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90 URODZINY 
HONOROWEGO OBYWATELA 

GMINY GODÓW

 18 STYCZNIA 2018 ROKU HONOROWY OBYWATEL
GMINY GODÓW PAN FRANCISZEK PIECZKA

OBCHODZIŁ SWOJE 90 URODZINY.

Z TEJ OKAZJI DOSTOJNEMU JUBILATOWI SKŁADAMY
ŻYCZENIA ZDROWIA, KOLEJNYCH WSPANIAŁYCH RÓL

ORAZ WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI ZARÓWNO
W ŻYCIU PRYWATNYM I ZAWODOWYM.

MIESIĄC OBFITOWAŁ 
W GMINIE GODÓW W WYJĄTKOWE 

JUBILEUSZE 90 LAT URODZIN

Mieszkanka Skrzyszowa Pani Anna Reclik obchodziła swoje urodzi-
ny 8 stycznia. Pan Edward Student z Godowa świętował swój jubile-
usz 15 stycznia. Gratulacje 30 stycznia przyjmował Pan Bolesław Po-
tysz z Skrbeńska.

Z życzeniami zdrowia i długowieczności, słodkim upominkiem 
oraz bukietem kwiatów Szanownych Jubilatów odwiedzili przedsta-
wiciele władz samorządowych Gminy Godów.

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

Pani Anna Reclik urodziła się w Węglówce koło Myślenic. Po ukoń-
czeniu Liceum Pedagogicznego w Chorzowie z nakazem pracy udała 
się na pierwszą placówkę oświatową w Zwonowicach. Po roku przenie-
siono ją do szkoły w Skrzyszowie. W tej szkole przepracowała prawie 40 
lat, kształcąc kolejne pokolenia. Tu też wyszła za mąż, ukończyła stu-
dia wyższe, udzielała się społecznie. Przez wiele lat prowadziła biblio-
tekę wiejską. Po przejściu na emeryturę uczyła dzieci niepełnospraw-
ne w szkole specjalnej w Wodzisławiu Śląskim. Pani Anna ma troje dzie-
ci, ośmioro wnuków i sześcioro prawnuków (w tym dwoje w drodze). 

Pan Edward Student urodził się w Godowie w rodzinie Alojzego 
i jego żony Marii z domu Janulek. W styczniu 1948 roku ożenił się z Prak-
sedą Wawrzyniak. 24 stycznia tego roku świętowali 70 rocznicę ślubu. 
Doczekali się trzech córek, a obecnie Pan Edward cieszy się radością 
z obecności wokół siebie licznej gromadki wnuków i prawnuków.

Pan Bolesław Potysz urodził się w Gołkowicach jako syn Henryka 
i Marii z domu Wojtek. W kwietniu 1949 roku ożenił się z Jadwigą Rec-
lik, z którą od 69 lat tworzą szczęśliwe małżeństwo.

Szanownym Jubilatom raz jeszcze składamy serdeczne gratulacje 
oraz najlepsze życzenia dalszych lat w zdrowiu i szczęściu rodzinnym, 
dużo wytrwałości, pogody ducha i siły do pokonywania wszelkich tru-
dów oraz samych radosnych dni w gronie życzliwych, troskliwych naj-
bliższych ich sercu osób. Jest nam bardzo miło, że możemy wspólnie 
cieszyć się z osiągnięcia przez mieszkańców naszej gminy tak wspa-
niałego wieku.

opracowała 
Agnieszka Siwarska

USC Godów
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Punkt Obsługi POdatnika 
w urzędzie gminy w gOdOwie

Wzorem lat ubiegłych w Urzędzie Gminy w Godowie zostanie 
uruchomiony Punkt Obsługi Podatnika, gdzie będzie można uzy-
skać informacje dotyczące rozliczeń podatku dochodowego od 
osób fizycznych za 2017 rok, sposobu wypełniania formularzy PIT 
oraz możliwości skorzystania z ulg i odliczeń, a także złożyć wy-
pełnione zeznanie podatkowe.

Punkt czynny będzie 13.03.2018 r. (wtorek) 
w godzinach od 8.00 do 14.00

Informujemy również o możliwości składania zeznań drogą 
elektroniczną – korzystając z darmowego i wygodnego progra-
mu przygotowanego przez Ministerstwo Finansów e-Deklaracje.

Monika Wojtek
Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Informatyki

POsterunek POlicji 
w gOłkOwicach

44-341 Gołkowice ul. Celna 51
tel. 32 412 05 30

e-mail: golkowice@wodzislaw.ka.policja.gov.pl

Kierownik posterunku: st. asp. Adrian Pawlus

kontakt z dzielnicowymi Posterunku Policji 
w gołkowicach:

RejOn nR 1
 sierż. szt. Daniel Stencel
 tel.: 723 653 802, 32 412 05 33
 miejscowości: Gołkowice, Skrbeńsko

RejOn nR 2
 mł. asp. Łukasz CHŁAPEK
 tel.: 609 811 754, 32 412 05 36
 miejscowości: Godów, Łaziska, Podbucze 

RejOn nR 3
 sierż. szt. Łukasz Barteczko 
 tel.: 723 653 474, 32 412 05 32
 miejscowości: Skrzyszów, Krostoszowice

102 lata
Franciszka KARWOT Skrzyszów

97 lat
Anna CICHY Gołkowice
Marta SOSNA Łaziska, ur. 12.03.1920 r., zm.16.04.2017 r.
Anna POPIOŁEK Godów

96 lat
Klara SURMA Godów
Anna KUŚ Krostoszowice

95 lat
Gertruda CZYŻ Łaziska
Maria MARCOL Skrzyszów
Zofia TATARCZYK Skrzyszów
Aurelia SONTOWSKA Skrzyszów, ur. 19.11.1922 r., zm. 09.12.2017 r.

94 lata
Henryk KOPIEC Podbucze
Jadwiga GRZEGOSZCZYK Skrzyszów, ur. 10.03.1923 r., zm. 02.10.2017 r.
Józef GOIK Skrzyszów, ur. 14.03.1923 r., zm. 06.06.2017 r.
Maria FILAK  Krostoszowice, ur. 29.03.1923 r., zm. 23.07.2017 r.
Antonia OŚLIZŁO Skrzyszów
Paulina SITEK-KOZIEŁ Skrzyszów
Aniela WALA Skrzyszów

długOwieczni jubilaci z terenu gminy gOdÓw w rOku 2017

Daniel Stencel Łukasz Barteczko Łukasz Chłapek

93 lata
Anna TOLARZ Skrzyszów, ur. 13.02.1924 r., zm. 19.03.2017 r.
Olga MENDREK Krostoszowice
Albertyna MIKUŁKA Skrzyszów
Maria CICHY Skrbeńsko
Małgorzata WODECKA Łaziska
Adela BALCAR Godów
Wiktoria KASZAK Gołkowice
Selma BOHM Krostoszowice

92 lata
Gertruda WOŹNIAK Skrzyszów, ur. 06.01.1925 r., zm. 12.07.2017 r.
Maria TKOCZ Skrzyszów
Elżbieta BOREK Godów
Maria SZYMICZEK Skrzyszów
Aniela MOCZAŁA Łaziska

91 lat
Dorota CZAJA Skrzyszów
Genowefa PAJĄK Krostoszowice
Klara SZELIGA Skrzyszów, ur. 14.02.1926 r., zm. 14.10.2017 r.
Ernest BEBEK Skrbeńsko
Gertruda BŁATOŃ Gołkowice
Bronisława SZCZOTOK Godów
Edward UNDAS Skrbeńsko

90 lat
Daniela SKRZYSZOWSKA Łaziska
Stanisław CUCH Godów, ur. 12.01.1927 r., zm. 11.11.2017 r.
Teresa MATUSIAK Godów
Maria MOŁDRZYK Podbucze
Henryk TATARCZYK Skrzyszów
Małgorzarta ADAMCZYK Łaziska
Antonia BUJOK Gołkowice
Maria SZOSTEK Skrzyszów
Marta BALCAR Godów
Henryk OLSZEWSKI Godów
Otylia MARSZOLIK Gołkowice
Alicja SITEK Skrzyszów
Paweł GRABIEC Godów
Krystyna KUŹMICZ Łaziska
Antoni CHWAŁEK Skrzyszów
Gertruda FOLWARCZNY Skrzyszów
Ernest WODECKI Godów
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w rOli głÓwnej magdalena 
PrOchasek-jakubOwska 

i jan jakubOwski
22 grudnia w powietrzu unosił się intensywny zapach zbliżających 

się świąt. Wyrazistego smaku nadało przybycie do Szkoły Podstawo-
wej w Gołkowicach aktorów: Magdaleny Prochasek-Jakubowskiej 
i Jana Jakubowskiego. Artyści odwiedzili naszą szkołę na zaproszenie 
nauczycielki Beaty Bieni, inicjatorki i organizatorki spotkania. 

Pani Magdalena ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. 
Ludwika Solskiego w Krakowie na Wydziale Lalkarskim, na kierunku 
aktorstwo oraz Studio Aktorskie Art.-Play Doroty Pomykały i Danuty 
Owczarek. Naszej publiczności znana z roli w serialu Pierwsza miłość, 
ale tak naprawdę całym sercem oddana teatrowi. Pan Jan Jakubow-
ski z kolei to absolwent Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej 
Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. 
Ukończył również Studium Aktorskie LART STUDIO w Krakowie. W jego 
filmografii zaznaczyły się role w serialu M jak miłość, Komisarz Alex, na 
wspólnej. Jednak przede wszystkim grał na deskach Teatru Małego 
w Łodzi, Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Gó-
rze, jak również w spektaklach telewizyjnych.

Aktorzy dali się poznać jako ciepli, skromni, ciekawi ludzie, któ-
rzy potrafią z pasją opowiadać o swoim zawodzie. W naturalny spo-
sób stworzyli przyjazną, inspirującą atmosferę. Odkrywali tajniki ak-
torstwa. Dzieci dowiedziały się, na czym polega praca aktora na pla-
nie filmowym i w teatrze, jak należy uczyć się roli, jak nałożyć maskę, 
stworzyć postać, którą grają, jaka rola najbardziej zapadła im w pa-
mięci. W drugiej części spotkania aktorzy udzielili bardzo ciekawego 
wywiadu dziennikarkom szkolnej gazetki Błysk Różowej Pantery, któ-
rej opiekunką jest Elżbieta Krzysztofczyk-Kosek. Na koniec nasi goście 
złożyli autografy.

Spotkanie dostarczyło wszystkim wielu artystycznych wrażeń. 
Dziękujemy bardzo za stworzenie magicznej przestrzeni, w której 
świat jest teatrem, aktorami ludzie…

elżbieta Krzysztofczyk-Kosek
Beata Bienia

zakOńczOnO 
warsztaty witrażOwe 
„Przez Pryzmat szkła”
Od 2 listopada do 20 grudnia 2017 r. w Ośrodku Kultury w Godowie 

odbywały się warsztaty witrażowe. Zajęcia prowadzone były w pra-
cowni  kreatywnej Art Pompownia trzy razy w tygodniu. Działanie do-
finansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Ame-
rykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwo-
ju Filantropii w Polsce oraz ośrodka Działaj Lokalnie w Rybniku.

W zajęciach uczestniczyły tylko osoby dorosłe, pragnące twórczo 
spędzić czas wolny, zainteresowane sztuką tworzenia witraży szkla-
nych. Liczną grupę odbiorców inicjatywy stanowili amatorzy, którzy 
po raz pierwszy mieli okazję zapoznać się z tą sztuką rękodzielniczą. 
Wspierani oni byli przez członków grupy Art Pompownia. Warto za-
znaczyć, że grupy warsztatowe tworzyli nie tylko mieszkańcy gminy 
Godów, ale i gmin sąsiadujących oraz goście z sąsiedniej Republiki 
Czeskiej. W ramach projektu zorganizowano łącznie 21 spotkań warsz-
tatowych, podczas których uczestnicy zapoznali się od strony teore-
tycznej i praktycznej z zagadnieniami dotyczącymi witrażu i sztuki 
zdobienia szkłem witrażowym.

Warsztaty zakończone zostały 20 grudnia. Spotkanie wieńczące 
i podsumowujące projekt było okazją do pochwalenia się zrobiony-
mi witrażami, wzajemnej wymiany doświadczeń i wrażeń, a także oka-
zją do złożenia sobie życzeń bożonarodzeniowych. Uczestnicy wyra-
zili bardzo pozytywną opinię o całej inicjatywie oraz chęć uczestni-
czenia w kolejnych tego typu spotkaniach. Dziękujemy wszystkim za 
udział i zapraszamy do Art Pompowni na kolejne nasze wspólne ak-
cje i warsztaty.

A. Szwarc

sołectwo liczba ludności kobiety mężczyźni urodzenia zgony

31.12.1016 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017

GODÓW 1894 1879 971 970 923 909 14 11 19 19

GOŁKOWICE 3904 3953 1981 2006 1923 1947 37 46 37 22

KROSTOSZOWICE 1043 1044 520 522 523 522 20 10 9 12

ŁAZISKA 1730 1738 932 934 798 804 23 26 20 18

PODBUCZE 208 212 103 107 105 105 4 5 3 1

SKRBEŃSKO 974 971 504 502 470 469 12 10 12 7

SKRZYSZÓW 3676 3669 1861 1860 1815 1809 35 44 29 38

RAZEM 13429 13466 6872 6901 6557 6565 145 152 129 117

dane statystyczne dOtyczĄce mieszkańcÓw gminy gOdÓw 
na dzień 31.12.2017 r.

Liczba aktów małżeństwa sporządzonych w Usc Godów: 67
w tym: wyznaniowe  53

cywilne  11
transkrypcja (akt zagraniczny wpisany do polskich ksiąg)  3

Liczba aktów zGonów sporządzonych w Usc Godów: 65
w tym: transkrypcja (akt zagraniczny wpisany do polskich ksiąg) 0

Liczba aktów Urodzenia sporządzonych w Usc Godów: 4
w tym: transkrypcja (akt zagraniczny wpisany do polskich ksiąg) 4

Maria Serwotka
USC Godów
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młOdzież 
„dOstała POwe-r'a”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Morawskie Wrota reali-
zuje projekt współpracy w ramach PROW 2014-2020, wspólnie z trze-
ma sąsiednimi grupami LGD, tj. Płaskowyżem Dobrej Ziemi z siedzi-
bą w Kietrzu, Partnerstwem dla Rozwoju z siedzibą w Pietrowicach 
Wielkich, Stowarzyszeniem LYSKOR z siedzibą w Lyskach, pod nazwą 
„Przedsiębiorczość + Operatywność + Współpraca + Ekonomia = Roz-
wój” o akronimie POWE-R. Projekt był zaplanowany w lokalnych stra-
tegiach rozwoju partnerskich grup i miał na celu zwiększenie wie-
dzy z zakresu przedsiębiorczości wśród młodzieży poprzez organiza-
cję działań o charakterze edukacyjnym z naciskiem na kreowanie po-
staw przedsiębiorczych, by w przyszłości uczestnicy mogli sami spraw-
nie i bez obaw zakładać przedsiębiorstwa i tworzyć nowe miejsca pra-
cy. Projekt obejmował następujące działania: warsztaty dla młodzieży, 
wyjazdy studyjne do przedsiębiorców, opracowanie ekonomicznej gry 
planszowej, udział w inwestycyjnej grze on-line, wyjazd integracyjny 
na teren Jury Krakowsko–Częstochowskiej, Galę na zakończenie pro-
jektu z wręczeniem nagród za konkursy na najlepszy biznesplan, i zwy-
cięstwo w grze on-line oraz prezentacją filmu ilustrującego wszystkie 
etapy projektu. Trwałym produktem projektu będzie wydana profesjo-
nalnie, ekonomiczna gra planszowa, przeznaczona do wykorzystania 
w szkołach dla młodzieży kreująca postawy przedsiębiorcze.

Ponieważ projekt zaplanowano na cztery miesiące, działania były 
bardzo intensywne.

Z obszaru Morawskich Wrót w projekcie uczestniczyło 49 uczniów 
ze wszystkich gmin partnerskich. Za nami warsztaty i wyjazdy studyj-
ne do sąsiadów – do lokalnych firm.

Młodzież z Morawskich Wrót odwiedziła Classen-Pol. S.A. w Zwono-
wicach oraz Kompleks „Taaka Ryba” w Suminie, zaś u nas uczestnicy pro-
jektu z Płaskowyżu Dobrej Ziemi, z Opolszczyzny poznali „Flagową Kra-
inę” na Strefie Gospodarczej w Skrzyszowie oraz Park Leśny u Kaczyny. 

W dniach 9-10.12.2017 r. młodzież pojechała do Złotego Potoku, 
gdzie wzięła udział w różnych aktywnościach związanych z tematyką 
projektu, takich jak gra terenowa na orientację, zwiedzanie Muzeum 
w Żarkach, test ekonomicznej gry planszowej. Była to również okazja 
do zaprezentowania przygotowanych biznesplanów (efekt warszta-
tów). W głosowaniu wśród wszystkich uczestników, projekt uczniów 
z Marklowic zdobył najwięcej „Dukatów-punktów”. 

Podsumowanie całego projektu odbyło się w Pietrowicach Wiel-
kich, gdzie zaprezentowane zostały najlepsze biznesplany, film z całe-
go projektu oraz pokazano prototyp gry planszowej, a następnie wrę-
czono nagrody. Zaprezentowały się dwa zespoły młodzieżowe, w tym 
Sinfonietta z GCK w Gorzycach. W opinii młodzieży projekt był bardzo 
ciekawy i przyniósł im wiele satysfakcji. 

Lucyna Gajda
LGD Morawskie Wrota

LUTY 2018

gala talentÓw 
10 stycznia w Ośrodku Kultury w Skrzyszowie odbyła się Noworocz-

na Gala Talentów. Jest to bardzo ważne wydarzenie kulturalne dla na-
szej społeczności, ale przede wszystkim dla uczestników zajęć stałych. 
To oni je tworzą, prezentują swoje umiejętności na scenie.  W tym roku 
wystąpiło ponad 40 artystów. Były to zespoły grupy tanecznej RYTMIX 
oraz grający i śpiewający, podopieczni pani Barbary Langer. Podziwiali-
śmy również wystawę prac i narzędzi, używanych w pracowni ceramicz-
nej. Po feriach otwieramy nowy nabór na zajęcia teatralne Kreatywna 
Zgraja oraz naukę gry na keyboardzie, pianinie, gitarze i akordeonie. Za-
praszamy wszystkich chętnych, również dorosłych.

Paweł Sobik

kOncert kOlęd 
w łaziskach

Jak wiadomo od 7 listopada 2017 roku Szkoła Podstawo-
wa w Łaziskach przeżywa jubileusz 90-lecia swojego istnie-
nia. W ramach tej uroczystości 20 stycznia 2018 roku zostały wy-
stawione jasełka dla wszystkich mieszkańców Łazisk. Klimat jase-
łek był wkomponowany w tegoroczny jubileusz. Istniejąca do po-
czątku lat dziewięćdziesiątych XX wieku stacja kolejowa pozwo-
liła przenieść się w czasie do roku pańskiego 1927. Widzowie byli 
świadkami wizyt niecodziennych gości podróżujących do naszej 
miejscowości, takich jak: wojewoda śląski, trzej królowie, pasterze  
z okolic Betlejem oraz Maryja i Józef, którzy postanowili przeżyć  swo-
je Betlejem w łaziskiej szkole. Na scenie pojawili się także nauczycie-
le, którzy wcielili się w poszczególne role. W to ważne wydarzenie za-
angażował się nasz miejscowy zespół śpiewaczy Kalina i grupa na-
szych absolwentów, jak również obecnych, muzykujących uczniów 
pod opieką nauczyciela Krzysztofa Kłoska. Pragniemy podziękować 
wszystkim aktorom, występującym uczniom oraz nauczycielom, któ-
rzy przyczynili się do organizacji tegoż spotkania, jak i przybyłym go-
ściom, przede wszystkim przewodniczącemu Rady Gminy Antonie-
mu Tomasowi oraz ks. proboszczowi Antoniemu Brzytwie. Tegorocz-
ny występ wprowadził nas w historyczny klimat naszej szkoły, choć na 
chwilę mogliśmy się wspólnie przenieść do dawnych czasów, a przy 
tym wspólnie pokolędować. 

Michał Szkatuła,
Michalina Wija

O babci i dziadku Pamiętamy 
i życzenia im składamy

W ostatnim tygodniu stycznia przedszkolacy z „Bajkowego Wzgó-
rza” gościli swoich dziadków w OK-u w Skrzyszowie. Dzieci w pięknych 
strojach przedstawiły program artystyczny. Nie zabrakło wierszy, pio-
senek i tańców.

Najmłodsze grupy wzięły udział w „Familiadzie”, podczas któ-
rej wymieniały rodzaje babć i dziadków. Dzieci 5-letnie przedstawiły 
swoje talenty, które oceniało powołane jury, w skład którego wchodzi-
li dziadkowie. Z kolei najstarsze grupy zabrały gości w podróż do prze-
szłości: od momentu narodzin do teraźniejszości.

Dziadkowie nagrodzili swoje wnuki za występy gromkimi brawami, 
a te podczas słodkiego poczęstunku obdarowały ich przygotowanymi 
upominkami i całusami. Mamy nadzieję, że wspólnie spędzony czas na 
długo pozostanie w pamięci dziadków.

K. Żymełka
M. Kiełbasa

kOlejny sukces judOki 
z lks POlOnia łaziska

Sekcja Judo LKS Polonia Łaziska  odnotowała kolejny sukces! Szy-
mon Siedlaczek, mieszkaniec Gorzyc, 20  stycznia w Bytomiu zajął dru-
gie miejsce podczas Mistrzostw Śląska Młodzików w Judo. Zawodnik 
został też powołany do Kadry Wojewódzkiej Młodzików. W 2017 roku 
Szymon odnotował też  spektakularne sukcesy w Ju-Jistsu. Reprezen-
tował Polskę we wrześniu 2017 w Pucharze Świata U15 w Podgoricy 
(Czarnogóra), gdzie zajął piąte miejsce. W grudniu 2017 roku zdobył 
III miejsce w Pucharze Polski w Ju-Jitsu Juniorów  Młodszych. Zawod-
nik trenuje  pod  okiem Sebastiana Gembalczyka i Marka Ciuraja. Tre-
ningi Sekcji Judo  LKS Polonia Łaziska odbywają się w wtorki i czwartki 
o godz. 17.15  w salce judo w Szkole Podstawowej w Łaziskach w gmi-
nie Godów.  Zapraszamy dziewczęta i chłopców chętnych do uprawia-
nia szlachetnej sztuki walki!

Michał Kuczak
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bÓg wezwał gO 
dO PrzePrOwadzki

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci księ-
dza Sylwestra Niesyto. Były proboszcz parafii pw. Józefa Robot-
nika w Godowie zmarł 8 stycznia przeżył 69 lat, z czego 40 w ka-
płaństwie.

Urodził się 15 sierpnia 1948 w rodzinie Cecylii i Alojzego Nie-
sytów. Po ukończeniu szkoły podstawowej postanowił zdo-
być zawód elektryka i wstąpił do szkoły zawodowej w Katowi-
cach-Szopienicach. Od 1965 roku pracował jako stażysta w Ka-
towicach. Potem przeniesiono go do kopalni „Janina" w Libiążu, 
a następnie do kopalni „Słupiec" w województwie wałbrzyskim. 
Równolegle z pracą zawodową łączył naukę w Technikum Gór-
niczym w Tychach. W 1969 roku ukończył je i podjął studia na 
Wydziale Technologicznym Politechniki Śląskiej. W dalszym cią-
gu pracował. We wrześniu 1970 roku wstąpił do Wyższego Ślą-
skiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Po ukończeniu 
seminarium w 1976 roku rozpoczął staż diakonacki w parafii św. 
Teresy w Rybniku-Chwałowicach. Zaś 7 kwietnia 1977 przyjął 
święcenia kapłańskie w katowickiej katedrze Chrystusa Króla.

Pierwszą placówką, w której podjął pracę, była parafia św. 
Katarzyny w Woźnikach. Tu przebywał od 1977 do 1979 roku. 
W latach 1977-1981 kontynuował studia na Akademii Teologii 
Katolickiej w Warszawie i w 1984 roku uzyskał stopień magistra 
teologii praktycznej. W latach 1979-1982 był wikariuszem w pa-
rafii Trójcy Przenajświętszej w Kostuchnie. W 1982 roku został 
skierowany do parafii św. Stanisława w Suszcu, gdzie przebywał 
do 1985 roku. Pod koniec sierpnia 1984 roku w Baranowicach 
koło Żor zorganizował samodzielne duszpasterstwo i kontynu-
ował budowę kościoła pw. św. Jadwigi. Następnie wznosił tam 
kaplicę mszalną. W 1986 roku został mianowany administrato-
rem w tejże parafii. 15 października 1986 kościół został poświę-
cony w stanie surowym, a parafię erygowano 1 stycznia 1987. 
Został wówczas jej proboszczem. Przez następne sześć lat wy-
posażał kościół, m.in. w pierwszą w Polsce biblijną Drogę Krzy-
żową. W latach 2006-2013 był proboszczem w Godowie. W 2013 
roku przeszedł na emeryturę i pozostawał rezydentem w para-
fii MB Szkaplerznej i św. Piusa X w Jejkowicach.

Na Eucharystię pogrzebową  tłumnie przyszli  wierni, którzy 
ks. Niesyto znali i cenili. Ks. Sylwester Niesyto został odprowa-
dzony na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarzu w Go-
dowie.

A. Szwarc

Wydawca: Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie
Redaktor naczelny: Karina Skrzyszowska, tel. 32 47 65 630
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ul. 1 Maja 93, 44-340 Godów Skład: Radosław Dawid Korekta: Małgorzata 
Musińska Druk: INFOPAKT s.c. Dariusz Stańczyk, Maciej Padewski,
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Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i opracowywania nadsyłanych 
tekstów oraz zmian tytułów. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.

kOlejny Finał 
wielkiej Orkiestry 
– kOlejne rekOrdy!

Siema! Po raz kolejny w gminie Godów, pomimo minusowej tem-
peratury, było gorąco! W sobotę 13 stycznia, w godowskiej sali gimna-
stycznej odbyły się, dzięki zaangażowaniu Kasi Wojtas i Marty Boguc-
kiej, zajęcia fitness „Godów ćwiczy z sercem”. Następnie trochę przy-
gotowań na dzień następny i w niedzielę zaczęło się już na całego! 

Od rana nasi dzielni Wolontariusze kwestowali w pobliżu wszyst-
kich kościołów naszej gminy, a o godz. 12:00 rozpoczęły się oficjalne 
orkiestrowe obchody przy boisku w Godowie. Zaczęło się Biegiem Po 
Zdrowie, zorganizowanym przez Adrianę i Marcina Piwońskich z gru-
py InterAktywni z Krostoszowic. Równocześnie na dwóch scenach za-
prezentowały się młodzieżowe grupy wokalne, gimnastyczne oraz ta-
neczne z okolicznych szkół, które cieszyły się dużym zainteresowa-
niem z Waszej strony. Później aukcje, koncerty, różnorodne pokazy 
(pierwsza pomoc, rzemiosło w drewnie i w metalu, pokaz Staży Pożar-
nych). Działał punkt rejestracji potencjalnych dawców szpiku, zorgani-
zowany dzięki współpracy Angeliki Henkel i Fundacji DKMS; były ani-
macje dla najmłodszych z udziałem klauna oraz maskotek, przejażdż-
ki pojazdami militarnymi oraz końmi, dużo aukcji charytatywnych... 
Działo się, Kochani! W związku z tym chcielibyśmy wszystkim Wam 
serdecznie podziękować za tak tłumne przybycie, za wspólną zabawę 
i Waszą szczodrość! To właśnie dzięki Wam mamy motywację, żeby or-
ganizować takie imprezy, bo widząc uśmiechy na Waszych twarzach 
serca rosną a ręce same rwą się do działania i dzięki temu to nie jest 
zwykła impreza, a jedna, wielka przygoda!!!

Podsumujmy ten rekordowy finał:

kwota całkowita: 33.656,66 złotych!!!

•	oraz waluta obca: 1 hrywna, 20 lipa, 120 koron słowackich, 12 euro 
i 62 centy, 214 koron czeskich, 10 pensów, 4 lewa.

•	wydanych ponad 400 porcji jedzonka za „co łaska” – dzięki naszym 
Sponsorom

•	około 40 osób zapisanych jako potencjalni Dawcy Szpiku DKMS
•	ponad 180 aukcji charytatywnych
•	ponad pół setki uczestników biegu oraz ćwiczeń
•	8 koncertów
•	3 foodtrucki
•	12 osób w Sztabie
•	25 dzielnych Wolontariuszek i Wolontariuszy
•	niezliczone ilości słodkości i innych cukierków :)
•	 setki uśmiechniętych twarzy

W tym miejscu chcemy podziękować wszystkim sponsorom, dar-
czyńcom, wszystkim Wam, którzy w jakikolwiek sposób pomogli przy 
całym wydarzeniu – lista Dobrych Dusz jest tak długa, że zajęłaby chy-
ba pół gazety :)

Wszelkie szczegółowe podziękowania i dalsze informacje są do 
wglądu na facebookowym fanpage'u WOŚP Godów: https://www.fa-
cebook.com/wospgodow/

Dziękujemy Wam serdecznie za współudział w tym przepięknym 
wydarzeniu i do zobaczenia już za niecały rok!!! :)

Sztab WOŚP Godów
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Budynek urzędu Gminy Godów, luty 2018 r.

Noworoczna Gala Talentów, Skrzyszów 10.01.2018 r.
Wernisaż wystawy Historia Polskiego pożarnictwa na kresach 

w GBP w Godowie, 25.01.2018 r.

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Godów 13.01.2018 r.

W roli głownej Magdalena Prochasek-Jakubowska i Jan Jakubowski, 
Gołkowice 22.12.2017 r.
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PRACA W CZECHACH!
. 

• Pracownik produkcji
• Ostrava i okolice
• Darmowy dojazd

Gi Group jest międzynarodową agencją pracy, której głównym zadaniem jest rekrutacja i 
doradztwo. Jesteśmy liderem na rynku włoskim oraz jedną z czołowych agencji w krajach, w 
których działamy.

Kontakt: GI GROUP
Ostrava ul. Na Rovince 879

• Email: ostrava@gigroup.com
• w razie zainteresowania zadzwoń lub wyślij 

sms o treści "PRACA” pod numer: +420 778 
430 157

• 9.03.2018r. (piątek) o godz. 10.00
odbędzie się spotkanie informacyjne 
w Ośrodku Kultury w Skrzyszowie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

Co oferujemy?
• pracę od zaraz
• atrakcyjne wynagrodzenie od 2500 

zł do 3500 zł netto + bonusy i 
doplaty

• pomoc polskiego koordynatora w 
miejscu pracy

• możliwość zaliczki
• ubrania robocze

.
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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

19 stycznia Gmina Godów we współpra-
cy z Szkołą Podstawową w Godowie oraz 
Gminną Radą Sportu zorganizowały „Dzień 
sportu -Transgraniczne rozgrywki sportowe 
dla uczniów klas I – III”. Celem imprezy była 
głównie Integracja gmin Godów i Petrovi-
ce, popularyzacja aktywnych form spędza-
nia wolnego czasu oraz promocja zdrowego 
stylu życia wśród dzieci. W imprezie udział 
wzięło 80 uczniów ze szkół podstawowych 
gminy Godów oraz z Petrovic. 

Każdy uczestnik indywidualnie przystępo-
wał do rywalizacji w poszczególnych konku-
rencjach, zasilając w ten sposób swoje konto 
punktowe. Po ukończeniu wszystkich kon-
kurencji wszystkie punkty zostały podsu-
mowane i na tej podstawie zostali wyłonieni 
zwycięzcy w każdej kategorii wiekowej za-
równo wśród chłopców jak i dziewcząt.

Klasyfikacja końcowa:

DZIEWCZYNY 
ROCZNIK 2008

I miejsce Eliska Kostkova – Petrovice
II miejsce Natalia Bachlaj – SP Gołkowice
III miejsce Oliwia Hejmej – SP Godów

ROCZNIK 2009
I miejsce Lucie Popkova – Petrovice
II miejsce Karolina Baranek – SP Skrbeńsko
III miejsce Julia Marcisz – SP Krostoszowice

PO SĄSIEDZKU, CZYLI WSPÓŁPRACA
NA POGRANICZU POLSKO-CZESKIM

PO SOUSEDSTVÍ ČILI SPOLUPRÁCE NA ČESKO-POLSKÉM POHRANIČÍ

TRANSGRANICZNE ROZGRYWKI SPORTOWE 
DLA UCZNIÓW KLAS I – III
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ROCZNIK 2010
I miejsce Emilia Grzybek – SP Godów
II miejsce Marcelina Serwotka – SP Gołkowice
III miejsce Julia Paś – SP Skrbeńsko

CHŁOPCY
ROCZNIK 2008

I miejsce Dominik Kwiatkowski – SP Gołkowice
II miejsce Bartosz Świtała – SP Skrzyszów
III miejsce Oskar Olszówka – SP Skrbeńsko

ROCZNIK 2009
I miejsce Tomasz Macura – SP Skrbeńsko
II miejsce Łukas Burik – Petrovice
III miejsce Jan Sitek – SP Skrzyszów

ROCZNIK 2010
Natan Matloch – SP Gołkowice
Bartosz Posanow – SP Godów
Krzysztof Stabla – SP Skrzyszów

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA:
I miejsce (341 punktów) SP Gołkowice
II miejsce (339 punktów) SP Skrbeńsko
III miejsce ex aequo (336 punktów)

SP Skrzyszów, SP Godów
IV miejsce (266 punktów) SP Łaziska
V miejsce (252 punkty ) SP Krostoszowice
VI miejsce (208 punktów) Petrovice

 
Rozgrywki sportowe były kolejną z im-

prez realizowanych w ramach projektu „Sy-
nergia”.

Projekt „Synergia - integracja społeczno-
ści i instytucji pogranicza Godowa i Petrovic 
u Karvine” jest współfinansowany ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego -  Pro-
gramu  Interreg V-A Republika Czeska - Pol-
ska 2014-2020

A. Szwarc



Od stycznia w GCKSiT w Godowie ruszyły 
warsztaty ceramiki i witrażu. Zajęcia prowa-
dzone przez Dorotę Welcel pozwolą na po-
znanie metody witrażu tradycyjnego, witra-
żu Tiffany, a także metod tworzenia i zdo-
bienia przedmiotów z gliny.  Będzie to do-
bra okazja do rozwijania zdolności manual-
nych, relaksacji, kształtowania wytrwało-
ści, kreatywności i wrażliwości estetycznej. 
Uczestnicy będą mieli możliwość bezpłat-
nego wypróbowania różnych technik  pod 
okiem doświadczonego artysty. Warszta-
ty odbywają się  po obu stronach naszego 
pogranicza. Biorą w nich udział uczestnicy 
z Polski i Czech, co pozwala na lepsze wza-
jemne poznanie, wymianę doświadczeń i za-
cieśnienie współpracy. Prace uczestników, 
zostaną zaprezentowane na Wielkanocnym 
Jarmarku Rękodzielniczym 17 marca, pod 
Ośrodkiem Kultury w Gołkowicach. 

Zajęcia odbywają się w Ośrodku Kultu-
ry w Godowie  oraz w Petrovicach u Karvi-
ne - wszystkich zainteresowanych udziałem 
prosimy o kontakt: 324765630.

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

TWORZONE Z PASJĄ

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



Od stycznia w GCKSiT w Godowie ruszyły 
warsztaty ceramiki i witrażu. Zajęcia prowa-
dzone przez Dorotę Welcel pozwolą na po-
znanie metody witrażu tradycyjnego, witra-
żu Tiffany, a także metod tworzenia i zdo-
bienia przedmiotów z gliny.  Będzie to do-
bra okazja do rozwijania zdolności manual-
nych, relaksacji, kształtowania wytrwało-
ści, kreatywności i wrażliwości estetycznej. 
Uczestnicy będą mieli możliwość bezpłat-
nego wypróbowania różnych technik  pod 
okiem doświadczonego artysty. Warszta-
ty odbywają się  po obu stronach naszego 
pogranicza. Biorą w nich udział uczestnicy 
z Polski i Czech, co pozwala na lepsze wza-
jemne poznanie, wymianę doświadczeń i za-
cieśnienie współpracy. Prace uczestników, 
zostaną zaprezentowane na Wielkanocnym 
Jarmarku Rękodzielniczym 17 marca, pod 
Ośrodkiem Kultury w Gołkowicach. 

Zajęcia odbywają się w Ośrodku Kultu-
ry w Godowie  oraz w Petrovicach u Karvi-
ne - wszystkich zainteresowanych udziałem 
prosimy o kontakt: 324765630.

Judyta Marcol
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