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 KOŁA EMERYTÓW Z KLUBEM 
SENIORA Z KARWINY
OBÓZ SZKOLENIOWY •

JUDOKOW Z ŁAZISK



Lipiec i sierpień obfitowały w wyjątkowe 
jubileusze.

W sierpniu jubileusz 90 lat urodzin świę-
towali mieszkańcy Godowa – Pan Henryk Ol-
szewski 1 sierpnia, zaś Pan Paweł Grabiec 29 
sierpnia.

Również Panie – mieszkanki naszej gminy 
– miały powody do dumy i radości. Pani Marta 
Balcar z Godowa 27 lipca świętowała swoje 90 
urodziny. Jubileusz 90 lat urodzin świętowa-

HENRYK OLSZEWSKI

Pan Henryk Olszewski urodził się 1 sierp-
nia 1927 roku w Wąbrzeźnie. Podczas okupa-
cji został wywieziony w bardzo młodym wie-
ku do Niemiec, do pracy u bauera. Po powro-
cie do Polski wstąpił do służby w wojsku WOP 
Był na placówkach w Jaworzynce, Cieszynie, 
a w roku 1950 został przydzielony na strażnicę 
do Godowa w randze plutonowego. Ożenił się 
w 1953 roku z Marią, został w Godowie na sta-
łe. Obecnie mieszka z żoną, córką i wnukiem. 
W cywilu pracował najpierw w Straży przemy-
słowej, potem zatrudnił się w kopalniach Mar-
cel i Jastrzębie, w których przepracował w su-
mie 32 lata. Największym zamiłowaniem Pana 
Henryka zawsze było ogrodnictwo. Szczepił 
drzewka, róże, pielęgnował ogród. Nazywano 
go w Godowie ogrodnikiem.

Źródło: informacje rodziny

MARTA BALCAR OTYLIA MARSZOLIK

ZOFIA TATARCZYK

PAWEŁ GRABIEC

Paweł Grabiec urodził się 29 sierpnia 1927 
roku w Godowie jako najstarszy z pięcior-
ga dzieci Ludwika i Anny Grabców. Pracował 
w KWK RYMER. Ożenił się z Marią z domu Ster-
nadel. W związku małżeńskim przeżyli 66 lat. 
Pan Paweł owdowiał w grudniu 2016 r. Ma 
dwie córki i syna, pięcioro wnucząt i pięcio-
ro prawnucząt (szóste w drodze). Całe 90 lat 
mieszka w Godowie, obecnie z wnukiem To-
maszem i jego rodziną. Pan Paweł cieszy się 
dobrym zdrowiem, jego radością są dzieci 
i wnuki, którym zawsze chętnie udziela życio-
wych rad. 

Źródło:
informacje rodziny

ALICJA SITEK

Alicja Sitek urodziła się 14 sierpnia 1927 
roku w Godowie w rodzinie Franciszka Poty-
sza i jego żony Marii z domu Robenek. W 1946 
roku wyszła za mąż za Pawła Sitka. Z tego mał-
żeństwa urodziło się dwoje dzieci – Jolanta 
i Zbigniew. W 1959 roku Pani Alicja przepro-
wadziła się z Godowa do Skrzyszowa, gdzie 
mieszka obecnie.

Z okazji 90. urodzin, z życzeniami długich 
lat w zdrowiu odwiedzili Jubilatkę wójt gmi-
ny Godów oraz przedstawiciele władz samo-
rządowych, za co Pani Alicja składa serdeczne 
podziękowania.

Źródło:
informacje rodziny

NESTORZY NASZEJ GMINY
ła 3 sierpnia Pani Otylia Marszolik z Gołkowic, 
a 14 sierpnia Pani Alicja Sitek ze Skrzyszowa.

Szczególny dzień urodzin obchodziła 19 
sierpnia Pani Zofia Tatarczyk ze Skrzyszo-
wa. Nestorka skończyła bowiem 95 lat. Z ży-
czeniami zdrowia i długowieczności, słodkim 
upominkiem oraz bukietem kwiatów Sza-
nownych Jubilatów odwiedzili przedstawicie-
le władz samorządowych gminy Godów. 

Szanownym Jubilatkom i Jubilatom raz 

jeszcze składamy serdeczne gratulacje oraz 
najlepsze życzenia dalszych lat w zdrowiu, 
dużo wytrwałości i siły do pokonywania 
wszelkich trudów. Jest nam bardzo miło, że 
możemy wspólnie cieszyć się z osiągnięcia 
przez mieszkańców naszej gminy tak wspa-
niałego wieku.

Agnieszka Siwarska
USC Godów
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W sobotę 19 sierpnia 2017 roku odbyły się Dożynki Gminne w Ła-
ziskach. Święto Plonów w bieżącym roku było nie tylko podziękowa-
niem za dobre zbiory, ale także okazją do wspaniałej zabawy.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 14:00 Mszą Świętą Dziękczyn-
ną w kościele parafialnym pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Ła-
ziskach. Podczas mszy poświęcono chleb dożynkowy, koronę i dary. 
Mszę koncelebrowało kilku kapłanów, zaś  przewodniczył jej proboszcz 
z Łazisk ks. Krzysztof Kępka. Po mszy na ulicach Powstańców i Leśnej 
rozpoczęło się formowanie barwnego korowodu dożynkowego, które-
mu przewodzili jeźdźcy konni z Stowarzyszenia ,,Mustang”. Trasa koro-
wodu przebiegała ulicami Powstańców i Skotnicką w kierunku boiska 
LKS Polonia Łaziska. Rytm całemu korowodowi nadawała Gminna Or-
kiestra Dęta pod dyrekcją Ryszarda Wachtarczyka. W bryczkach, obok 
gospodarzy, jechali zaproszeni goście, a wśród nich: Franciszek Piecz-
ka, Marian Dziędziel, dr Józef Musioł, Marian Hudek. Do Łazisk zawita-
li także delegaci gmin partnerskich – ze Starego Miasta, z czeskich Pe-
trovic i ukraińskiej gminy Pietropawłowska Borszczagiwka. Każde so-
łectwo przygotowało własną przyczepę, na przystrojonej przez miesz-
kańców trasie zaprezentowały się chóry i zespoły folklorystyczne, Koła 
Gospodyń Wiejskich, rolnicy i firmy działające na terenie sołectwa Ła-
ziska, Koło Turystyki Rowerowej, Zespół Szkolno-Przedszkolny z Łazisk, 
Stowarzyszenie Hodowców Drobnego Inwentarza, jednostki Ochotni-
czej Straży Pożarnej. Korowód zamykali motocykliści. 

Oficjalna część uroczystości odbyła się na terenie przy boisku LKS 
Polonia Łaziska. Zaproszonych gości powitali gospodarze – wójt Ma-
riusz Adamczyk, przewodniczący Rady Gminy Antoni Tomas i sołtys 
Łazisk Stanisław Katryniok. Chóry i zespoły folklorystyczne wspólnie 
odśpiewały uroczyste pieśni na  wniesienie korony dożynkowej. Prze-
piękna korona dożynkowa została wykonana przez Panie z Koła Go-
spodyń w Łaziskach

Święto plonów w Łaziskach
Starostowie Dożynek Państwo Katarzyna i Zbigniew Grześkiewi-

czowie przekazali wójtowi bochen  chleba upieczony z tegorocznego 
ziarna. Wójt podziękował rolnikom za ich całoroczny trud. Nad cało-
ścią imprezy czuwały konferansjerki: Danuta Gajdosz i Dominika Brzo-
za-Piprek. Na scenę zaproszono gości honorowych – Franciszka Piecz-
kę, Mariana Dziędziela, dr. Józefa Musioła, którym wręczono okolicz-
nościowe upominki. Władze samorządowe nadały tytuł Honorowego 
Obywatela Gminy Godów Henrykowi Grzonce. Minutą ciszy uczczono  
zmarłych w tym roku honorowych obywateli gminy, a byli nimi Zbi-
gniew Wodecki i Krystian Tesarczyk.

Dożynki są znakomitą okazją do wyrażenia głębokiego szacunku 
dla pracy rolników. Swoje uznanie dla ciężkiej rolniczej pracy wyrazi-
li zaproszeni goście wśród nich posłowie i senatorowie oraz delegacje 
władz powiatu wodzisławskiego i sąsiednich gmin. Tytuł „Zasłużeni 
dla rolnictwa” otrzymali tegoroczni starości Państwo Katarzyna i Zbi-
gniew Grześkiewiczowie. 

Podczas uroczystości oficjalnych rozstrzygnięto również konkur-
sy dożynkowe. W konkursie na najpiękniej przystrojoną posesję wyło-
niono trzech laureatów, były to posesje Państwa Miketów, Szkatułów 
i Kionków, zaś w konkursie na najlepiej przystrojoną naczepę dożyn-
kową zwycięstwo przypadło zespołowi Familijo ze Skrzyszowa. Na-
grody w  obu kategoriach ufundowane były przez Bank Spółdzielczy 
w Jastrzębiu-Zdroju oraz stację paliw Uniwar.

Po części oficjalnej przyszedł czas na występy. Na scenie zaprezen-
towały się dziecięce i młodzieżowe zespoły, soliści, sekcja judo z Łazisk 
oraz zespół Spokobabki. W programie uroczystości nie zabrakło atrak-
cji adresowanych do młodszych, jak i starszych uczestników. Dzieci 
mogły skorzystać z dmuchanego zamku, zaś dorośli mogli rozsmako-
wać się w strefie gastronomicznej.

Ogromne emocje wśród uczestników wzbudził występ gwiazdy 
muzyki disco-polo – ANDRE, który swoim repertuarem porwał tłumy 
do wspólnej zabawy. Po koncercie zebrani mogli podziwiać efektowny 
pokaz sztucznych ogni, a imprezę zakończyła dyskoteka pod gwiazda-
mi, prowadzona przez DJ-a Pawła Paszendę.

Dożynki są niezwykłym połączeniem przeszłości z teraźniejszością, 
pozwalają zintegrować się lokalnej społeczności i wzmocnić więzi, dla-
tego też wszystkim osobom zaangażowanym w ich organizację należą 
się ogromne podziękowania. 

Dziękujemy wszystkim rolnikom za ciężką pracę, a mieszkańcom 
gminy za kultywowanie tradycji i wspólną zabawę. Do zobaczenia za 
rok w Skrbeńsku!

A. Szwarc

W ramach podnoszenia kwalifikacji OSP Gołkowice zorganizowała 
4 sierpnia warsztaty doskonalące dla strażaków ochotników. W warsz-
tatach, które prowadzili mł. kpt. Sebastian Bauer oraz asp. Szymon 
Kwaśnica z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Wodzisławiu Śl., 
uczestniczyli druhowie z Godowa, Łazisk, Skrzyszowa, współpracu-
jącej jednostki z czeskiej Zavady oraz gospodarze. Należy dodać, że 
w zajęciach uczestniczyły również dwie druhny ze Skrzyszowa.

Głównym tematem warsztatów były zasady postępowania przy 
pożarach wewnątrz obiektów. Prowadzący przypomnieli podstawy 
teoretyczne dotyczące powstawania i rozwoju pożarów oraz towarzy-
szących im zjawisk. Następnie przeprowadzono symulację pożaru po-
mieszczenia z wykorzystaniem tzw. „domku dla lalek”. W części prak-
tycznej warsztatów ćwiczyliśmy techniki operowania prądami gaśni-
czymi, wejście do strefy zagrożonej, przemieszczanie się roty z nawod-
nioną linią gaśniczą oraz przeszukiwanie pomieszczeń.

Bardzo dziękujemy naszym instruktorom za zaangażowanie i po-
prowadzenie zajęć.

Robert Radecki
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Lipiec i sierpień obfitowały w wyjątkowe 
jubileusze.

W sierpniu jubileusz 90 lat urodzin świę-
towali mieszkańcy Godowa – Pan Henryk Ol-
szewski 1 sierpnia, zaś Pan Paweł Grabiec 29 
sierpnia.

Również Panie – mieszkanki naszej gminy 
– miały powody do dumy i radości. Pani Marta 
Balcar z Godowa 27 lipca świętowała swoje 90 
urodziny. Jubileusz 90 lat urodzin świętowa-

HENRYK OLSZEWSKI

Pan Henryk Olszewski urodził się 1 sierp-
nia 1927 roku w Wąbrzeźnie. Podczas okupa-
cji został wywieziony w bardzo młodym wie-
ku do Niemiec, do pracy u bauera. Po powro-
cie do Polski wstąpił do służby w wojsku WOP 
Był na placówkach w Jaworzynce, Cieszynie, 
a w roku 1950 został przydzielony na strażnicę 
do Godowa w randze plutonowego. Ożenił się 
w 1953 roku z Marią, został w Godowie na sta-
łe. Obecnie mieszka z żoną, córką i wnukiem. 
W cywilu pracował najpierw w Straży przemy-
słowej, potem zatrudnił się w kopalniach Mar-
cel i Jastrzębie, w których przepracował w su-
mie 32 lata. Największym zamiłowaniem Pana 
Henryka zawsze było ogrodnictwo. Szczepił 
drzewka, róże, pielęgnował ogród. Nazywano 
go w Godowie ogrodnikiem.

Źródło: informacje rodziny

MARTA BALCAR OTYLIA MARSZOLIK

ZOFIA TATARCZYK

PAWEŁ GRABIEC

Paweł Grabiec urodził się 29 sierpnia 1927 
roku w Godowie jako najstarszy z pięcior-
ga dzieci Ludwika i Anny Grabców. Pracował 
w KWK RYMER. Ożenił się z Marią z domu Ster-
nadel. W związku małżeńskim przeżyli 66 lat. 
Pan Paweł owdowiał w grudniu 2016 r. Ma 
dwie córki i syna, pięcioro wnucząt i pięcio-
ro prawnucząt (szóste w drodze). Całe 90 lat 
mieszka w Godowie, obecnie z wnukiem To-
maszem i jego rodziną. Pan Paweł cieszy się 
dobrym zdrowiem, jego radością są dzieci 
i wnuki, którym zawsze chętnie udziela życio-
wych rad. 

Źródło:
informacje rodziny

ALICJA SITEK

Alicja Sitek urodziła się 14 sierpnia 1927 
roku w Godowie w rodzinie Franciszka Poty-
sza i jego żony Marii z domu Robenek. W 1946 
roku wyszła za mąż za Pawła Sitka. Z tego mał-
żeństwa urodziło się dwoje dzieci – Jolanta 
i Zbigniew. W 1959 roku Pani Alicja przepro-
wadziła się z Godowa do Skrzyszowa, gdzie 
mieszka obecnie.

Z okazji 90. urodzin, z życzeniami długich 
lat w zdrowiu odwiedzili Jubilatkę wójt gmi-
ny Godów oraz przedstawiciele władz samo-
rządowych, za co Pani Alicja składa serdeczne 
podziękowania.

Źródło:
informacje rodziny

NESTORZY NASZEJ GMINY
ła 3 sierpnia Pani Otylia Marszolik z Gołkowic, 
a 14 sierpnia Pani Alicja Sitek ze Skrzyszowa.

Szczególny dzień urodzin obchodziła 19 
sierpnia Pani Zofia Tatarczyk ze Skrzyszo-
wa. Nestorka skończyła bowiem 95 lat. Z ży-
czeniami zdrowia i długowieczności, słodkim 
upominkiem oraz bukietem kwiatów Sza-
nownych Jubilatów odwiedzili przedstawicie-
le władz samorządowych gminy Godów. 

Szanownym Jubilatkom i Jubilatom raz 

jeszcze składamy serdeczne gratulacje oraz 
najlepsze życzenia dalszych lat w zdrowiu, 
dużo wytrwałości i siły do pokonywania 
wszelkich trudów. Jest nam bardzo miło, że 
możemy wspólnie cieszyć się z osiągnięcia 
przez mieszkańców naszej gminy tak wspa-
niałego wieku.

Agnieszka Siwarska
USC Godów
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obóz spoRtowY Judoków 
lks polonia Łaziska

Judocy z Polonii po raz kolejny nabierali kondycji i nowych umiejęt-
ności na obozie sportowo-kondycyjnym. Od 2 do 6 sierpnia przebywa-
liśmy w Zwardoniu w ośrodku „U Wilczka”. Każdy dzień rozpoczynali-
śmy rozruchem tj. biegiem i gimnastyką przed śniadaniem. A wszyst-
ko na tle wspaniałych widoków Beskidu Żywieckiego. Po śniadanku 
marsz na salę gimnastyczną i mozolne ćwiczenie technik judo, walki 
treningowe randori i gimnastyka. Półgodzinny powrót pod górkę do 
ośrodka był wynagradzany kąpielami w basenie, bo pogoda dopisała. 

Wyruszyliśmy też wyprawę w góry pod opieką przewodnika pana 
Zwardonia, który w bardzo ciekawy sposób pokazał nam okolice i opo-
wiedział o tym, co było w przeszłości i co dzieje się teraz w Zwardoniu 
i całym Beskidzie Żywieckim. Odkrywaliśmy też skarby i skrytki, po-
znając ciekawą grę terenową tzw. geocaching. Jedno popołudnie spę-
dziliśmy w parku wodnym OLZA w Istebnej – zabawy w wodzie wymę-
czyły wszystkich.

Niestety w trakcie obozu dotarła do nas smutna wiadomość o śmier-
ci inicjatora i założyciela sekcji judo w Łaziskach pana Urlicha Weissin-
gera. Składamy serdeczne kondolencje żonie i synom pana Weissinge-
ra – pozostanie on w naszej pamięci.

Obóz się udał, pogodę mieliśmy wspaniałą, a kontuzji było nie-
wiele. Organizacja wyjazdu nie byłaby możliwa bez wsparcia dru-
hów z OSP Łaziska, Kółka Rolniczego z Łazisk, Śląskiego Wojewódzkie-
go Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe z Katowic oraz Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Jastrzębsko-Żorska. Ci dar-
czyńcy wsparli nas finansowo, za co serdecznie dziękujemy.

Wszystkich chętnych zapraszamy na treningi we wtorki i piątki 
o godz. 17.15. w sali judo w Szkole Podstawowej w Łaziskach.

Michał Kuczak

FEstYn paRaFialnY 
w GodowiE

W niedzielę 27 sierpnia w kościele pw. św. Józefa Robotnika w Go-
dowie odbyła się msza dziękczynna za tegoroczne plony. W godzinach 
popołudniowych na terenie probostwa w Godowie zorganizowany 
został Rodzinny Festyn Parafialny, który zgromadził rzesze parafian. 
Było gwarno i wesoło. „Gościem specjalnym” spotkania był pielgrzym 
– św. Jakub, wskazujący, iż życie jest pielgrzymowaniem do Domu 
Ojca. Każdy – od najmłodszego do najstarszego – mógł wśród przy-
gotowanych przez organizatorów atrakcji znaleźć coś odpowiednie-
go dla siebie. Nudzić się nikt nie miał prawa, czego dowodziły wyra-
zy twarzy i radosne miny uczestników. Szczególna radość emanowa-
ła z oblicza dziecięcych licek. Milusińscy mieli co ze sobą zrobić. Mogli 
podskakiwać na dmuchanym zamku, brać udział w konkursach zręcz-
nościowych i umysłowych oraz pośpiewać przy akompaniamencie gi-
tarowym księdza proboszcza Krzysztofa Wrodarczyka. OSP z Godowa 
miała okazję pochwalić się swoim nowym samochodem, prezentując 
zarówno sprzęt, jak i działanie pomp gaśniczych. Zespół Ballada umi-
lał zebranym czas pieśniami biesiadnymi.

Rodzinny Festyn Parafialny został zorganizowany przez panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich, Radę Parafialną oraz wszystkich życzliwych para-
fian, na których pomoc organizatorzy zawsze mogą liczyć. Należy tak-
że wspomnieć, że dzięki ofiarności sponsorów najmłodsi mogli bez-
płatnie korzystać z dmuchanego zamku, a dzięki dobremu nagłośnie-
niu muzykę i śpiew słychać było w całej okolicy. Członkinie KGW jak za-
wsze zadbały o to, aby nikt nie był głodny ani spragniony. Domowe 
smakołyki – ciasta, kompoty, chleb ze smalcem czy bigos – zadowoliły 
nawet najbardziej wybrednych uczestników festynu. Wspólne biesia-
dowanie trwało do późnych godzin wieczornych.

Organizatorzy bardzo serdecznie dziękują wszystkim zaangażowa-
nym w organizacje Festynu Parafialnego!

A. Szwarc

ocalić 
od zapomniEnia

W lutym br. potrzebowałem pomocy lekarskiej od naszego leka-
rza Eugeniusza Brzemi. Jak zwykle zimą rozmawiamy o szusowaniu na 
nartach w Alpach. Rozmowa zeszła na temat pomników, tablic, które 
tam spotyka się w każdej miejscowości. Upamiętniają one tych, któ-
rzy stracili życie w bezsensownych wojnach.  A co u nas w Skrzyszo-
wie? Czy pamiętamy o naszych przodkach, którzy zginęli w II wojnie, 
a ich doczesne szczątki rozrzucone są od Atlantyku po góry Kaukazu, 
od piasków Afryki po Skandynawię?  Niestety nie. Nie wiemy, kto zgi-
nął, ilu zginęło, a czas nieubłaganie zaciera ślady. Należymy obaj do 
seniorów skrzyszowskiej społeczności i zdajemy sobie sprawę , że je-
żeli nie zbierze tych danych nasze pokolenie, to skrzyszowskie ofiary 
tej strasznej wojny zostaną zapomniane. Po krótkiej dyskusji zdecydo-
wałem się podjąć tego zadania, chociaż miałem obawy, czy  jest ono 
w ogóle wykonalne. 

Na posiedzeniu Rady Sołeckiej w obecności wójta ogólnikowo 
przedstawiłem sprawę. Temat uzyskał poparcie wszystkich obecnych, 
łącznie z decyzją, że koszt wykonania tablicy zostanie pokryty z fun-
duszu sołeckiego. Gdy w marcu br. szusowałem na nartach w górach 
Kitzbuhel, w miasteczku St. Johann przed kościołem oddzielonym pa-
sażem miejskim, zobaczyłem duży obelisk z nazwiskami ofiar obu wo-
jen. Stojąc tam na schodach kościoła i patrząc na ten obelisk, myślami 
przeniosłem się na schody skrzyszowskiego kościoła. Zauważyłem, że  
tak jak tam obelisk, tak podobnie u nas usytuowany jest mur cmenta-
rza i to na nim zacząłem planować umieszczenie tablicy. Wtedy jednak 
myślałem, że będzie ona dwa razy mniejsza. 

Po powrocie swoją wizję i plany przedstawiłem proboszczowi ks. 
Witoldowi Tatarczykowi. Spotkałem się z pełną akceptacją i popar-
ciem. Równolegle odwiedzano domy i zbierano informacji na temat 
ofiar. Pomagały w tym panie Danuta Brzemia i Amalia Kłosek. Zebra-
ne informacje przekazaliśmy do społecznej weryfikacji, umieszczając 
listy ofiar na tablicach ogłoszeń sołectwa, a proboszcz umieścił je na 
stronie internetowej parafii, oraz kierując pisma  do rodzin z prośbą 
o korektę i uzupełnienia, które następnie składano u sołtysa. Ostatecz-
nie na TABLICY HONOROWEJ  znalazły się nazwiska aż 93 osób. Tablicę 
granitową wykonała firma GRAN-MAR, na której napisy wykuł  wnuk 
poległego Wilhelma Mikułka – Adam Grzegoszczyk. Z lewej strony na-
główka umieściliśmy herb Skrzyszowa, zaś z prawej powalony krzyż 
symbolizujący dzieło wojny – zburzone kościoły, połamane krzyże – 
co miało miejsce również w Skrzyszowie. 

W niedzielę 3 września 2017 r. odbyła się uroczysta msza św. w in-
tencji skrzyszowian,  którzy zginęli w czasie II wojny światowej. Mszę 
św. koncelebrowaną odprawiali ks. proboszcz Witold Tatarczyk oraz in-
fułat ks. Paweł Pyrchała, który gehennę wojny przeżywał w Dortmun-
dzie i w Skrzyszowie. Po mszy św. dokonano uroczystego odsłonięcia 
i poświęcono TABLICĘ HONOROWĄ  zamontowaną na murze cmen-
tarnym przed kościołem. Odsłonięcia dokonali potomkowie tych, któ-
rzy zginęli: córka Jana Stukatora – Cecylia Tkaczyk,  wnuk Antoniego 
Wysłuchy – Roman Marcol, wnuczka Ludwika Matery – Grażyna Mitko. 
Uczniowie Gimnazjum: Marzena Grabiec i Robert Wawrzykowski  od-
czytali nazwiska i imiona tych, którzy zginęli. Księża poświęcili TABLI-
CĘ HONOROWĄ, a w niebo uniosły się 93 gołębie symbolizujące na-
sze wołanie o pokój dla całego świata. Wśród ofiar był aktywny stra-
żak – Franciszek Toman oraz założyciel Klubu sportowego Gwiazda  
Skrzyszów – Jan Stukator, więc przy akompaniamencie werbli, kwia-
ty w imieniu mieszkańców Skrzyszowa składał sołtys w asyście stra-
żaka i sportowca. Kwiaty składali również przedstawiciele władz gmi-
ny, powiatu, skrzyszowskie organizacje oraz liczni potomkowie ofiar. 
Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe,  chór Absolwent i  zespół 
Familijo. Strażacy pomogli we wszystkich sprawach organizacyjnych. 

Szczególne podziękowania należą się ks. Proboszczowi Witoldo-
wi Tatarczykowi: za owocną i konstruktywną współpracę,  za rozwią-
zywanie wszystkich problemów z uśmiechem na twarzy, za wszystko 
serdeczne Bóg zapłać.

Ludwik Piechaczek
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z życia gminy 13

55 lat stowaRzYszEnia hodowców 
dRobnEGo inwEntaRza

W tym roku Stowarzyszenie Hodowców Drobnego Inwentarza ze 
Skrzyszowa obchodzi 55-lecie istnienia. Stowarzyszenie zostało za-
łożone w 1962 roku przez Andrzeja Walę. Z okazji jubileuszu 2 wrze-
śnia 2017 sprawowana była  msza w kościele parafialnym w Skrzyszo-
wie, a po mszy odbyła się uroczystość jubileuszowa w Ośrodku Kultu-
ry w Skrzyszowie.

Uroczystość została otwarta przez prezesa Stowarzyszenia Andrze-
ja Mazura. Następnie głos zabrał prezes Polskiego Związku Hodowców 
Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza Jan Pajka, do którego przy-
należy Stowarzyszenie. Prezes Jan Pajka wręczył złote odznaki i legity-
macje honorowym członkom stowarzyszenia.

Obecnie do Stowarzyszenia należy 30 osób. Jego najmłodszym 
członkiem jest czternastoletni Dawid Pastuszak, najstarszym Pan Je-
rzy Oślizło.

Stowarzyszenie Hodowców Drobnego Inwentarza brało udział 
w wielu wystawach w kraju i zagranicą i może poszczycić się wielo-
ma zdobytymi pucharami, nagrodami i podziękowaniami. Głównym 
celem Stowarzyszenia jest hodowla, wystawy, pokazy i ochrona zwie-
rząt, ekologia, edukacja dzieci i młodzieży, ochrona środowiska natu-
ralnego i dziedzictwa przyrodniczego.

SKŁAD ZArZąDU StowArZySZeniA:
Prezes – Andrzej Mazur
V-ce prezes – Andrzej Gałązka
Skarbnik – Grzegorz Małysz

Andrzej Mazur

WRZESIEŃ 2017
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Śmierć to stacja, na której przesiadamy się
do następnego pociągu. 

Zmienia się wygląd wagonu,
ale podróż trwa nadal

21 sierpnia 2017 r. zmarł sołtys sołectwa Łaziska

StAniSŁAw KAtrynioK
Miał 65 lat. Od wielu lat związany był z gminą Godów. Od 14 

kwietnia 2015 pełnił funkcję sołtysa Łazisk.
Swoim działaniem dążył do rozwoju i poprawy wizerunku wsi. 

Chętnie wspierał i kreował różnorodne inicjatywy dotyczące nie 
tylko Łazisk, ale także innych miejscowości gminy Godów.

Na zawsze pozostanie w pamięci jako dobry, życzliwy i aktyw-
ny człowiek.

A. Szwarc

25 lat wspóŁpRacY
24 sierpnia 2017 odbyło się w Karvinie spotkanie z okazji 25-lecia 

współpracy pomiędzy Polskim Kołem Emerytów, Rencistów i Inwa-
lidów – Koło Gołkowice a Klubem Seniorów z Karviny. Polacy i Cze-
si współpracują już ze sobą 25 lat na  podstawie umowy podpisanej 
15 czerwca 1992 roku w Gołkowicach. W spotkaniu wzięli udział: pri-
mator miasta Karvina Tomas Hanzel, jego zastępca Miroslav Hajdusik 
oraz Martina Smużova – naczelnik wydziału socjalnego, Antoni Petras 
– były primator miasta Karvina; ze strony polskiej Mariusz Adamczyk – 
wójt gminy Godów, Tomasz Kasperuk – zastępca wójta gminy, Antoni 
Tomas – przewodniczący Rady Gminy, Bronisław Karasek – radny Sej-
miku Województwa Śląskiego, Tatiana Stopyra – Dyrektor Gminnego 
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie, Bogusław Dziędziel 
– radny gminy Godów, Ludwik Piechaczek, Józef Pękała – byli wójto-
wie gminy oraz Piotr Wrodarczyk – sołtys sołectwa Gołkowice. W spo-
tkaniu wziął udział zarząd Klubu Seniora w Karvinie z jego prezesem 
Jindrichem Kubieńka i zarząd Koła w Gołkowicach z przewodniczącym 
Pawłem Grzonką.

Primator z Karviny uhonorował Koło w Gołkowicach okolicznościo-
wym dyplomem, a wójt z Godowa podobnie obdarował Klub z Ka-
rviny. Historyczne wspomnienia zostały złożone przez Pawła Grzon-
kę i byłego prezesa Klubu Jarosława Krótkiego. Obydwaj powiedzieli, 
że 25-letnia współpraca naszych zaprzyjaźnionych klubów pokazała, 
że podpisanie umowy o przyjaźni i współpracy było celowe i potrzeb-
ne. To w wyniku podpisania umowy mogliśmy się nie tylko lepiej i bli-
żej poznać, ale również informować się na bieżąco o różnych interesu-
jących nas sprawach. Mogliśmy również bliżej poznać nasze kraje i re-
giony, ich kultury i zabytki historyczno-narodowe. W okresie 25-let-
niej współpracy członkowie naszych zaprzyjaźnionych klubów zwie-
dzili liczne historyczne miejsca, zabytki tak w Polsce jak i w Republi-
ce Czeskiej. Ogółem zorganizowano aż 16 wspólnych wycieczek, tak 
w Polsce, jak i w Czechach. 

Obydwaj prezesi zaprzyjaźnionych klubów podziękowali byłym 
i obecnym władzom gminy Godów i miasta Karvina za wsparcie naszej 
25-letniej współpracy i udzielanie bieżącej pomocy. Mamy nadzieję 
nadal liczyć na taką pomoc w naszej bieżącej współpracy. Spotkanie 
z okazji 30-lecia odbędzie się za pięć lat w Gołkowicach.

Paweł Grzonka

Żona i rodzina zmarłego

StaniSława 
KatrynioKa

dziękują wszystkim
za udział w Jego pogrzebie.

Bóg zapłać.

twóRczE wakacJE 
z oŚRodkami kultuRY

Wszystko co dobre, szybko się kończy. Skończyły się  także waka-
cyjne zajęcia, które dla dzieci zorganizowało  Gminne Centrum Kultu-
ry, Sportu i Turystyki w Godowie. Przez cały okres wakacji dzieci spoty-
kały się, żeby wspólnie spędzić  wolny czas. Pozytywnie nagromadzo-
ną energię wykorzystały do kreatywnego i twórczego myślenia pod-
czas zajęć  plastycznych, gier i zabaw tanecznych. W Ośrodkach Kultu-
ry w Skrzyszowie, Godowie i Skrbeńsku podczas zajęć  dzieci bardzo 
chętnie wykonywały różnorodne  ozdoby z papieru, bibuły, plasteliny 
oraz masy solnej. Dodatkową atrakcją w Ośrodku Kultury w Gołkowi-
cach były spotkania z  filmem połączone  z warsztatami plastycznymi 
„Młodzi Twórcy Pogranicza”. Nowością w tym roku w Ośrodku Kultury 
w Skrbeńsku  były zajęcia z nauki gry w tenisa ziemnego, które sprawi-
ły dzieciom ogromną frajdę.  Podsumowaniem wakacji były minifesty-
ny dla dzieci przy Ośrodkach Kultury w Skrbeńsku i Skrzyszowie, gdzie 
można było poszaleć na dmuchańcach i przyozdobić swoją buzię.

Wszystkim dzieciom dziękujemy za udział, a instruktorom za przy-
gotowanie ciekawych zajęć. Już dziś zapraszamy na stałe zajęcia do 
ośrodków kultury. Szczegółowe informacje zostaną podane wkrótce 
na stronie gckgodow.pl oraz na profilu facebookowym GCKSiT.

Żaneta Niewiara

GMINA WCZORAJ I DZIŚ

Spotkanie pod pomnikiem w Godowie 2017 r.Spotkanie pod pomnikiem. Godów, lata 70. XX w.
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Odsłonięcie pamiątkowej tablicy  w Skrzyszowie 3.09.2017 r.
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GBP w Godowie - gry i zabawy podczas wakacji GBP w Godowie - Narodowe Czytanie 2017 - Wesele

Spotkanie z okazji 25-lecia współpracy pomiędzy Polskim Kołem Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło Gołkowice a Klubem Seniorów z Karviny
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Judocy z LKS Polonia na obozie sportowo-kondycyjnym w Zwardoniu

Rodzinny Festyn Parafialny w Godowie 27.08.2017 r. Festyn dziecięcy kończący wakacje w Skrzyszowie



Projekty  „KALEJDOSKOP KULTURY” i „TWÓRCZE ŻYWIOŁY NAD OLZĄ” realizowane  są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński

W sobotę, 26 sierpnia, odbyło się najwięk-
sze wydarzenie kulturalne roku - 23. obcho-
dy miasta Piotrowice. Przygotowany został 
ciekawy program dla zwiedzających, w któ-
rym uczestniczyły dzieci z Przedszkola i ma-
żoretki  z Piotrowic, czy występ szermierzy 
grupy Allegros. Dla najmniejszych pociech 
przygotowano show minionków, weso-
łe miasteczko, jazdę na kucykach lub malo-
wanie twarzy. Goście mogli podziwiać także 
stoiska z rękodziełem. W Czechach wystą-
pił także skrzyszowski zespół "Spoko babki", 
śpiewając polskie i czeskie przeboje muzycz-
ne. Głównymi gwiazdami dnia był słowacki 
piosenkarz Vašo Patejd z zespołem, Hradi-
šťan & Jiří Pavlica, a wieczorem słowacka 
piosenkarka Kristína z zespołem.  Całe po-
południe do godzin wieczornych była pięk-
na pogoda i panowała dobra atmosfera. Kul-
minacją całych obchodów były tradycyjnie 
piękne fajerwerki, a następnie dyskoteka.

Erika Bodnarová

ŚWIĘTOWALI W PIOTROWICACH

PO SĄSIEDZKU, CZYLI WSPÓŁPRACA
NA POGRANICZU POLSKO-CZESKIM

PO SOUSEDSTVÍ ČILI SPOLUPRÁCE
NA ČESKO-POLSKÉM POHRANIČÍ



W ramach realizacji działań projektu 
„Twórcze Żywioły Nad Olzą” – zapraszamy 
na wernisaże powstałych fotografii, w wy-
konaniu dwóch fotografów: Damiana Szew-
czyka z gminy Godów i Radima Gabrysza 
z gminy Petrovice u Karvine. 

Powstałe fotografie, zostaną wykorzy-
stane do stworzenia systemów wystawien-
niczych, które rozlokowane zostaną na tere-
nie obu gmin.

Pierwszy wernisaż, odbędzie się 19 wrze-
śnia, o godzinie 18:00 w Ośrodku Kultury 
w Gołkowicach. Drugi, odbędzie się 5 paź-
dziernika, o godzinie 17:00 w Cafe Rotigel.

Wstęp wolny!
ADRESY: 

19 września
Ośrodek Kultury w Gołkowicach, ul. 1 Maja 

101, 44-341 Gołkowice
5 październik
Cafe Rotigel, Petrovice u Karviné 177, 735 

72 Petrovice u Karviné, Czechy

Wystawy będą czynne przez kolejne 2 ty-
godnie, w ramach godzin otwarcia ośrodka 
kultury i Cafe Rotigel.

Judyta Marcol

Projekty  „KALEJDOSKOP KULTURY” i „TWÓRCZE ŻYWIOŁY NAD OLZĄ” realizowane  są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński
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ZAPRASZAMY NA WYSTAWY
V rámci realizace projektu „Tvůrčí Živly 

Nad Olší”- zveme vás na vernisáže fotogra-
fií dvou autorů: Damiana Szewczyka z obce 
Godów a Radima Gabrysza z obce Petrovi-
ce u Karviné. 

Výsledné fotografie budou použity 
k vytvoření systémů výstav, které budou 
umístěny v obou obcích.

První vernisáž se uskuteční 19. září v 18 
hodin v Kulturním centru v Gołkowicach. 
Druhá se uskuteční 5. října v 17 hodin v Cafe 
Rotigel.

Vstup zdarma!
ADRESY

19. září
Kulturní centrum v Gołkowicach, ul. 1 Maja 

101, 44-341 Gołkowice
5. října
Cafe Rotigel, Petrovice u Karviné 177, 735 

72 Petrovice u Karviné, Česká republika

Výstavy budou otevřeny po dobu dalších 
2 týdnů, během otevíracích hodin kulturního 
centra a Cafe Rotigel.
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ZVEME VÁS NA VÝSTAVY! 
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Wystawy będą czynne przez kolejne 2 ty-
godnie, w ramach godzin otwarcia ośrodka 
kultury i Cafe Rotigel.

Judyta Marcol

Projekty  „KALEJDOSKOP KULTURY” i „TWÓRCZE ŻYWIOŁY NAD OLZĄ” realizowane  są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński
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ZAPRASZAMY NA WYSTAWY
V rámci realizace projektu „Tvůrčí Živly 

Nad Olší”- zveme vás na vernisáže fotogra-
fií dvou autorů: Damiana Szewczyka z obce 
Godów a Radima Gabrysza z obce Petrovi-
ce u Karviné. 

Výsledné fotografie budou použity 
k vytvoření systémů výstav, které budou 
umístěny v obou obcích.

První vernisáž se uskuteční 19. září v 18 
hodin v Kulturním centru v Gołkowicach. 
Druhá se uskuteční 5. října v 17 hodin v Cafe 
Rotigel.

Vstup zdarma!
ADRESY

19. září
Kulturní centrum v Gołkowicach, ul. 1 Maja 

101, 44-341 Gołkowice
5. října
Cafe Rotigel, Petrovice u Karviné 177, 735 

72 Petrovice u Karviné, Česká republika

Výstavy budou otevřeny po dobu dalších 
2 týdnů, během otevíracích hodin kulturního 
centra a Cafe Rotigel.
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Projekty  „KALEJDOSKOP KULTURY” i „TWÓRCZE ŻYWIOŁY NAD OLZĄ” realizowane  są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński

ZVEME VÁS NA VÝSTAVY! 
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W sobotę 12 sierpnia 2017 roku na obiek-
cie sportowym w Skrbeńsku odbył się Polsko-
Czeski Turniej Siatkówki Plażowej zorganizo-
wany w ramach  projektu „Wspólna współ-
praca ku lepszemu poznaniu”  współfinanso-
wanego ze  środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego – Programu INTERREG V-A Re-
publika Czeska-Polska i budżetu państwa za 
pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyń-
ski. W zawodach wzięły udział trzy druży-
ny – z sąsiedniej Mszany, Marklowic oraz ze 
Skrzyszowa. Nad prawidłowym przebiegiem 
zawodów czuwał sędzia siatkarski Wojciech 
Jędraś. Zawody rozegrano systemem „każdy 
z każdym”, do dwóch wygranych setów. Mimo 
niesprzyjających warunków pogodowych za-
wody obyły się w doskonałej sportowej at-
mosferze. Ostatecznie najlepsza okazała się 
drużyna z Mszany w składzie: Przemysław 
Gąsior, Paweł Godula, Tomasz Antończyk, Pa-
weł Czerwik, która zanotowała komplet zwy-
cięstw. Drugie miejsce zajął team ze Skrzy-
szowa – Dawid Oślizło, Damian Marszo-

POLSKO-CZESKI TURNIEJ
SIATKÓWKI PLAŻOWEJ
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20 sierpnia zorganizowany został rajd ro-
werowy upamiętniający wybuch I Powsta-
nia Śląskiego, które rozpoczęło się w Pio-
trowicach. Patronat honorowy nad imprezą 
objął konsul generalny RP  w Ostrawie  i dy-
rektor Muzeum Powstań Śląskich w Świę-
tochłowicach. Rajd rozpoczął się pod Urzę-
dem Gminy w Piotrowicah, a funkcję starte-
ra honorowego przyjął wójt gminy Piotrowi-
ce pan Doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. Ko-
mandorem rajdu był pan Stanisław Brym. 
Wśród  organizatorów wymienić należy MK 
PZKO w Piotrowicach, SHR ZG PZKO, Towa-
rzystwo Rowerowe „Olza” przy PTTS „Be-
skid Śląski” i TKK PTTK „Ondraszek” z Cie-
szyna. Partnerami rajdu byli: gmina Piotro-
wice k/Karwiny, gmina Godów i Koło Tury-
styki Rowerowej, gmina Zebrzydowice i Klub 
Rowerowy „Przerzutka”. Uczestnicy odwie-
dzili pomnik i  złożyli wieńce m.in w Piotro-
wicach, Godowie, Gołkowicach, Skrzyszowie 
i Skrbeńsku. Rowerzystom, całą drogę to-
warzyszyły delegacje z Czech, Zebrzydowic 
i Godowa. Z uwagi na niesprzyjające warunki 
pogodowe, w tym deszcz i wiatr, rajd zakoń-
czono w Gołkowicach.

SZLAKIEM WALK POWSTAŃCÓW
                            I POWSTANIA ŚLĄSKIEGO

lik, Patryk Brzoza, Adrian Krzystała, a trze-
cie miejsce przypadło drużynie z Marklowic 
– Kacper Stacha, Paulina Makowska, Mikołaj 
Wieczorek, Georgina Kłapsia. Zwycięzcy uho-
norowani zostali pucharami, dla wszystkich 
uczestników przygotowano również pamiąt-
kowe medale, nagrody i dyplomy oraz posiłek 
regeneracyjny i napoje. 

Aneta Niemiec

I miejsce

II miejsce

III miejsce


