrzyszowie.

czekamy na rozstrzygnięcie naboru 
dla gmin popegeerowskich

Czekamy jeszcze na rozstrzygnięcie 3. 
edycji Polskiego Ładu dla gmin popege-
erowskich. W ramach tej edycji złożyli-
śmy dwa wnioski. Pierwszy na budowę 
infrastruktury treningowej i zaplecza przy 
siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ła-
ziskach. Przewidywana wartość inwesty-
cji to 2 500 000 zł. Kwota wnioskowanych 
środków to 2 450 000 zł. Drugi na budowę 
boiska sportowego w sołectwie Łaziska. 
Przewidywana wartość inwestycji to 2 800 
000 zł. Kwota wnioskowanych środków to 
2 000 000 zł. (a)

Gmina pozyskała dwie  
dotacje na ponad 8,6 mln.  
Na przedszkole i kanalizację

Firma „ewmiet” ze Skrzyszowa Powiatowym 
Liderem Przedsiębiorczości

 – Gratuluję właścicielowi 
firmy „Ewmiet” prężnie pro-
wadzonej działalności i bizne-
sowego wyczucia. Firma jest 

lokalnym pionierem w dziedzi-
nie świadczenia usług opiekuń-
czych dla seniorów i odniosła 
na tym polu spory sukces – pod-

kreśla Mariusz Adamczyk, wójt 
Gminy Godów.

jubileusz cechu  
rzemieślników i innych 
Przedsiębiorców

Organizatorami tegorocz-
nej gali byli Cech Rzemieślni-
ków i Innych Przedsiębiorców 
w Wodzisławiu Śląskim oraz 
Urząd Miasta w Wodzisławiu 
Śląskim. Okazja do świętowa-
nia była podwójna. W tym roku 
wodzisławski Cech Rzemieślni-
ków i Innych Przedsiębiorców 
obchodzi 65-lecie działalności.

 – Wodzisławski Cech zrzesza 
285 podmiotów gospodarczych. 
Promuje i wspiera przedsiębior-
czość nie tylko w Wodzisławiu, 
ale w całym powiecie wodzi-
sławskim. Również ważna jest 
jego działalność na polu edu-
kacji zawodowej. Serdecznie  
gratuluję pięknego jubileuszu 
oraz dziękuję za zaangażowanie 
i za wartościową działalność – 
mówi wójt Mariusz Adamczyk. 
 (a)

Tegoroczna, jubileuszowa XX Gala Powiatowego Lidera 
Przedsiębiorczości odbyła się 20 maja. Sukcesu właścicielowi firmy 
„Ewmiet” Mieczysławowi Gąsiorowi pogratulował wójt Gminy Godów 
Mariusz Adamczyk.
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Trwa renowacja muszli 
koncertowej w Godowie przy 
kompleksie sportowo-rekre-
acyjnym. Apelujemy do mło-
dzieży, by uszanowała mienie, 
które należy do wszystkich 
mieszkańców. Przypominamy, 
że obiekt jest objęty całodobo-
wym monitoringiem.

nie niszczcie wspólnego 
mienia

Wkrótce na muszli koncer-
towej odbędzie się koncert 
zespołu Tabu i zespołów towa-
rzyszących. Chcemy, by miejsce 
to jak najdłużej mogło służyć do 
organizacji takich i innych wy-
darzeń artystycznych i kultu-
ralnych. Dlatego apelujemy do 
mieszkańców, zwłaszcza mło-
dzieży, by nie niszczyli obiektu 
i nie bazgrali po jego elewacji.

W ostatnim czasie tego rodzaju 
akty wandalizmu uległy nasile-
niu. Wobec tego przypominamy, 

Szkoły podstawowe w gmi-
nie Godów dbają nie tylko 
o wszechstronną edukację naj-
młodszych mieszkańców gmi-
ny, ale również o rozwijanie 
ich pasji. W Szkole Podstawo-
wej im. Powstańców Śląskich 
w Skrzyszowie od zeszłego 
roku działa Zespół Modelar-
ski. Działa coraz prężniej, co 
zostało dostrzeżone przez Ae-
roklub Polski. W czwartek 2 
czerwca szkołę odwiedził jego 
przedstawiciel, kapitan Wie-
sław Dziuba, emerytowany pi-
lot PLL LOT!

odznaka dla szkoły
Pilot najpierw wręczył 

uczniom biorącym udział w za-
wodach sportowo-lotniczych 
medale i dyplomy, następnie 
na ręce dyrektor szkoły Joan-
ny Bonarek wręczył Brązową 
Odznakę Za Zasługi dla Ae-
roklubu Polskiego przyznaną 
szkole w Skrzyszowie. – W na-
szej szkole od 2021 r. działa Ze-
spół Modelarski prowadzony 
przez nauczycielki Annę La-
skowską i Anetę Witek. Działa 
coraz prężniej. Dziękujemy, że 
zostało to dostrzeżone, ale też 

Kapitan Wiesław Dziuba wręczył na ręce Joanny Bonarek, dyrektor SP 
Skrzyszów, przyznaną szkole Brązową Odznakę Za Zasługi dla Aeroklubu 
Polskiego

Kapitan LoT-u odwiedził szkołę w Skrzyszowie. 
Wręczył odznakę za krzewienie pasji do lotnictwa

zdajemy sobie sprawę, że wy-
różnienie, które nas spotkało, 
stanowi niejako zachętę do 
dalszej działalności – zazna-
cza dyrektor Joanna Bonarek. 
Po krótkiej uroczystości pilot 
opowiedział uczniom o swojej 
karierze w Polskich Liniach 
Lotniczych LOT. Odpowiedział 
też na wiele pytań.

od małego an-a  
do dużego Boeinga

Kapitan Wiesław Dziuba jest 
emerytowanym pilotem samo-
lotów pasażerskich. Latanie to 
przede wszystkim jego ogrom-
na pasja. Zanim rozpoczął 
loty pasażerskie, pracował od 
1969 do 1980 r. w Aeroklubie 
ROW jako szef wyszkolenia. 
W 1980 r. rozpoczął karierę pi-
lota w PLL LOT. Latał najpierw 
na maszynach radzieckiej pro-
dukcji, turbośmigłowych An-
24 i Ił-18, oraz odrzutowych 
Ił-62. Na początku lat 90-tych 
ubiegłego wieku przesiadł się 
na maszyny produkcji amery-
kańskiej: najpierw na Boeinga 
737, a następnie Boeing 767. Na 
tym ostatnim latał przez 15 lat. 

– Maszyny radzieckie wyma-
gały liczniejszych załóg. W Ił-
62 oprócz dwóch pilotów, był 
jeszcze nawigator, mechanik 
pokładowy i radiooperator. Ma-
szyny amerykańskie były tak 
skonstruowane, że do ich ob-
sługi wystarczało tylko dwóch 
pilotów – opowiedział kapitan 
Dziuba. – Latałem głównie do 
Stanów Zjednoczonych na 
lotniska w Chicago i Nowym 
Jorku. Zdarzały się też loty na 
Daleki Wschód, nawet do Tokio 
– wspomina kapitan Dziuba.  
Łącznie w samolotach pasażer-
skich wylatał 17 000 godzin!

Drużynowy mistrz świata 
modelarzy

Od 2010 r. jest na emerytu-
rze. Działa w Rybnickim Klu-
bie Seniorów Lotnictwa. Jest 
również zapalonym modela-
rzem. W 2011 r. został Druży-
nowym Mistrzem Świata na 
Mistrzostwach Świata Mode-
li Latających – Szybowców 
Sterowanych Mechanicznie 
w Zlatiborze w Serbii. Tam 
również wywalczył indywi-
dualnie brązowy medal.  (a)

Stop wandalom na muszli koncertowej

Przypominamy, że obiekt objęty 
jest całodobowym monitoringiem

że obiekt objęty jest całodobo-
wym monitoringiem. Przypo-
minamy o zakazie pisania po 
muszli i niszczenia jej drewnia-
nych i innych elementów.

apel do rodziców  
i wychowawców

Informujemy, że każdorazo-
wy akt wandalizmu, wskutek 

którego zniszczone będzie 
mienie gminne, zostanie zgło-
szony na policję, a sprawcy 
pociągnięci do odpowiedzial-
ności.

Apelujemy do rodziców 
i wychowawców, by uczuli-
li młodzież na to, że pisanie 
i bazgranie po elewacjach 
jakichkolwiek obiektów czy 

budynków, to również nisz-
czenie mienia i robić tego po 
prostu nie wolno! (a)

Muszla koncertowa została odnowiona. Apelujemy, by jej nie niszczyć.
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Dwóch pilotów wojskowych 
odwiedziło 18 maja Szkołę 
Podstawową im. Por. Pil. Fran-
ciszka Surmy w Gołkowicach. 
W tym dniu rozpoczęły się 
trzydniowe Dni Patrona szkoły 
– pierwsze po dwuletniej prze-
rwie spowodowanej pandemią.

Piloci z Krakowa u pilota 
z Gołkowic

Na zaproszenie dyrektora SP 
Gołkowice Waldemara Paszyl-
ki, na święto szkoły przyjecha-
li w tym roku ppor. Wojciech 
Krzempek oraz ppor. Krystian 
Ciesielski. Obaj to młodzi piloci, 
którzy pół roku temu ukończy-
li studia w Lotniczej Akademii 
Wojskowej w Dęblinie a obec-
nie służą w 8. Bazie Lotnictwa 

Transportowego w Krakowie
-Balicach, latając na samolo-
tach M28 Bryza. Piloci najpierw 
obejrzeli uroczystą akademię 
przygotowaną przez uczniów 
i nauczycieli SP Gołkowice. 
Wspólnie z uczniami odśpie-
wali "Mazurka Dąbrowskiego" 
a także "Marsz Lotników Pol-
skich", będący hymnem pol-
skiego lotnictwa. Wysłuchali też 
informacji o patronie szkoły, jej 
absolwencie por.pil. Franciszku 
Surmie. Wcześniej pod tablicą 
upamiętniającą patrona, któ-
ry zginął 8 listopada 1941 r. 
zestrzelony prawdopodobnie 
przez obronę przeciwlotniczą 
w okolicach Dunkierki, złożo-
ne zostały kwiaty.

Przybliżyli uczniom  
drogę pilota

Podporucznicy opowiedzie-
li o swojej długiej drodze do 
oficerskich gwiazdek na lotni-
czym mundurze. W przypadku 
Krystiana Ciesielskiego droga 
ta rozpoczęła się już po gim-
nazjum, nauką w Lotniczym 
Liceum Ogólnokształcącym 
w Dęblinie. Później były studia 
na Lotniczej Akademii Woj-
skowej w Dęblinie. – Najważ-
niejsze to nie bać się spełniać 
swoich marzeń – przekonywał 
uczniów ppor. Ciesielski. Przy-
znał, że podstawą jest bardzo 
dobre zdrowie oraz nauka języ-
ka angielskiego. Przydadzą się 
też bardzo dobre wyniki z ma-
tematyki i fizyki oraz dobra 

sprawność fizyczna. Obaj piloci 
odpowiedzieli też na mnóstwo 
pytań zadawanych przez, cieka-
wych ich służby, uczniów.

Dwójka uczniów  
wyróżnionych

W czasie uroczystości dyrektor 
szkoły wręczył zaświadczenia 
dwóm finalistom wojewódzkich 
konkursów przedmiotowych: 
Kindze Skrobak i Pawłowi Wali. 
Obaj otrzymali od pozostałych 
uczniów rzęsiste brawa.

Dni Patrona SP Gołkowice 
trwały do 20 maja. Na ich za-
kończenie szkołę odwiedził 
kolejny gość – tym razem był to 
modelarz Piotr Moczała, twórca 
modeli samolotów i rakiet.

(a)

Piloci wojskowi na dniach Patrona w Szkole 
Podstawowej w Gołkowicach

Ppor. Wojciech Krzempek i ppor. Krystian 
Ciesielki podczas Dni Patrona SP Gołkowice

Uczniowie złożyli kwiaty pod tablicą 
pamiątkową poświęconą patronowi szkoły 

Społeczność szkoły przygotowała bogaty 
program artystyczny

To był naprawdę niesamowity weekend 
i to pod każdym względem! 14 – 15 maja 
Orlik w Krostoszowicach opanowali ludzie 
o wielkim sercu i przez 24 godziny poko-
nywali trasę minimaratonu dla Bereniki 
Borkowskiej, by zdobyć jak najwięcej ki-
lometrów. A wszystko w ramach V Chary-
tatywnego Biegu i Marszu NW „ZEDRZYJ 
SZCZEWIKI DLA BERENIKI”.

Najbardziej wytrwali zdzierali owe 
szczewiki pokonując wiele razy i w dzień, 
i w nocy, leśną pętlę o długości 4,2 km. Byli 
to: Karolina Krakowczyk 150 km, Kazimierz 
Sitarz 151 km oraz Henryk Szkatuła 128 km, 
przedstawiciele Łapaczy Zachodów Słońca 
i przy okazji inicjatorzy i współorganiza-
torzy akcji charytatywnej. W całym dwu-
dniowym wydarzeniu wzięło udział 320 
uczestników: dzieci, młodzież, całe rodziny 
z czworonogami, lokalne grupy biegowe, 
miłośnicy wszelkiej aktywności sportowej, 
którzy łącznie uzbierali ponad 4600 km!

Każdy pokonany kilometr to również do-
datkowa złotówka, która dzięki hojności 
Darczyńcy zasiliła zbiórkę na nowe ortezy 
dla 11-letniej Bereniki, od urodzenia boryka-
jącej się ze skutkami rozszczepu kręgosłupa.

W niedzielę dodatkowo zorganizowano fe-
styn z wieloma atrakcjami, które cieszyły się 
wielkim zainteresowaniem, co także przeło-
żyło się na zawartość skarbonek.

W sumie udało się uzbierać  ponad 17 tys! 
I przerosło to jakiekolwiek nasze  oczekiwa-
nia.

W tym miejscu pragniemy bardzo ser-
decznie wszystkim podziękować za zaan-
gażowanie, wsparcie i pomoc w organizacji, 
ogromne serducha, poświęcony czas i ener-
gię, a przede wszystkim za tak liczny udział 
i dobrą zabawę.

Bez Was nic by się nie udało! Dobro wra-
ca. Widzimy się za rok... i znowu będziemy 
zdzierać szczewiki.

adriana Piwońska

ZedrZyj sZcZewiki dla Bereniki
V charytatywny Bieg i Marsz nw za nami

•	KS	Poltent	INTER	Krostoszowice
•	Łapacze	Zachodów	Słońca
•	Pomagamy	Berenice
•	Interaktywni	Krostoszowice
•	Madelajna

OrganizatOrzy:
V Charytatywny Bieg i Marsz NW



Jesteśmy NR 1986

Wydawca:	Gminne	Centrum	Kultury,	Sportu	i	Turystyki	w	Godowie
Redaktor naczelny: Karina	Skrzyszowska,	tel.	32	47	65	630
Korekta:	Artur	Marcisz
Skład:	Wydawnictwo	Nowiny	sp.	z	o.o.
e-mail:	jestesmy@godow.pl

Adres do korespondencji:	GCKSiT	w	Godowie,	ul.	1	Maja	93,	44-340	Godów
Druk:	Drukarnia	Nowiny	w	Chorzowie,	www.drukarnia.nowiny.pl
Nakład:	1000	egz.

Redakcja	 zastrzega	 sobie	 prawo	 do	 skracania	 i	 opracowywania	 nadsyłanych		
tekstów	oraz	zmian	tytułów.	Redakcja	nie	zwraca	materiałów	niezamówionych.

Uroczysty jubileusz Szkoła Podstawo-
wa im. Gustawa Morcinka świętowała 
3 czerwca. Wzięli w nim udział, obok 
uczniów i nauczycieli szkoły, również za-
proszeni goście: senator Ewa Gawęda, wła-
dze Gminy Godów na czele z Mariuszem 
Adamczykiem – wójtem gminy i Antonim 
Tomasem – przewodniczącym rady gminy.

wielu gości
Wśród gości był również m.in.Robert 

Wala wiceprzewodniczący rady powiatu 
wodzisławskiego, Jacek Szczotka wice-
kurator z Kuratorium Oświaty w Katowi-
cach. Obecni byli również emerytowani 
nauczyciele krostoszowickiej podstawów-
ki, przyjaciele i sponsorzy szkoły oraz ks. dr 
Wiesław Hudek, Honorowy Obywatel Gmi-
ny Godów, absolwent szkoły, który wygłosił 
homilię podczas uroczystej mszy świętej.

Po mszy, jej uczestnicy przemaszerowali 
do szkoły, gdzie odbyła się oficjalna część 
uroczystości. Senator Ewa Gawęda pogra-
tulowała pracownikom i uczniom szkoły 
pięknego jubileuszu. Zaprosiła ich też na 
wystawę z okazji 100-lecia polskiego sena-
tu, którą można zwiedzać na Zamku Pia-
stowskim w Raciborzu oraz do odwiedzin 
w senacie.

Gratulacje wójta gminy
Serdeczne gratulacje złożył Mariusz 

Adamczyk, wójt Gminy Godów. Podkreślił 
nie tylko edukacyjną, ale równie ważną, 
wychowawczą rolę szkoły.

Szkoła w Krostoszowicach świętowała  
120-lecie istnienia

Wójt Gminy Godów Mariusz Adamczyk, 
podkreślił nie tylko edukacyjną, ale równie 
ważną, wychowawczą rolę szkoły, z której 
krostoszowicka podstawówka wywiązuje się 
bardzo dobrze

– Ta szkoła wychowała grubo ponad 
tysiąc wychowanków. Ci ludzie tworzyli 
i tworzą lokalną społeczność. Oczywiście, 
że w pierwszej kolejności wychowuje ro-
dzic, ale szkoła też wychowuje, kształtuje 
charaktery. Jak powiedział ksiądz Wie-
sław Hudek podczas homilii, z tego zada-
nia szkoła w Krostoszowicach dobrze się 
wywiązuje. I za to dziękuję – powiedział 
Mariusz Adamczyk.

Zdolni uczniowie,  
nauczyciele z pasją

Jubileusz został okraszony przepięknym 
występem, podczas którego uczniowie 
i nauczyciele zaprezentowali swoje liczne 
talenty. Goście mogli również zapoznać się 
z wystawą fotografii, dokumentujących hi-
storię szkoły i tworzących jej społeczność 
wychowanków i nauczycieli.

– Jubileusz był okazją do wspomnień, 
pewnych podsumowań i pokazania, że 
tworzymy wspaniałą społeczność szkolną: 
zdolnych uczniów, nauczycieli z pasją oraz 
oddanych pracowników, a także uroczych 
przedszkolaków. Cieszę się, że udało się 
zorganizować ten jubileusz przy udziale 
wspaniałych gości. Mam nadzieję, że ko-
lejne lata przyniosą same dobre doświad-
czenia w krostoszowickiej edukacji. Z tego 
miejsca dziękuję rodzicom, a zarazem na-
szym sponsorom i przyjaciołom szkoły, pra-
cownikom i młodzieży za zaangażowanie 
i wsparcie tego wydarzenia – podkreśla Ma-
rzena Sitko, dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Krostoszowicach. (a)

Reagując na sugestie miesz-
kańców i odwiedzających 
coraz liczniej naszą Gminę 
turystów, nieopodal Urzędu 
Gminy w Godowie, w pobliżu 
trasy Żelaznego Szlaku Rowe-
rowego, gmina utworzyła do-
datkowe miejsca postojowe.

Nowe miejsca postojowe 
znajdują się przy wjeździe na 
kompleks sportowo-rekreacyj-
ny Olzy Godów, z tyłu urzędu 
gminy. Utworzyliśmy tam 10 
dodatkowych miejsc. Mogą 
na nich parkować nie tylko 
mieszkańcy gminy, ale rów-

nież, a może przede wszystkim 
turyści, którzy przyjeżdżają do 
Godowa, by z tego miejsca roz-
począć wycieczkę po niezwy-
kle popularnym Żelaznym 
Szlaku Rowerowym.

Do tej pory zdarzało się, że 
w słoneczne dni sprzyjające 
turystyce rowerowej, a także 
podczas różnych uroczysto-
ści, trudno było znaleźć miej-
sca parkingowe przy urzędzie 
gminy. Dodatkowe miejsca 
postojowe powinny poprawić 
sytuację.

(a)

Wielkie święto społeczności szkolnej 
rozpoczęło się mszą święta w kościele 
parafialnym w Krostoszowicach

dodatkowe miejsca postojowe przy Urzędzie Gminy 
i Żelaznym Szlaku rowerowym

Dodatkowe miejsca znajdują się nieopodal budynku urzędu gminy
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6 czerwca w Urzędzie Gminy w Godowie 
została podpisana umowa pomiędzy Gmi-
ną Godów a firmą INŻBUD TT Sp. z o.o. 
z Rybnika na „Budowę drogi do terenów 
inwestycyjnych w Gołkowicach”. Wartość 
umowy opiewa na 2 689 520 zł.

Powstanie nowa droga  
do terenów inwestycyjnych

Z ramienia Gminy Godów umowę pod-
pisał wójt gminy Mariusz Adamczyk. In-
żbud TT reprezentował prezes Tomasz 
Trepka. Firma została wybrana w postę-
powaniu przetargowym. Umowa zakłada 
budowę drogi o długości 600 m stanowią-
cej dojazd do terenów zabudowy produk-
cyjno-usługowej. Nowa droga zostanie 
włączona do drogi powiatowej nr 5037S 
ul. 1 Maja w Gołkowicach, tuż przy gra-
nicy z Jastrzębiem-Zdrojem. Wykonawca 
na realizację inwestycji ma 12 miesięcy 
od momentu podpisania umowy.

Dofinansowanie z Polskiego Ładu
W ramach zadania planowana jest budo-

wa drogi o nawierzchni asfaltowej o szero-

W związku z docierającymi do nas sy-
gnałami, z  których wynika, że część 
mieszkańców nadal segreguje biood-
pady w  brązowych workach, przypo-
minamy, że od 1 stycznia tego roku, 
firma komunalna odbiera tego rodzaju 
odpady tylko z pojemników o minimal-
nej pojemności 110 l.

Bioodpady do pojemnika,  
a nie do worka
Zmiana ta weszła w życie 1 stycznia tego roku 
na podstawie uchwały nr XXXIV/215/2021 
Rady Gminy w  Godowie z  23 czerwca 
2021 r., o której już informowaliśmy w paź-
dzierniku ubiegłego roku.
W związku z tym od 1 stycznia br. Gmina Go-
dów zaprzestała dostarczania właścicielom 
zamieszkałych nieruchomości brązowych 
worków na bioodpady. Każdy właściciel nie-
ruchomości był zobowiązany zaopatrzyć się 
we własnym zakresie w pojemnik na biood-
pady. Przestał zarazem obowiązywać limit ilo-
ści odbieranych sprzed posesji bioodpadów, 
który do 31 grudnia 2021 wynosił 4 worki. 
Informujemy, że pojemniki można nabyć 
u  różnych podmiotów gospodarczych, rów-
nież w  firmach komunalnych, które dostar-
czają pojemniki bezpośrednio pod wskazany 
adres.

Załóż własny kompostownik
Zachęcamy też do samodzielnego kompo-
stowania bioodpadów. Osoby posiadające 
kompostowniki i kompostujące samodzielnie 
bioodpady, zwolnione są z  części opłaty za 
odbiór i  zagospodarowanie odpadów. Zwol-
nienie wynosi 1,50 zł od stawki obowiązu-
jącej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od osoby zamieszkującej daną 
nieruchomość. Ponadto na terenie gminy 
realizowana jest akcja „Własny kompost = 
piękny ogród”, w  ramach której, realizująca 
akcję firma Planergia dostarczyła miesz-
kańcom 40 darmowych kompostowników, 
a  kolejnych 40 przekazała w  cenie obniżo-
nej o 50%. Nadal prowadzona jest też akcja 
edukacyjna na temat kompostowania, np. na 
temat tego jak własnoręcznie wykonać kom-
postownik.

(a)

PrzyPoMiNaMy 
– bioodpady segregujemy 
w pojemnikach, bez limitu

Bioodpady odbierane są tylko w pojemnikach

Umowę z prezesem firmy Inżbud TT w imieniu 
gminy podpisał wójt Gminy Godów Mariusz 
Adamczyk

kości 6 m, w końcowym odcinku zwężona 
do 3,5 m (ze względu na istniejące ograni-
czenia terenowe). Zakres obejmuje budowę 
drogi (jezdni, chodnika, pobocza), zjazdów 
indywidualnych, kanalizacji deszczowej, 
profilowanie rowów, przebudowę prze-
pustu, a także budowę sieci oświetlenia 
ulicznego. Aktualnie do terenów inwesty-
cyjnych o powierzchni 10 ha prowadzi dro-
ga gruntowa.

– Nowa droga uzbroi tereny przeznaczo-
ne pod zabudowę produkcyjno-usługową 
o powierzchni 10 ha. Dzięki realizacji in-
westycji zwiększone zostaną szanse na po-
zyskanie inwestorów – podkreśla Mariusz 
Adamczyk, wójt Gminy Godów.

Na budowę drogi Gmina Godów pozy-
skała z Programu Rządowy Fundusz Pol-
ski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 
promesę na kwotę 2 555 044,12 zł. (a)

Miejsca zbiorowego zakwaterowania 
uchodźców doposażono w sprzęty AGD. 
Zostały one zakupione dzięki dotacji, 
o którą Gmina Godów wnioskowała do 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Dotacja 
wyniosła 15 000 zł.

 
Dwa obiekty na potrzeby uchodźców

Dzięki pozyskanej dotacji Gmina Go-
dów zakupiła dwie lodówki, dwa piece 
kuchenne, automat do prania oraz suszar-
kę prania. Sprzęty te zostały rozmiesz-
czone wedle potrzeb w dwóch miejscach 
zbiorowego zakwaterowania uchodźców 
z Ukrainy, tj. w budynku świetlicy wiej-
skiej w Podbuczu oraz w remizie OSP 
Godów. Obiekty te przeznaczyliśmy na 
potrzeby uchodźców, którzy szerokim 
strumieniem napłynęli również na teren 
naszej gminy. Są to osoby znajdujące się 
częstokroć w dramatycznej sytuacji ma-
terialnej. Przybyły do nas bez żadnego, 
większego majątku, a jedynie z tym, co 
w chwili ucieczki udało im się spakować 
do walizek, toreb czy reklamówek. W bu-
dynku świetlicy obecnie zamieszkuje 
dziesięciu uchodźców a w remizie osiem-
naście osób.

reMiza i śWieTLica 
z nowoczesnym sprzętem aGd  

Podziękowanie dla jsw s.a.
 – Dziękuję Jastrzębskiej Spółce Węglo-

wej za wsparcie naszych działań na rzecz 
uchodźców z Ukrainy. W naszych zaso-
bach mieszka obecnie 28 uchodźców. Są to 
w zdecydowanej większości matki z dzieć-
mi, często małymi, kilkuletnimi. Sprzęt, któ-
re zakupiliśmy dzięki udzielonej przez JSW 
dotacji, na pewno poprawił ich sytuację, 
a nam ułatwił niesienie pomocy – podkre-
śla Mariusz Adamczyk, wójt Gminy Godów.

W przyszłości ze sprzętu będą mogli mo-
gli korzystać również strażacy oraz osoby 
użytkujące świetlicę wiejską. (a)

Nowoczesny sprzęt trafił do świetlicy 
w Podbuczu i remizy w Godowie

Umowa na budowę 
nowej drogi 
podpisana
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W piątek, 20 maja 2022 r do 
naszego przedszkola zawitali 
siatkarze oraz osoby związa-
ne z klubem sportowym Ja-
strzębski Węgiel. Kilka dni 
wcześniej (14 maja) drużyna 
ta została Wicemistrzem Pol-
ski. 

Cale spotkanie poprowa-
dził oficer prasowy klubu Pan 
Marcin Fejkiel, który zadał 
przedszkolakom kilka pytań 
dotyczących tej dyscypliny 
sportowej. Pytał dzieci o to, 
jak wygląda piłka do siatków-
ki, kto to jest siatkarz i jakie po-
winien mieć cechy. Następnie 
siatkarze Pan Bartek Cedzyń-
ski oraz Pan Wojtek Szwed 
opowiedzieli o swoim codzien-
nym życiu. Przedszkolacy 
dowiedzieli się, że bycie siat-
karzem nie jest wcale łatwe, że 
wymaga to wielu poświęceń 
i ciężkiej pracy. Po krótkiej 
pogadance na temat zdrowego 

W styczniu br.  Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach ogłosił dwa 
konkursy: „Zielona Pracow-
nia _Projekt” oraz „Zielona 
Pracownia’2022”  skierowa-
ny do szkół podstawowych 
i średnich z województwa ślą-
skiego. 

Na pierwszy konkurs na-
leżało zgłosić projekt (wizu-
alizację) pracowni, którego 
przyszła realizacja znacząco 
wpłynie na podniesienie świa-
domości ekologicznej uczniów 
zwycięskiej szkoły. Nasza szko-
ła podjęła wyzwanie i wzięła 
udział w konkursie. Wniosek 
konkursowy przygotowaliśmy 
we współpracy z panią Ewą 
Cyrulik, pracownicą Referatu 
Funduszy Zewnętrznych i Za-
mówień Publicznych Gminy 
Godów. Merytorycznie wspie-
rała nas Pani Senator Ewa Ga-
węda.

Wizualizację sali ekolo-
giczno-przyrodniczej opraco-
wała dla nas pani Agnieszka 
Marcol z pracowni „Czarna 
i Biała”, matka jednego z na-

szych uczniów. Zaplanowała 
przestrzeń przyjazną, harmo-
nijną, z nowoczesnym desi-
gnem, inspirującą do bliskiego 
kontaktu z naturą. Przygoto-
wany przez panią Marcol pro-
jekt został nagrodzony kwo-
tą 10 000 zł, która stanowi 
wkład własny do wyposażeni 
pracowni. Sukces odnieśliśmy 
również w drugim konkursie 
„Zielona Pracownia’2022”. 
Zgłoszony przez nas wnio-
sek na utworzenie pracowni 
ekologiczno-przyrodniczej 
otrzymał dotację w wysoko-
ści 40 000 zł. W sumie dys-
ponujemy więc kwotą 50 000 
zł na wdrożenie projektu 
pracowni. Jeśli uda nam się 
w pełni zrealizować pomysły 
pani Marcol, pracownia eko-
logiczno-przyrodnicza stanie 
się prawdziwą zieloną wyspą 
w rzeczywistości szkolnej.

Dzięki bogatemu wyposa-
żeniu dydaktycznemu w pra-
cowni realizować będziemy 
mogli ciekawe projekty edu-
kacyjne. Zajęcia ekologiczne 
i przyrodnicze zostaną wzbo-
gacone doświadczeniami, po-

kazami, wystawami, prezen-
tacją własnych opracowań 
wyników badań przeprowa-
dzanych w terenie. Aranża-
cja wnętrza pracowni z pew-
nością stanie się inspiracją 
do debat, dyskusji, wymiany 
poglądów. Jej motywem prze-
wodnim będą buki - drzewa, 
które tworzyły bogaty nie-
gdyś kompleks leśny zwany 
przez mieszkańców naszej 
wsi buczyną. Niestety,  w trak-
cie budowy autostrady las zo-
stał niemal w całości wycięty. 
Jego pozostałości będą obser-
wowane i badane przez na-

szych uczniów podczas zajęć 
lekcyjnych i pozalekcyjnych. 
W zielonej pracowni cyklicz-
nie odbywać się będą spotka-
nia szkolnych propagatorów 
działań na rzecz ochrony 
środowiska: Ekoludków spod 
Buczyny. Plan pracy z zielo-
nymi aktywistami opracowała 
nauczycielka geografii pani 
Ilona  Sładek. Swój program 
zajęć opatrzyła mottem: „Zie-
mia nie należy do człowieka, 
człowiek należy do Ziemi. Co-
kolwiek przydarzy się Ziemi, 
przydarzy się człowiekowi ”.

joanna Bonarek

Projekt zielonej pracowni dla ekoludków  
spod Buczyny nagrodzony!

Sala ekologiczno-przyrodnicza
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żywienia, siatkarze zaprosili 
dzieci do wspólnej rozgrzew-
ki. Pokazali kilka ćwiczeń 
ruchowych, które dzieci z de-
terminacją wykonały. Nie za-
brakło też prezentacji odbić 
piłki sposobem dolnym i gór-
nym, a swoich sił w odbijaniu 
próbowały również dzieci. Na 

koniec pokazaliśmy, jak wiel-
ka moc znajduje się w naszych 
gardłach i rękach – poczuli-
śmy się jak na prawdziwym 
meczu i głośno kibicowali-
śmy! Nasi goście przygotowali 
dla nas firmowe kije bam bam, 
klekotki, klaskacze i szaliki. 
W jednej chwili w przedszko-

lu rozległy się głośne wiwa-
ty: Jas-trzę-bie! Jas-trzę-bie!, 
które słychać było jeszcze 
w korytarzu przedszkola pod-
czas wychodzenia dzieci do 
domu. Oczywiście każda gru-
pa przedszkolna zrobiła sobie 
zdjęcie z naszymi gośćmi, któ-
re wykonał klubowy fotograf. 
Bardzo serdecznie dziękujemy 
siatkarzom Panu Bartkowi Ce-
dzyńskiemu i Wojtkowi Szwe-
dowi za miłe spotkanie, Panu 
Marcinowi Fejkielowi oraz 
Pani Marcie Pawletko za wspa-
niałą organizację i Panu Arka-
diuszowi Kogutowi za piękne 
zdjęcia. Mamy nadzieję, że to 
nie ostatnia wizyta siatkarzy 
Jastrzębskiego Węgla w naszej 
placówce i wkrótce zobaczymy 
się w przedszkolu albo na me-
czu! Do zobaczenia! 

Magda Kiełbasa, 
Karolina Krakowczyk

Jastrzębski Węgiel w „Bajkowym Wzgórzu”! 
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reklama

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

W kwietniu odbył się VII Po-
wiatowy Konkursu Historycz-
nego Pod Patronatem Starosty 
Powiatu Wodzisławskiego Dla 
Uczniów Szkół Podstawowych.

Naszą szkołę reprezentował 
dwóch uczniów klas siódmych – 
Janek i Filip. Laureatem konkur-
su został Filip Przybyła, który 
zajął II miejsce. Obu chłopa-
ków do konkursu przygotowała 
Pani dr Danuta Dąbrowska. Na 
początku maja ogłoszono wyni-
ki III Powiatowego Konkursu 
Artystyczno-Matematycznego 
„MÓJ MATEMATYCZNY LA-
PBOOK”, którego organizato-
rem był Powiatowy Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli 
w Wodzisławiu Śl. W konkursie 
wzięło udział 108 uczestników 
ze szkół podstawowych powiatu 
wodzisławskiego w dwóch kate-
goriach wiekowych. 

Miło nam donieść, że uczeń 
klasy IV b, Damian Witek 
zdobył w kategorii klas 4-6 II 
miejsce. Damian wykonał la-
pbook pod kierunkiem Pani 

Mireli Zgrzędek. Wręczenie 
dyplomów i nagród dla Fili-
pa i Damiana odbędzie się na 
uroczystej gali podsumowu-
jącej konkursy organizowane 
przez PODN w dniu 13 czerw-
ca 2022 r. 

„Spacer po wyobraźni” to 
regionalny konkurs malarski 
pod patronatem Starosty Wo-
dzisławskiego. Organizowa-
ny jest już od kilku lat przez 
Liceum Sztuk Plastycznych 
w Wodzisławiu Śl. Uczniowie 
tworzą pracę na zadany temat. 
Temat tegorocznej edycji kon-
kursu brzmiał: „Wszystko, co 
możesz sobie wyobrazić, jest 
prawdziwe” P. Picasso. W kon-
kursie wzięła udział uczenni-
ca naszej szkoły Emilia Burda, 
która otrzymała wyróżnienie. 
Za sukcesem Emilki stoi jej 
nauczycielka plastyki, Pani 
Ruta Walica. 18 maja w Zespo-
le Szkół nr 1 w Wodzisławiu 
Śląskim odbyła się 13. edycja 
Powiatowego Konkursu Eko-
nomiczno-Matematycznego 

„EKONOMAT”. Bezkonkuren-
cyjny okazał się duet repre-
zentujący naszą szkołę: Anna 
Małysz i Tomasz Tomecki, 
których do konkursu przygoto-
wał pan Krzysztof Szewczyk. 
Ósmoklasiści ze Skrzyszowa 
zwyciężyli ze zdecydowaną 
przewagą nad pozostałymi 12 

duetami. W czasie konkursu 
uczniowie musieli wykazać się 
znajomością pojęć z dziedziny 
ekonomii, umiejętnością obli-
czeń procentowych czy wypisy-
wania faktury VAT. Wszystkim 
naszym uczniom gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów. 

iwona Brudny

Sukcesów nigdy dość

Wszystko, co możesz sobie wyobrazić jest prawdziwe, nagrodzona praca 
Emilii Burdy
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GminA WczoRAJ i Dziś

Konkurs wiedzy pożarniczej w Łaziskach, 15.03.1981 r. Obchody Dnia Strażaka w Łaziskach, 7.05.2022 r.
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Lekcje języka polskiego nie muszą być 
nudne. O tym fakcie niewątpliwe przeko-
nuje pani Agnieszka Leśniak, która prze-
prowadziła w ostatnim czasie bardzo 
ciekawe lekcje,  jednocześnie udowodniła 
że nie ma to jak prawdziwe (nie wirtualne) 
lekcje.  

Jak napisać opowiadanie z dreszczykiem? 
W jaki sposób je przedstawić, aby osiągnąć 
efekt i przestraszyć czytelnika? Tajemnice 
koszmarnych opowieści zgłębiali ucznio-
wie klasy V c. Na pierwszej lekcji powstał 
słownik wyrazów i zwrotów, a w nim mię-
dzy innymi: czas akcji - północ, zmrok, noc, 
wieczór; miejsce akcji: stary dom, cmentarz, 
opuszczony szpital; przydatne przymiotni-
ki: ponury, mroczny, mglisty, przerażony 
itp. W końcu przyszedł czas na pisanie. Byli 
tacy, którzy nie mogli się oderwać od pracy, 
a słowa same układały się w zdania (zain-
teresowani wiedzą, o kim mowa)! W czasie 
prezentacji zadbaliśmy o odpowiednią sce-
nerię, zatrudniliśmy ducha prowadzącego 
lekcję i w skupieniu słuchaliśmy tych ponu-
rych historii. Okazało się, że młodzi auto-
rzy nie mieli litości nad swoimi postaciami. 
Bohaterom włos się jeżył na głowie, ciarki 
przechodziły po plecach, a nogi trzęsły się 
jak galareta. Nic w tym dziwnego, skoro 
słyszeli dziwne odgłosy za ścianą, skrzy-
piącą podłogę czy tajemnicze głosy lub 
kroki. W niektórych historiach krew lała 
się strumieniami i z lekko niepokojących 
opowieści powstawały prawdziwe horrory, 
inne zawierały akcenty humorystyczne, jak 
np. w opowieści o życiu chirurga Karola. 
Czytając swoje prace, autorzy dbali o odpo-
wiednie tempo i modulację głosu, co przy-
ciągało uwagę słuchaczy. Na pewno była 
to lekcja niezwykła, pełna emocji i wrażeń. 
Czy straszna? To już wie tylko klasa V c... 

Omawianie lektur stanowi doskonałą 
okazję do wprowadzania innych metod 
pracy czy środków dydaktycznych. Tym 
razem uczniowie klasy IV a podczas pra-
cy z książką „Charlie i fabryka czekolady” 

„GaNG SadoWNiKóW” zakwalifikował się 
do drugiego etapu konkursu Tradycyjny sad

Warto było wrócić na prawdziwe lekcje…

sięgnęli po klocki Lego. Zadanie polegało 
na wymyśleniu i zbudowaniu nowej hali 
produkcyjnej, miejsca lub atrakcji w fabry-
ce czekolady. Po wykonaniu budowli na-
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Uczniowie 5 c w czasie niezwykłej lekcji języka 
polskiego

leżało zaprezentować swoją pracę i opisać 
stworzone miejsce. Od początku zajęć dało 
się zauważyć ogromne zaangażowanie 
i skupienie nad wykonywanym zadaniem, 
dzięki czemu powstałe miejsca okazały się 
przemyślane i zbudowane z wyjątkową 
dbałością o szczegóły! Uczniowie wyka-
zali się dużą kreatywnością i znajomością 
treści lektury. Powstały m.in. hala samoob-
sługowa do samodzielnej produkcji słody-
czy, symulator lotów, taśma produkcyjna, 
pojazdy firmowe, czekoladowy basen 
z maszynami utrzymującymi odpowied-
nią temperaturę, ZOO zarządzane przez 
Charliego, któremu pieniądze niestety 
przewróciły w głowie, hala z konikami... 
Trudno wymienić wszystkie pomysły i hi-
storie, bo było ich naprawdę wiele. Jestem 
pewna, że pan Willy Wonka byłby dumny 
z naszych czwartoklasistów!

agnieszka Leśniak

Szkoła w Gołkowicach przystąpiła do 
ogólnopolskiego projektu edukacyjnego 
„Tradycyjny sad”, który jest organizowa-
ny przez Fundację Banku Ochrony Śro-
dowiska. Projekt polegał na poznaniu 
sadowniczego dziedzictwa polskich ziemi 
i restytucji starych odmian drzew.

„Gang sadowników”, czyli zespół z na-
szej szkoły, pomyślnie przeszedł do I eta-
pu programu i zakwalifikował się do 
następnego. Dzięki temu szkoła otrzymała 
środki finansowe na założenie minisadu, 
składającego się ze starych odmian wiśni. 
W pierwszym etapie projektu uczniowie 
zdobywali wiedzę na temat starych odmian 
drzew owocowych, wykonywali wiele za-
dań, tak aby jak najlepiej przygotować się 
do stworzenia minisadu w obrębie szkoły. 
Zespół projektowy stworzył prezentację 

informacyjną na temat założeń projektu, 
podejmowanych w trakcie jego realizacji 
działań, z którą zapoznał rodziców uczniów 
podczas zebrania. Zostały również przygo-
towane ulotki i plakaty promujące projekt.

Przed zaangażowanym uczniami kolej-
ny etap projektu pod tytułem: „Zakładamy 
sad”, już niedługo zabierają się do pracy!

Klaudia skrzyszowska
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