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STANISŁAW CUCH

Stanisław Cuch – mieszkaniec Godowa, urodził się 12 stycznia 1927 
w centralnej Polsce. Życiowe losy skierowały go na Śląsk do odby-
cia służby wojskowej. Tu poznał swoją przyszła żonę Wandę. W 1953 
roku założył rodzinę, ma dwóch synów i córkę, doczekał się sześcior-
ga wnuków i sześciorga prawnuków. Całe swoje życie poświęcił pra-
cy i pomaganiu innym.

Stanisław  Cuch

PIOTR CZYŻ
Pan Piotr Czyż – mieszkaniec Gołkowic obchodził w grudniu jubi-

leusz 95 lat urodzin. Jubilat urodził się 24 grudnia 1921 roku w Goł-
kowicach w rodzinie Ludwika Czyża i jego żony Pauliny z domu Mar-
col. Jak na swój wiek cieszy się nadal zdrowiem i poczuciem humoru. 
Wraz ze śp. żoną Łucją wychował dwie córki i jednego syna. Docze-
kał się czworga wnuków, trójki wnucząt i jednego prawnuka. Z nie-
cierpliwością czeka na dalsze powiększenie rodziny. W przeddzień ju-
bileuszu szanownego pana Piotra odwiedziła delegacja z UG Godów 
na czele z wójtem Mariuszem Adamczykiem oraz Antonim Tomasem 
i Marią Serwotką, co dostarczyło Jubilatowi powodów do niezmierne-
go zadowolenia i wzruszeń.

Piotr Czyż

ANNA KUŚ
Anna Kuś, z domu Kopiec urodziła się 12 grudnia 1921 roku w Kro-

stoszowicach jako najmłodsza z dzieci Franciszki i Ludwika Kopców. 
17 czerwca 1946 wyszła za mąż za Henryka Kuś z Gołkowic. Urodziła 
córkę, która po urodzeniu zmarła i trzech synów żyjących do dziś. Pra-
cowała w gospodarstwie i zajmowała się domem. Chętnie udzielała 

NESTORZY NASZEJ GMINY

Fo
t. 

U
G

 G
od

ów

się społecznie na rzecz Komitetu Rodzicielskiego w Szkole Podstawo-
wej w Krostoszowicach. Mimo 95 lat dobrze pamięta dzieje wsi i histo-
rie ludzi. Doczekała dziewięciorga wnuków i siedmiorga prawnuków. 
Lubi dużo czytać, szczególnie żywoty świętych. Mieszka we własnym 
rodzinnym domu pod opieką najmłodszego syna z rodziną w otocze-
niu troskliwych i życzliwych jej osób.

Anna Kuś

DANIELA SKRZYSZOWSKA
6 stycznia 2017 jubileusz 90 urodzin obchodziła pani Daniela 

Skrzyszowska – mieszkanka Łazisk.
Jej mężem został leśniczy Alojzy. W listopadzie 2016 r. świętowa-

li jubileusz 60-lecia związku małżeńskiego. Mają dwie córki, Jagodę 
i Grażynę, a także sześcioro wnucząt i dziewięcioro prawnucząt. Two-
rzą zwartą, kochającą się i opiekuńczą rodzinę.

Daniela Skrzyszowska

EDWARD UNDAS
Edward Undas, mieszkaniec Skrbeńska obchodził w grudniu jubi-

leusz 90 lat urodzin.
Pan Edward jest mieszkańcem Skrbeńska od urodzenia, czyli od 27 

grudnia 1926 r. Tu dorastał i skończył szkołę. W 14 roku życia podjął 
pierwszą pracę w Tifbau Szachcie w Karwinie. W 1942 roku rozpoczął 
naukę fachu stolarskiego u majstra Kubeczka. W 1943 r. został powo-
łany do Wermachtu wraz z ojcem, który zginął na froncie wschodnim 
w Serbii. Pan Edward miał więcej szczęścia i wrócił w listopadzie 1945 
r. do domu. Będąc w wojsku, poznał Niemcy, Francję, Danię i Norwe-
gię w pobliżu Kręgu Polarnego i miasta Narwik. Szczęśliwy powrót do 
domu był czymś nadzwyczajnym, ale te pierwsze lata w domu były 
bardzo ciężkie. Nie było pracy, nie było chleba. Pomogli Czesi, którzy 
dali pracę i można było jakoś przeżyć. W 1952 roku pan Edward ożenił 
się z Anną z domu Turoń, także ze Skrbeńska. W małżeństwie przeży-
li 63 lata. Doczekali się dwóch córek i trzech synów, 12 wnuków oraz 
trojga prawnuków. 1 kwietnia 2016 r. zmarła pani Anna. Obecnie pa-
nem Edwardem opiekują się córki.
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DŁUGOWIECZNI JUBILACI Z TERENU GMINY GODÓW 
W ROkU 2016

101 lat
Charlota KRUPA Łaziska ur. 02.07. zg. 14.09.
Franciszka KARWOT Skrzyszów

96 lat
Anna CICHY Gołkowice
Anna KLOC Skrzyszów ur. 04.03. zg. 01.06.
Marta SOSNA Łaziska
Anna POPIOŁEK Godów

95 lat
Klara SURMA Godów
Anna KUŚ Krostoszowice
Piotr CZYŻ Gołkowice

94 lata
Gertruda CZYŻ Łaziska
Maria MARCOL Skrzyszów
Zofia TATARCZYK Skrzyszów
Aurelia SONTOWSKA Skrzyszów
Wiktoria SKATUŁA Podbucze ur. 23.12 zg. 29.12.

93 lata
Henryk KOPIEC Podbucze
Jadwiga GRZEGOSZCZYK Skrzyszów
Józef GOIK Skrzyszów
Maria FILAK  Krostoszowice
Antonia OŚLIZŁO Skrzyszów
Paulina SITEK-KOZIEŁ Skrzyszów
Aniela WALA Skrzyszów

sołectwo liczba ludności kobiety mężczyźni urodzenia zgony

31.12.1015 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016

GODÓW 1919 1894 982 974 937 923 16 14 15 19

GOŁKOWICE 3884 3904 1960 1981 1924 1923 35 37 32 39

KROSTOSZOWICE 1027 1043 513 520 514 523 10 20 13 9

ŁAZISKA 1735 1730 930 932 805 798 21 23 18 20

PODBUCZE 205 208 100 103 105 105 3 4 1 3

SKRBEŃSKO 949 974 491 504 458 470 12 12 11 12

SKRZYSZÓW 3666 3676 1861 1861 1805 1875 30 35 32 29

RAZEM 13385 13429 6837 6872 6548 6557 127 145 122 129

DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE MIESZkAŃCÓW GMINY GODÓW 
WG STANU NA 31 GRUDNIA 2016 ROkU

Liczba aktów małżeństwa sporządzonych w Usc Godów: 72
w tym: wyznaniowe  64

cywilne  6
transkrypcja (akt zagraniczny wpisany do polskich ksiąg)  2

Liczba aktów zGonów sporządzonych w Usc Godów: 65
w tym: transkrypcja (akt zagraniczny wpisany do polskich ksiąg) 1

Liczba aktów Urodzenia sporządzonych w Usc Godów: 6
w tym: transkrypcja (akt zagraniczny wpisany do polskich ksiąg) 5

Maria Serwotka
USC Godów

92 lata
Anna TOLARZ Skrzyszów
Olga MENDREK Krostoszowice
Albertyna MIKUŁKA Skrzyszów
Maria CICHY Skrbeńsko
Małgorzata WODECKA Łaziska
Adela BALCAR Godów
Wiktoria KASZAK Gołkowice
Selma BOHM Krostoszowice

91 lat
Gertruda WOŹNIAK Skrzyszów
Maria TKOCZ Skrzyszów
Elżbieta BOREK Godów
Maria SZYMICZEK Skrzyszów
Aniela MOCZAŁA Łaziska
Klara GRZONKA Skrzyszów

90 lat
Dorota CZAJA Skrzyszów
Genowefa PAJĄK Krostoszowice
Klara SZELIGA Skrzyszów
Ernest BEBEK Skrbeńsko
Wanda POTYSZ Godów ur. 20.04 zg. 20.04
Gertruda BŁATOŃ Gołkowice
Józef SZCZEPONEK Łaziska ur. 09.06. zg. 14.06.
Bronisława SZCZOTOK Godów
Edward UNDAS Skrbeńsko

STANISŁAW CUCH

Stanisław Cuch – mieszkaniec Godowa, urodził się 12 stycznia 1927 
w centralnej Polsce. Życiowe losy skierowały go na Śląsk do odby-
cia służby wojskowej. Tu poznał swoją przyszła żonę Wandę. W 1953 
roku założył rodzinę, ma dwóch synów i córkę, doczekał się sześcior-
ga wnuków i sześciorga prawnuków. Całe swoje życie poświęcił pra-
cy i pomaganiu innym.

Stanisław  Cuch

PIOTR CZYŻ
Pan Piotr Czyż – mieszkaniec Gołkowic obchodził w grudniu jubi-

leusz 95 lat urodzin. Jubilat urodził się 24 grudnia 1921 roku w Goł-
kowicach w rodzinie Ludwika Czyża i jego żony Pauliny z domu Mar-
col. Jak na swój wiek cieszy się nadal zdrowiem i poczuciem humoru. 
Wraz ze śp. żoną Łucją wychował dwie córki i jednego syna. Docze-
kał się czworga wnuków, trójki wnucząt i jednego prawnuka. Z nie-
cierpliwością czeka na dalsze powiększenie rodziny. W przeddzień ju-
bileuszu szanownego pana Piotra odwiedziła delegacja z UG Godów 
na czele z wójtem Mariuszem Adamczykiem oraz Antonim Tomasem 
i Marią Serwotką, co dostarczyło Jubilatowi powodów do niezmierne-
go zadowolenia i wzruszeń.

Piotr Czyż

ANNA KUŚ
Anna Kuś, z domu Kopiec urodziła się 12 grudnia 1921 roku w Kro-

stoszowicach jako najmłodsza z dzieci Franciszki i Ludwika Kopców. 
17 czerwca 1946 wyszła za mąż za Henryka Kuś z Gołkowic. Urodziła 
córkę, która po urodzeniu zmarła i trzech synów żyjących do dziś. Pra-
cowała w gospodarstwie i zajmowała się domem. Chętnie udzielała 
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się społecznie na rzecz Komitetu Rodzicielskiego w Szkole Podstawo-
wej w Krostoszowicach. Mimo 95 lat dobrze pamięta dzieje wsi i histo-
rie ludzi. Doczekała dziewięciorga wnuków i siedmiorga prawnuków. 
Lubi dużo czytać, szczególnie żywoty świętych. Mieszka we własnym 
rodzinnym domu pod opieką najmłodszego syna z rodziną w otocze-
niu troskliwych i życzliwych jej osób.

Anna Kuś

DANIELA SKRZYSZOWSKA
6 stycznia 2017 jubileusz 90 urodzin obchodziła pani Daniela 

Skrzyszowska – mieszkanka Łazisk.
Jej mężem został leśniczy Alojzy. W listopadzie 2016 r. świętowa-

li jubileusz 60-lecia związku małżeńskiego. Mają dwie córki, Jagodę 
i Grażynę, a także sześcioro wnucząt i dziewięcioro prawnucząt. Two-
rzą zwartą, kochającą się i opiekuńczą rodzinę.

Daniela Skrzyszowska

EDWARD UNDAS
Edward Undas, mieszkaniec Skrbeńska obchodził w grudniu jubi-

leusz 90 lat urodzin.
Pan Edward jest mieszkańcem Skrbeńska od urodzenia, czyli od 27 

grudnia 1926 r. Tu dorastał i skończył szkołę. W 14 roku życia podjął 
pierwszą pracę w Tifbau Szachcie w Karwinie. W 1942 roku rozpoczął 
naukę fachu stolarskiego u majstra Kubeczka. W 1943 r. został powo-
łany do Wermachtu wraz z ojcem, który zginął na froncie wschodnim 
w Serbii. Pan Edward miał więcej szczęścia i wrócił w listopadzie 1945 
r. do domu. Będąc w wojsku, poznał Niemcy, Francję, Danię i Norwe-
gię w pobliżu Kręgu Polarnego i miasta Narwik. Szczęśliwy powrót do 
domu był czymś nadzwyczajnym, ale te pierwsze lata w domu były 
bardzo ciężkie. Nie było pracy, nie było chleba. Pomogli Czesi, którzy 
dali pracę i można było jakoś przeżyć. W 1952 roku pan Edward ożenił 
się z Anną z domu Turoń, także ze Skrbeńska. W małżeństwie przeży-
li 63 lata. Doczekali się dwóch córek i trzech synów, 12 wnuków oraz 
trojga prawnuków. 1 kwietnia 2016 r. zmarła pani Anna. Obecnie pa-
nem Edwardem opiekują się córki.
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NOWELIZACJA USTAWY 
O OCHRONIE PRZYRODY

W dniu 1.01.2017 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej usta-
wy o ochronie przyrody (Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie 
ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach została opublikowa-
na w DZ.U.2016 poz. 2249) w zakresie m.in. procedury uzyskania zgo-
dy na usunięcie drzewa lub krzewu.

Zgodnie z nowymi przepisami osoby fizyczne, a więc właścicie-
le posesji, na których nie jest prowadzona działalność gospodarcza, 
mogą odtąd wycinać na niej drzewa bez uzyskiwania pozwolenia 
w Urzędzie Gminy.

Bez składania wniosku do urzędu, można też będzie wycinać drze-
wa lub krzewy w celu przywrócenia gruntów nieużytkowych do użyt-
kowania rolniczego.

W dalszym ciągu trzeba będzie uzyskać pozwolenie na wycinkę, je-
śli usunięcie drzewa jest związane z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, z obowiązku nie są też zwolnieni rolnicy. 

Zmiana prawa ma na celu przede wszystkim ułatwienie życia wła-
ścicielom prywatnych działek, którzy chcą usunąć drzewo, które za-
graża bezpieczeństwu, jest stare i szpeci wyglądem itp. Dzięki zmianie 
przepisów także osoby, które kupiły zadrzewioną działkę budowlaną, 
będą mogły bez czekania na pozwolenie wyciąć drzewa, które prze-
szkadzają w budowie.

Anna Brzemia
Inspektor ds. ochrony środowiska

Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej

NOWA STREfA SkRZYSZOWIE
Na podstawie wydanego w grudniu rozporządzenia zmieniającego 

granice Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, powstanie nowa 
Strefa w Skrzyszowie. To efekt wieloletnich starań i ogromny prestiż 
dla gminy Godów. Włączenie kolejnych terenów w Skrzyszowie do ob-
szaru Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej pozwoli na zakwa-
lifikowanie tych gruntów do katalogu najbardziej atrakcyjnych ofert 
w regionie. Inwestorzy będą mogli skorzystać z bardzo korzystnych 
ulg, gmina zaś uzyska silne wsparcie w procesie promocji gruntów 
oraz profesjonalnej obsłudze inwestorów. 

Na stronie ksse.com.pl można znaleźć szczegółowe zasady inwe-
stowania na terenach specjalnej strefy ekonomicznej. Najważniejsze 
z nich prezentujemy poniżej. 

Wysokość ulg podatkoWych 
dla inWestoróW na obszarze ksse: 

•	 zwolnienie podatkowe naliczane W OPARCIU O KOSZTY 
INWESTYCYJNE nawet 45 % poniesionych kosztów inwestycyjnych;

•	 zwolnienie podatkowe naliczane W OPARCIU O KREACJĘ 
NOWYCH MIEJSC PRACY – łączna kwota ulgi podatkowej może 
wynieść nawet 45 % dwuletnich kosztów zatrudnienia na nowo 
stworzonych miejscach pracy w strefie.

Za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty 
inwestycji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz 
o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odręb-
nych przepisów, poniesione na terenie strefy w trakcie obowiązywa-
nia zezwolenia, będące: ceną nabycia gruntów lub prawa ich użytko-
wania wieczystego, ceną nabycia albo kosztem wytworzenia we wła-
snym zakresie środków trwałych, pod warunkiem zaliczenia ich, zgod-
nie z odrębnymi przepisami, do składników majątku podatnika, kosz-
tem rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych, ceną 
nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem 
technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub 
nieopatentowanej wiedzy technicznej, kosztem związanym z najmem 
lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli – pod warunkiem że 
okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat, a w przypadku ma-
łych i średnich przedsiębiorców – co najmniej 3 lata, licząc od przewi-
dywanego terminu zakończenia nowej inwestycji; ceną nabycia akty-
wów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierża-
wą, w przypadku gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finan-
sowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem 
upływu okresu najmu lub dzierżawy.

Firma prowadzi działalność na terenie Katowickiej Specjalnej Stre-
fie Ekonomicznej na podstawie otrzymanego zezwolenia. Zezwole-
nie na działalność na terenie KSSE zawiera dwa warunki, jakie inwe-
stor musi spełnić:

1) utworzenie określonej ilości nowych miejsc pracy na terenie strefy 
do określonego dnia;

2) poniesienie określonej kwoty nakładów inwestycyjnych na terenie 
strefy do określonego dnia.

Datę realizacji tych dwóch warunków wyznacza inwestor.

Szczegóły nowej oferty w Skrzyszowie dostępne są już na stronie 
ksse.com.pl, osobą pierwszego kontaktu w tym zakresie jest Piotr Si-
kora, tel.: +48 32 435 16 13, e-mail: zory@ksse.com.pl.

ZAPRASZAMY 
DO BIBLIOTEKI

16.02.2017 godz. 18.00 – wykład Tragedia Górnośląska na ziemi
rybnickiej – dr Mateusz Sobeczko

fEERIA NIEZWYkŁYCH BARW 
I kOLORÓW, CZYLI WERNISAż 

PRAC ZIELONOGÓRSkIEJ ARTYSTkI 
W GOŁkOWICkIM OśRODkU 

kULTURY
Sztuka jest dla mnie bardzo ważna. Jest mi potrzebna 

jak powietrze, by trwać, być, żyć, dzielić się nią z innymi 
i czerpać z niej ogromną radość.

Sylwia Gromacka-Staśko to mieszkanka niewielkiej miejscowości 
Droszków (okolice Zielonej Góry). Prowadzi tam małą pracownię pla-
styczno-dekoracyjną. Tworzy obrazy bardzo kolorowe, bajkowe, prze-
rysowane i pełne magii. Tworzy sztukę prosto z serca, z bardzo prostej 
kreski wypełnionej kolorami tęczy. Trochę dziecinną i szczerą – tzw. 
sztukę naiwną. Maluje od zawsze, codziennie, od rana do wieczora, 
a pasję zmieniła w pracę. Bo kocha to, co robi! Jej prace można spo-
tkać w wielu miejscach zarówno instytucjach jak i w prywatnych ko-
lekcjach w różnych miejscach: Duszniki Zdrój, Kraków, Kazimierz Dol-
ny i Katowice. Artystka należy także do legendarnej grupy Janowskiej, 
stworzonej przez malarzy. 

Niezwykle kolorowa i energiczna malarka, przywiozła do Gołko-
wic prawie 30 wyjątkowych prac. Jej magiczny świat zebrał tłumy. 
Wśród niezwykłych postaci, które nas odwiedziły w piątkowe popo-
łudnie, znalazł się Stanisław Gerard Trefoń – rudzki kolekcjoner twór-
czości amatorskiej, który w domu prowadzi galerię „Barwy Śląska”, li-
czącą ok 3 tysięcy dzieł. Domowa galeria ma swoją siedzibę w Rudzie 
Śląskiej-Halembie przy ul. Młyńskiej 16. Kolejnym, absolutnie niezwy-
kłym gościem był PAN MIŚ, który odwiedził nas ze swoim opiekunem 
Bruno. Poznajcie I Polski Klub Miłośników Misiów i Niedźwiedzi i histo-
rię niezwykłych misiów.

Galerię w Ośrodku Kultury w Gołkowicach można zobaczyć do 15 
lutego 2017 r., w godzinach pracy ośrodka.

Judyta Marcol
GCKSiT w Godowie
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SZLACHETNA PACZkA
Szlachetna Paczka, to ogólnopolski projekt realizowany już od 2001 

roku przez Stowarzyszenie Wiosna. W Wodzisławiu rejon działa już po 
raz szósty. Ideą Szlachetnej Paczki jest mądra pomoc, czyli zaspokoje-
nie konkretnych potrzeb ludzi najbardziej ubogich i potrzebujących. 
Wolontariusze odwiedzają rodziny dotknięte biedą, poznają ich histo-
rie oraz potrzeby. Ich zadaniem jest dowiedzieć się, czego faktycznie 
danej rodzinie brakuje. Sporządzają następnie opis, na podstawie któ-
rego prywatni darczyńcy spośród bazy rodzin wybierają rodzinę, któ-
rej chcą pomóc i odpowiadają na konkretne jej potrzeby.

W tej edycji w rejonie Wodzisławskim w Szlachetną Paczkę zaan-
gażowało się 39 wolontariuszy, a pomoc otrzymało 76 rodzin. Gmi-
na Godów również włącza się do tego projektu na wiele różnych spo-
sobów. Dziewięcioro wolontariuszy pochodzi z wsi naszej gminy: Ma-
ciej Adamski, Katarzyna Gojowy, Katarzyna Grabiec, Sabina Łokaj, 
Anna Oślizło, Patrycja Sauer, Monika Sobik, Piotr Szczypka oraz Michał 
Szwarc. Także wielu darczyńców, przygotowujących wspaniałe pacz-
ki mieszka wśród nas. A spośród obdarowanych rodzin 11 jest z na-
szej gminy.

Szlachetna Paczka nie mogłaby działać, gdyby nie wolontariusze 
i darczyńcy. To coś pięknego, że jest wśród nas tylu dobrych ludzi, któ-
rzy chcą pomagać, którzy poświęcają swój czas dla drugiego człowie-
ka! Zapraszam do włączenia się do projektu w następnej edycji.

Emilia Szczypka
Lider Rejonu Szlachetna Paczka Wodzisław Śląski Zachód
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Wolontariusze Rejonu Wodzisław Ślaski

Od ZAWSZE MARZyłAM O TyM, ABy POPłyWAć Z dELfInAMI. 
TO MARZEnIE SPEłnIłAM

Takimi słowami absolwentka Szkoły Podstawowej w Łaziskach 
– Sylwia Braunisz rozpoczęła swoje spotkanie z uczniami w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Łaziskach. W Polsce śnieg, mróz i zimno, 
a my na godzinę przenieśliśmy się w świat delfinów, który dla opowia-
dającej jest codzienną pracą, ale przede wszystkim ogromną przyjem-
nością oraz spełnieniem dziecięcych marzeń.

Nie ulega wątpliwości, że delfiny są jednymi z najpiękniejszych i naj-
bardziej inteligentnych gatunków na naszej planecie. Ich przyjacielska 
natura, skłonność do zabawy oraz niezwykła inteligencja sprawiają, że 
większość ludzi na świecie uwielbia je. Co więcej, wydaje się, że delfi-
ny to cudowne ssaki. Dzięki swojej niebywałej inteligencji i radosne-
mu sposobowi życia są jednymi z najbardziej fascynujących okazów 
wodnej fauny na Ziemi. Słuchając opowieści Pani Sylwii oraz oglądając 
pokaz slajdów oraz filmy, przekonaliśmy się, że marzenia się spełniają. 
Trzeba jednak być odważnym, nie bać wyzwań w życiu, ale też pozna-
wać innych ludzi, kraje, a co się z tym wiąże inne języki. 
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TROCHę LATA W śRODkU ZIMY W ZESPOLE SZkOLNO-PRZEDSZkOLNYM 
W ŁAZISkACH

ROk U JUDOkÓW Z POLONII ŁAZISkA 

W 2016 roku w Sekcji pod kierunkiem trenera Sebastiana Gembal-
czykatrenowało43 zawodników, w tym pięcioro w wieku ponad 18 
lat. Zawodnicy wzięli udział w11 zawodach i zdobyli 36 medali w tym 
6 złotych, 18 srebrnych i 12 brązowych. Niewątpliwie największe suk-
cesy sekcji to zdobycie przez trenera Sebastiana Gembalczyka III miej-
sca na Międzynarodowych Mistrzostwach Otwartych Mistrzostwach 
Polski Judo Masters w Płocku i II miejsca w Otwartych Mistrzostwach 
Polski Judo Masters w Sobótce. Wielkim sukcesem są też wyniki Karo-
liny Sitek, która zdobyła III miejsce na Mistrzostwach Polski Seniorów 
i Juniorów w Ju-Jitsu Katowicach oraz II miejsce Szymona Siedlaczka 
na Pucharze Polski Juniorów w Ju-Jitsu w Krakowie 

Zawodnicy sekcji dniach 20 – 24.08.2016 r. wzięli udział w obozie 
sportowym. Brali udział w zajęciach na macie, biegach górskich i mar-
szu do Doliny Kościeliskiej. Ponadto dzieci skorzystały z wodnych 
przyjemności kompleksie Terma Bania w Białce Tatrzańskiej. 
Celem w roku 2017 jest udział ,mamy nadzieję że z sukcesami, w zawo-
dach rangi Mistrzostw Polski młodzików i juniorów. 

Pragniemy podziękować Pani Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedsz-
kolnego w Łaziskach Gabrieli Kłosek oraz pracownicom obsługi za 
udostępnianie pomieszczeń i pomoc przy utrzymaniu salki we właści-
wym stanie. Dziękujemy również zarządowi LKS Polonia Łaziska, stra-
żakom z OSP, członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich, Radzie Sołeckiej 
oraz właścicielom firm Klimex i Octan Service – panom Zbigniewo-
wi Klimkowi i Andrzejowi Surmie. Ogromne podziękowania również 
dla rodziców zawodników i zawodniczek za wsparcie i zaszczepianie 
w dzieciach ducha sportowej, szlachetnej rywalizacji.

Zapraszamy na treningi w wtorki i w piątki na 17:15 do Szkoły w Ła-
ziskach oraz na Facebooka https://www.facebook.com/polonialazi-
skajudo/?ref=bookmarks

Na koniec wiadomość z ostatniej chwili :
28 stycznia 2017 na Mistrzostwach Polski Juniorów i Młodzieżow-

ców w Ju-Jitsu w Mysłowicach II miejsce zajęła Karolina Sitek! Gratu-
lujemy!

Michał Kuczak

Dziękujemy Pani Sylwii, że odwiedziła „stare pielesze” i nie zapo-
mniała o szkole, w której rozpoczęła swoją edukację. Teraz mogła opo-
wiedzieć o tym, co kocha, a może w niejednym z uczniów rozbudziła 
jakąś pasję. Przede wszystkim udowodniła, że warto marzyć , bo ma-
rzenia się spełniają.

Jolanta Janetta

Fo
t. 

S.
 G

em
ba

lc
zy

k



z życia gminy6

Uczniowie krostoszowickiej szkoły zdobywają wiedzę zgodnie z zało-
żeniami podstawy programowej, jednak poznawanie świata i zaspokaja-
nie ciekawości uczniów odbywa się także, poprzez uczestnictwo w wie-
lu interesujących i inspirujących, nietuzinkowych akcjach i zajęciach. 
Podczas pierwszego semestru nauki uczniowie realizowali wiele cieka-
wych projektów edukacyjnych, dających możliwość lepszego poznania 
otaczającego świata i funkcjonowania w rzeczywistości społecznej. 

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom współczesnego społeczeń-
stwa, nasza szkoła jako jedyna w okolicy weszła we współpracę z Za-
kładem Ubezpieczeń Społecznych w Wodzisławiu Śląskim. Współpra-
ca ta zaowocowała zaproszeniem do ZUS na bardzo ciekawe i poucza-
jące zajęcia edukacyjne. Co nasi uczniowie tam robili? Otóż bardzo 
wiele ciekawych, dla małych przyszłych petentów, rzeczy. Dzieci spo-
tkały się z panią Beatą Kopczyńską – rzeczniczką ZUS w Rybniku oraz 
z kierownikiem Inspektoratu w Wodzisławiu – panem Adamem Mar-
kiem. Następnie zostały zaproszone na bardzo ciekawą i pouczającą 
wyprawę po tajnych zakamarkach ZUS. Nasi uczniowie mogli zwiedzić 
salę obsługi klienta – gdzie przypatrywali się codziennej pracy urzęd-
ników, zapoznani zostali ze sposobem działania maszyn usprawnia-
jących pracę urzędników i wykorzystywanych w ich codziennej pra-
cy. Każdy mały petent został zarejestrowany, otrzymał swój numerek 
i mógł sam zostać obsłużony przez urzędniczki. Była to bardzo cieka-
wa i pouczająca lekcja na przyszłość. Swoje emocje i spostrzeżenia po 
wycieczce dzieci mogły przelać na papier w wielkiej sali konferencyj-
nej, która na potrzeby naszej wizyty zamieniła się w salę do zajęć pla-
stycznych. Nasze prace pozostawiliśmy na pamiątkę, a uczniowie tak-
że zostali obdarowani pamiątkowymi kolorowankami i zakładkami. 
Wyprawa do ZUS, to tylko jedno z kilku działań mających na celu wpro-
wadzenie najmłodszych w świat instytucji społecznych. 

Kolejnym krokiem była realizacja projektu - akcji edukacyjnej NFZ 
„Prawa Pacjenta Dziecka w szkole” , która została objęta Patronatem 
Honorowym Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej. W ra-
mach tych zajęć uczniowie klas młodszych spotkali się z lekarzem – 
panią Agnieszką Dubel, która w bardzo obrazowy i ciekawy sposób 
– poprzez zabawę, przybliżyła uczniom problematykę dbania o dobrą 
kondycję fizyczną i psychiczną, a także przedstawiła kilka prostych re-
cept na zachowanie zdrowia i odporności organizmu. Uczniowie mo-
gli także poznać specyfikę pracy lekarza oraz podstawowe prawa każ-
dego małego pacjenta. 

Innym ciekawym pomysłem na nietuzinkowe zajęcia edukacyjne 
były warsztaty kulinarne, w których najmłodsi uczniowie mogli uczest-

NASI MALI SPOŁECZNICY – ECHO ZE SZkOŁY PODSTAWOWEJ 
Z kROSTOSZOWIC 

niczyć dzięki uprzejmości państwa Krzysztofa i Aleksandry Zielonków, 
którzy jako rodzice i nauczyciele zainicjowali współpracę naszej szko-
ły z Zespołem Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. i zorganizowali 
kulinarne spotkanie „małych kucharzy” z nieco starszymi i bardziej do-
świadczonymi kulinarnie uczniami wodzisławskiej placówki. Wszyscy 
pod opieką starszych kolegów pracowali wytrwale. Nagrodą za wysiłek 
był słodki poczęstunek. Na zakończenie zajęć każdy uczestnik otrzymał 
certyfikat poświadczający udział w warsztatach kulinarnych pt. „Bożo-
narodzeniowe ciasteczka”. Dzieci pełne wrażeń wróciły z pudłami zro-
bionych własnoręcznie ciasteczek, które zostały sprzedane na kierma-
szu świątecznym. Wiosną planowane są kolejne części warsztatów kuli-
narnych, a za dotychczasową współpracę serdecznie dziękujemy. 

W ramach nowatorskich i innowacyjnych pomysłów na zajęcia edu-
kacyjne planowana jest wyprawa na pocztę, gdzie uczniowie pozna-
ją drogę listu od nadawcy do adresata oraz poznanie poszczególnych 
środków komunikacji publicznej takich jak pociąg i autobus miejski. 

Funkcjonowanie w społeczeństwie, to nie tylko poruszanie się 
w placówkach użyteczności publicznej ale także poznawanie i tworze-
nie kultury oraz działanie na rzecz społeczności lokalnej. Uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Krostoszowicach wzięli udział w wielu akcjach 
charytatywnych i zbiórkach dobroczynnych, a w okresie świątecznym 
sami, pod kierunkiem swoich nauczycieli i opiekunów przygotowali 
przedstawienie jasełkowe dla całej społeczności lokalnej. Przedszko-
laki i najmłodsi uczniowie włożyli wiele przygotowań i pracy, aby ich 
rodzice i dziadkowie oraz cała społeczność lokalna mogli uczestniczyć 
w niezwykłym widowisku jasełkowym. Baśniowe jasełka odegrane zo-
stały przez uczniów klasy II pod kierunkiem katechety, pana Dariusza 
Wierzgonia, a uświetnione przez tańce uczniów klasy I i przedszkola-
ków. W jasełkach drugoklasiści wcielili się w postacie nie tylko biblijne, 
do stajenki bowiem przychodziły pokłonić się Jezusowi, Maryi i Józe-
fowi nie tylko aniołki i pasterze, ale także postacie z dziecięcych bajek.

Mamy nadzieję, ze wszystkie te działanie rozbudzające świado-
mość społeczną uczniów zaowocują w przyszłości większym zaanga-
żowaniem w życie społeczności lokalnej i lepszym funkcjonowaniem 
w rzeczywistości społecznej.

dominika Sikora
Celina Grieger-Brodowska 

SPOTkANIE Z PISARZEM
W piątek16 grudnia 2016 r. odbyło się w naszej szkole niecodzien-

ne spotkanie. W celu propagowania czytelnictwa wśród dzieci zapro-
siliśmy pana Waldemara Cichonia – autora książek dla dzieci i doro-
słych. Pan Waldemar odwiedził naszą szkołę, aby zapoznać nas ze swo-
imi książkami i zachęcić dzieci do czytania. W ciekawy sposób opo-
wiedział nam o początkach swojego pisarstwa i zapoznał z kotem Cu-
kierkiem – głównym bohaterem książek. Przeczytał również fragment 
jednej z książek – oczywiście o kocie Cukierku. Była też okazja do za-
dawania pytań, na które pan Cichoń cierpliwie odpowiadał. Spotkanie 
z prawdziwym pisarzem miało miejsce w naszej szkole po raz pierw-
szy i wywarło na dzieciach duże wrażenie. Niech jego efektem będzie 
wzrastająca liczba przeczytanych przez dzieci książek.

Po zakończonym spotkaniu wszyscy chętni mieli okazję zakupić 
książki autorstwa naszego gościa, które własnoręcznie dedykował 
i podpisywał. Chętnych do zakupu było całkiem sporo.

Mamy nadzieję, że jeszcze więcej chętnych będzie do czytania ksią-
żek o Cukierku, które już znajdują się w bibliotece szkolnej.

Magdalena dziaćko
S.P. Krostoszowice

MOJA BABCIA I MÓJ DZIADEk, 
TO WSPANIALI SĄ DZIADkOWIE…
Mimo, iż styczeń to zimowy miesiąc, pełny chłodnych chwil, to są 

takie dwa dni w roku, kiedy każdemu robi się cieplej w sercu, bo prze-
cież wtedy wypada święto naszych kochanych BABĆ I DZIADKÓW. Każ-
dy z nas był kiedyś dzieckiem i pamięta jak ważną rolę w życiu odgry-
wają dziadkowie. Obchodzony 21 stycznia DZIEŃ BABCI i dzień później 
DZIEŃ DZIADKA to symboliczne święto w naszym kalendarzu.

O swoich dziadkach pamiętali uczniowie klas drugich naszej szkoły, 
którzy wraz z wychowawcami zaprosili swoje babcie oraz dziadków na 
uroczystość z okazji Ich święta. Seniorów powitała wicedyrektor Edyta 
Bebek, składając najserdeczniejsze życzenia długich lat życia spędzo-
nych w zdrowiu, radości i miłości. Dzieci z wielkim zaangażowaniem 
prezentowały wiersze, tańce i piosenki. Zaproszeni goście z zapartym 
tchem i wielkim wzruszeniem śledzili popisy swoich wnucząt. Nie za-
brakło też własnoręcznie wykonanych laurek i upominków, które dzie-
ci wręczyły ukochanym dziadkom. Uroczystość zwieńczył słodki po-
częstunek, przygotowany przez rodziców, podczas którego nie brako-
wało okazji do rozmów i wspomnień. Był to niezwykły dzień, w którym 
gościło wiele uśmiechów, wzruszeń i radości…

Dziękujemy wszystkim babciom i dziadkom za ich bezgraniczną 
miłość, dobroć, ciepło i jeszcze raz życzymy im dużo, dużo zdrowia 
oraz długich lat życia.

Katarzyna Krzeszowska
S.P. Gołkowice
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kOLęDOWANIE ZUCHÓW
13 stycznia 2017 r. zuchy z gromady „Mieszkańcy Lasu” ze Skrzyszo-

wa wzięły udział w VIII już Zuchowym Kolędowaniu w Gorzyczkach. 
Spotkanie zostało zorganizowane przez Namiestnictwo Zuchowe „Le-
śni Przyjaciele” Hufca Ziemi Wodzisławskiej. Po wspólnym apelu odbył 
się koncert, w którym gromada wystąpiła z kolędą na góralską nutę: 
„Gore gwiazda Jezusowi”. Po wspólnym posiłku nastąpiło przygoto-
wanie do przyrzeczenia harcerskiego i obietnicy zuchowej. Nasze naj-
młodsze zuchy stały się członkami Związku Harcerstwa Polskiego. Zło-
żyły Obietnicę, że będą dobrymi zuchami i będą przestrzegać Prawa 
Zucha. Spotkanie upłynęło w miłej i spokojnej atmosferze przy słucha-
niu i śpiewaniu kolęd, słodkim poczęstunku, pląsach i zabawach.

Aneta Witek

Z PIEśNIĄ NA USTACH, CZYLI 
ZUCHOWE RADOSNE kOLęDOWANIE

13 stycznia 2017 r. Gromada Zuchowa „Przyjaciele Lasu” z Gołko-
wic została zaproszona przez Namiestnictwo Zuchowe „Leśni Przyja-
ciele” na wspólne kolędowanie. Tegoroczna impreza odbyła się w sali 
bankietowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gorzyczkach. 
Nasza gromada pięknie zaśpiewała pastorałkę „W Betlejem”. W tym 
dniu zuchy: Arkadiusz Firla, Kalina Kwiatkowska, Nicola Korbel, Julia 
Worach oraz Kamila Wolak złożyły obietnicę zuchową. Obiecuję być 
dobrym zuchem i zawsze przestrzegać Prawa Zucha. Tym samym 
stały się członkami ZHP. Otrzymały także znaczek zucha, na którym 
znajduje się biały orzeł symbolizujący odwagę oraz słońce, które gło-
si radość. Spotkanie upłynęło nam w bardzo miłej atmosferze, przy 
wspólnych zabawach i pląsach. Uroczystość zakończył słodki poczę-
stunek. Czuj!

Karolina durka, Krystyna Kelner

NOWOROCZNA GALA 
TALENTÓW

Ośrodek Kultury w Skrzyszowie organizuje wiele zajęć dla dzieci 
i młodzieży. Spotykają się co tydzień, pracując nad techniką, umiejęt-
nościami, układem… I jest taki dzień, w którym efekty tej pracy mo-
żemy uroczyście podziwiać. W bieżącym roku tym dniem była środa 
11 stycznia – Noworoczna Gala Talentów – niejako święto twórczości 
artystycznej naszych podopiecznych. Scenę naszego ośrodka wypeł-
niali uczestnicy tzw. zajęć stałych. Zaprezentowali się instrumentali-
ści, grając na gitarze i keyboardzie, wystąpiła grupa teatralna Kreatyw-
na Zgraja oraz grupa taneczna Rytmix. Prace uczestników zajęć w pra-
cowni ceramicznej podziwialiśmy w korytarzu, gdzie były ekspono-
wane ich dzieła. Noworoczna Gala Talentów skrzyszowskiego ośrodka 
miała w tym roku drugą edycję i myślę że wszyscy możemy być dumni 
z efektów pracy uczestników jak i instruktorów. 

kONCERT NOWOROCZNY 
W OśRODkU kULTURY 

W SkRZYSZOWIE
8 stycznia 2017 r. sala widowiskowa skrzyszowskiego Ośrodka Kul-

tury rozbrzmiała piękną, światową muzyką. Odbył się koncert nowo-
roczny, którego inspiracją były wiedeńskie koncerty, odbywające się 
1 stycznia każdego roku w sali Filharmonii Wiedeńskiej. Na skrzyszow-
skiej scenie zabrzmiały m.in. najpopularniejsze utwory wiedeńskich 
kompozytorów w wykonaniu Skrzyszowskiego Zespołu Kameralne-
go. Usłyszeliśmy takie melodie jak „Opowieści lasku wiedeńskiego”, 
„Nad pięknym modrym Dunajem”, czy „Wiedeńska krew”. Oczywiście 
nie mogło zabraknąć najbardziej znanego marsza świata – „Marsza Re-
deckiego”, w którego wykonanie żywiołowo włączyła się publiczność 
. Ta edycja koncertu to powrót do zapoczątkowanej kilka lat temu idei 
„wiedeńskich” koncertów w Skrzyszowie i mam wielką nadzieję, że sta-
nie się już tradycją.

Kolędowanie Gromady Zuchowej „Przyjaciele Lasu”
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Występy małych uczestników zajęć w Skrzyszowie

II Noworoczna Gala Talentów w Ośrodku Kultury w Skrzyszowie

II Noworoczna Gala Talentów w Ośrodku Kultury w Skrzyszowie
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Siema! I stało się – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała 
po raz pierwszy na naszej ziemi! :) Niedziela 15. stycznia była dniem 
magicznym. Cała nasza gmina zapłonęła gorącymi sercami! Od sa-
mego rana nasi dzielni Wolontariusze marzli i kwestowali przy kościo-
łach, sklepach i w innych punktach na terenie wszystkich wiosek na-
szej gminy.

Główne obchody wystartowały o godzinie 12:00 na terenie kom-
pleksu sportowo-rekreacyjnego w Godowie. Było mnóstwo smaczne-
go jedzonka, wszystko za „co łaska”, dzięki naszym wspaniałym ofia-
rodawcom, którzy za darmo przekazali na Orkiestrę wiele artykułów 
spożywczych. Na dużej scenie za totalną darmochę zagrało dla Nas 
siedem zespołów. Na scenie małej przelicytowano około 150 fajnych 
rzeczy na aukcjach charytatywnych. OSP Skrzyszów oraz OSP Gołko-
wice dały piękny pokaz rozcinania samochodu przy wypadku. Moż-
na było pojeździć sobie na koniach, na starych motorach również. Było 
piękne, klimatyczne zimowe ognisko, ogólnie atmosfera była cudow-
na, pomimo małego chłodu :) Klimat Wam wszystkim się widać udzie-
lił, bo nie szczędziliście grosza na szczytny cel!

Wspólnie udało się zebrać:
•	19.683,37 złotych polskich PLN;
•	674 korony czeskie CZK;
•	20 forintów węgierskich HUF;
•	2 nowe lewy węgierskie BGN;
•	0,80 funta brytyjskiego GBP;
•	2,45 euro EUR.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Dobrym Ludziom za współ-
udział w tej pozytywnej akcji – razem pokazaliśmy, że wspólnie można 
osiągnąć coś naprawdę fajnego!!! Ale początki wcale nie zapowiadały 
się tak kolorowo :) Cała akcja była organizowana tak trochę „na waria-
ta”, wystarczy wspomnieć, że sztab zarejestrowaliśmy tydzień po ofi-
cjalnym terminie :) Piętrzyły się również różne kłopociki, ogrom biuro-
kracji miejscami nas przerastał :). Początkowo były też kłopoty natury 
finansowej – coraz to nowe koszta się generowały, a w budżecie pra-
wie nic. Jednak mieliśmy w Was, Kochani, coraz liczniejsze grono kibi-
ców i to dawało nam wiatr w żagle i motywację do dalszych działań. 

Błyskawicznie swoją chęć pomocy zgłosiła też grupa Sami Swoi 
Polska oraz 1 Drużyna Harcerska ZEW ze Skrzyszowa. A później, po 
Nowym Roku, to jakoś tak samo ruszyło i to z siłą lawiny! Nie mogli-
śmy nadążyć ze zbiórką fantów na aukcje, ta karuzela zaczęła kręcić się 
już na dobre! :) Trochę nas to wszystko nauczyło, wyciągnęliśmy parę 
wniosków, wiemy, co poprawić za rok. Bo grać już teraz będziemy sys-
tematycznie – do końca świata i o jeden dzień dłużej!!!

Po Finale zostaliśmy zaproszeni na spotkanie do Szpitala w Wodzi-
sławiu. Podziękowano nam za całe to zamieszanie, mogliśmy na wła-
sne oczy przekonać się, ile potrzebnego sprzętu jest oklejonego ser-
duszkami. Od Dyrekcji szpitala, niejako w podzięce za zbiórkę, otrzy-
maliśmy również propozycję wspólnego zorganizowania Dnia Promo-
cji Zdrowia latem, kiedy to bezpłatnie będzie można przebadać się na 
EKG, skontrolować ciśnienie krwi, wskaźnik BMI, poziom glukozy, będą 
konsultacje z dietetykiem, i pewnie zbiórkę krwi też z tym połączymy. 
Szykuje się więc znowu fajny, pozytywny festyn!

I to tyle od nas, jeszcze raz serdecznie dziękujemy za Wasz gest 
i szczodrość, dzięki wszystkim ludziom, którzy w jakikolwiek sposób 
pomogli i przyczynili się do tego, że impreza się udała. Każdy z nas dał 
kawałeczek siebie i z tych kawałeczków udało się „ulepić” coś napraw-
dę PIĘKNEGO!!!

To do zobaczenia wkrótce!!! Pozdrawiamy!

Sztab WOŚP Godów – Leszek, Marta, Marek.

P.S. Więcej zdjęć i informacji na naszym fanpage’u na Facebooku: 
www.facebook.com/wospgodow/

WOśP W GMINIE GODÓW

SZOk TWÓRCZOśCI kOLęDOWEJ
W 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie ogłosiła IV 

edycję konkursu  pt. Szok twórczości kolędowej. Tym razem przed-
miotem konkursu było napisanie bajki nawiązującej do Świąt Bo-
żego Narodzenia, skierowanej do dzieci w wieku przedszkolnym  
i wczesnoszkolnym.

Wyniki konkursu literackiego:
I MIEJSCE

Zajęcza odwaga – Emilia Karasek

II MIEJSCE
Prawdziwy przyjaciel – Dorota Gustyn

III MIEJSCE
Świąteczna przemiana Agatki – Marta Sówka

WyRóżnIEnIA:
[Nie] zwykła historia – Wiktoria Gruszka

Alinka – Malinka – Antonina, Dominik i Aleksandra Szwarc

17 stycznia 2017 w bibliotecznej czytelni odbyło się podsumowa-
nie i uroczyste wręczenie nagród laureatom. Autorzy najpiękniejszych 
bajek w gminie Godów opowiedzieli o swoich pomysłach i procesie 
twórczym oraz odczytali fragmenty własnych prac. 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie. Gratulu-
jemy talentu pisarskiego laureatkom oraz zachęcamy wszystkich ma-
jących „lekkie pióro” do podejmowania wysiłku w następnych konkur-
sach.

Katarzyna Musioł

Laureatka pierwszego miejsca w konkursie „Szok twórczości kolędowej”

WOŚP w Godowie
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z życia gminy 9

Wioska Skrbeńsko po-
wstała w 1775 r. i należała 
do starostwa pszczyńskie-
go Maksymiliana Skrbeń-
skiego (wodzisławskie na-
leżało wtedy do Pszczyny). 
Oparta była na prawie króla 
Fryderyka II – dekret z dnia 
20 sierpnia 1773 r. Chodzi-
ło o zaludnienie tych tere-
nów przez obcokrajowców 
i przeprowadzenie germa-
nizacji. Stąd ludność nazy-
wano kolonistami, a wioskę 
kolonią. Już w roku 1773 
pisze baron Maksymilian 
Skrbeński do króla pruskie-
go między innymi te słowa: 
„Choćby samych Niemców 
sprowadzono, to i tak nie 
zmienimy ludności miej-
scowej”. 

W roku 1895 nastąpi-
ła budowa kaplicy, na zie-
mi darowanej przez rodzi-
nę Szostków. W tym cza-
sie Godowie wówczas pro-
boszczem był ks. Anto-
ni Abendroth (1850-1903) 
Ks. Anoni Abendroth uro-
dził się 29 czerwca 1822 r. 
W Leipnisku (Morawy). Stu-
diował w Ołomuńcu. Miał 
28 lat, gdy przyszedł do 
Godowa. Zbudował ple-
banię w Godowie w 1852, 
kościół w Gołkowicach w 1878 (stary był bardzo zniszczony), zakrystię 
w Łaziskach w 1876, kaplicę w Skrbeńsku w 1896, kaplicę na Żabko-
wie w 1886.Do skrbeńskiej kaplicy w 1953 roku dobudowano zakry-
stię, a w 1957 wbudowano tabernakulum. W ołtarzu głównym umiesz-
czono obraz Najświętszego Serca Jezusa. Młodzież pracująca w Niem-
czech zamówiła dzwon do kaplicy. Odbywały się w niej nabożeństwa: 
majowe, różańcowe, droga krzyżowa, a msza św. była w odpust. 

Kaplica została odremontowana w roku 1970 /dach, wieżyczka/ za 
czasów ks. proboszcza Franciszka Wadasa. Przedłużono o trzy metry 
dach i zrobiono fundamenty przy wejściu do kaplicy; równocześnie 
poszerzono z każdej strony o 1,5 m. Zakupiono cztery belki nośne na 
chór w kaplicy zamówiono okna i drzwi wejściowe. Materiał złożono 
u Ryszarda Reclika w Skrbeńsku. 

30 listopada 1972 decyzją ks. biskupa ordynariusza katowickie-
go nastąpiła zmiana proboszcza parafii Gołkowice, do której należało 
i Skrbeńsko. Dotychczasowy proboszcz ks. Franciszek Wadas mianowa-
ny został proboszczem parafii pw. Świętego Antoniego w Zgoniu, gdzie 
zmarł proboszcz ks. Jerzy Raszka. Obowiązki duszpasterza parafii Goł-
kowice objął mianowany proboszczem ks. Teofil Lenartowicz ur. 6 maja 
1934 r. w Piaskach, woj. Wielkopolskie. Ostatnio wikary w Leszczynach 
pow. rybnicki. Dekret nominacji otrzymał 4 stycznia 1973 r. z ustnym po-
leceniem dokończenia kaplicy w Skrbeńsku bez zezwolenia na budowę 
ze strony państwa. Kuria o zezwolenie się nie starała, bo wówczas obo-
wiązywał limit na budowę kościołów. Dlatego ważniejsze było budowa-
nie kościołów na nowych osiedlach. Stąd bez zezwolenia państwowego 
rozpocząłem budowę kaplicy na Skrbeńsku od 26 maja 1973 r. 30 maja 
1973 r. władze budowlane wydały nakaz wstrzymania robót i przywró-
cenie stanu poprzedniego. Na miejsce budowy przyjechali przedsta-
wiciele władz wojewódzkich i partyjnych oraz prokurator i milicja. Póź-

DZIEJE kAPLICZkI NA SkRBEŃSkU 
niej przybył przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej i główny archi-
tekt z Wodzisławia. Po wielu kłopotach (liczne przyjazdy po cywilu po-
licji na probostwo i plac budowy do Skrbeńska) otrzymałem zezwole-
nie na prowadzenie budowy. Warunkiem otrzymania zezwolenia było 
wyburzenie fundamentów i chóru nielegalnie wybudowanego. Projekt 
i nadzór budowlany powierzyłem panu mgr. inż. Nowickiemu z Jastrzę-
bia Zdroju. Byłem u niego z tą prośbą kilka razy, ponieważ tłumaczył się, 
że nie ma czasu, aż wreszcie się zgodził. 

W lipcu 1973 r. stan surowy kaplicy na Skrbeńsku został zakończo-
ny. Specjalnego poświęcenia kaplicy nie było, ponieważ ks biskup Her-
bert Bednorz oświadczył, że tam już kapliczka była poświęcona, to wy-
starczy. 14 października 1973 r. zakończono budowę chóru w kaplicy 
i założono nową podłogę w części dobudowanej. Ryszard Reclik wy-
konał owe okna do kaplicy za darmo. 2 grudnia 1973 r. zakończono ro-
boty elektryczne. W lutym 1974 r. wykonano (p. Ryszard Reclik) i posta-
wiono w kaplicy 12 ławek po trzy miejsca w każdej. W marcu założo-
no instalację radiofoniczną, a w kwietniu przed Świętami Wielkanoc-
nymi wykonano malowanie wnętrza. Do 10 maja trwały roboty tyn-
karskie kaplicy. W październiku 1974 r. zakupiono w Cieszynie elemen-
ty parkanu żelaznego, który zamontowano wokół kaplicy w Skrbeń-
sku. Równocześnie parkan zabezpieczono przed korozją. W listopa-
dzie 1974 r. dokonano dostosowania ołtarza w kaplicy w Skrbeńsku 
do wymogów współczesnej liturgii. Nie zmieniając konstrukcji głów-
nego ołtarza, dostosowano go do odprawiania mszy św. twarzą do 
ludu. Zmian ołtarza dokonał pan Marcol. W lutym 1975 r. postanowio-
no w kaplicy konfesjonał. Wykonawcą był pan Ryszard Reclik – członek 
Rady Parafialnej. Konfesjonał wykonał bezinteresownie – na chwałę 
Bożą. W późniejszym terminie została wykonana posadzka przez pana 
Juliana Czarneckiego z Gołkowic.

W maju 1975 r. dekretem ks. biskupa Herberta Bednorza ks. Józef Bar-
tas mianowany został rektorem kościoła pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Skrbeńsku z obowiązkiem prowadzenia samodzielnego dusz-
pasterstwa. Mianowany ks. rektor zamieszkał w budynku probostwa 
w Gołkowiach. Z dniem 1 stycznia 1976 r. nastąpił podział rady Parafial-
nej na odrębne rady dla Gołkowic i Skrbeńska, odrębne prowadzenie 
dokumentacji dla tych kościołów. 22 marca 1976 r. ks. Bartas przeprowa-
dził się z Gołkowic do Skrbeńska do domu p. Kostki. W sierpniu 1978 r. 
po śmierci p. Konstantego Śliwki przekazano jego dom w Skrbeńsku na 
rzecz parafii. 29 sierpnia 1997 r. ks. Józef Bartas przeszedł na emeryturę, 
a proboszczem w Skrbeńsku został ks. Mieczysław Kubista. 

Literatura 
1. L. Musioł, Historia Gołkowic i Skrbeńska, maszynopis
2. Kronika Parafii Gołkowice – tI od 10.04.1955
3. kronika Parafii Skrbeńsko

opracował ks. proboszcz Teofil Lenartowicz

Kaplica ok. 1952 r. Wnętrze kaplicy w Skrbeńsku

od prawej stoją: Jerzy Bryła, Henryk Mar-
col, Franciszek Palowski, Henryk Palowski, 

Edward Caniboł, Antonii Kozieł, Emil Rauer, 
siedzi od prawej: Alojzy Serwotka, Jan Grym, 

w oknie – Ryszard Reclik

Schemat budowy ławek kościelnych
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IN MEMORIAM...
Ktoś tutaj był i był a potem nagle zniknął
i uporczywie go nie ma

Wisława Szymborska

W sobotni poranek, 17 grudnia 2016 roku , z naszej przestrzeni ży-
ciowej po ciężkiej chorobie odszedł do Pana nasz Przyjaciel śp. Hen-
ryk Klyszcz.

Śp. Henryk Klyszcz urodził się 28 października 1949 roku w Uchyl-
sku. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Gorzyczkach, po czym roz-
począł naukę w Technikum Przemysłowo-Pedagogicznym w Opolu. 
W roku 1968 podjął pracę w KWK „Marcel” w Radlinie, gdzie rozpo-
czął pracę jako ślusarz, a następnie przeszedł wszystkie szczeble ka-
riery górniczej do nadsztygara w Oddziale Zabudów, i tam też w roku 
2004 nabył prawa emerytalne.

Śp. Zmarły był zasłużonym dla naszej gminy wieloletnim samorzą-
dowcem wybieranym w okręgu wyborczym na Skrbeńsku.  W III ka-
dencji był   radnym Rady Gminy Godów oraz pełnił funkcję wicewój-
ta gminy, w kadencji IV był przewodniczącym Komisji Mienia Komu-
nalnego, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, w VI ka-
dencji był Radnym, a w aktualnej VII kadencji pełnił funkcję zastęp-
cy przewodniczącego Komisji Mienia Komunalnego, Ochrony Środo-
wiska i Bezpieczeństwa Publicznego.

Śp. Henryk był też animatorem życia kulturalno-społecznego, 
szczególnie w swoim Skrbeńsku, gdzie był przewodniczącym Związ-
ku Emerytów i Rencistów, brał czynny udział w wydawaniu Gazetki Pa-
rafialnej „Głos Parafii”.

Jednak Jego życiową pasją były kwiaty. Należał do Górnośląskie-
go Stowarzyszenia Irysowego, oraz do Rybnickiego Klubu Miłośni-
ków Kwiatów. W sposób szczególny uwielbiał hodowanie lilii, irysów 
i piwonii. Posiadał przebogatą ich kolekcję, liczoną w dziesiątkach od-
mian. Jako hodowca i członek Rybnickiego Klubu Miłośników Kwiatów 
brał czynny udział we wszystkich organizowanych wystawach kwia-
tów. Jego kwiaty brały udział na wystawach nie tylko w Polsce, ale tak-
że w Czechach, Niemczech i innych krajach, gdzie otrzymywały licz-
ne wyróżnienia, dyplomy czy puchary. Osobnym rozdziałem tej Jego 
życiowej pasji było organizowanie na przestrzeni dwudziestu lat wy-
staw kwiatów w naszej gminie, najpierw w Godowie, a później co roku 
w Wiejskim Ośrodku Kultury w Gołkowicach.

Na wystawy organizowane przez śp. Henryka przyjeżdżali miłośni-
cy kwiatów z prawie całej Polski oraz z zagranicy.

Śp. Henryk Klyszcz zajmował się też fotografią. Na wszystkich wysta-
wach, spotkaniach, imprezach gminnych, ale także na Sesjach Rady Gmi-
ny miał prawie zawsze ze sobą aparat fotograficzny, uwieczniając nim 
kwiaty oraz wszystkie ważne zdarzenia, po czym następnego dnia rozsy-
łał nam pocztą elektroniczną to, co utrwalił wraz ze stosownym komen-
tarzem. Ostatnią wiadomość od Heńka otrzymaliśmy w poniedziałek 7 li-
stopada 2016 roku – była to zarejestrowana przez Niego część Jubileuszu 
Gminnej Orkiestry Dętej z Gołkowic pt. „Koncert mojego wnuka”.

Mimo, iż chorował, Jego śmierć nie była oczekiwana, przyszła nie 
w porę, bo przyszła i zabrała męża, ojca, dziadka i naszego przyjaciela, 
pozostawiając nam ból.

Pozwolę sobie napisać za św. Pawłem, „… chwila Twojej rozłą-
ki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłeś, bieg ukończyłeś, wia-
ry ustrzegłeś. Na ostatek odłożono dla Ciebie wieniec sprawiedliwości, 
który Ci w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia”. Jestem o tym 
przekonany ja i wszyscy, którzy Cię spotkali, bo Twoje życie i praca, 
drogi Heńku, były na pewno zwycięskimi zawodami.

Spoczywaj w spokoju, w ciszy gołkowickiego cmentarza, a pamięć 
po Tobie będzie żyła w kwiatach i w Twojej życiowej dobroci, niech to 
wszystko będzie pierwsze wśród rzeczy nieśmiertelnych. Non omnis 
moriar.

O naszym przyjacielu – Antoni Tomas
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Koło Turystyki Rowerowej z Gołkowic
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Na rowery i do Piotrowic. Skrbeńsko 1937 r.
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Mistrzostwa Polski Juniorów (więcej na str. 5)

Warsztaty kulinarne małych kucharzyWarsztaty kulinarne małych kucharzy

Gromada Zuchowa „Przyjaciele Lasu” z drużynowymi (więcej na str. 8)

Mistrzostwa Polski Juniorów (więcej na str. 5)

1 Gromada Zuchowa Mieszkańcy Lasu i ich wykonanie kolędy
„Gore gwiazda Jezusowi” (więcej na str. 8)
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