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PROMOCJA ALBUMU
„KRAJOBRAZY ZNAD GRANICY”

więcej na str. 7
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sprawy samorządowe 3LUTY 2020

sołectwo liczba ludności kobiety mężczyźni urodzenia zgony

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019

GODÓW 1894 1886 982 973 912 913 25 20 17 27

GOŁKOWICE 3975 4008 2021 2040 1954 1968 45 46 43 28

KROSTOSZOWICE 1043 1039 518 520 525 519 17 3 13 7

ŁAZISKA 1744 1747 933 933 811 814 21 18 15 19

PODBUCZE 207 199 103 100 104 99 1 2 3 5

SKRBEŃSKO 983 993 514 518 469 475 10 8 44 6

SKRZYSZÓW 3674 3691 1868 1882 1806 1809 40 49 38 30

RAZEM 13520 13563 6939 6966 6581 6597 159 146 133 122

DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE MIESZKAŃCÓW 
GMINY GODÓW NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

Liczba aktów małżeństwa sporządzonych w Usc Godów: 51
w tym: wyznaniowe  43

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

Liczba aktów zGonów sporządzonych w Usc Godów: 65
w tym: transkrypcja 1
Liczba aktów  Urodzenia sporządzonych w Usc Godów: 5
w tym: transkrypcja 4

Maria Serwotka, USC Godów

HArMONOGrAM ZEbrAŃ 
WIEjSKICH W SOłECTWACH 

GMINY GODÓW
Nazwa sołectwa Data Godzina Miejsce zebrania

Godów 16.03.2020 18:00 Ośrodek Kultury w Godowie 
ul. 1 Maja 93

Gołkowice 17.03.2020 18:00 Ośrodek Kultury w Gołkowicach 
ul. 1 Maja 101

Krostoszowice 23.03.2020 18:00
Szkoła Podstawowa 
w Krostoszowicach 

ul. G. Morcinka 4

Łaziska 25.03.2020 18:00 Remiza OSP w Łaziskach 
ul. Powstańców Śl. 95

Podbucze 11.03.2020 18:00 Świetlica Wiejska w Podbuczu 
ul. Wiejska 17

Skrbeńsko 10.03.2020 18:00 Ośrodek Kultury w Skrbeńsku 
ul. Zielona 25

Skrzyszów 09.03.2020 18:00 Ośrodek Kultury w Skrzyszowie 
ul. Wyzwolenia 12

WAżNE ZMIANY W uCHWAłACH 
DOTYCZĄCYCH GOSpODArKI 

ODpADAMI KOMuNAlNYMI
Obecnie stawka za wywóz odpadów komunalnych zbieranych se-

lektywnie wynosi 18,00 zł od osoby. Natomiast stawka opłaty za od-
biór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wyno-
si 40,00 zł. W pierwszym kwartale tego roku gmina ogłosi przetarg na 
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z budynków za-
mieszkałych na terenie gminy Godów, następnie zostanie podpisana 
nowa umowa z wyłonioną w drodze przetargu firmą komunalną, któ-
ra to umowa będzie obowiązywała od 01.08.2020 r.

W związku z powyższym stawki opłat za gospodarkę odpadami ko-
munalnymi do końca lipca 2020 roku pozostaną bez zmian, natomiast 
od 01.08.2020 r. stawki ulegną prawdopodobnie zmianie.

Z uwagi na zmianę ustawy od dnia 01.08.2020 r. będzie wchodził 
w życie nowy regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie 
Godów oraz inne uchwały związane z gospodarką odpadami komu-
nalnymi, a do najważniejszych dla mieszkańców zmian należy zaliczyć:
•	usunięcie z deklaracji możliwości zadeklarowania wyłącznego od-

bioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 
– każdy mieszkaniec z racji ustawy będzie zobligowany do prowa-
dzenia segregacji odpadów. Ulegną zmianie wzory deklaracji, każ-
dy mieszkaniec będzie zobowiązany do zbiórki selektywnej odpa-
dów komunalnych, a względem osób, które nie będą prowadziły 
segregacji, będą wszczynane postępowania administracyjne i nali-
czane opłaty karne. Stawka „karna” może stanowić 2 – 4-krotność 
stawki podstawowej;

•	wprowadzenie do regulaminu możliwości odbioru odpadów tek-
stylnych w PSZOK-ach;

•	określenie w regulaminie nowych wymagań dotyczących kompo-
stowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach; dla 
osób, które zdeklarują kompostowanie bioodpadów, będą udzie-
lane ulgi w postaci obniżenia stawki opłaty za gospodarkę odpada-
mi komunalnymi, jednakże wówczas nie będą odbierane bioodpa-
dy sprzed posesji przy zachowaniu możliwości odbierania biood-
padów wyłącznie na PSZOK-u;

•	wydłużenie okresu dwukrotnego odbierania bioodpadów do listo-
pada każdego roku.

Zmiany w PSZOK:
wprowadzenie drugiego dnia odbioru odpadów komunalnych:
- środa w godz. 11.00–17.00
- sobota w godz. 8.00–14.00

Należy również dodać, iż ustawodawca nie wprowadził możli-
wości udzielania ulg i obniżenia stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi dla mieszkańców, którzy opalają budynki ga-
zem i nie wytwarzają odpadów w postaci popiołów paleniskowych.
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z życia gminy4 jesTeśmY nr 173

Świąteczny grudzień roku 2019 w gminie Godów obfitował w wy-
jątkowe wydarzenia.

Mieszkanka Krostoszowic – Pani Selma Bőhm obchodziła jubileusz 
95. urodzin, zaś mieszkaniec Łazisk - Pan Bolesław Kornas świętował 
swoje 90. urodziny.

Zimowy styczeń bieżącego roku to również piękne jubileusze 90. 
urodzin trójki mieszkańców naszej gminy: Pani Ireny Machnik z Kro-
stoszowic, Pani Adelajdy Folwarczny ze Skrbeńska oraz Pana Bernar-
da Uherek z Godowa.

Tak szczególne wydarzenia – jubileusze urodzin skłaniają do zadu-
my. Oznaczają wszak cały wiek wypełniony codziennymi radościami 
i troskami, ale także pracą i poświęceniem dla dobra bliskich.

Życzenia zdrowia i długowieczności, słodki upominek oraz bukiet 
kwiatów Szanownym Jubilatom przekazał Wójt Gminy Godów. Gest 
pamięci był dla Jubilatów miłym akcentem i podkreśleniem wyjątko-
wości obchodzonych jubileuszy.

Jubilatom doskonałej formy można tylko pozazdrościć. Wydaje się, 
że dla nich czas stanął w miejscu. Otoczeni są wyjątkową opieką i tro-
ską ze strony bliskich i życzliwych im osób. Ta ciepła, rodzinna atmos-
fera z pewnością jest jednym z najlepszych przepisów na doskonałą 
formę.

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

Agnieszka Pustelnik
Kierownik USC w Godowie

Bernard UhereK
Jubilat urodził się 5 stycznia 1930 roku w Godowie jako jedyne 

dziecko Wiktorii (z domu Ochman) i Pawła Uherek.
Edukację rozpoczął w 1937 roku w Szkole Powszechnej w Godowie. 

Po II wojnie światowej kontynuował naukę w Gimnazjum Handlowym 
w Rybniku.

W 1952 roku zawarł związek małżeński z mieszkanką Radlina, Mag-
daleną Gojny, którą poznał podczas wspólnych dojazdów pociągiem 
do szkoły w Rybniku. Zamieszkali w domu rodzinnym w Godowie. 
W 1954 urodził się syn Tadeusz.

Pan Bernard pracę zawodową rozpoczął w dziale księgowości ko-
palni „Emma”, zakończył w 1989 roku w KWK „Zofiówka”. Małżonka 
pracowała w Szpitalu w Wodzisławiu Śląskim, Jastrzębiu-Zdroju oraz 
jako położna rejonowa w gminie Godów.

Obecnie Pan Bernard z żoną najwięcej czasu spędzają w Brennej 
i są często odwiedzani przez rodzinę. Cieszą się najbardziej z wizyt 
wnuczki Barbary i prawnuczek Ani i Ewy.

Jubilat jest fanem motoryzacji. Karierę kierowcy rozpoczął w latach 
pięćdziesiątych na motorze WSK. Nadal pokonuje samochodem od-
cinek Brenna – Godów do domu syna i synowej, w którym spędzają 
z całą rodziną każde święta.

W 2017 roku świętowali w Godowie Jubileusz 65. Rocznicy Ślubu.
Recepta Pana Bernarda na długowieczność:
– wszelkie formy aktywności ruchowej (był napastnikiem drużyny 

piłkarskiej „Olza” Godów, teraz codziennie godzinę spaceruje z mał-
żonką),

NESTOrZY NASZEj GMINY
– zdrowe odżywianie (produkty nieprzetworzone, mało mięsa, 

miód, dużo warzyw i owoców),
– systematyczne badania profilaktyczne prowadzące do korygo-

wania niedogodności pojawiających się z upływem czasu,
– alkohol z umiarem (czasem piwo miodowe),
– optymizm życiowy – a to najważniejsze!

Źródło: informacje rodziny

adelajda FOlwarcZny
Jubilatka urodziła się 11 stycznia 1930 r. w Skrbeńsku. Mimo pode-

szłego wieku długo cieszyła się dobrym zdrowiem i poczuciem humo-
ru. Przełomowym okazał się rok 2019, w którym przeszła ciężką ope-
rację, po której znowu stopniowo wraca do sił, ale wymaga już sta-
łej opieki domowników. Pani Adelajda od 39 lat pozostaje wdową po 
zmarłym mężu Emilu Folwarcznym – stolarzu z zawodu. Państwo Fol-
warczni doczekali się dwójki dzieci, byłych nauczycieli SP w Skrbeńsku 
– obecnie już emerytów.  W życiu Pani Adelajda zajmowała się głów-
nie gospodarstwem domowym – pracą na roli oraz pomocą mężowi 
w pracach wykończeniowych trumien, które w tamtych czasach były 
bogato zdobione. Po śmierci synowej poświęciła się pomocy synowi 
w wychowaniu wnuków, którzy pozostawali jeszcze w wieku szkol-
nym. Obecnie pozostaje pod opieką syna, z którym wspólnie zamiesz-
kuje, i wnuków, doświadczając z ich strony koniecznej pomocy po 
przebytej operacji.

Źródło: informacje rodziny

irena machniK
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Ireny – 

długowiecznej Jubilatki, która odeszła z grona najstarszych mieszkań-
ców naszej gminy w dniu 27 stycznia br.

Kilkanaście dni wcześniej Pani Irena świętowała swoje 90. urodzi-
ny i dała się poznać jako pogodna osoba, która pomimo zdrowotnych 
trudności cieszyła się każdym dniem.

Jubilatka urodziła się 10 stycznia 1930 roku w Rybniku, jednak więk-
szość życia spędziła w malowniczych Krostoszowicach. Pani Irena nie 
wyszła za mąż, poświęciła się opiece i pomocy siostrom oraz ich ro-
dzinom.

Rodzinie Pani Ireny składamy wyrazy współczucia i żalu.

Agnieszka Pustelnik
Kierownik USC w Godowie
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KOlĘDOWE pOpOłuDNIE 
W DOMu SENIOrA „GWArEK”
24 stycznia zespół SPOKOBABKI odwiedził pensjonariuszy i pen-

sjonariuszki Domu Seniora „Gwarek” w Skrzyszowie. Zespół pod kie-
rownictwem Danuty Szczypki zaśpiewał najpiękniejsze polskie kolę-
dy i pastorałki. Podczas występu można było zauważyć wzruszenie na 
twarzach wielu pensjonariuszy. Było to niezwykłe popołudnie, któ-
re na długo pozostanie w pamięci zarówno odbiorców koncertu, jak 
i SPOKOBABEK. Dla wszystkich było to ogromne przeżycie. 

E. Szczypka

Zespół SPOKOBABKI w Domu Seniora „Gwarek”. Skrzyszów, 24.01.2020 r.

„CZWArTY KrÓl”, 
CZYlI jASEłKA NIECO INNE

Spektakl o „Czwartym Królu” mogliśmy zobaczyć w naszej szko-
le dwa razy. Pierwszy raz został odegrany dla uczniów i pracowników 
szkoły – 20.12.2019 r., drugi – w sobotnie popołudnie 13 stycznia dla 
mieszkańców Łazisk. 

To historia mędrca Artabana, który wyruszył, jak trzej Mędrcy ze 
Wschodu, by złożyć hołd narodzonemu Zbawicielowi. Sprzedał swój 
majątek i z trzema drogocennymi kamieniami udał się w drogę. Wę-
drówka nie była jednak łatwa. Bohater przeżywa swoje rozterki, waha-
nia. Staje twarzą w twarz z ludzkim nieszczęściem, nie potrafi jednak 
przejść obojętnie wobec chorego, potrzebującego pomocy. Gdy przy-
chodzi do żłobka, nie ma już nic. Ale to właśnie on ofiarował Jezuso-
wi – Królowi Miłości – najpiękniejszy dar. 

Przedstawienie opowiadało o poszukiwaniu Boga, a jednocześnie 
podkreślało istotę chrześcijaństwa – miłość do bliźniego.

Na scenie wystąpiło ponad 40 aktorów – uczniów od pierwszej do 
ósmej klasy. Zagrali oni swoje role profesjonalnie. Czarowali widzów 
wdziękiem, wzruszali swoją grą. Każdy sugestywnie odtwarzał swo-
ją postać – diabeł przekonująco kusił Artabana, cieszył się w chwilach 
jego wahania, Herod podniesionym głosem wydawał polecenia słu-
dze, matka na kolanach błagała o darowanie życia dziecku, oberżysta 
z obrzydzeniem wyrażał się o żebraku. 

Poszczególne sceny oddzielone zostały od siebie motywem gra-
nym przez uczennice na flecie. Piękne kolędy i pastorałki korespondo-
wały z treścią scen. 

Ciekawy był również ruch sceniczny. Uczennice klasy pierwszej ze-
brały gromkie oklaski podczas tańca pokazywanego Herodowi. Taniec 
ten przeplatany był popisami akrobatycznymi. Nastrój radości wpro-
wadził zaś w scenie w Betlejem piękny taniec aniołów. 

Dekoracje zostały dostosowane do treści wydarzeń. Tak więc pałac 
Heroda ukrywany był w konwencji czerwieni, zaś stajenkę w Betlejem 
rozświetlała jasna gwiazda. 

Widowisko przygotowano z dbałością o wiele szczegółów. Zwraca-
ły również uwagę doprecyzowane kostiumy aktorów.

Nic dziwnego, że każde przedstawienie zostało nagrodzone gorą-
cymi brawami. Gromkie brawa zebrał również w tym dniu Zespół Śpie-
waczy „Kalina” oraz zespół muzyczny „Śpiwoleon”, które uświetniły 
swoim występem coroczne spotkanie organizowane w Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym w Łaziskach. Pomoc drugiemu i przesłanie miło-
sierdzia są wciąż aktualne.

Dziękujemy uczniom, członkom Zespołu Śpiewaczego „Kalina” 
oraz Zespołowi „Śpiwoleon” za wielkie zaangażowanie oraz wszyst-
kim osobom, które w jakikolwiek sposób włączyły się w przygotowa-
niu wydarzenia. 

Bernadetta Budnik

WYNIKu TurNIEju SKATOWEGO 
O puCHAr DYrEKTOrA 

GCKSIT W GODOWIE
1. Henryk Herok  Jubilat Jastrzębie 2864 pkt
2. Henryk Pawera OK Gołkowice 2846 pkt
3. Jerzy Polnik GOKiR Mszana 2739 pkt
4. Bolesław Gajda Forteca Świerklany 2678pkt
5. Włodzimierz Stroiński S.C. Strażak Głożyny 2656 pkt
6. Edward Ciszek S.C. Herkules Rydułtowy 2417 pkt
7. Jarosław Darda KROJC Krzyżanowice 2341 pkt
8. Monika Gajda FORTECA Świerklany 2417 pkt
9. Alfred Orawski WOKiR Połomia 2231 pkt

10. Krystian Balcar WOKiR Połomia 2214 pkt

Gratulujemy!

Turniej Skata o Puchar Dyrektora GCKSiT w Godowie. 
OK Skrzyszów, 1.02.2020 r.
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26 stycznia dobiegły końca ferie zimowe. Podczas dwutygodnio-
wej przerwy od szkoły dzieci nie mogły narzekać na nudę. Gminne 
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki przygotowało dla najmłodszych 
różnorodny program zajęć z wieloma atrakcjami.

Jak zwykle największym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty 
plastyczne. Podczas porannych spotkań można było także spróbować 
swoich sił w ceramice i stworzyć własne dzieła sztuki. Nie zabrakło za-
baw ruchowych, konkursów, gier i łamigłówek. Nieskończone pokłady 
energii i ogrom entuzjazmu wyzwoliły zajęcia na trampolinach w rytm 
skocznej muzyki. Wiele radości przysporzył bal przebierańców, na któ-
rym pojawiły się najbardziej wymyślne postaci z bajek. Jedną z nich, 
Królewnę Śnieżkę, dzieci spotkały również na wyjątkowym spektaklu 
teatralnym. 

Mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy zajęć naładowali swoje aku-
mulatory i ze zdwojonym zapałem wrócili do szkolnych ławek. Do zo-
baczenia na zajęciach stałych!

A.P.

Fo
t. 

G
CK

Si
T 

w
 G

od
ow

ie
Fo

t. 
G

CK
Si

T 
w

 G
od

ow
ie

Fo
t. 

G
CK

Si
T 

w
 G

od
ow

ie
Fo

t. 
G

CK
Si

T 
w

 G
od

ow
ie

Fo
t. 

G
CK

Si
T 

w
 G

od
ow

ie
Fo

t. 
G

CK
Si

T 
w

 G
od

ow
ie

Fo
t. 

G
CK

Si
T 

w
 G

od
ow

ie

FErIE bEZ śNIEGu? NIE MA prOblEMu!



z życia gminy 7LUTY 2020

„KrAjObrAZY ZNAD GrANICY”

W Ośrodku Kultury w Godowie 29 stycznia odbyła się promocja 
wyjątkowego albumu „Krajobrazy znad granicy”, którego wydaw-
cą jest Urząd Gminy Godów. Album prezentuje piękno terenów po-
granicza polsko-czeskiego. Znajdziemy w nim fotografie niezwykłych 
krajobrazów, przepięknej architektury oraz wspaniałych ludzi i wyda-
rzeń z gminy Godów oraz gminy Petrovice u Karviné, których autora-
mi są m.in. Franciszek Brzoza, Damian Szewczyk, Radim Gabrysz orz 
Dron Brothers. Ponadto przed każdym z rozdziałów albumu znajdzie-
my wprowadzenie w języku polskim, czeskim oraz angielskim, dzię-
ki czemu album będzie mógł trafić do odbiorców również poza grani-
ce naszego kraju.

E. Szczypka

Promocja albumu „Krajobrazy znad granicy”. OK Godów, 29.01.2020 r.

jASEłKA W SKrZYSZOWIE
Przedstawieniem jasełek „Z Polski do Betlejem” rozpoczął się czas 

radosnych oczekiwań na Święta Bożego Narodzenia. Uczniowie naszej 
szkoły z ogromnym zaangażowaniem występowali nie tylko przed 
społecznością szkoły. 

8 stycznia 2020 r. gościliśmy w Domu Seniora „Gwarek”, gdzie zo-
staliśmy bardzo serdecznie przyjęci. Po przedstawieniu dzieliliśmy się 
opłatkiem, składając sobie życzenia i śpiewając kolędy wraz z pensjo-
nariuszami i z gospodarzami domu.  

12 stycznia 2020 r. – w pierwszą niedzielę ferii na zaproszenie Księdza 
Proboszcza przedstawiliśmy jasełka w kościele naszej parafii. W pięknej 
scenerii występowaliśmy kolejny raz. Po przedstawieniu oklaskom nie 
było końca. Ksiądz Proboszcz podziękował aktorom i wszystkim, którzy 
pomagali, aby nasze przedstawienia przebiegły bez zakłóceń, a nasze 
rekwizyty te ogromne i te mniejsze były dostarczone na czas i w każ-
dym miejscu naszych występów. Przyczyniło się do tego wiele osób. 
Jeszcze raz dziękujemy za bezinteresowną pomoc. Nie zawiedli nas wi-
dzowie, przybyło wiele osób, razem śpiewaliśmy kolędy. Na sam ko-
niec aktorzy kwestowali na rzecz adopcji na odległość Pelagii z Burki-
na Fasa, która w liście prosiła nas o wsparcie modlitewne i finansowe jej 
edukacji. Ku naszemu zaskoczeniu uzbierana kwota przekroczyła na-
sze najśmielsze oczekiwania, udało się zebrać aż 900 zł. Środki te będą 
wsparciem edukacji Pelagii na cały rok szkolny.

Jasełka wystawione dla parafian i pensjonariuszy Domu Seniora 
„Gwarek” to kontynuacja szkolnej tradycji podejmowania współpracy 
i dialogu z lokalnymi społecznościami kulturalnymi, religijnymi, a tak-
że czerpania radości i mądrości płynących ze spotkań międzypokole-
niowych.

s. Ryszarda i M. Szyrocka-Durczok

Jasełka w kościele pw. św. Michała Archanioła. Skrzyszów, 12.01.2020 r.
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jASEłKA „W OGrODACH”
9 stycznia mieliśmy przyjemność gościć w Domu Seniora „W ogro-

dach” dzieci ze szkoły w Godowie wraz z Panią katechetką. Dzieci 
z młodszych i starszych klas wystąpiły z programem artystycznym, za-
prezentowały spektakl oraz zaśpiewały kolędy. Nasi podopieczni wy-
czekiwali ich już od śniadania. Gdy tylko goście przyjechali, od razu 
u naszych seniorów pojawił się uśmiech, entuzjazm i zaciekawienie. 
Jasełka rozpoczęły się od śpiewania kolęd, potem było przedstawie-
nie bożonarodzeniowe. Nasi mieszkańcy ze wzruszeniem i zacieka-
wieniem oglądali spektakl o opowieści wigilijnej, u niektórych pojawi-
ły się nawet łzy. Dzieci do występów przygotowały się bardzo dokład-
nie, a ich stroje zachwyciły naszych mieszkańców. Młodzi aktorzy wcie-
lali się w poszczególne postacie poprzez dialogi i śpiew, wprowadza-
jąc wszystkich w radosną atmosferę. Spotkanie wzbudziło wiele emo-
cji nie tylko wśród ludzi, którzy jesień swego życia spędzają w DPS, ale 
również wśród dzieci, które podarowały im największy prezent – szacu-
nek, podziw oraz chwile radości. Nasi seniorzy podziękowali dzieciom 
gromkimi brawami i słodkimi upominkami, a dowodem, że przedsta-
wienie się podobało, było zaproszenie do ponownej wizyty w naszym 
domu. Wizyta dzieci i poświęcony czas dla naszych seniorów zawiera-
ły głębokie przesłanie szacunku i miłości do drugiego człowieka. Oby 
tego dobra było wiele w każdym z nas.

Dominika Korzuch

WIATr W żAGlE, 
CZYlI 28. FINAł WOśp

28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod hasłem „Wiatr 
w żagle” już za nami. W tym roku w gminie Godów udało się zebrać 
aż 35 525,02 zł. Cała impreza odbyła się 12.01.2020 r. przy godowskiej 
muszli. O godzinie 12.00 wystartowali biegacze, którzy wzięli udział 
w charytatywnym biegu z sercem WOŚP. Dla pozostałych odwiedza-
jących czekały trampoliny, na których profesjonalni instruktorzy poka-
zali specjalne ćwiczenia fitness przy muzyce. Koncerty na muszli miały 
zespoły Mole, Medalyon, Not For You i Evil Walks. W namiocie prelek-
cji, oprócz pokazu pierwszej pomocy, można było posłuchać o kolar-
stwie szosowym Angeliki Tlołki oraz o wyprawach Pawła Pieczki. Du-
żym zainteresowaniem cieszyły się pokazy samochodów terenowych 
oraz naszych strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych. Stowarzy-
szenie Koni „Mustang” zorganizowało przejażdżki bryczką. Mogliście 
też podziwiać zlot Fiata 126p. Nie zabrakło oczywiście licytacji fantów 
i strefy gastronomii dla głodomorów. Warto wspomnieć o wolontariu-
szach, dzięki którym udało nam się zebrać rekordową kwotę. Naszych 
wolontariuszy kwestujących z puszką było w tym roku 17, pojawiły się 
nowe osoby, z czego się bardzo cieszymy. Światełkiem do nieba za-
kończyliśmy tegoroczny finał WOŚP po godzinie 20.00. 

Widzimy się za rok!
Agnieszka Krzystała
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Uroczystości 100-lecia Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Podokręgu 
Rybnik rozpoczęły się od mszy świętej.

W kościele parafialnym pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża 
Świętego i Świętej Anny w Gołkowicach ksiądz proboszcz Adam Baron 
o godzinie 16.00 rozpoczął nabożeństwo do Dzieciątka Jezus w inten-
cji działaczy, piłkarzy i pracowników z okazji 100-lecia Śląskiego Związ-
ku Piłki Nożnej i 95-lecia Podokręgu Rybnik. Następnie orszak, na cze-
le którego szedł poczet sztandarowy i orkiestra, przeszedł do Ośrod-
ka Kultury w Gołkowicach. Tam właśnie miała miejsce oficjalna gala.

Rozpoczęła się od tradycyjnych słów: „Sztandar Śląskiego Związku 
Piłki Nożnej wprowadzić” wypowiedzianych przez prezesa Podokrę-
gu Rybnik Andrzeja Paulusa. A kiedy już przy dźwiękach fanfar tradycji 
stało się zadość, sternik piłkarskiej rodziny w regionie rybnickim przy-
witał wszystkich.

– Zacni goście – powiedział Andrzej Paulus – Świętujemy dzisiaj 
wspólnie 100-lecie Śląskiego Związku Piłki Nożnej i 95-lecie Podokrę-
gu Rybnickiego. Gala jest okazją do podsumowania dotychczasowej 
działalności, nakreślenia przyszłości i wyróżnienia zasłużonych działa-
czy, piłkarzy, trenerów oraz sędziów piłkarskich. Tych wszystkich, któ-
rzy w sposób szczególny przyczynili się do rozwoju piłki nożnej na ślą-
skiej ziemi. Naszym gorącym pragnieniem jest powiązanie przeszło-
ści z teraźniejszością, aby obchody stały się prawdziwym świętem 
wszystkich roczników, które tworzyły, tworzą i będą tworzyć historię 
piłki na Śląsku. Jubileusz pozwoli podsumować wiekową historię dzia-
łalności sportowej naszej piłkarskiej familii.

Witając obecnych w gołkowickiej sali, Andrzej Paulus na pierw-
szym miejscu przywitał prezesa Śląskiego Związku Piłki Nożnej Henry-
ka Kulę oraz prezesów Podokręgów: Bytom – Tomasza Wyszyńskiego, 
Skoczów – Bogusława Walicę, Tychy – Piotra Swobodę, Zabrze – Jaro-
sława Brysia, Katowice – Stefana Mleczkę, Lubliniec – Krzysztofa Olczy-
ka oraz przedstawiciela Podokręgu Racibórz – wiceprezesa Andrzeja 
Starzyńskiego, a także członka zarządu Śląskiego Związku Piłki Noż-
nej Grzegorz Morkisa oraz Prezesów Honorowych Podokręgu Rybnik: 
Alojzego Musioła i Franciszka Wranę.

Dziękując za przybycie działaczom klubów zrzeszonych w Podokrę-
gu Rybnik, Andrzej Paulus ze szczególną atencją przedstawił Stanisła-
wa Oślizłę. Legendarny piłkarz, który swoje największe sukcesy od-
nosił w barwach Górnika Zabrze, z którym 8 razy sięgnął po mistrzo-
stwo Polski i 6 razy zdobył Puchar Polski, pochodzi z Jedłownika i swo-
je pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Kolejarzu Wodzisław.

Następnie przywitani zostali przedstawiciele władz politycznych 
i samorządowych oraz sponsorów i mediów, na czele z patronami ob-
chodów 100-lecia Śląskiego Związku Piłki Nożnej.

Po takiej rozgrzewce przyszła kolej na film, który wprowadził 
uczestników w klimat jubileuszu. Na ekranie można było bowiem zo-
baczyć najważniejsze wydarzenia minionego wieku oraz radość dzie-
ci biegających po murawie Stadionu Śląskiego, jako zapowiedź kolej-
nych sukcesów, które w swoim wystąpieniu wyliczył prezes Śląskiego 
Związku Piłki Nożnej Henryk Kula.

STANISłAW OślIZłO ubArWIł GAlĘ 100-lECIA ślĄSKIEGO ZWIĄZKu 
pIłKI NOżNEj W GOłKOWICACH

– W naszym związku trenerzy wychowali blisko 250 reprezentan-
tów Polski – podkreślił Henryk Kula. – Te sukcesy musiały zostać popar-
te pracą działaczy i litrami potu wylanego przez piłkarzy. Rybnicka pił-
ka dała Śląskiemu Związkowi takich działaczy jak Alojzy Musioł, Franci-
szek Wrana, Andrzej Paulus czy Ireneusz Serwotka. Z tej ziemi wyrośli 
także reprezentanci Polski od świetnego piłkarza i znakomitego czło-
wieka Stanisława Oślizły zaczynając, przez Henryka Wieczorka wicemi-
strza olimpijskiego, po Kamila Glika, który jest filarem obrony obecnej 
drużyny narodowej. Przez ich wyróżnienie chcę podziękować wszyst-
kim działaczom, trenerom, piłkarzom i sędziom oraz samorządow-
com, tworzącym piękną legendę śląskiej piłki nożnej na ziemi rybnic-
kiej. Bez waszej pasji, zaangażowania i ciężkiej pracy, determinacji oraz 
wyrzeczeń, często kosztem życia rodzinnego i prywatnego czy zawo-
dowego, śląska piłka nie byłaby najlepsza w Polsce. I na koniec dzię-
kuję serdecznie za gościnę i przygotowanie tej gali, szczególnie pre-
zesowi Andrzejowi Paulusowi. Wiem, ile on wkłada pracy, wysiłku i ra-
dości oraz innowacji. Szuka czegoś nowego, stara się, żeby było lepiej.

Po tych słowach przyszła pora na wyróżnienia. Medalami „Za Wy-
bitne Osiągnięcia w Rozwoju Piłki Nożnej” uhonorowani zostali: Ro-
man Zieliński – brązowym, Franciszek Wrana – srebrnym oraz Zbi-
gniew Klimek i Bolesław Pluta – złotymi. Odznaki Honorowe Polskie-
go Związku Piłki Nożnej zostały przyznane: Magdalenie Figurze-Łyż-
wie, Mieczysławowi Jakubowskiemu, Henrykowi Piskule i Czesławowi 
Wajnerowi – brązowe, Norbertowi Janikowi, Grzegorzowi Juzkowi, Ja-
nuszowi Kani, Kazimierzowi Komarkowi, Joachimowi Mrozkowi i Gin-
terowi Stephanowi – srebrne oraz Józefowi Pieczce, Krystianowi Pier-
chale, Zbigniewowi Słocie i Bronisławowi Zielonce – złote. A Odzna-
ki Honorowe Śląskiego Związku Piłki Nożnej otrzymali: Mateusz Gali-
kowski, Ewa Konsek-Benisz, Paweł Krzysztoporski, Zdzisław Marszolik, 
Michał Mazurek, Sebastian Paulus, Małgorzata Pietruszka – brązowe, 
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EliminacjE powiatowE 
65. ogólnopolskiEgo 

konkursu 
rEcytatorskiEgo

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim organizuje po-
wiatowe eliminacje 65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskie-
go 16 marca 2020 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicz-
nej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Daszyńskiego 2. W Konkursie 
mogą wziąć udział osoby uczęszczające do szkół ponadpodsta-
wowych oraz osoby dorosłe. Eliminacje odbywać się będą w czte-
rech turniejach: recytatorskim, poezji śpiewanej, teatru jednego 
aktora i „wywiedzione ze słowa”.

Zgłoszenia można składać w nieprzekraczalnym terminie do 9 
marca 2020 r. w kancelariach Starostwa Powiatowego w Wodzi-
sławiu Śląskim przy ul. Pszowskiej 92a i ul. Bogumińskiej 2, bądź 
przesłać pocztą (o przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do 
Starostwa). W przypadku zgłoszenia uczestnika po upływie termi-
nu o przyjęciu na listę decyduje Organizator.

Regulamin wraz z kartami zgłoszeń do pobrania ze strony 
www.powiatwodzislawski.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Promocji 
Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim 
pod nr tel. 32/ 412 09 49.

Andrzej Gorzawski, Monika Kaczmarczyk, Marcin Koczy, Sebastian Pio-
trowski, Marcin Piwoński i Cezary Rajca – srebrne oraz Aleksandra Ko-
lorz – złotą.

Wśród polityków, starostów, prezydentów miast, burmistrzów 
i wójtów oraz sponsorów uhonorowanych medalami 100-lecia Ślą-
skiego Związku Piłki Nożnej za wspieranie klubów szczególnie uho-
norowany został Wójt Gminy Godów Mariusz Adamczyk, który z rąk 
prezesa Henryka Kuli, jako pierwszy z samorządowców w naszym wo-
jewództwie, odebrał statuetkę „Przyjaciela Śląskiej Piłki”. Zarząd Ślą-
skiego Związku Piłki Nożnej docenił byłego zawodnika KS 27 Gołko-
wice i LKS Skrbeńsko, który był współzałożycielem klubu Inter Krosto-
szowice, a jako samorządowiec swoim doświadczeniem i znajomością 
piłki nożnej zainicjował modernizację wszystkich obiektów piłkarskich 
w gminie Godów oraz współorganizuje rozgrywki Ligi Siódemek i Or-
lików. Jest honorowym członkiem Podokręgu Rybnik.

- Chcę wszystkim samorządowcom, prezydentom, burmistrzom 
i wójtom serdecznie podziękować za wsparcie śląskiej piłki, która w 95 
procentach finansowana jest przez samorząd, a obiekty są własnością 
gminy – dodał Henryk Kula. - Gdyby nie wasze zaangażowanie śląska 
piłka tak dobrze by się nie miała, a naprawdę jest najlepsza w Polsce.

Nie zabrakło też życzeń i jubileuszowych pamiątek od klubów i sa-
morządowców oraz sponsorów dla Śląskiego Związku Piłki Nożnej, 
a oficjalną część zakończyło wystąpienie Stanisława Oślizły, którego 
wspomnienia wycisnęły łzy wzruszenia, ale szybko zostały osuszone 
przez występ zespołu Rekiny z Nacyny, który po komendzie: „Sztan-
dar Śląskiego Związku Piłki Nożnej wyprowadzić” bawił gości gali mu-
zyką i dowcipem.

A na zakończenie spotkania w ramach akcji „Bezpiecznie na bo-
isku” samorządowcy wręczyli działaczom klubów ufundowane ap-
teczki z pełnym wyposażeniem i dopiero po tej części mogły się roz-
począć kuluarowe rozmowy podsumowujące 100 lat. Najdalej pamię-
cią mógł sięgnąć 95-letni Robert Grzybek, który pół wieku był sekre-
tarzem Podokręgu Rybnik, a nadal działa w Klubie Seniora Śląskiego 
Związku Piłki Nożnej. Nic więc dziwnego, że Henryk Kula i Andrzej Pau-
lus uhonorowali go pamiątkowym medalem i życzyli tradycyjnie „Sto 
lat”. Natomiast na cześć Śląskiego Związku Piłki Nożnej Henryk Kula za-
intonował „Dwieście lat” i w takiej radosnej atmosferze rozpoczął się 
nowy wiek śląskiej piłki na rybnickiej ziemi.

Śląski Związek Piłki Nożnej
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NoRBERt MiKA

prZEbIEG GrANICY pAŃSTWOWEj NA ZIEMI rACIbOrSKIEj 
I OpAWSKIEj NA prZESTrZENI WIEKÓW, CZ. II

norbert mika (ur. 25 maja 1961 r. w Raciborzu) – doktor nauk hu-
manistycznych, historyk mediewista i regionalista. Zajmuje się ba-
daniami nad dziejami Polski, Czech, Austrii i Niemiec. Jest auto-
rem kilkudziesięciu publikacji naukowych, m.in. Racibórz w obliczu 
najazdów tatarskich i zagrożenia wałaskiego, Dzieje ziemi racibor-
skiej, Mieszko. Książę raciborski i pan Krakowa – dzielnicowy władca 
Polski (ok. 1142-1211), Historia miasta i gminy Krzanowice.

Rzeka Psina (Cyna) i pas terytorium w okolicach dzisiejszych Krzyża-
nowic stanowiły nie tylko granicę polityczną, ale i kościelną, oddziela-
jącą tereny biskupstwa wrocławskiego od biskupstwa ołomunieckie-
go. W 1201 r. król Czech Przemysł Otokar I nadał temu ostatniemu dzie-
sięciny z posiadłości leżących na północ od rzeki Opawy. 

Sytuacji, gdy chodzi o przebieg granicy w tym rejonie, nie zmieni-
ły próby ekspansji ze strony Czech, podejmowane w XIII wieku. Wyją-
tek stanowi tutaj wąski skrawek terytorium wokół wsi Racławice, Tomi-
ce i Szonów, który w połowie XIII stulecia przypadł biskupowi ołomu-
nieckiemu Brunonowi1. Duchowny ten podjął także w 1249 r. wyprawę 
zbrojną na ziemie leżące na północ od rzeki Psiny (Cyny), zdobywając 
miasto Racibórz. Piszący o tym wydarzeniu Jan Długosz podaje: „1249. 
Bruno ołomuniecki, nie bacząc na godność kapłańską, z powodu jakiś 
nieporozumień i zawiści z Władysławem księciem raciborskim, oblega 
i zdobywa miasto Racibórz i pali zarówno kościoły, jak i klasztory i mia-
sto. Posuwa też pod zamek raciborski machiny oblężnicze, ale odpar-
ty z stamtąd, z hańbą się wycofał. Po różnych zaś obustronnych ukła-
dach pokojowych książę Władysław odkupił miasto Racibórz od bisku-
pa Brunona za 3000 grzywien”2. 

W odwecie za zniszczenie ziemi raciborskiej, wspomniany w cyto-
wanym tekście książę Władysław, wraz z władcą krakowskim Bolesła-
wem Wstydliwym i kniaziami ruskimi: Danielem i jego synem Lwem, 
podjął latem w 1253 r. wyprawę wojenną na ziemię opawską, czyli te-
reny leżące na południe od rzeki Psiny (Cyny), należące – jak wiadomo 
– do króla Czech. Napastnikom nie udało się zdobyć Opawy, w związ-
ku z czym ruszyli na Nasiedle, a po zajęciu tego grodu na Głubczyce, 
które również nie zostały zdobyte. Wspomniany tutaj najazd nie spo-
wodował żadnych zmian granicznych w tym rejonie. Podobnie sprawa 
wyglądała z następnymi wyprawami wojennymi. W zasadzie ustalo-
na w 2. połowie XII wieku granica między księstwem raciborskim a zie-
mią opawską, na rzece Psinie (Cynie) i wspomnianym już pasie tery-
torium, leżącym między Psiną (Cyną) i Odrą, pozostała nienaruszona 
przez wiele stuleci i przetrwała do 1742 r.

O trwałym pokoju między Władysławem opolsko-raciborskim 
a Czechami zadecydował układ graniczny, zawarty około 1261 r. Do-
kładna data tego porozumienia nie jest znana, a jedynie jego treść. 
W dokumencie określono linię graniczną, która miała biec wzdłuż rze-
ki Psiny (Cyny), a następnie przez Bogumin (Bohumin) aż do Ostrawicy 
i dalej biegiem tej rzeki do granicy z ówczesnymi Węgrami, czyli dzi-
siejszą Słowacją. Ciekawostką może być tutaj fakt, iż książę Władysław 
tak czuł się bezpieczny i nie obawiał się ataku czeskich Przemyślidów, 
że jako jedną ze swoich rezydencji wybrał przygraniczne Gołkowice. 
Wyraźnie informuje o tym dokument tego władcy wystawiony 15 lip-
ca 1278 r., na mocy którego zezwolił on rycerzowi Stefanowi dokonać 
lokacji wsi Żernica na prawie niemieckim. W końcowej części dyplomu 
książę zaznaczył, iż akt został spisany w jego dworze koło Gołkowic 
(Datum in curia nostra circa Golcowitz)3.

Należy jednak dodać, iż od 1327 r. księstwo raciborskie, zhołdowa-
ne przez króla czeskiego Jana Luksemburczyka, znalazło się wśród 

1 N. Mika, Ekspansja czesko-morawska na ziemię raciborską w XIII wieku, [w:] Studia 
i materiały z dziejów Śląska, t. 21, Katowice 1996, s. 7-20.

2 Dlugossii, Annales, lib. VII…, s. 67
3 Schlesisches Urlcundenbuch, Hrsgb. H. Appelt, W. Irgang, Band 1-6, Graz-Wien-Kdln 

1963-1998 (dalej: SUB), Bd., nr 335, s. 222.

ziem podległych Koronie Czeskiej, tracąc polityczne więzi z Polską. 
Związki z Czechami utrwaliło dodatkowo przejęcie w 1336 r. księstwa 
raciborskiego przez władcę opawskiego Mikołaja II z bocznej linii cze-
skiej dynastii Przemyślidów. Fakt taki zaistniał po bezpotomnej śmier-
ci ostatniego Piasta raciborskiego, Leszka, którego siostra Anna była 
żoną wspomnianego Mikołaja II4.

Do ziem podległych Koronie Czeskiej, będącej od 1526 r. we wła-
daniu austriackich Habsburgów, kraina w dorzeczu rzek Psiny (Cyny) 
i Odry należała do 1742 r., kiedy to na skutek wojny Fryderyka II z kró-
lową Czech i Węgier, Habsburżanką, Marią Teresą znalazła się w gra-
nicach Prus. Podpisane 11 VI 1742 r. preliminaria pokojowe we Wro-
cławiu przewidywały: „Artykuł V. Jej Królewska Mość, królowa Węgier 
i Czech odstępuje na mocy niniejszych preliminariów Jego Królewskiej 
Mości, królowi Prus, jego sukcesorom i następcom jednej i drugiej płci 
na wieczne czasy, ze wszystkimi prawami zwierzchnimi oraz zupeł-
ną niezależnością od Korony Czeskiej, zarówno Śląsk Dolny, jak i Gór-
ny, za wyjątkiem księstwa cieszyńskiego, miasta Opawy, a także kra-
iny po drugiej [południowej] stronie rzeki Opawy. Artykuł VI. Jego Kró-
lewska Mość, Król Prus zachowa religię katolicką na Śląsku w poprzed-
nim stanie, jak również własności, wolności i przywileje każdego miesz-
kańca tego kraju [...]. Ponadto Jego Królewska Mość, Król Prus nie bę-
dzie korzystać ze swoich praw monarchy na szkodę religii katolickiej 
na Śląsku”5.

Koniec części drugiej.
Artykuł powstał w ramach projektu „Wspólne Ścieżki”.
Na kolejną część zapraszamy do następnego numeru 

miesięcznika „Jesteśmy”.
4 N. Mika, Przejęcie księstwa raciborskiego przez władcę opawskiego Mikołaja II, [w:] 

Opava. Sborník k dĕjinăm mĕsta, t. 2, Opava 2000, s. 11-13.
5 Quellenbuch zur brandenburgisch – preußischen Geschichte, wyd. Fr. Zurbonsen, 

Berlin 1889, s. 206-207, nr 157; N. Mika, Š. Bĕlastovă Wspólne rociborsko-opawskie 
dziedzictwo. Podręcznik do edukacji regionalnej – Společnĕ raciborsko-opavskĕ dĕ. 
Příručka	k	regionální	výuce,	Racibórz	•	2002	•	Opava,	s.	164-167.

starE FotograFiE 
Z gminy goDów 
posZukiwanE!

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie szykuje się do 
wydania kolejnej publikacji – tym razem będzie to 

„Gmina na Starej FOtOGraFii”
W związku z tym zwracamy się z prośbą do osób, które posia-

dają ciekawe stare zdjęcia (budynki, krajobrazy, obrzędy, ludzie 
itp.) o dostarczenie ich do Ośrodka Kultury w Godowie, gdzie zo-
staną zeskanowane i zwrócone właścicielowi, lub o przesłanie 
gotowych skanów mailem na centrum@gckgodow.pl (Tytułem: 
Gmina na starej fotografii). Prosimy także o informacje, co dane 
zdjęcie przedstawia, z którego roku pochodzi i kto jest jego wła-
ścicielem. Z góry dziękujemy za pomoc!
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