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RapoRt o stanie gminy

SIERPIEŃ 2019

Po raz pierwszy zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i ostat-
nią nowelizacją ustawy Art. 28aa organ wykonawczy, czyli wójt gmi-
ny ma obowiązek przedstawić Radzie Gminy Raport o stanie gminy 
do dnia 31 maja za rok ubiegły. Raport powinien obejmować podsu-
mowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności re-
alizację szeroko rozumianych polityk, programów i strategii, uchwał 
rady gminy, budżetu obywatelskiego, czyli w naszym przypadku fun-
duszu sołeckiego i budżetu. Nad raportem przeprowadzana jest de-
bata, w której poza radnymi mogą wziąć również mieszkańcy i na tej 
podstawie udzielane jest wotum zaufania wójtowi gminy. Radni po raz 
pierwszy w tym roku ocenili wykonanie zadań, które były realizowa-
ne w roku 2018, w połączeniu z absolutorium z wykonania budżetu 
za rok 2018.

Raport o stanie naszej gminy został przedstawiony w formie zarzą-
dzenia  nr 0050.82.2019 w dniu 31.05.2019 r. i przekazany został Prze-
wodniczącemu Rady Gminy za pośrednictwem Biura Rady oraz został 
przesłany radnym drogą elektroniczną. Treść raportu została również 
umieszczona na stronie internetowej oraz na BIP-ie.

Raport o stanie Gminy Godów za rok 2018 został podzielony na 
poszczególne obszary działalności, które charakteryzują naszą gmi-
nę i to, w jaki sposób realizowane są poszczególne zadania. Na wstę-
pie przedstawione są ogólne informacje o gminie, m.in. demogra-
fia, struktura wiekowa, wykaz jednostek organizacyjnych, placówek 
oświatowych i innych instytucji oraz jednostek działających na te-
renie naszej gminy. Wynika z tych danych, iż nasza gmina jest gmi-
ną rozwijającą się, gdzie obserwujemy stały wzrost liczby mieszkań-
ców w ostatnich latach. Największą grupę wiekową, wynoszącą pra-
wie 32% ogółu,  stanowią ludzie młodzi w wieku od 18 do 40 lat, na-
tomiast liczba osób w wieku produkcyjnym (18–65 lat) stanowi ponad 
65% ogółu mieszkańców.

Kolejne informacje przedstawione w raporcie to ogólne informacje 
finansowe, jak dochody, które zostały wykonane w 102,91% w wyso-
kości 51 813 895 zł z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz 
przedstawienie struktury udziału tych dochodów w podziale na dota-
cje, udziały w podatkach, subwencji i opłat.

Wydatki zostały wykonane w wysokości 55 862 462 zł tj. 94,9% za-
kładanych, natomiast budżet zamknęliśmy deficytem w wysokości  
4 048 567 zł przy jednoczesnej spłacie zadłużenia 2 543 107 zł. 

 W raporcie jest brak informacji o zadłużeniu, które wyniosło 
na koniec 2018 r. 16 459 912 zł. Dane te szczegółowo zostały zawarte 
w sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Następnie w raporcie przedstawiony jest fundusz sołecki i tzw. 
Dziesiątka, co w przypadku naszej gminy jest formą funduszu oby-
watelskiego, ponieważ to mieszkańcy, rady sołeckie i sołtysi na zebra-
niach sołeckich i wiejskich decydują o przeznaczeniu tych środków na 
poszczególne inwestycje. Łącznie w trakcie roku wydatkowano na za-
dania przez was wybrane kwotę 186 504,90 zł oraz 138 800 zł, co daje 
łącznie kwotę ponad 325 000 zł.

Kolejne dane zawarte w raporcie to informacje o stanie mienia ko-
munalnego oraz nieruchomości gminnych, informacje o realizacji po-
lityk, programów i strategii, które realizowane są nie tylko przez pra-
cowników urzędu gminy, ale również przez jednostki takie jak: OSP,  
OPS, GBP, GCKSiT, jednostki oświatowe oraz organizacje i stowarzysze-
nia działające na terenie naszej gminy.

Następnie krótko zostało omówione studium oraz plan zagospoda-
rowania przestrzennego gminy, które jest jednym z najważniejszych 
dokumentów gminnych uchwalanych przez Radę Gminy, ponieważ 
stanowi o możliwych kierunkach inwestycji na terenie gminy. Na pod-
stawie planu zagospodarowania przestrzennego gminy zostało wyda-
nych 195 zaświadczeń i 92 wypisy i wyrysy z planu, natomiast Staro-
stwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. wydało 214 pozwoleń na budowę 
nowych obiektów, czyli o 85 więcej niż w roku 2017. Na podstawie pla-
nu realizowana jest również infrastruktura gminna oraz realizowane są 
inwestycje, remonty, modernizacje sieci wodociągowych, kanalizacyj-
nych, energetycznych oraz inne inwestycje. Powstają nowe podmioty 
gospodarcze, co wiąże się z rozwojem naszej gminy. 

Z wielu inwestycji realizowanych na terenie gminy pozwolę sobie 
wymienić najważniejsze, jak:
•	budowa ścieżki rowerowej „ Żelazny szlak rowerowy” I etap: 

2 959 405 zł
•	przebudowa ul. Polnej w Godowie i ul. Cmentarnej w Gołkowi-

cach: 2 586 850 zł
•	przebudowa drogi powiatowej ul. 1 Maja w Gołkowicach: 

2 000 000 zł
•	przebudowa ul. Dębowej w Skrzyszowie i ul. Bukowej w Podbu-

czu: 591 145 zł
•	 remont ul. Turskiej w Krostoszowicach: 232 481 zł
•	 termomodernizacja Ośrodka Kultury w Godowie: 3 061 910 zł
•	 termomodernizacja Ośrodka Kultury w Skrbeńsku: 2 277 396 zł
•	 termomodernizacja budynku OSP w Godowie: 944 787 zł
•	 termomodernizacja budynku byłego przedszkola w Godowie: 

1 642 947 zł
•	przebudowa i remont boisk szkolnych w Łaziskach, Godowie i Kro-

stoszowicach: ponad 600 000 zł
•	oraz najważniejsza inwestycja, która jest obecnie realizowana, 

to budowa Przedszkola Publicznego dla Gołkowic i Skrbeńska: 
12 194 814 zł

Na większość realizowanych zadań udało nam się pozyskać środ-
ki zewnętrzne, a na budowę przedszkola w Gołkowicach złożyliśmy 
w tym roku wniosek o środki unijne.

Na terenie gminy posiadamy ponad 106 km dróg gminnych, 26 km 
dróg powiatowych i 6 km autostrad. Gmina jest w 100% zaopatrzo-
na w sieć wodociągową, gazową oraz jest prawie w 70%  skanalizowa-
na. Szczegółowe dane są zawarte również w tym raporcie. Przedsta-
wione zostały również dane na temat sieci elektrycznej oraz oświetle-
nia ulicznego.

Dotujemy również transport publiczny, który jest realizowany 
przez Starostę Powiatu Wodzisławskiego za pomocą PKS-u. Na tere-
nie gminy wyznaczone są 3 linie komunikacyjne, które obsługują cały 
teren gminy. Dopłata gminy do komunikacji za ubiegły rok wyniosła 
625 500 zł i jest wyższa w stosunku do 2017 roku o 77 350 zł.

W raporcie zostały przedstawione również dane związane 
z funkcjonowaniem oświaty. Na terenie gminy funkcjonuje 8 placó-
wek oświatowych – 3 szkoły, 3 zespoły szkolno-przedszkolne oraz 
2  przedszkola. Do szkół uczęszczało 1337 uczniów, natomiast do 
przedszkoli 507 przedszkolaków. Zatrudnionych było 209 nauczycie-
li, 115 pracowników niepedagogicznych, czyli łącznie 323 osoby. Sub-
wencja wyniosła 12 364 056 zł, natomiast same wynagrodzenia i po-
chodne poza innymi wydatkami bieżącymi i inwestycjami wyniosły 
16 069 930 zł.

W raporcie zostały również przedstawione działania z zakresu po-
mocy społecznej, której zadania są w głównej mierze realizowane 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Coraz więcej zadań jest realizowa-
nych przez OPS, a wydatki związane z tymi zadaniami są coraz więk-
sze. Budżet OPS w 2018 r. wyniósł prawie 12 mln zł. 

Zakres zadań to pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, świad-
czenia wychowawcze – program 500+, program „Dobry Start”, ustawa 
„Za Życiem”, zasiłki dla opiekunów, Karta Dużej Rodziny, fundusz ali-
mentacyjny, stypendia szkolne, piecza zastępcza, ustalanie prawa do 
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 
pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żyw-
nościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrze-
bującym, obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego.

Przykładowo podam tylko, że liczba dzieci, na które rodzice otrzy-
mywali zasiłek rodzinny na koniec roku 2018 wynosiła 459. Kwota 
świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinne-
go, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadcze-
nie rodzicielskie, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgna-
cyjne, zasiłek dla opiekuna) w 2018 r. wyniosła 2.063.034 zł, a kwota za-
siłków pielęgnacyjnych – 481.929 zł.
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W 2018 r. 1079 rodzin pobierało świadczenie wychowawcze 
(tzw. 500+), a na koniec 2018 r. – 1056 rodzin i wydatkowano kwotę  
6 973 093 zł, natomiast z programu „Dobry start” skorzystały 1772 oso-
by i wydatkowano kwotę 531 600 zł. 

Zajęcia opiekuńcze i wychowawcze na terenie gminy realizuje rów-
nież Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Krostoszowicach oraz 
w Łaziskach. W zajęciach uczestniczyło 83 dzieci. Szczegóły na temat 
działalności również zawarte są w raporcie. 

O szeroko pojętą kulturę i zagospodarowanie wolnego czasu, a co 
za tym idzie o komfort życia, organizację zajęć kulturalnych i sporto-
wych nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale również dla dorosłych, se-
niorów oraz przyjezdnych gości, turystów dba GCKSiT w Godowie po-
przez wszystkie Ośrodki Kultury oraz GBP w Godowie wraz z filiami, 
która poza wypożyczeniami książek prowadzi wiele zajęć dla dzieci 
i młodzieży oraz organizuje dodatkowe zajęcia, spotkania i wystawy. 
Szeroko zostało to również omówione w przedstawionym raporcie. 

Zajęcia sportowe i rekreacyjne, spełnianie się w realizowaniu swo-
ich zainteresowań i hobby przez naszych mieszkańców realizowane są 
przez kluby sportowe, inne organizacje społeczne, zespoły i stowarzy-
szenia działające na terenie naszej gminy, którym również udzielamy 
wsparcia finansowego i lokalowego.

O bezpieczeństwo publiczne, zabezpieczenia powodziowe, poża-
rowe dbają Ochotnicze Straże Pożarne, Straż Miejska oraz Policja. Na 
terenie naszej gminy działa wiele organizacji i stowarzyszeń, m.in. Sto-
warzyszenie Przy Dziupli na Podbuczu, Centrum Integracji Społecznej, 
Stowarzyszenie Hodowców i  Miłośników Koni „Mustang”.  Również te 
informacje zostały zawarte w raporcie. 

Współpraca z Gminami Partnerskimi oraz funkcjonowanie Urzędu 
Gminy zostały również szeroko omówione na łamach raportu. Przez 
urząd realizowanych jest wiele zadań, tych jakże oczywistych i tych 
często niezauważanych. Dla przykładu ilość wysłanej korespondencji 
to ponad 8500, korespondencji wychodzącej to ponad 11 000, a sama 
liczba odebranych maili to ponad 29 600. Odpowiedzi na informację 
publiczną, wydawanie decyzji, realizacje uchwał Rady Gminy, obsługa 
prawna urzędu i jednostek, bezpłatna obsługa prawna naszych miesz-
kańców, realizacja projektów, realizacja budżetu i rozliczanie, księgo-
wanie wydatków, pozyskiwanie środków, nadzór nad jednostkami 
i wykonywanie zadań zleconych – to tylko niektóre zadania realizowa-
ne przez urząd. Te dane, oczywiście w dużym skrócie, zostały opisane 
w przedstawionym raporcie.

Nie jest możliwe zawarcie wszystkich informacji z realizacji zadań, 
które były wykonywane w roku 2018. Raport to kompendium najważ-
niejszych w mojej ocenie danych na temat gminy i działań, które były 
realizowane w ubiegłym roku. Wszystkie te informacje zostały przygo-
towane przez pracowników, kierowników referatów i jednostek orga-
nizacyjnych, dyrektorów placówek i instytucji działających na terenie 
naszej gminy. Nad całością tego raportu czuwała pani Sekretarz. Dzię-
kuję wszystkim osobom, które przygotowały dane do tego raportu. 
Jest to pierwszy tego typu raport przygotowany przez samorząd na 
podstawie znowelizowanej ustawy. 

Wykonanie tych wszystkich zadań oczywiście nie byłoby możli-
we bez uchwalonego budżetu i zaangażowania się w jego realizację 
wszystkich osób działających na rzecz rozwoju naszej gminy i w tym 
miejscu pragnę gorąco podziękować wszystkim pracownikom urzędu 
i jednostek organizacyjnych.

Podjęte działania, kierunki rozwoju  i realizacja założeń w przyję-
tych strategiach w mojej ocenie powodują prawidłowy i zrównowa-
żony rozwój naszej gminy. Oczywiście wszyscy chcielibyśmy wię-
cej i szybciej, ale jesteśmy ograniczeni możliwościami finansowymi 
i prawnymi.

O sytuacji naszej gminy w stosunku do innych gmin ocenianych 
przez instytucje zewnętrzne może m.in. świadczyć otrzymany po raz 
kolejny tytuł Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie : „Gmina na 5” 
oraz 18. miejsce zajęte w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 
w 2018 roku.

Gmina Godów na 1555 ocenianych gmin wiejskich zajęła 18 miej-
sce. Kapituła tego rankingu wyłania i pokazuje jako przykłady do na-

śladowania te samorządy, które najlepiej dbają o swój zrównoważo-
ny rozwój. Ranking samorządów „Rzeczpospolitej” sprawdza efek-
tywność działań samorządów na rzecz trwałego rozwoju wspólnoty 
w podstawowych obszarach: trwałości ekonomicznej, trwałości śro-
dowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania. 

Mariusz Adamczyk 
Wójt Gminy Godów

FAMILIJO Z NAGRODĄ!
W dniach 13–14 lipca 2019 r. odbył się w Brennej 52. Wojewódz-

ki Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych. Wystartowały w nim 
83 zespoły tj. ponad 1100 artystów działających w wiejskich środowi-
skach. Przegląd obejmował: grupy śpiewacze, kapele i zespoły regio-
nalne. Z naszej gminy GCKSiT w Godowie delegowało zespoły: Podbu-
czanki z Podbucza, Gospodynki z Krostoszowic oraz Familijo ze Skrzy-
szowa. Ze względu na olbrzymią ilość zgłoszeń czas występu został 
ograniczony do 2 piosenek tj. około 6 minut. Zespół Podbuczanki za-
śpiewał piosenki: „W tym zielonym lesie” oraz „Stoi w oknie róża” ( kie-
rownik i akompaniament Daniel Szkatuła). Zespół Gospodynki zaśpie-
wał: „Przed tą naszą ziemią” oraz „Szła dziewczyna przez las” (akom-
paniament Daniel Szkatuła). Obydwa zespoły znalazły się pod strefą 
nagrodzoną. Znakomicie spisał się zespół folklorystyczny Familijo ze 
Skrzyszowa, który w kategorii a capella wyśpiewał wysokie III miejsce 
za piosenki: „Kukułeczka” i „Jezioro” (kierownikiem zespołu jest Ber-
nard Oślizło). Zespół Familijo występował w Brennej po raz 12. Zaczął 
w 2005 roku i od razu zdobył III miejsce. W roku 2010 wyśpiewał wyróż-
nienie, a w latach 2012 i 2013 ówczesna kierowniczka zespołu i akom-
paniatorka Urszula Santarius dostała wyróżnienie za kultywowanie 
wartości folklorystycznych i za całokształt działalności na rzecz kultury 
wiejskiej. Nieżyjąca już Urszula Santarius była prekursorką kultywowa-
nia obyczajów i folkloru z naszego regionu, co też zaszczepiła zespoło-
wi Familijo. Niewątpliwie nagroda dla zespołu Familijo (500zł) jest spo-
rym osiągnięciem. Tak trzymać!

Bernard Oślizło

Gospodynki i Podbuczanki na Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespo-
łów Artystycznych, Brenna, 14.07.2019 r.



z życia gminy 5SIERPIEŃ 2019

nestoRzy naszej gminy
Wakacyjny lipiec w Gminie Godów to dwa wyjątkowe wydarzenia.
Mieszkanki – Pani Franciszka Karwot z Skrzyszowa oraz Pani Anna 

Marcisz z Krostoszowic  obchodziły swoje jubileusze urodzin.
W przypadku Pani Franciszki życzenia „Sto lat!” dawno straciły na 

aktualności, gdyż dokładnie 4 lipca obchodziła jubileusz 104. urodzin. 
Pani Anna 21 lipca w otoczeniu rodziny, krewnych i przyjaciół święto-
wała swoje 90. urodziny.

Tak piękne jubileusze skłaniają do zadumy. Oznaczają wszak cały 
wiek wypełniony codziennymi radościami i troskami, ale także pracą 
i poświęceniem dla dobra bliskich.

Z życzeniami zdrowia i długowieczności, słodkim upominkiem 
oraz bukietem kwiatów Szanowne Jubilatki odwiedzili przedstawicie-
le władz samorządowych Gminy Godów. Przybycie gości było dla Jubi-
latek miłą niespodzianką, a spotkanie doskonałą okazją do wysłucha-
nia wspomnień i opowieści.

Jubilatkom doskonałej formy można tylko pozazdrościć. Wydaje 
się, że dla nich czas stanął w miejscu. Otoczone są wyjątkową opieką 
i troską ze strony bliskich i życzliwych im osób. Ta ciepła, rodzinna at-
mosfera z pewnością jest jednym z najlepszych przepisów na dosko-
nałą formę.

Jest nam niezmiernie miło, że możemy wspólnie cieszyć się z osią-
gnięcia przez mieszkanki naszej gminy tak wspaniałego wieku. Sza-
nownym Jubilatkom życzymy dużo zdrowia i niech radość życia towa-
rzyszy im oraz ich bliskim jak najdłużej!

Agnieszka Siwarska
USC Godów

Franciszka karwot
Urodziła się 4 lipca 1915 r. w Szotkowicach, w rodzinie Tostów. Mia-

ła 2 siostry i 4 braci. W 1939 r. wyszła za mąż za Augustyna Karwota ze 
Skrzyszowa. Od blisko pół wieku jest wdową, jej mąż zmarł w 1973 r. 
Małżeństwo dochowało się 4 córek, z których najstarsza Maria już 
zmarła. Solenizantka ma 11 wnucząt, 13 prawnucząt i 7 praprawnu-
cząt.

Bliscy wspominają, że Pani Franciszka nigdy specjalnie nie przejmo-
wała się życiem. Nigdy nie okazywała emocji. Była twardą kobietą, któ-
rej życie przypadło na trudne czasy. Sama musiała przez 5 długich lat 
– od 1942 do 1947 r. – utrzymywać gospodarstwo, bo męża wzięli do 
wojska. Przeżyła gehennę frontu, kiedy jej stojący na uboczu wsi dom 
znalazł się na linii walk między Niemcami a Rosjanami. Ukrywała zbie-
gów, ryzykując życiem. Nie kalkulowała, kierowała się w życiu dobrym 
sercem i życzliwością.

Pani Franciszka mieszka razem z wnuczką Katarzyną i jej mężem 
Dariuszem, którzy się nią opiekują. Cieszy się względnie dobrym zdro-
wiem. Sama chodzi po ogrodzie, apetyt jej dopisuje, widzi, nieco go-
rzej słyszy – opowiada wnuczka Katarzyna. Szczególnej recepty na 
długowieczność nie ma. Lubi zjeść kawałek dobrej kiełbasy, trochę 
mleka, zwłaszcza koziego. I wypić czasem kieliszek czegoś mocniej-
szego.

Źródło: portal www.nowiny.pl

anna Marcisz
Urodziła się 21 lipca 1929 r. w Krostoszowicach. Wychowywała się 

bez ojca, dlatego szybko musiała wziąć na siebie część prac w gospo-
darstwie dziadków – Roberta i Franciszki Durczoków oraz matki Zo-
fii. Pod koniec II wojny światowej wraz z rodziną została zmuszona do 
opuszczenia domu i ewakuowania się na Wilchwy. Rodzina musiała 
pozostawić cały dobytek w domu, który został zajęty przez rosyjskich 
żołnierzy. Wspomina, że matce udało się uchronić jedynie krowę. Po 
zakończeniu działań wojennych i powrocie do Krostoszowic zastała 
opróżniony ze wszelkich sprzętów dom i zniszczone zabudowania go-
spodarcze. Na podłogach w domu leżał gnój, bo Rosjanie trzymali tam 
konie, chcąc je w ten sposób zabezpieczyć przed ogniem wroga. Z ko-
lei wrota stodoły zostały wykorzystane jako element bunkrów znajdu-
jących się za zabudowaniami.

Po wojnie pani Anna pracowała w Czechach. Jak wspomina, żeby 
się tam dostać, musiała najpierw pieszo pokonywać drogę do grani-
cy, a dopiero później wsiadała do pociągu. Najpierw pracowała w go-
spodarstwie przy oporządzaniu koni, a później pomagała murarzom 
na budowach. Nosiła im cegły, zaprawę i inne materiały budowlane. 
Warunki pracy były bardzo trudne i niezwykle wymagające dla mło-
dej dziewczyny. Była jedyną osobą w gospodarstwie, która zarabiała. 
Wszystkie zarobione pieniądze oddawała na utrzymanie domu, nic nie 
mogła zatrzymać dla siebie.

20 lutego 1950 r. wyszła za mąż za Ryszarda Marcisza z Połomi. Mał-
żeństwo zamieszkało w Krostoszowicach. W latach 60. przeprowadziło 
się do nowego domu, który Ryszard wybudował samodzielnie, mimo 
że był kaleką – w wyniku działań wojennych stracił nogę poniżej kolana 
i nosił drewnianą protezę. Małżeństwo doczekało się trójki dzieci: córki 
Zofii i synów: Alojzego i Jana. Od 1996 r. pani Anna jest wdową. Miesz-
ka wraz z najmłodszym synem Janem i jego rodziną w Krostoszowicach.

Ma pięciu wnuków (jeden z nich nie żyje) i trzy wnuczki oraz dzie-
sięcioro prawnucząt.

Żródło: informacje rodziny
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W tym roku sołectwo Godów świętuje jubileusz 725-lecia. Z tej oka-
zji wielu mieszkańców wraca pamięcią do roku 1994, kiedy świętowa-
no 700-lecie. Powspominajmy wspólnie…

18 października 1993 r. powołano Komitet Organizacyjny obcho-
dów jubileuszu 700-lecia Godowa, w skład którego weszli: Aleksan-
der Bojułka, Andrzej Adamczyk, Kazimierz Stopa, Irena Jakubów, Jan 
Rduch, a na skarbnika wybrano panią Anielę Sikora.

W ramach przygotowań do jubileuszu wykonano wiele prac po-
rządkowych we wsi. Uporządkowano boisko, usunięto suche drzewa 
i krzewy, uzupełniono oświetlenie na boisku, wykonano 50 drewnia-
nych ławek. Duże zaangażowanie w tych pracach wykazali: Paweł Ba-
not, Aleksander Bojułka, Krystian Herman, Józef Janulek, Józef Wysłu-
cha i Kazimierz Stopa.

Mamy początek roku 1994, na wlotach do miejscowości oraz do po-
szczególnych ulic umieszczono tablice informujące o przypadającym 
na ten rok jubileuszu…

Na przestrzeni całego roku zorganizowano wiele imprez i festy-
nów pod hasłem: „Wszystko dla społeczeństwa”. Pierwszą imprezą 
zorganizowaną w ramach obchodów 700-lecia było spotkanie 15 
lutego na tradycyjnym „śledziu”. Zorganizowano także turniej ska-
ta, zaś w marcu KGW zorganizowało uroczyste obchody Dnia Ko-
biet.

W marcu swoje uroczyste spotkanie miało Koło Emerytów i Renci-
stów. 

14 maja 1994 odbył się festyn strażacki, który obfitował w wiele 
atrakcji: pokazy strażackie, wystawę kwiatów i krzewów ozdobnych, 
zawody sportowe oraz strzelanie z broni sportowej do tarczy, które 
nadzorowała Liga Obrony Kraju z Jastrzębia-Zdroju. Festyn zakończył 
się zabawą taneczną.

W czerwcu odbyły się centralne obchody jubileuszu, które rozpo-
częły się uroczystą mszą, którą odprawił ks. proboszcz Konrad Chło-
dek. W mszy oprócz ówczesnych władz licznie udział wzięli mieszkań-
cy, zaproszeni goście oraz poczty sztandarowe. Po uroczystościach 
kościelnych zebrani przeszli pod budynek Urzędu Gminy w Godowie, 
gdzie nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Odsłonięcia doko-
nała zasłużona działaczka Klara Surma w asyście pań: Barbary Trafiał 
i Anny Szłapy, zaś przemówienie wygłosił pan Ryszard Borek. Po czę-
ści oficjalnej pochód przeszedł spod Urzędu Gminy do Domu Kultury, 
gdzie nastąpiło uroczyste poświęcenie i otwarcie zmodernizowanego 
Domu Ludowego.

 Pierwszy festyn upamiętniający jubileusz przypadający na ten rok 
odbył się 14 maja 1994 r. na boisku sportowym. W ramach festynu od-
był się pokaz psów rasowych, wystawa drobnego inwentarza, poka-
zy zespołu tanecznego z Wodzisławia, pokazy lotnicze oraz aukcja ry-
sunków dzieci z przedszkola, na festynie zaprezentował się też zespół 
„Ballada” pod kierownictwem Franciszka Przybyły. Wieczorem odbył 
się pokaz sztucznych ogni oraz huczna zabawa taneczna.

18 czerwca odbył się mecz drużyn z Godowa i Łazisk, po którym od-
była się zabawa taneczna.  

W lipcu odbył się kolejny turniej piłkarski – tym razem w kategorii 
seniorów o puchar Przewodniczącego Rady Gminnej LZS.

Drugi wielki festyn upamiętniający jubileusz odbył się 14 sierpnia.  
Podczas festynu niebywałą  atrakcją okazał się lot helikopterem nad 
Godowem oraz okolicznymi miejscowościami. W tym dniu wykonano 
ponad 40 lotów. Głównym punktem programu tego festynu był wy-
stęp Jacka Pietrzaka, który bawił licznie zgromadzoną publiczność, 
wieczorem zaś odbył się pokaz sztucznych ogni oraz zabawa tanecz-
na.

11 września w sołectwie Godów odbyły się Dożynki Gminne. Koro-
wód formował się przy remizie strażackiej, po czym przy dźwiękach 
orkiestry KWK Moszczenica pod batutą kapelmistrza Dariusza Wali 
przeszedł barwnym pochodem na boisko sportowe. Na czele korowo-
du w zabytkowej bryczce jechał ówczesny Wójt Gminy Godów Ludwik 
Piechaczek. Starostami tych dożynek byli Państwo Bronisława Grzon-
ka oraz Bronisław Kozieł. 

20 października w Domu Kultury w Godowie odbył się doroczny 
przegląd Zespołów Folklorystycznych.

12 listopada Komitet Organizacyjny obchodów roku jubileuszowe-
go zaprosił na wspólny wieczorek taneczny wszystkich sponsorów, 
członków komitetu oraz osoby zaangażowane w organizację wszyst-
kich imprez, aby serdecznie podziękować za trud i wysiłek włożony 
w organizację obchodów jubileuszu 700-lecia sołectwa Godów.

29 listopada Komitet Organizacyjny zwołał ostatnie posiedzenie, 
zamykając całoroczną działalność. 

19 grudnia 1994 r. Rada Sołecka zwołała posiedzenie i podjęła 
uchwałę o rozwiązaniu Komitetu Organizacyjnego obchodów 700-le-
cia sołectwa Godów.

W związku z przypadającym w tym roku jubileuszem został odre-
staurowany herb naszego sołectwa. Herb Godowa nawiązuje do cha-
rakteru działalności rolniczej, jaka prowadzona była dawniej na tere-
nie wsi. Wizerunek owcy ze zwycięską chorągiewką dowodzi związ-
ków okolicy z hodowlą tych zwierząt na szeroką skalę – warto przy-
pomnieć, że w 1871 roku na dworze w sąsiednich Gołkowicach hodo-
wano ponad 1000 owiec.  Jedno z najstarszych przedstawień godow-
skiego herbu można znaleźć na przedwojennych pieczęciach, z cza-
sów gdy Godów należał jeszcze do powiatu rybnickiego. 

W 1987 roku, z inicjatywy sołtysa Władysława Surmy i jego żony 
oraz dzięki staraniom ówczesnego dyrektora szkoły Andrzeja Adam-
czyka, Godowski Baranek stanął przed starym budynkiem szkolnym. 
Pomnik baranka stał w tamtym miejscu przez kilkanaście lat. Wraz 
z wyburzeniem budynku szkoły baranek został zabrany, aby w jubile-
uszowym 2019 roku powrócić na tamto miejsce ponownie (więcej na 
s. 11 „Jesteśmy”, Gmina Wczoraj i Dziś). 

Opracowane na podstawie Protokołu Obchodów Jubileuszu 700-lecia 
Godowa (aut. Ryszard Borek).

A. Szwarc

PrzEz naszE 700-LEciE

Gdy spojrzysz przed siebie szeroko,
Przed siebie jak daleko sięgnie oko,
przed tobą drzewa i chaty,
Inne, nie te drewniane jak przed laty.
Ta ręka, co pot wyciskała,
Ta ręka to wszystko dokonała.
Dziś chlubą zwie się to nasze mieszkanie, 
A tak trudne było na nie to czekanie.

Najpierw jedna chata stała,
Ale i ta jedna początek dała,
Bo gdzie spojrzeć było w koło,
Tam pola, tam lasy wokoło.
Gdzieniegdzie polna ścieżka krętem się wiła, 
Gdzieniegdzie ptaszyna w gnieździe kwiliła.
Spokój wokoło tak przenikliwy,
Że wierzyć się nie chce, by był prawdziwy.

Lata za latami biegły
I dnia dzisiejszego doszedły.
W drodze zatrzymać się czasem musiały, 
By ślady jakieś po nich zostały. 
Czasem wojny rozmaite czas zatrzymały 
I wiele blizn i ran od nich doznały. 
Dziecina mała w kołysce czasem płakała, 
Gdy bieda w oczy zaglądała.

Trudno opisać te lata niedoli,
Bo prawda po nich może i boli.
To wszystko znieść musiał ten pracowity lud, 
Nie bacząc na niepowodzenia i trud. 
Opatrzność nad nim czuwała,

GODOwIANIe ObchODZĄ 725-LecIe swOJeGO sOłectwA
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Bo prosić o pomoc Pana umiała.
Zgoda i szacunek życie ich budowała,
Toteż opieki z rąk Jego doznała.

Mijały lata, mijały wieki
Tak długie jak najdłuższe rzeki.
I po tych wszystkich latach nadzieją wiedzione 
Przyszły lata chwałą uniesione.
Czoło i ręka potem już nie opływała,
Ale czoło w radość podźwigała.
Dziś obfitości i dostatku praca nam dała,
Dziś nikogo w obce kraje bieda nie wygnała.

Od końca do końca wioska pięknymi domami wysłana,
Jak łan pszenicy w polu wyzłacana.
Szkoda, że te łany zboża coraz rzadziej stoją,
A ludzie jakby kosy się boją.
Smutny to obraz, gdy pola nie orane,
Gdy miedze i łąki o swój los zatroskane,
Wzdychają do czasów, gdy szanowane były,
Gdy deszcze i rosy, i słoneczne promienie ich myły.

Zboża i siano stodół już nie zapełniają,
Bo wszystko sklepowe półki ludziom dostarczają. 
Wioska już nie ta co przed laty,
W miasto się obraca i wystrój bogaty.
Zwierzyna domowa jakby się ukryła,
Tak jak gdyby nigdy tu nie była.
Na drogach końskie podkowy już nie dzwonią, 
Lecz lśniące auta jeden za drugim gonią.

Młodzież pod wiejską strzechą się zbierała 
I różnych opowiadań od starszych słuchała. 
Ojcowie synom nauki dawali,
Na swych następców ich kierowali.
Córka mamę o radę pytała,
A ona proste nauki jej dawała.
Młodzież inna niż ta przed laty,
Szuka radości życia i zapłaty.

Płynęła rzeka przez lata, przez wieki,
Niosła na falach historię pisaną w swe strome brzegi. 
Zaznaczając ślad ku naszej pamięci,
Byśmy wiedzieli, bo ciekawość nas nęci,
Co przez te minione lata w tej wsi naszej się działo,
Czy dobrze, czy źle ludziom się mieszkało.
Pewne jest, że przez te lata
Wszystko jest inne, murowana z drewnianej stała się chata.

Czego pragnie teraz ten świat szeroki?
Pragnie, by już nigdy nie nadciągnęły wojenne mroki, 
By ten dorobek z trudem budowany
Przez pożogę wojenną nie został zrujnowany. 
Prosić więc trzeba, by te przyszłe lata
W pokoju budować i spokój zachować tego świata, 
By nigdy ludziom nie zabrakło chleba
I zawsze promień słońca padał z jasnego nieba.

Dziękować nam też trzeba za to 700-lecie,
Tym, co przed nami w zimie i w lecie
Przyszłość nam budowali,
Byśmy dziś szczęścia doznawali.
Te słowa tu napisane
Dla przyszłych pokoleń były przechowane
Dla dzieci i wnuków ku wiecznej pamięci,
Że ten nasz Godów to 700-lecie tak uroczyście święci.

Ryszard Borek

Dni gminy goDów
Mimo kapryśnej aury atrakcje zaplanowane na 13 lipca br. w ramach 

obchodów Dni Gminy Godów cieszyły się dużym zainteresowaniem. Na 
festynie pod hasłem "Wspólnie witamy lato" wystąpili: zespół „Śpiwole-
on”, duet Martina Capek i Dominik Stypa oraz zespół Blend, a fantastycz-
ny koncert Sylwii Grzeszczak i jej zespołu zgromadził prawdziwe tłumy.

Zmagania sportowe dla dzieci w ramach Miasteczka Piłkarskiego 
Śląskiego Związku Piłki Nożnej poprowadzili trenerzy Szkółki Piłkar-
skiej Winners. Na festynie prezentowali się także twórcy współpracu-
jący z Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie, w tym 
z grupy artystycznej Art Pompownia. Oprócz festynu odbył się także 
„Mroczny Zlot Motocyklowy” i jak co roku przejazd motocykli ulicami 
gminy Godów, zawody dla uczestników zlotu oraz stunt motocyklowy, 
czyli wyczyny kaskaderskie na motocyklach.

W tegorocznych obchodach Dni Gminy Godów wzięli także udział 
szczególni goście – przedstawiciele Gminy Dźwierzuty. 12 lipca br. 
w obecności Radnych Rady Gminy Godów, Sołtysów oraz pracowni-
ków samorządowych przedstawiciele obydwu gmin podpisali list in-
tencyjny inaugurujący współpracę partnerską w zakresie wymiany do-
świadczeń i dobrych praktyk. 

Gmina Dźwierzuty położona jest w województwie warmińsko-ma-
zurskim, w północnej części powiatu szczycieńskiego, w sercu regionu 
znanego jako „Zielone Płuca Polski”. Natomiast same Dźwierzuty – sie-
dziba władz gminnych – położone są w niedalekiej odległości od je-
ziora Sasek Wielki – jednego z największych w Krainie Wielkich Jezior 
Mazurskich. Gminę Dźwierzuty zamieszkuje około 7 000 osób. Gmina 
składa się z 41 miejscowości podzielonych na 18 sołectw.

Delegacja Gminy Dźwierzuty, w osobach Pani Wójt Marianny Szy-
dlik, Pani Sekretarz Barbary Trusewicz i Pana Przewodniczącego Rady 
Arkadiusza Noska, podczas swojej wizyty odwiedziła najważniejsze 
inwestycje gminne. Gościom zaprezentowano termomodernizowane 
obiekty użyteczności publicznej, budowane przedszkole w Gołkowi-
cach czy Żelazny Szlak Rowerowy – realizowane w ramach projektów 
infrastrukturalnych. 

Referat FZ

Podpisanie listu intencyjnego inaugurującego współpracę partnerską 
Gminy Godów z Gminą Dźwierzuty, 12.07. 2019 r.

Wystawa Art Pompowni, Dni Gminy Godów, 13.07.2019 r.
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14 lipca br. na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Godo-
wie w ramach Dni Gminy Godów odbył się Festiwal Biegowy, podczas 
którego ponad 100 sportowców mogło sprawdzić swoje umiejętności 
w zawodach dla dzieci i młodzieży, w biegu na milę, biegu głównym 
na 6,6 km oraz w marszu nordic walking na 6 km.

Trasę biegu głównego najszybciej pokonał Roberto Dimiccoli 
z Włoch. Tuż za nim uplasowali się Sebastian Bartosik oraz Paweł Ha-
tala. Wśród pań najszybsza była Angelika Noga, która ukończyła bieg 
przed Katarzyną Gabor oraz Pauliną Tyczyńską. Bieg na milę wygrał 
Marek Oślizło ze Skrzyszowa. Drugie i trzecie miejsce zajęli odpowied-
nio Grzegorz Skworc i Szymon Jęczmionka. W kategorii pań zwycięży-
ła Dominika Jaskóła, a za nią do mety dobiegły Emilia Piskowska z Goł-
kowic i Paulina Gagjew. W marszu nordic walking najlepsi okazali się 
Ryszard Kłyś, Daniel Romanowski i Piotr Knura oraz Kasia Basista, Alek-
sandra Taisner i Anna Wyleżoł.

Poniżej wyniki konkurencji biegowych dla najmłodszych:

DziEwczĘta
ROCZNIk 2015 I MłODSI – DySTANS 50 M

I miejsce – Maja Smyla – Skrzyszów,
II miejsce – Noemi Kamczyk – Rogów,
III miejsce – Amelia Osetek – Pszów,

ROCZNIk 2012–2014 – DySTANS 100 M
I miejsce – Emilia Olkiewicz – Skrzyszów,
II miejsce – Klaudia Siedmina – Dankowice,
III miejsce – Faustyna Łysek – Jastrzębie-Zdrój,

ROCZNIk 2009–2011 – DySTANS 200 M
I miejsce – Zofia Zichlarz – Żory, 
II miejsce – Oliwia Witek – Gołkowice,
III miejsce – Nikola Marciniak – Pielgrzymowice, 

ROCZNIk 2006–2008
I miejsce – Emilia Stępień – Czerwionka-Leszczyny,
II miejsce – Karolina Tyman – Godów,
III miejsce – Marlena Czyż – Godów.

cHŁoPcY
ROCZNIk 2015 I MłODSI – DySTANS 50 M

I miejsce – Kacper Wawrzyczny – Skrbeńsko,
II miejsce – Stanisław Uchański – Krostoszowice,
III miejsce – Jakub Tarasiuk – Jastrzębie-Zdrój,

Festiwal Biegowy, Godów 14.07.2019 r.

Fo
t. 

G
CK

Si
T 

w
 G

od
ow

ie

łAZIsZcZANkA w FINALe 
tuRystycznych mistRzostw 

bLOGeRów!
Patrycja Pająk, 24-letnia fotografka i współautorka bloga podróżni-

czego Powroty, znalazła się w gronie 16 finalistów Turystycznych Mi-
strzostw Blogerów organizowanych przez Polską Organizację Turystycz-
ną i National Geographic. Patrycja Pająk pochodzi z Łazisk, do których 
chętnie i często wraca, choć na co dzień mieszka w Krakowie. Uczęsz-
czała do Szkoły Podstawowej w Łaziskach i Gimnazjum w Gołkowicach.

Turystyczne Mistrzostwa Blogerów to jedyna tego typu akcja w Pol-
sce, której celem jest promowanie 16 regionów naszego kraju poprzez 
6-tygodniową rywalizację blogerów. Każdy z nich reprezentuje jeden re-
gion, przygotowując materiały pisarskie, fotograficzne i filmowe. Patry-
cja Pająk na swoim blogu (www.powroty.do) oraz profilach na Facebo-
oku (www.facebook.com/powroty.do) i Instagramie (www.instagram.
com/powroty.do) na nowo odkrywa przed nami Śląsk – jego przyrod-
nicze cuda, industrialne atrakcje oraz niewyczerpalne pokłady inspiracji.

Na wyniki Mistrzostw – oprócz opinii jury i osiągniętych zasięgów 
– wpływ ma także głosowanie internautów. Zachęcamy do oddania 
głosu na Patrycję i województwo śląskie pod adresem https://mistrzo-
stwablogerow.polska.travel/mistrzostwa/powroty-patrycja-pajak. 
Głosowanie trwa do 26 sierpnia.

A.P.

GMINNNY tURNIeJ w PIłce 
NOŻNeJ w kAteGORII seNIORów 

łAZIskA 20.07.2019 R.
rUnDa ELiMinacYJna:

LKS „GWIAZDA” SKRZYSZÓW 4 : 0 LKS SKRBEŃSKO
KS „INTER” KROSTOSZOWICE 1 : 1 (rz. k. 3:1) LKS „OLZA” GODÓW

KS „27 GOŁKOWICE 3 : 2 LKS „POLONIA” ŁAZISKA

rUnDa FinaŁowa:
LKS „GWIAZDA” SKRZYSZÓW 6 : 0 KS „INTER” KROSTOSZOWICE

KS „INTER” KROSTOSZOWICE 0 : 0 KS „27” GOŁKOWICE
LKS „GWIAZDA” SKRZYSZÓW 5 : 0 KS „27” GOŁKOWICE

 
taBELa koŃcowa:

 mecze pkt. bramki
1. LKS „GWIAZDA” SKRZYSZÓW 2 6 11 : 0
2. KS „27” GOŁKOWICE 2 1 0 : 5
3. KS „INTER” KROSTOSZOWICE 2 1 0 : 6

Puchary , dyplomy i nagrody wręczali:
Stanisław Palowski – przewodniczący gminnej rady sportu,
Seweryn  Grodzki – prezes LKS „Polonia” Łaziska.

ROCZNIk 2012–2014 – DySTANS 100 M
I miejsce – Mateusz Krzyżok – Godów,
II miejsce – Damian Skworc – Siemianowice, 
III miejsce – Wiktor Smaga – Gdańsk,

ROCZNIk 2009–2011 – DySTANS 200 M
I miejsce – Tomasz Macura – Gołkowice, 
II miejsce – Kacper Krajewski – Łaziska,
III miejsce – Oskar Kremski – Wodzisław Śląski,

ROCZNIk 2006–2008 – DySTANS 400 M
I miejsce – Konrad Łysek – Jastrzębie-Zdrój,
II miejsce – Wiktor Kamczyk – Rogów,
III miejsce – Tymoteusz Machej – Jastrzębie-Zdrój.

Gratulacje dla wszystkich uczestników!
Zawody sportowe zostały zorganizowane przez KS „Forma” Wo-

dzisław Śląski w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu upo-
wszechniania kultury fizycznej w Gminie Godów w roku 2019 współfi-
nansowanego ze środków budżetu Gminy Godów.

A.P.

Festiwal Biegowy
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OtwARcIe OśRODkA kULtURY 
w skRbeńskU

30 lipca br. odbyło się uroczyste oddanie do użytku odnowionego 
budynku Ośrodka Kultury w Skrbeńsku.

Tradycje kultury w Skrbeńsku sięgają daleko w przeszłość. Krzewi-
cielem życia kulturalnego wsi było założone w 1918 roku Towarzystwo 
Śpiewu „Wyspiański”. Przez długi czas mieszkańcy Skrbeńska boryka-
li się jednak z brakiem lokalu na organizowanie działalności kultural-
nej, a miejscem spotkań były świetlice wynajmowane w prywatnych 
budynkach. Dopiero za kadencji Wójta Gminy Godów Ireny Stokowy 
wykupiono od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Godowie teren 
wraz z budynkiem przy ul. Zielonej. Część obiektu, który przejął LKS 
Skrbeńsko, przeznaczono na świetlicę wiejską. W 1990 roku powoła-
no komitet budowy ośrodka kulturalno-sportowego, a w 1993 roku ru-
szyły prace. W trakcie realizacji inwestycji doszło do korekty pierwot-
nego planu i zrezygnowano z budowy piętra. Na niezagospodarowa-
nym poddaszu mieściła się później izba pamięci prowadzona przez 
Franciszkę Palowską. Koszty całego przedsięwzięcia, realizowanego 
z gminnego budżetu,  wyniosły 533 tys. zł (bez uwzględnienia inflacji). 
Otwarcie Ośrodka nastąpiło 26 kwietnia 1997 roku.

Ośrodek w Skrbeńsku, pod nazwą Ośrodka Kulturalno-Sportowe-
go, był filią Gminnego Ośrodka Kultury w Gołkowicach. Uchwałą Rady 
Gminy Godów z dnia 21 lutego 2001 roku został powołany jako sa-
modzielna jednostka, przyjmując nazwę Wiejskiego Ośrodka Kultu-
ry, którego dyrektorem została Irena Moczała. Pod taką samą nazwą 
Ośrodek funkcjonował aż do roku 2009, kiedy to 1 kwietnia utworzo-
no Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie jako jed-
nostkę nadrzędną, w skład której wchodzą pozostałe ośrodki kultury, 
w tym Ośrodek Kultury w Skrbeńsku. W 2018 roku rozpoczęto termo-
modernizację.

Termomodernizacja i przebudowa budynku Ośrodka Kultury 
w Skrbeńsku realizowana była w ramach zadania inwestycyjnego pn. 
Termomodernizacja dwóch ośrodków kultury na terenie Gminy Godów 
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Koncepcja projektowa 
zakładała połączenie dwóch głównych idei: poprawę efektywności 
energetycznej budynku poprzez przeprowadzenie kompleksowej ter-
momodernizacji z wymianą źródła ciepła i montażem odnawialnego 
źródła energii (pompą ciepła) oraz poprawę walorów funkcjonalno-
użytkowych budynku, którego stan techniczny wymagał pilnego re-
montu wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów. Projekt 
budynku Ośrodka Kultury w Skrbeńsku wykonała Pracownia Projekto-
wa DOMINO z Wodzisławia Śląskiego. Wykonawcę wyłoniono w prze-
targu nieograniczonym – zamówienie zrealizowała firma Aleksandra 
Tarnowskiego, Usługi Ogólnobudowlane, Zielona 6, 44-341 Skrbeń-
sko. Umowę podpisano w lipcu 2018 r., prace z odbiorami trwały więc 
niespełna rok.

Koszty realizacji termomodernizacji: 2 277 396,23 zł brutto.
Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wo-

jewództwa śląskiego na lata 2014-2020 – oś priorytetowa Efektywność 
energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna 
wyniosło 465 669,22 zł brutto.

A.P.

PRZYGRANIcZNe sPOtkANIe 
MOtOcYkLIstów 

w skRbeńskU
W sobotę 3 sierpnia 2019 r. po raz jedenasty spotkali się motocy-

kliści z Czech i Polski na Przygranicznym Spotkaniu Motocyklistów 
w Skrbeńsku. 

Organizatorem tego wydarzenia są od zawsze właściciele Cafe Baru 
Relaks w Skrbeńsku – Państwo Jergas wraz z Sylwią Wleklińską – mo-
tocyklistką z Wodzisławia Śląskiego. W tym roku wydarzenie wsparła 
również firma Mitko z Wodzisławia Śląskiego (www.mitko.pl).

Tegoroczne wydarzenie było rekordowe pod względem frekwen-
cji. W polsko-czeskiej paradzie motocykli wzięło udział aż 400 moto-
cykli. Wydarzenie uświetnili swoją obecnością goście specjalni: Patryk 
Chmielowiec – ambasador akcji Bezpieczni na Drodze oraz zawodnik 
PGG ROW RYBNIK Robert Chmiel. Była okazja do spotkania i osobiste-
go zadawania pytań gościom.

Policjanci z Wodzisławskiej Drogówki oprócz zabezpieczenia im-
prezy zaprezentowali motocykl policyjny, na który można było usiąść 
i zrobić sobie zdjęcie. Narko-gogle również cieszyły się dużą popular-
nością dzięki uprzejmości Policji.

Jak zwykle zabawa odbyła się w przyjaznej atmosferze. Liczne kon-
kursy oraz koncert zespołu zapewniły uczestnikom świetną zabawę 
i przyjazną atmosferę. Najmłodsi uczestnicy zlotu mieli okazję wysza-
leć się na dmuchanym dinozaurze i trampolinach. Najbardziej wytrwa-
li uczestnicy skorzystali z możliwości rozbicia namiotu i pozostali do 
niedzieli.

W niedzielę była okazja, aby kontynuować zabawę na corocznym 
Festynie dla Mieszkańców, który również uświetniły liczne atrakcje dla 
dzieci, jak dmuchańce, malowanie twarzy, konkursy. Koncerty zespo-
łów Muzykanty, Duet oraz Klaudia i Kasia Chwołka cieszyły się ogrom-
ną popularnością.

Organizatorzy dziękują wszystkim sponsorom oraz uczestnikom za 
możliwość tworzenia tak wspaniałego wydarzenia. Do zobaczenia za 
rok!

Gerard Jergas

Występ zespołu Melodia, otwarcie Ośrodka Kultury w Skrbeńsku, 
30.07.2019 r.

Fo
t. 

G
CK

Si
T 

w
 G

od
ow

ie

Przygraniczne Spotkanie Motocyklistów, Skrbeńsko 3.08.2019 r.
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Wycieczka KGW z Godowa, Sandomierz 6.07.2019 r.
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KALENDARIUM POWSTAŃ 
ŚLĄSKICH

1914-1918 – i woJna światowa
1919

•	11 stycznia: utworzenie tajnej Polskiej Organizacji Wojskowej Górne-
go Śląska w Katowicach, której dowódcą zostaje Alfons Zgrzebniok.

•	28 czerwca: podpisanie traktatu pokojowego z Niemcami (Traktat 
wersalski) ustalającego m.in., że o podziale Górnego Śląska zadecy-
duje plebiscyt.

•	15 sierpnia 1919 roku przed bramą kopalni
•	15 sierpnia: masakra pod Kopalnią Mysłowice; zabicie siedmiu gór-

ników, dwóch kobiet oraz trzynastoletniego chłopca; radykalizacja 
nastrojów społecznych.

•	16/17 sierpnia: wybuch I Powstania Śląskiego; zatrzymanie m.in. 
J. Grzegorzka z dokumentami POWGŚl;  podjęcie decyzji o wybu-
chu powstania przez grupę uchodźców z Maksymilianem Iksalem 
na czele, w Piotrowicach k. Karwiny. 

•	24 sierpnia: zakończenie I Powstania Śląskiego; masowe ucieczki lud-
ności w obawie przed wzmagającymi się niemieckimi represjami.

•	1 października: porozumienie między rządami polskim i niemiec-
kim pozwalające na powrót powstańców do domów.

1920
•	11 lutego: objęcie władzy  na Górnym Śląsku przez Międzysojuszni-

czą Komisję Rządzącą i Plebiscytową pod dowództwem francuskie-
go generała Henri Le Ronda. 

•	12 lutego: rozpoczęcie działalności Polskiego Komisariatu Plebiscy-
towego w bytomskim Hotelu Lomnitz. 

•	20 lutego: Wojciech Korfanty mianowany polskim komisarzem ple-
biscytowym.

•	27 maja: atak  niemieckich bojówek na Hotel Lomnitz.
•	17 i 18 sierpnia: atak niemieckich bojówek na katowicką siedzibę 

Komisji Międzysojuszniczej i Komitetu Plebiscytowego; śmierć An-
drzeja Mielęckiego; ogłoszenie stanu oblężenia w Katowicach.

•	19/20 sierpnia: wybuch II Powstania Śląskiego; całością powstania 
kieruje Alfons Zgrzebniok we współpracy z Wojciechem Korfantym.

•	24 sierpnia: decyzja Komisji Międzysojuszniczej o likwidacji nie-
mieckiej policji bezpieczeństwa  (Sicherheitspolizei lub Sipo); po-
wołanie polsko-niemieckiej policji plebiscytowej (Abstimmung-
spolizei lub Apo).

•	25 sierpnia: zakończenie II Powstania Śląskiego.

1921
•	20 marca: plebiscyt na Górnym Śląsku, zakończony niekorzystnym 

wynikiem dla Polski. 
•	2/3 maja: wybuch III Powstania Śląskiego; Wojciech Korfanty zosta-

je dyktatorem powstania, ppłk. Maciej Mielżyński dowódcą Naczel-
nej Komendy Wojsk Powstańczych.

•	9–10 maja: bitwa o Kędzierzyn-Koźle.
•	21–26 maja: bitwa o Górę św. Anny.
•	25 czerwca: zawieszenie broni na froncie powstańczym.
•	30 lipca: powołanie Naczelnej Rady Ludowej na Górnym Śląsku, 

z Józefem Rymerem na czele.
•	20 października: ostateczna decyzja Rady Ambasadorów Ligi Naro-

dów o podziale obszaru plebiscytowego na Górnym Śląsku.

1922
•	14 czerwca: likwidacja Naczelnej Rady Ludowej; Józef Rymer zosta-

je wojewodą śląskim.
•	19 czerwca: wycofanie wojsk alianckich z Górnego Śląska.
•	20 czerwca: wkroczenie Wojska Polskiego dowodzonego przez ge-

nerała Stanisława Szeptyckiego na Górny Śląsk. 
•	16 lipca: podpisanie w Katowicach Aktu Zjednoczenia Górnego Ślą-

ska z Rzeczpospolitą.

ObchODY 100. ROcZNIcY 
wYbUchU I POwstANIA śLĄskIeGO

Dokładnie w 100. rocznicę wybuchu I Powstania Śląskiego w nocy 
z 16 na 17 sierpnia 2019 r. Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowi-
cach zaprasza do miejsc, w których to wydarzenie miało miejsce.

Od początku 1919 roku przez Górny Śląsk przetaczała się fala straj-
ków. Do największej tragedii doszło w kopalni ,,Mysłowice”. 15 sierp-
nia 1919 roku przed bramą kopalni zgromadziło się około trzech tysię-
cy górników wraz z rodzinami, żądając wypłaty zaległych wynagro-
dzeń. Niemcy otworzyli ogień, zabijając siedmiu górników, dwie ko-
biety oraz trzynastoletniego chłopca. Wiadomość o masakrze zbul-
wersowała i zradykalizowała nastroje społeczne. Po zatrzymaniu m.in. 
J. Grzegorzka z dokumentami Polskiej Organizacji Wojskowej Górne-
go Śląska grupa uchodźców w Piotrowicach k. Karwiny z Maksymilia-
nem Iksalem na czele podjęła decyzję o wybuchu powstania 17 sierp-
nia 1919 roku o godz. 2.00. Powstańcy przekroczyli Olzę, zaatakowali 
Gołkowice oraz dworzec kolejowy w Godowie. 

Oddział powstańców sformowany z uchodźców śląskich w obo-
zie w Piotrowicach, pod dowództwem Jana Wyglendy i Mikołaja Wit-
czaka, stoczył pod wsią Godów zwycięską potyczkę z Grenzschutzem. 
W nocy przybyła od strony Strumienia pierwsza grupa powstańców ślą-
skich pod dowództwem Jana Wyglendy i zaatakowała wzgórze w po-
bliżu stacji kolejowej, które zajmowały oddziały niemieckie. Druga gru-
pa pod dowództwem Mikołaja Witczaka rozpoczęła ostrzał z broni ręcz-
nej, a trzecia wysadziła most linii kolejowej od strony Rybnika. Zdobyto 
ciężki karabin maszynowy i około 70 karabinów powtarzalnych. W wal-
ce zginęło 46 Niemców i 6 powstańców (Franciszek Burdzik, Adam Du-
dzik, Karol Wodecki i Józef Zielecki z Godowa, Wilhelm Kirszuk i Stani-
sław Szarlej z Rydułtów). Powstańcy wzięli do niewoli por. Petersa i 9 żoł-
nierzy Grenschutzu. Głównym celem bitwy było otwarcie drogi ze Ślą-
ska Cieszyńskiego na północ w kierunku Wodzisławia Śląskiego.

Walki powstańcze w krótkim czasie objęły powiat pszczyński, ryb-
nicki, katowicki oraz te, w których był spory odsetek ludności polsko-
języcznej. Po  początkowych sukcesach oddziałów powstańczych nie-
miecki Grenzschutz sprowadził posiłki. Powstańcy dysponujący bro-
nią ręczną nie byli w stanie przeciwstawić się broni maszynowej, ar-
tylerii, samochodom opancerzonym i pociągom pancernym. 24 sierp-
nia 1919 roku ze względu na beznadziejnie położenie oddziałów po-
wstańczych oraz wzrastające represje ze strony władz niemieckich 
Zgrzebniok wydał rozkaz zaprzestania walk.

Obchody 100. rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego rozpoczynają się 
16 sierpnia w Domu Kultury w Piotrowicach k. Karwiny. W programie panel 
dyskusyjny, prezentacja wystawy, odsłonięcie tablicy upamiętniającej wy-
buch I Powstania Śląskiego oraz koncert „O Mój Śląsku” w wykonaniu Ze-
społu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. S. Hadyny i Zespołu SBB. 17 sierpnia przeno-
simy się do Godowa (szczegóły na plakacie na str. 12). Wydarzenie pod ho-
norowym patronatem Jakuba Chełstowskiego Marszałka Wojewódz-
twa Śląskiego oraz Daniela Begera Prezydenta Miasta Świętochłowice.

Wydarzenie dofinansowano ze środków Programu Wieloletnie-
go NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjne-
go „Niepodległa”.

Szczegóły na: www.muzeumpowstanslaskich.pl, www.slaskie.pl

GMINA WCZORAJ I DZIŚ

DNI GMINY GODÓW 13.07.2019 R.
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Herb Godowa, plac przed starą szkołą na ul. 1 Maja, Godów 1987 r.
Herb Godowa, plac przed kościołem pw. Józefa Robotnika,

Godów 2019 r.
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Koncert Martiny Capek i Dominika Stypy

Stunt Motocyklowy

Koncert zespołu Śpiwoleon

Koncert Sylwii Grzeszczak

Mroczny Zlot Motocyklowy

Koncert zespołu Blend
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