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sołectwo liczba ludności kobiety mężczyźni urodzenia zgony

31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018

GODÓW 1879 1894 970 982 909 912 11 25 19 17

GOŁKOWICE 3953 3975 2006 2021 1947 1954 46 45 22 43

KROSTOSZOWICE 1044 1043 522 518 522 525 10 17 12 13

ŁAZISKA 1738 1744 934 933 804 811 26 21 18 15

PODBUCZE 212 207 107 103 105 104 5 1 1 3

SKRBEŃSKO 971 983 502 514 469 469 10 10 7 44

SKRZYSZÓW 3669 3674 1860 1868 1809 1806 44 40 38 38

RAZEM 13466 13520 6901 6939 6565 6581 152 159 117 133

DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE MIESZKAŃCÓW GMINY GODÓW 
NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

Liczba aktów małżeństwa sporządzonych w Usc Godów: 57
w tym: wyznaniowe  44

cywilne  11
transkrypcja (akt zagraniczny wpisany do polskich ksiąg) 2

Liczba aktów zGonów sporządzonych w Usc Godów: 92
w tym: transkrypcja 1
Liczba aktów  Urodzenia sporządzonych w Usc Godów: 6
w tym: transkrypcja 5

Maria Serwotka, USC Godów

COś WISI W pOWIETrZu, 
CZYlI KIEDY uWIErZYMY W TO, 

żE SMOG NAS ZAbIjA?
Każdego roku zanieczyszczone powietrze przyczynia się do śmier-

ci 45 tysięcy Polaków. Najbardziej zagrożone są dzieci i osoby starsze. 
A w Polsce normy zanieczyszczeń przekroczone są nawet 600 razy!

Oddychamy najgorszym powietrzem w Unii Europejskiej, co na 
pewno nie jest powodem do dumy, ale najgorsze jest to, że w Polsce 
wiele osób ciągle nie wierzy, że zanieczyszczone powietrze naprawdę 
zagraża naszemu zdrowiu i że w Polsce jest naprawdę źle.

Co może zrobić zwykły, szary człowiek w walce ze smogiem?

1. Przede wszystkim uświadomić sobie, że to się dzieje naprawdę! 
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Godowie wisi miernik bada-
jący stan zanieczyszczenia powietrza. Nauczyciele i uczniowie przy-
stąpili do projektu ESA. Edukacyjna Sieć Antysmogowa to program 
informacyjny na rzecz czystego powietrza realizowany przez Pań-
stwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Polskim Alarmem 
Smogowym. Jego celem jest propagowanie wiedzy na temat zna-
czenia czystego powietrza dla zdrowia i wpływu codziennych dzia-
łań na jego jakość. Komu nie chce się wchodzić na górkę, może od-
czytać wszystkie pomiary na www.esa.nask.pl. 

2. Zastąpić kopciuchy innymi piecami, zmienić paliwo w piecach, nie 
palić węgla i drewna w niskiej temperaturze (chodzi o temperatu-
rę 300 - 400 stopni C), bo wtedy powstaje najwięcej rakotwórcze-
go beznzo(a)pirenu, związku chemicznego wykazującego dużą tok-
syczność przewlekłą i zdolności do kumulowania się w organizmie. 
Źródłem tej trucizny w powietrzu aż w 87% jest właśnie „niska emi-
sja”. Norma średniorocznego stężenia PM 2,5 wynosi 25 mikrogra-
mów na metr sześcienny. Na naszej tablicy mierzącej to stężenie od 
października nie było takiego wyświetlenia ani razu! Oznacza to, że 
nasz organizm czuje się tak, jakby wypalił dwie paczki papierosów 
dziennie.

MAŁA KSIĄŻKA 
– WIELKI CZŁOWIEK

Zapraszamy rodziców dzieci urodzonych w roku 2016 wraz ze 
swoimi pociechami do odwiedzenia Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Godowie oraz naszych filii  i wzięcia udziału w akcji „Mała 
książka – wielki człowiek”. Każdy trzylatek, który jest już czytelni-
kiem biblioteki lub nim zostanie, otrzyma w prezencie Wypraw-
kę Czytelniczą zawierającą książkę „Pierwsze wiersze dla…” oraz 
Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece zakończo-
ną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dzie-
cięcego Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesię-
ciu, zostanie uhonorowany imiennym dyplomem. „Książką po-
łączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka” to z kolei broszura 
informacyjna skierowana do rodziców, przypominająca o korzy-
ściach wynikających z czytania dzieciom oraz wskazująca źródła, 
z których można czerpać nowe inspiracje czytelnicze. 

W pilotażowej edycji kampanii społecznej „Mała Książka – 
Wielki Człowiek”, realizowanej przez Instytut Książki w ramach 
promocji czytelnictwa wśród trzylatków urodzonych w roku 2015, 
wzięło udział blisko 22 tys. dzieci.

Magdalena Rudny

3. Mieć w domu dużo kwiatów, bo zielone liście pochłaniają nie tylko 
kurz, ale właśnie pyły. Można wychodzić z domu w specjalnych ma-
seczkach chroniącej przed zanieczyszczeniami, można segregować 
śmieci i ich nie palić w piecach, można się szkolić. Bo to nie może być 
tak, że dzieci w szkołach będą o problemach zanieczyszczenia po-
wietrza wiedzieli więcej, niż dorośli. Jaki zostawimy im świat?
Cdn.

Barbara Brzezińska

ODWIEDZINY śWIęTEGO 
MIKOłAjA

6 grudnia w Ośrodku Kultury w Gołkowicach pojawił się niezwykły 
gość. Był to Pan nieco już sędziwy, z siwą brodą i dużym brzuchem, na 
nosie nosił okulary ubrany był w czerwoną, kurtkę, spodnie, czapkę 
z pomponem. Oczywiście był to, nie kto inny jak sam Święty Mikołaj.

Gabriela Krzyształa
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śWIęTO GÓrNIKÓW 
W łAZISKACh

4 grudnia swe święto obchodzi górnicza brać. Tego dnia, szczegól-
nie na Śląsku, należy docenić trud i niebezpieczeństwo, z jakim co-
dziennie stykają się górnicy. Wiele rodzin uczniów i przedszkolaków 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łaziskach związanych jest z pracą 
w kopalni. Chcąc podziękować i wyrazić podziw dla pracy górników, 
z okazji ich święta w naszej szkole zorganizowaliśmy uroczystą akade-
mię, na której mogliśmy gościć m.in.: zastępcę Wójta Gminy Godów 
Tomasza Kasperuka, przedstawicieli Stowarzyszenia Świętej Barbary 
z przewodniczącym Bolesławem Świętkiem, księdza proboszcza, rad-
nych naszego sołectwa oraz górników z rodzin uczniów szkoły pod-
stawowej i przedszkola.

Uroczystość rozpoczęliśmy odśpiewaniem hymnu państwowe-
go oraz hymnu górniczego. Dzieci wraz z nauczycielami przygotowa-
ły wspaniałą akademię, na której mogliśmy wysłuchać piosenek pa-
triotycznych, obejrzeć śląskie scenki rodzajowe, jak i typowe godki ślą-
skie. Wszak Barbórka to tradycyjne święto Ślązaków! Były również tań-
ce i wierszyki w wykonaniu przedszkolaków.

W imieniu uczniów i przedszkolaków chcemy podziękować za słod-
kie upominki przygotowane przez górników dla wszystkich dzieci oraz 
wszelkie inne dowody życzliwości złożone całej społeczności Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego.

Widzimy się za rok! 
Katarzyna Domagała-Machnik

Jolanta JanettajASEłKA W DOMu SENIOrA 
W OGrODACh 

4 stycznia uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Godowie odwiedzi-
li naszych podopiecznych w Domu Seniora w Godowie. Dzieci zapre-
zentowały jasełka w gwarze śląskiej, które wywołały u seniorów wiel-
kie wzruszenie i radość. Występ był wcześniej zapowiedziany i bar-
dzo wyczekiwany. Widzowie zebrali się w świetlicy, część z nich przy-
szła sama, część przyprowadzona przez opiekunów. Występ z udzia-
łem tak małych aktorów dostarczył wszystkim wielu wzruszeń. Każ-
de dziecko było traktowane przez naszych seniorów jak własny wnuk 
czy wnuczka. Takie spotkania dają bowiem starszym osobom dużo ra-
dości, przypominają im chwile, kiedy mieszkali w domach rodzinnych 
z bliskimi. Seniorzy byli bardzo zdziwieni i poruszeni, że pomimo zimy, 
mrozu dzieci, w tym maluchy z pierwszej klasy, przyszły do nich pieszo 
i pokonały tak długą drogę, by się z nimi spotkać. Dla tych maluchów 
było to nie lada wyzwanie. Zakończeniem spotkania było dziecięce ko-
lędowanie, a nasi seniorzy  przyłączyli się do wspólnego śpiewania. Po 
występie nagrodzili młodych wykonawców gromkimi brawami za tak 
piękne przedstawienia bożonarodzeniowe.

To spotkanie pokoleń dla obu stron było wielkim przeżyciem – dla 
seniorów wielką radością i wzruszeniem, że ktoś o nich pamięta, dla 
dzieci prawdziwą lekcją, która uczy szacunku i życzliwości do drugie-
go człowieka. Nasi podopieczni poprosili o kolejne odwiedziny dzie-
ci. Na koniec chcemy jeszcze raz podziękować uczniom i nauczycie-
lom ze Szkoły Podstawowej w Godowie za to, że sprawili naszym pod-
opiecznym wiele radości i uśmiechu.

W Domu Seniora w Ogrodach panuje rodzinna atmosfera i domo-
wy klimat. Codziennie cały zespół z wielkim zaangażowaniem, uśmie-
chem, opiekuńczością stara się wywołać uśmiech na twarzach senio-
rów, pomimo wielu ich chorób i cierpienia. Towarzyszymy  naszym 
podopiecznym w odkrywaniu ich pasji poprzez różnego  rodzaju te-
rapie, cieszymy się z ich sukcesów i postępów w rehabilitacji. Towarzy-
szymy im na co dzień w ich radościach i smutkach, poprzez które sami 
uczymy się  pokory, cierpliwości i życzliwości dla drugiego człowie-
ka. Z tej strony chcę podziękować całemu personelowi Domu Senio-
ra w Ogrodach za zaangażowanie i ciągłe podnoszenie kwalifikacji, by 
jeszcze lepiej opiekować się naszymi Seniorami.

Dominika Korzuch

W 158 DNI DO WłADYWOSTOKu
Kto nie ma odwagi do marzeń,

nie będzie miał siły do walki
Paul Michael Zulehner

Przejechał 13 000 kilometrów na rowerze w bardzo różnych warun-
kach pogodowych. Mieszkaniec Godowa, Paweł Pieczka, dotarł do Wła-
dywostoku na dwóch kółkach, przemierzając wymagające tereny Sybe-
rii. Swoją nietypową podróż rozpoczął 19 lipca 2018 roku, by tuż przed 
wigilią szczęśliwie powrócić do domu. Na ostatnim etapie podróży to-
warzyszyła mu wierna grupa kibiców, z którą przejechał ostatnie kilo-
metry z Gliwic do Godowa, gdzie czekał na niego komitet powitalny.

Gratulujemy tak wspaniałego wyczynu, który wymagał wielu mie-
sięcy przygotowań, ale również niezwykłej determinacji w osiągnięciu 
wyznaczonego celu oraz bez wątpienia – odwagi.

Relacja Pawła Pieczki w kolejnym numerze gazety. 
K. Skrzyszowska

jESTEśmY nr 160

żYWA STAjENKA 
W SKrZYSZOWIE 

Podczas świąt Bożego Narodzenia w Skrzyszowie można było zo-
baczyć żywą stajenkę zorganizowaną przez stowarzyszenie miłośni-
ków zwierząt SHDI Skrzyszów. Stajenka znajdowała się w budynku 
sołtysówki. Miejsce to w pełni oddało symbolikę Bożego Narodzenia 
w ubogiej stajence wśród zwierząt. W stajence był żłobek, a w nim ser-
ce wykonane z czerwonych róż symbolizujące nowo narodzonego Je-
zusa. Na zwiedzających czekały zwierzęta: konie, owce, kozy, króliki 
i drobny inwentarz. W szczególności dzieciom spodobała się koza, któ-
rą można było pogłaskać. Ciekawostką było to, że jest ona polską rasą 
zachowawczą kóz karpackich, które kiedyś licznie występowały na po-
łudniu Polski. Dziś jest na wyginięciu, dlatego chroni się ją specjalnym 
programem oraz propaguje wśród rolników. Dzięki współpracy z Sto-
warzyszeniem Hodowców i Miłośników Koni „MUSTANG” w stajence 
mogliśmy zobaczyć kucyka oraz hucuła. Stajenkę odwiedziło bardzo 
dużo ludzi nie tylko z okolicy, ale również z Raciborza, Rybnika i Ja-
strzębia Zdroju. To co dla starszych zwiedzających było normalnością, 
dla dzieci i młodzieży było czymś niezwykłym. Dziś konia, owcę lub 
kozę coraz rzadziej można zobaczyć na wsi w gospodarstwie. 

Dziękujemy wszystkim za odwiedzenie żywej stajenki, za miłe sło-
wa i okazane wsparcie. Dziękujemy w szczególności: Auto Mix Kry-
stian Klapuch , Aptece św. Michała państwa Folwarcznych, Laguna Sp. 
z o.o , Dom Przyjęć Wiktoria państwa Ośliźloków, kwiaciarniom La-
skowski oraz Marcol, Panu Henrykowi Sienkiewiczowi – ubezpiecze-
nia; dziękujemy panu Krzysztofowi Przybysławskiemu za przekazane 
materiały budowlane z sklepu KRISTEK; dziękujemy sklepom Wiktoria 
i Lewiatan za przekazane słodycze dla dzieci oraz panu Adamowi Ku-
czy „Pachnące Choinki” za przekazanie drzewek do dekoracji. Dzięku-
jemy za wsparcie sołtysowi Romanowi Marcolowi, wójtowi Mariuszo-
wi Adamczykowi oraz pani Tatianie Stopyrze, panu Arturowi Marciszo-
wi – „Nowiny Wodzisławskie”. Cieszymy się, że działania naszego Sto-
warzyszenia sprawiają tyle radości, szczególnie dzieciom, co daje nam 
satysfakcję oraz motywuje do dalszego działania. DZIĘKUJEMY i zapra-
szamy w przyszłym roku.

Zarząd SHDI Skrzyszów
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Kiedy mróz szczypie w uszy, a zimny wiatr przedostaje się nawet 
przez ciepłą kurtkę, każdy człowiek chętniej szuka schronienia w cie-
płym domu niż planuje spędzić czas na dworze. My jednak postanowili-
śmy zaprosić wszystkich pod budynek Ośrodka Kultury w Gołkowicach.  
Na mróz. Na wiatr. I w dodatku prawie w mrok! Ale po pierwsze, mrok 
rozświetliliśmy klimatycznymi światełkami, a na zimno też znaleźliśmy 
swoje sposoby. Zresztą,  nie od dziś wiadomo, że nawet siarczyste mrozy 
w doborowym towarzystwie i pięknej atmosferze znosi się dużo lepiej.

Tegoroczny Jarmark w Gołkowicach otworzył występ młodych ak-
torów z Teatru Naszej Wyobraźni (grupa młodsza i grupa starsza) pro-
wadzonych przez Katarzynę Gojowy oraz grup tanecznych Anawa 
(grupa: Truskaweczki, Rozbójnicy i Domino), prowadzone przez Martę 
Jordan. (Wszystkie dzieci, bardzo ciepło, duchowo wspierała Domini-
ka Brzoza-Piprek, cicha patronka całego przedstawienia). Mali artyści 
wprowadzili wszystkich w magiczną atmosferę zbliżających się Świąt. 
(Uspokajamy wszystkich, którzy zdążyli się zmartwić – przedstawienie 
odbyło się w ciepłej sali kinowej!)

Już po przedstawieniu, zarówno mali artyści, jak i ich widzowie, roz-
gościli się na dobre na naszym Jarmarku. Najpierw, każdy mógł zrobić 
sobie zdjęcie z Mikołajami! I to nie jednym, ale kilkudziesięcioma. Od-
wiedzający nas mikołaje, zadbali także o czystość środowiska, bo przy-
byli do nas na rowerach. (Serdecznie z tego miejsca pozdrawiamy goł-
kowickie Koło Turystyki Rowerowej i dziękujemy za odwiedziny). 

Mikołaje czarowały wyglądem, a głosem czarowały SPOKOBABKI, 
prowadzone przez Danutę Szczypkę. Chwilę później Gminna Orkiestra 
Dęta z Gołkowic (pod dyrekcją Ryszarda Wachtarczyka) pozwoliła na 
rozgrzanie się w rytmie świątecznych przebojów. Można było pokla-
skać, potupać i potańczyć. Wszystko, byleby nie zmarznąć, dozwolo-
ne! W międzyczasie odbył się konkurs na bożonarodzeniowy wypiek, 
gdzie rywalizowały KGW z gminy Godów oraz KGW z czeskich Petrovic 
u Karvine. Międzynarodowe, bardzo obiektywne jury (w którym każdy 

GruDNIOWE śWIęTOWANIE
Grudzień to miesiąc szczególny. Zbliżają się święta przepełnione 

niezwykła atmosferą co sprzyja spotkaniom wśród bliskich nam osób.
W Centrum Kultury w Petrovicach u Karvine. odbyło się „Wspól-

ne przedświąteczne kolędowanie" zorganizowane w ramach projek-
tu „Synergia - integracja społeczności i instytucji pogranicza Godowa 
i Petrovic u Karvine. Na zaproszenie naszych czeskich przyjaciół w uro-
czystości brali udział przedstawiciele władz gminy, przedstawiciele 
gminnych jednostek OSP, KGW, chóry i zespoły folklorystyczne, dele-
gacje stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych gminy oraz inni za-
proszeni goście. Spotkanie opłatkowe stało się okazją do wspólnego 
przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia. Rado-
sna, życzliwa i rodzinna atmosfera przy wspólnym stole sprzyjała wy-
mianie poglądów, dyskusjom o minionym czasie i o planach związa-
nych z transgraniczną współpracą obu państw w  nadchodzącym no-
wym 2019 roku.

19 grudnia 2018 r. w gołkowickim ośrodku kultury odbyło się Gmin-
ne Wigilijne Spotkanie Opłatkowe. Rozpoczęły je występy zespołów 
folklorystycznych i chórów gminy Godów. Po części artystycznej go-
ście udali się na salę bankietową Ośrodka Kultury w Gołkowicach, 
gdzie wójt gminy powitał wszystkich, którzy licznie przybyli na spo-
tkanie.

Boże Narodzenie to czas spotkań z najbliższymi, rodziną, przyja-
ciółmi przy wspólnym stole, zwłaszcza wigilijnym, na którym nie może 
zabraknąć opłatka. To przede wszystkim czas miłości, radości, reflek-
sji. Czasami jest jedynym momentem, aby spotkać się wspólnie z ro-
dziną i znajomymi, by złożyć sobie życzenia. Podczas przemówienia 
wójt gminy złożył wszystkim najserdeczniejsze życzenia zdrowych, ra-
dosnych pełnych życzliwości Świąt Bożego Narodzenia spędzonych 
w rodzinnym gronie.

Moment dzielenia się opłatkiem jest wspaniałą okazją do wyraże-
nia najgłębiej skrytych w sercu uczuć. To właśnie ta chwila jest kwin-
tesencją całych Świąt Bożego Narodzenia – możemy wówczas składać 
nawzajem najlepsze życzenia.

Na stołach nie zabrakło tradycyjnych potraw, które spożywamy 
podczas wigilijnej wieczerzy. Wszystkim zebranym uczestnikom  to-
warzyszyła rodzinna i życzliwa atmosfera.

A. Szwarc

STYCZEŃ 2019

WIECZÓr KOlęD W OśrODKu 
KulTurY W SKrZYSZOWIE

17 grudnia w skrzyszowskim ośrodku kultury zorganizowano Wie-
czór Kolęd. W koncercie udział wzięli uczestnicy zajęć muzycznych od-
bywających się w Ośrodku Kultury w Skrzyszowie. Artyści zaprezento-
wali swoje dotychczasowe osiągnięcia muzyczne. Młodym instrumen-
talistom gratulujemy, ponieważ pomimo towarzyszącej tremy, wszy-
scy muzycy wypadli świetnie, co zostało nagrodzone gromkimi bra-
wami.

K. Skrzyszowska

NESTOrZY NASZEj GMINY
Mieszkanka gminy Godów obchodziła w grudniu wyjątkowy jubile-

usz. Pani Aniela Kionka świętowała swoje 90 urodziny.
Z życzeniami zdrowia i długowieczności, słodkim upominkiem 

oraz bukietem kwiatów Szanowną Jubilatkę odwiedzili przedstawicie-
le władz samorządowych gminy Godów.

Przybycie gości było dla Jubilatki miłym akcentem, a spotkanie do-
skonałą okazją do wysłuchania wspomnień i opowieści.

Szanownej Jubilatce Pani Anieli raz jeszcze składamy serdeczne 
gratulacje oraz najlepsze życzenia dalszych lat w zdrowiu i szczęściu, 
dużo wytrwałości, pogody ducha i siły do pokonywania wszelkich tru-
dów oraz samych radosnych dni w gronie życzliwych, troskliwych, naj-
bliższych jej sercu osób. Jest nam bardzo miło, że możemy wspólnie 
cieszyć się z osiągnięcia przez mieszkankę naszej gminy tak wspania-
łego wieku.

Agnieszka Siwarska
USC Godów

jArMArK śWIĄTECZNY W GOłKOWICACh
z nas bardzo chętnie by się znalazł, aby posmakować pyszności), oce-
niało wygląd i smak wypieków. Po ciężkich naradach ostatecznie zde-
cydowano, że tegoroczny tytuł wędruje do KGW z Godowa. Paniom 
z godowskiego Koła Gospodyń Wiejskich serdecznie gratulujemy! 

Odwiedzający jarmark mogli nie tylko posłuchać pięknych kolęd 
w wykonaniu orkiestry i wokalistek, nie tylko posmakować pysznych 
ciast i ciasteczek przygotowanych przez KGW z Gołkowic, (oraz roz-
grzać się, kosztując ich pysznego grzańca), ale przede wszystkim, mo-
gli zobaczyć prawdziwe rękodzielnicze cuda wykonane przez prezen-
tujących się w tym roku wystawców. Jak co roku można było zoba-
czyć niezwykle misternie przygotowane bombki i gwiazdki, oryginal-
ne choinki z piór i desek, oraz przeróżne świąteczne skrzaty. Każdy, kto 
szukał prezentu, na pewno coś u nas znalazł. Na zakończenie jarmarku 
najwytrwalsi widzowie mogli zobaczyć pokaz ogniowy w wykonaniu 
Teatru Wodzisławskiej Ulicy. 

Z tego miejsca serdecznie dziękujemy paniom z KGW Gołkowice 
za przygotowanie pysznych napojów i ciast, Strażakom z Ochotniczej 
Straży Pożarnej za czuwanie nad bezpieczeństwem i gościnne otwar-
cie swoich bram, panu sołtysowi z Gołkowic za szeroko rozumianą po-
moc, w tym za cierpliwość, by dbać o nasze ciepło. 

Dziękujemy i zapraszamy już za rok. 
Dzieci chętne do przyłączenia się do grup teatralnych lub tanecz-

nych zapraszamy na pierwsze zajęcia po feriach zimowych do Ośrod-
ka Kultury w Gołkowicach. 

Judyta Marcol
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DrużYNOWY TurNIEj 
TENISA STOłOWEGO DZIECI 

I MłODZIEżY GMINY GODÓW
14 grudnia Zespole Szkół w Skrzyszowie przeprowadzony został 

Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego Dzieci i Młodzieży Gminy Go-
dów. W zawodach wzięły udział zarówno dziewczęta jak i chłopcy 
z pięciu szkół z terenu gminy. Mecze zostały rozegrane w dwóch kate-
goriach. Ostatecznie po zaciętej rywalizacji na wysokim poziomie wy-
łoniono zwycięskie drużyny:

dziewczĘTA
RoCZnIK 2006 I MłoDSZe

I miejsce – ZS w Gołkowicach
II miejsce – ZS w Skrzyszowie
III miejsce – ZSP w Godowie

RoCZnIKI 2003, 2004, 2005
I miejsce – ZS w Skrzyszowie
II miejsce – SP w Krostoszowicach
III miejsce – ZSP w Godowie
IV miejsce – ZS w Gołkowicach

chłopcy
RoCZnIKI 2006 I MłoDSZe

I miejsce – ZSP w Godowie
II miejsce – ZSP w Łaziskach
III miejsce – ZS w Gołkowicach
IV miejsce – ZS w Skrzyszowie

RoCZnIKI 2003, 2004 , 2005
I miejsce – ZS w Gołkowicach
II miejsce – ZSP w Godowie
III miejsce – ZS w Skrzyszowie
IV miejsce – SP w Krostoszowicach

Organizatorem rozgrywek były Gminna Rada Sportu z Godowa 
oraz ZS w Skrzyszowie. Turniej miał na celu popularyzację tenisa stoło-
wego wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Opiekunom serdecznie dzię-
kujemy za przygotowanie zawodników do turnieju, młodym sportow-
com gratulujemy sportowej postawy oraz osiągniętych wyników.

A. Szwarc

TurNIEj 
MINIpIłKI SIATKOWEj

10 grudnia 2018 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Go-
dowie rozegrano Turniej Minipiłki Siatkowej roczniki 2003-2005. Kolej-
nego dnia zmierzyły się ze sobą roczniki 2006-2008. Po kilkugodzin-
nych sportowych zmaganiach nadszedł czas na podsumowanie Tur-
nieju, czyli wręczenie medali i dyplomów najlepszym drużynom. Roz-
grywki przeprowadzono w dwóch kategoriach: chłopców i dziewcząt. 
Ostatecznie kolejne miejsca zajęli:

dziewczĘTA
RoCZnIKI 2003-2005:

I miejsce – ZS Skrzyszów
II miejsce – SP Krostoszowice
III miejsce – ZS Gołkowice
IV miejsce – ZSP Skrbeńsko
V miejsce – ZSP Godów
VI miejsce – ZSP Łaziska

RoCZnIKI 2006-2008:
I miejsce – SP Gołkowice
II miejsce – SP Skrzyszów
III miejsce – SP Krostoszowice

chłopcy
RoCZnIKI 2003-2005

I miejsce – ZS Skrzyszów
II miejsce – ZSP Godów
III miejsce – ZS Gołkowice
IV miejsce – ZSP Skrbeńsko
V miejsce – ZSP Łaziska

RoCZnIKI 2006-2008
I miejsce: SP Gołkowice
II miejsce – SP Łaziska
III miejsce – SP Krostoszowice

Celem turnieju była popularyzacja siatkówki wśród młodzieży 
szkolnej, kształtowanie zamiłowania do gry w siatkówkę oraz inte-
gracja młodzieży. Organizatorami zawodów były Szkoła Podstawo-
wa w Godowie oraz Gminna Rada Sportu w Godowie. Zawody prze-
biegały w zdrowej, sportowej atmosferze. Podczas rozgrywek można 
było zaobserwować zaangażowanie zawodników i zawodniczek, me-
cze stały na bardzo wysokim poziomie. Wszystkim dziękujemy za po-
moc w zorganizowaniu zawodów, a zawodnikom oraz ich opiekunom 
gratulujemy osiągniętych wyników.

A. Szwarc

jESTEśmY nr 160

OrSZAK TrZECh KrÓlI 
prZESZEDł ulICAMI GODOWA
6 stycznia obchodzimy uroczystość Objawienia Pańskiego, nazy-

waną także świętem Trzech Króli. W wielu miastach tego dnia są orga-
nizowane uroczyste Orszaki Trzech Króli. Taki Orszak miał miejsce tak-
że w Godowie. Otworzyliśmy nim mszę św. o godz. 10.30. Królowie, 
którymi jak co roku zostali trzej kandydaci do bierzmowania, oddali 
pokłon nowo narodzonemu maleńkiemu Jezusowi i przynieśli dary: 
złoto, kadzidło i mirrę. W Orszaku wzięli także udział strażacy, górnicy 
oraz panie i dzieci w strojach regionalnych. Po mszy św. została także 
wykonana pamiątkowa fotografia.

estera Podeszwa

KOlEjNA EDYCjA 
SZlAChETNEj pACZKI 

Szlachetna Paczka w powiecie wodzisławskim działa już od ponad 
siedmiu lat. Pierwsza edycja odbyła się na terenie gminy Godów, na-
stępnie inicjatywa  rozszerzyła swoją działalność na powiat wodzi-
sławski. Również w tym roku w okresie przedświątecznym pomoc do-
tarła do sześciu rodzin zamieszkujących nasza gminę. Rodziny zosta-
ły zakwalifikowane przez odwiedzających je wolontariuszy, a następ-
nie darczyńcy przygotowali dla obdarowanych prezenty zgodnie z li-
stą potrzebnych rzeczy. Prezenty przywożono do magazynu znajdu-
jącego się w Wodzisławskim Centrum Kultury 8 grudnia. Następnego 
dnia wolontariusze wraz z pomocnikami, jakimi byli strażacy i ratow-
nicy medyczni, dostarczali przez cały dzień paczki dla rodzin. W tym 
roku pomoc w powiecie wodzisławskim objęła 56 rodzin / osób po-
trzebujących. Każda z nich bardzo szybko znalazła swojego darczyń-
cę. W magazynie przyjęto 933 paczki o wartości ponad 211 tys. zł. 
W tym roku w projekt zaangażowało się 40 wolontariuszy i 2693 dar-
czyńców.

Monika Sobik

GMINA WCZORAJ I DZIŚ
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