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Zimowy grudzień w gminie Godów przyniósł ze sobą miłe wyda-
rzenie – mieszkaniec Skrbeńska Pan Edward Undas świętował 95. uro-
dziny.

Tak wspaniały jubileusz urodzin symbolizuje cały wiek wypełnio-
ny codziennymi radościami i troskami, a także pracą i poświęceniem 
dla dobra bliskich.

Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady Gminy przekazali Jubi-
latowi życzenia zdrowia i długowieczności wraz z upominkiem, pod-
kreślając tym samym wyjątkowość jubileuszu.

Pan Edward ma od dawna swoją receptę na długowieczność – to 
pogoda ducha i życzliwość dla innych. Otoczony jest wyjątkową opie-
ką i troską ze strony bliskich osób. Ciepła, rodzinna atmosfera z pew-
nością jest jednym z najlepszych przepisów na dobre samopoczucie.

Jest nam niezmiernie miło, że możemy wspólnie cieszyć się z osią-
gnięcia przez mieszkańca naszej gminy tak wspaniałego wieku. Sza-
nownemu Jubilatowi życzymy dużo zdrowia i wewnętrznej siły, któ-
ra pozwoli mu przyjmować każdy kolejny dzień życia z optymizmem.

Agnieszka Pustelnik
Kierownik USC w Godowie

JUBILAT EDWARD UNDAS
Pan Edward jest mieszkańcem Skrbeńska od urodzenia, czyli od 

27 grudnia 1926 r. Tu dorastał i skończył szkołę. W 14. roku życia pod-
jął pracę na kopalni Tifbau w Karwinie. W 1942 roku rozpoczął naukę 
u majstra Kubeczka jako stolarz.

W tym samym roku został powołany do Wermachtu wraz z ojcem, 
który zginął na froncie wschodnim. Pan Edward miał więcej szczęścia 
i wrócił w listopadzie 1945 roku. W czasie służby wojskowej trafił do 
Norwegii, Danii, Niemiec i Francji. Powrót do domu był bardzo szczę-
śliwym wydarzeniem, ale i bardzo trudnym, gdyż nie było pracy i chle-
ba. Pomogli Czesi, którzy dali robotę i można było jakoś żyć.

W 1952 roku ożenił się z Anną Turoń, także ze Skrbeńska, przeżyli 
w małżeństwie 63 lata. Doczekali się dwóch córek i trzech synów oraz 
dwanaściorga wnucząt. Obecnie Pan Edward ma również 9 prawnuków.

NESTORZY NASZEJ GMINY
W życiu Pana Edwarda były też smutne chwile, 1 kwietnia 2016 roku 

zmarła mu żona – Pani Anna, a w 2017 r. zmarła córka Aurelia. Obec-
nie Pan Edward mieszka z wnukiem, opiekuje się nim córka i reszta ro-
dziny.

Źródło: informacje rodziny
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Urząd Gminy Godów z dniem 3 stycznia 2022 roku uruchamia dla 
mieszkańców Gminy Godów usługę "Mobilny Urzędnik"

Urząd Gminy Godów, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Miesz-
kańcom Gminy o szczególnych potrzebach, którzy z powodu niepeł-
nosprawności, wieku (powyżej 65 roku życia) lub choroby mają ogra-
niczenia w poruszaniu się w stopniu uniemożliwiającym samodzielną 
wizytę w Urzędzie, które:

•	posiadają orzeczenie o niepełnosprawności,
•	 są osłabione chorobami, z czasowym lub trwałym 

ograniczeniem możliwości poruszania się i dotarcia do miejsca 
świadczenia usług,

•	 są opiekunami faktycznymi osób zależnych,
•	 są opiekunami w ramach pieczy zastępczej,

uruchamia od 3.01.2022 roku usługę Mobilnego Urzędnika, który 
pomoże załatwić sprawy urzędowe bez konieczności wychodzenia 
z domu. By skorzystać z takiej formy wsparcia, należy wcześniej zgło-
sić taką potrzebę.

Jak zgłosić chęć skorzystania z usługi Mobilnego Urzędnika? 
O taką pomoc można wystąpić na kilka sposobów:

1. telefonicznie – Biuro Obsługi Klienta tel. 32 47 65 065,
2. wysyłając zgłoszenie na adres e-mail: gmina@godow.pl,
3. przez osobę zainteresowaną lub za pośrednictwem osoby zainte-

resowanej, lub za pośrednictwem osoby trzeciej (np. członka ro-
dziny, sąsiada, opiekuna faktycznego)

W zgłoszeniu wystarczy poinformować o potrzebie skorzysta-
nia z pomocy Mobilnego Urzędnika oraz krótko wyjaśnić, czego do-
tyczy sprawa, a także podać numer telefonu do kontaktu. Następnie 
pracownik Urzędu Gminy Godów, odpowiedzialny za realizację danej 
sprawy, skontaktuje się z mieszkańcem, by ustalić dogodny termin wi-
zyty i sposób załatwienia sprawy. Urzędnik dostarczy bezpośrednio 
do domu wszystkie potrzebne druki wniosków, pomoże w ich wypeł-
nieniu oraz przyjmie je i zarejestruje w urzędzie.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w dniu umówionej wizyty 
Klient otrzyma telefoniczne potwierdzenie, z podaniem imion i na-
zwisk pracowników, którzy będą realizowali usługę, a Mobilny Urzęd-
nik przed rozpoczęciem obsługi okaże legitymację służbową.

WAŻNE!
USŁUGA MOBILNEGO URZĘDNIKA JEST BEZPŁATNA

Należy pamiętać, że wszelkie dokumenty wymagane do załącze-
nia w ramach Usługi klient ma obowiązek zgromadzić samodzielnie.

I. W RAMACH USŁUGI MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE:

1. z zakresu zadań Referatu Podatków i Opłat:
a) wypełnianie i przyjmowanie informacji/deklaracji w sprawie 

podatków i opłat lokalnych;
b) deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi;
c) informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych;
d) informacji o gruntach;
e) informacji o lasach.

2. zadań Referatu Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej:
a) przyjęcie wniosku w sprawie zwrotu rodzicom/opiekunom 

prawnym kosztów przewozu dziecka/ucznia niepełnospraw-
nego do przedszkola/szkoły/ośrodka;

b) przyjęcie wniosku w sprawie organizacji bezpłatnego dowo-
zu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola/szko-
ły/ośrodka;

3. zadań Urzędu Stanu Cywilnego:
a) wydanie odpisu skróconego, zupełnego lub wielojęzyczne-

go z rejestru stanu cywilnego;
b) przyjęcie wniosku o zmianę imienia lub nazwiska;
c) realizacja usług świadczonych przez Urząd Stanu Cywilnego, 

uregulowanych przez odrębne przepisy;
4. zadań Referatu Organizacyjnego , Spraw Obywatelskich i Informa-

tyki:
a) wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności (zaświad-

czenia o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy);
b) zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy (z uwzględ-

nieniem osoby właściciela lokalu);
c) wymeldowanie z pobytu stałego lub pobytu czasowego;
d) wpis, zmiana, wykreślenie, wznowienie i zawieszenie działal-

ności gospodarczej;
e) potwierdzanie własnoręczności podpisu.

5. zadań Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska:
a) przyjęcie wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy;
b) przyjęcie wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu 

terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego gminy;

c) zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
6. z zakresu Referatu Inwestycji, Mienia i Infrastruktury Komunalnej:

a) przyjęcie wniosku o nadanie numeru porządkowego;
b) przyjęcie wniosku o wydanie warunków wejścia w teren 

działki gminnej:
c) przyjęcie wniosku o zajęcie pasa drogowego/umieszczenia 

urządzenia w pasie drogowym.
7. innych zgłoszeń mieszkańców, co do których wymagana będzie 

wizyta i pomoc urzędnika

II. W ZAKRESIE USŁUGI MIEŚCI SIĘ WIZYTA MOBILNEGOURZĘDNIKA 
W MIEJSCU ŚWIADCZENIA USŁUGI, PODCZAS KTÓREJ 

MOBILNY URZĘDNIK:
a) udzieli pomocy w wypełnianiu wniosku, deklaracji, informa-

cji lub innego formularza,
b) udzieli wyjaśnień w odniesieniu do procedury administracyj-

nej związanej z Usługą,
c) dokona wizji lokalnej w terenie, jeśli sprawa tego wymaga,
d) odbierze wypełnione i podpisane dokumenty, o których 

mowa w pkt. 1 wraz z wymaganymi załącznikami i dostarczy 
je do kancelarii Urzędu celem rejestracji.

Koordynatorem usługi wyznaczona została Pani Anna Juzek – pra-
cownik Biura Obsługi Klienta.

MOBILNY URZĘDNIK
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PIERWSZY TAKI POJAZD W POWIECIE
Ochotnicza Straż Pożarna z Godowa pozyskała nowoczesnego qu-

ada KYMCO MXU 700 z napędem na cztery koła wraz ze specjalną 
przyczepką ratowniczą. To pierwszy taki pojazd na wyposażeniu stra-
żaków w powiecie wodzisławskim.

Quad został doposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową, dzię-
ki czemu stał się pojazdem uprzywilejowanym, został też mu nadany 
nr operacyjny 667sQ1 .

Zakup nowoczesnego pojazdu spowoduje podniesienie możliwo-
ści ratowniczych i wartości bojowej jednostki oraz pozwoli na szyb-
sze dotarcie do zdarzeń w miejscach niedostępnych dla pojazdów bo-
jowych.

Środki na zakup quada wraz z przyczepką ratowniczą pochodzi-
ły z przeprowadzonej przez strażaków OSP Godów zbiórki na ten cel 
oraz z rozprowadzanych strażackich kalendarzy. Za wszyskie wpłaty 
serdecznie dziękujemy!

Krzysztof Krzyżok
Prezes OSP Godów

sołectwo liczba ludności kobiety mężczyźni urodzenia zgony

31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021

GODÓW 1872 1851 968 958 904 893 13 10 22 26

GOŁKOWICE 4026 4032 2053 2051 1973 1981 36 40 47 54

KROSTOSZOWICE 1066 1059 533 531 533 528 17 8 12 17

ŁAZISKA 1738 1719 926 922 812 797 19 9 25 27

PODBUCZE 201 199 101 99 100 100 2 2 3 3

SKRBEŃSKO 994 993 519 516 475 477 8 16 9 13

SKRZYSZÓW 3704 3690 1893 1894 1811 1796 36 33 50 53

RAZEM 13601 13543 6993 6971 6608 6572 131 118 168 193

DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE MIESZKAŃCÓW 
GMINY GODÓW NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

Liczba aktów małżeństwa sporządzonych w USC Godów 52

w tym:

wyznaniowe 35

cywilne 14

transkrypcja (akt zagraniczny wpisany do 
polskich ksiąg)

3

Liczba aktów zgonów sporządzonych w USC Godów 125

w tym: transkrypcja 2

Liczba aktów urodzenia sporządzonych w USC Godów 16

w tym: transkrypcja 16

Dorota Wachtarczyk
Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Informatyki
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18 grudnia członkinie pracowni zajęć kreatywnych Art Pompownia 
wraz ze znajomymi wybrały się na wycieczkę do Wrocławia, aby po-
czuć atmosferę zbliżających się świąt.

Wrocław jest miastem przepięknym, urzekającym od pierwszej 
chwili. Nie na próżno nazwano je ” Wenecją Północy ”. Posiada ponad 
100 mostów i kładek przerzuconych nad Odrą i jej dopływami, miejską 
fosą i kanałami rzecznymi łączy 12 wysp ze stałym lądem. Stare miasto 
we Wrocławiu otoczone jest pasmem zieleni – posiada 44 parki. Do 
starego rynku prowadzi 11 uliczek z różnych stron miasta .

Wszystkim dopisywał dobry nastrój. Mózg naszej wycieczki-pan 
przewodnik-przedstawił nam program zwiedzania miasta. Po dotar-
ciu na miejsce ochoczo ruszyliśmy na zwiedzanie Wrocławia. Zaczęli-
śmy od Ostrowa Tumskiego – przepięknej zabudowy Starego Miasta, 
która w 1945 roku została odbudowana po zniszczeniach podczas II 
wojny światowej. Dzięki opowieściom naszego przewodnika przenie-
śliśmy się w czasie o 1000 lat. 

Podziwialiśmy gotycką katedrę z romańską kryptą i kościół Św. 
Krzyża. Zatrzymaliśmy się przy Muzeum Archidiecezjalnym przy krzy-
wej wieży, Bramie Kluskowej i podziwialiśmy romański kościołek św. 
Idziego. Idąc ulicami, co chwila napotykaliśmy małych mieszkańców 
tego pięknego miasta, poukrywanych w ulicznych zakamarkach. Kra-
snale – symbol Wrocławia można spotkać na każdym kroku. Ostatnim 
i chyba najbardziej wyczekiwanym punktem naszej wycieczki był wro-
cławski rynek, gdzie od 11 grudnia trwał Jarmark Bożonarodzeniowy 
. W tym wyjątkowym czasie serce Wrocławia biło mocniej i inaczej … 
Wrocławski Rynek stał się tłem dla bajkowej scenerii… Pachnące la-
sem choinki, aromat grzanego wina i czekoladowych pierników, wie-
le świątecznych niespodzianek i atrakcji - to wszystko czekało na nas 
i licznie zgromadzonych turystów oraz mieszkańców. Spędziliśmy 
piękny czas i poddaliśmy się magii tego miejsca.

A. Szwarc

ART POMPOWNIA W STOLICY DOLNEGO ŚLĄSKA

Oferta pracy i nauki zawodu

Firma Perfect Car zatrudni na stanowiska:

    lakiernik samochodowo-przemysłowy          blacharz

Oferta pracy skierowana jest do mężczyzn i kobiet – do przyuczenia zawodowego
oraz do uczniów szkół zawodowych i techników

Poszukujemy osób z zaangażowaniem i sercem do pracy. W zamian

oferujemy  przyuczenie  do  zawodu  pod  okiem  Mistrza,  jednego  z

najlepszych fachowców w regionie. 

Perfect Car działa od ponad 20 lat i specjalizuje się w naprawach

blacharsko-lakierniczych  samochodów  klasy  premium  (np.  BMW,

Porsche). Dlatego od kandydatów oczekujemy wysokiej dyscypliny i

zaangażowania w pracę oraz dokładności, czyli cech adekwatnych do

niemieckich  standardów  jakości  pracy,  z  których  nasza  firma  się

wywodzi.  Od  lat  kształcimy  młode  kadry,  mając  przy  tym

profesjonalne podejście pedagogiczne.

ul. Graniczna 26, 44-341 Gołkowice

tel.: 694 210 238

 biuro@perfectcar.pl  |  perfectcar.pl 
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UKS SZKÓŁKA PIŁKARSKA WINNERS 
– „PASJA DO PIŁKI SPOSOBEM NA ZWYCIĘSTWO”

UKS Szkółka Piłkarska Winners Gołkowice została założona w 2014r. 
przez trenerów: Łukasza Szymańskiego oraz Piotra Łyczko. Celem tre-
nerów było stworzenie możliwie jak najlepszych warunków dla dzie-
ci z gminy Godów do rozwijania swoich zdolności piłkarskich. Ważne 
również było, aby młodzi adepci swoją przygodę z piłką rozpoczyna-
li jak najszybciej, tak jak już odbywało się to od wielu lat na zachodzie 
Europy. 

Założenie Stowarzyszenia nie było rzeczą łatwą, jednak już po kil-
ku miesiącach okazało się, iż był to zdecydowanie strzał w dziesiątkę. 
Świadczyć o tym miał fakt, że na treningach, które odbywały się na 
krostoszowickim orliku, pojawiało się coraz to więcej chłopaków pra-
gnących rozwijać swoją pasję, jaką jest piłka nożna. Można tutaj nad-
mienić, iż dzieci na zajęciach Szkółki uczą się nie tylko podstaw gry, ale 
także zasad fair play, taktyki oraz tego, jak przebywać w zespole. Przy-
gotowują się do funkcjonowania w społeczeństwie, samodzielnie po-
dejmując decyzje, i dowiadują się, jak radzić sobie z problemami. Tre-
nerzy uczą chłopaków, iż wynik jest ważny, ale nie najważniejszy. Piłka 
nożna powinna przede wszystkim sprawiać im przyjemność, a forma 
treningu wpływać na ich rozwój fizyczny i emocjonalny.

Szkółka to Uczniowski Klub Sportowy działający jako Stowarzysze-
nie, które jest finansowane ze składek rodzicielskich, hojności okolicz-
nych sponsorów oraz przede wszystkim dzięki dotacji z Gminy Godów, 
która powoduje, iż nasi zawodnicy mogą uczestniczyć w licznych tur-
niejach piłkarskich oraz otrzymują darmowy sprzęt sportowy.

Obecnie w Szkółce trenuje ponad 120 dzieci, nie tylko z gminy Go-
dów, ale także z  ościennych miejscowości. Systematyczne treningi 
szybko przyniosły pozytywne efekty w postaci wygranych w różnego 
rodzaju turniejach, natomiast drużyny uczestniczące w rozgrywkach 
Podokręgu Rybnik zaczęły osiągać coraz to lepsze wyniki. Dowodem 
tego są liczne powołania chłopaków do kadry Podokręgu Rybnik, a na-
wet kadry Śląska, gdzie zawodnicy rywalizują już na bardzo wysokim 
poziomie, trenując z najlepszymi zawodnikami z całego Śląska. Bardzo 
dobra praca chłopaków na treningach oraz meczach powoduje, iż za-
praszani są na testy do dużo bardziej renomowanych i większych klu-
bów, takich jak Górnik Zabrze, Skra Częstochowa czy GKS Jastrzębie. 
Natomiast jeden z naszych zawodników już od roku reprezentuje bar-
wy Górnika Zabrze.

Oczywiście zdajemy sobie sprawę, iż nie wszyscy zawodnicy zosta-
ną piłkarzami. Jednak w dzisiejszych czasach, gdzie wszechobecny in-
ternet i gry komputerowe dominują w życiu naszych dzieci, staramy 
się motywować i zachęcać naszych zawodników do jak najdłuższego 
kontynuowania treningów w Szkółce.

Obecnie w klubie posiadamy 7 drużyn piłkarskich oraz jedną grupę 
naborową. Najstarsi mają 14 lat, najmłodsi natomiast to chłopcy oraz 
dziewczynki z roczników 2016 i  2017. Szkółka zatrudnia 8 wykwalifi-
kowanych trenerów. W najmłodszych grupach, aby jakość treningów 
była na jak najwyższym poziomie, jest obecnych dwóch trenerów. Tre-
ningi odbywają się na boiskach oraz w salach gminy Godów praktycz-
nie przez cały rok. Jeżeli ktoś jest zainteresowany spróbowaniem swo-
ich sił w naszym klubie, zapraszamy do kontaktu z trenerami (tel. na 
końcu tekstu). Nabór do zespołów odbywa się przez cały rok.

Na koniec warto dodać, iż Szkółka Piłkarska Winners jako jeden 
z 260 klubów z całej Polski już od 2 lat posiada brązową gwiazdkę Cer-
tyfikacji Szkółek Piłkarskich w Polsce. Jesteśmy jedynym z okolicznych 
klubów, który może się poszczycić tym odznaczeniem. Jest to do-
wód na to, iż wszyscy nasi trenerzy są odpowiednio wykwalifikowani, 
a dzieci są w dobrych rękach.

Łukasz Szymański

Telefon do kontaktu:
506 901 568
605 963 983

JESTEŚMY NR 189

Rejestracja wyłącznie telefoniczna:      

Szczegółowe informacje:  www.ovikor.pl oraz www.medycyna-pozdrozy.pl.
Możliwość płatności kartą lub gotówką.

dr n. med. Kordian Waroński serdecznie zaprasza!

Przyjmujemy 
w Radlinie ul. W. Orkana 8  

i w Skrzyszowie ul. Zielona 25 A.
9:00–16:00 (pn – pt)

+48  509 781 752
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STARY ROK KOŃCZYMY SUKCESAMI

WYRÓŻNIENIE DLA DRUŻYNY ZE SKRZYSZOWA W KONKURSIE PLASTYCZNO 
– CYFROWYM „FUNDUSZE NORWESKIE I EOG – O TYM SIĘ WIE!”

WRZESIEŃ 2021

Dobiegł już końca kalendarzowy 2021 rok. Dla uczniów Szkoły Pod-
stawowej w Skrzyszowie był to rok pełen sukcesów. Z przyjemnością 
informujemy, że kończymy ten rok kolejnymi. Po raz kolejny trzech na-
szych uczniów zakwalifikowało się do III etapu Wojewódzkich Konkur-
sów Przedmiotowych. I tak po raz drugi w III etapie konkursu z histo-
rii znalazł się uczeń klasy 8 b - Tomasz Tomecki przygotowany przez 
p. dr Danutę Dąbrowską, w III etapie konkursu z geografii jest rów-
nież uczennica klasy 8 a – Julia Nowosielska przygotowana przez p. 
Ilonę Sładek i w tym samym etapie konkursu z biologii mamy uczen-
nicę 8 a – Antoninę Szkatuła przygotowaną przez p. Iwonę Figiel. Kon-
kursy przedmiotowe organizowane przez Śląskiego  Kuratora Oświa-
ty są najbardziej prestiżowymi na etapie nauki w szkole podstawo-
wej i przynoszą uczniom wymierne korzyści. Laureaci Wojewódzkich 
Konkursów Przedmiotowych są przyjmowani w pierwszej kolejności 
do wybranej przez siebie szkoły ponadpodstawowej oraz są zwolnieni 
z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu, z którego uzyskali tytuł 
laureata. 2 uczennice klasy 7b: Emilia Burda i Sandra Adamczyk wzię-
ły udział w Wojewódzkim Konkursie „Muzyką malowane. Na góral-
ską nutę” zorganizowanym w ramach obchodów Roku Górali w 2021r. 
pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego. Konkurs polegał 
na wyrażeniu w sposób plastyczny wrażeń podczas słuchania muzy-
ki ludowej, którą stworzyli kompozytorzy, inspirując się folklorem gó-
ralskim. Celem konkursu było: promowanie góralszczyzny w regionie 

Konkurs „Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie!” został zorgani-
zowany w marcu 2021 roku przez Państwowy Instytut Badawczy NASK 
i Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pod honorowym patro-
natem Ambasady Norwegii oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. Zainte-
resowanie konkursem było ogromne - napłynęło aż 2389 prac wykona-
nych dowolną techniką cyfrową. W skład drużyny ze Skrzyszowa o na-
zwie „Graficiaki” weszli: Jakub Kiełbasa z kl. 3 a, Błażej Laskowski i Mate-
usz Żymełka z kl. 3 b, Szymon Hermanek, Jakub Krakowczyk, Igor Szczu-
rek i Damian Witek z kl. 4 b. Nagrody w konkursie były bardzo cenne 

- naszej drużynie udało się wygrać monitor interaktywny IQ Touch, któ-
ry unowocześnił jedną z sal edukacji wczesnoszkolnej. Tablica pozwala 
przeprowadzić ciekawe zajęcia, ponieważ przyciąga uwagę dzieci i mak-
symalnie je angażuje. Jest również alternatywą do tradycyjnej tablicy 
szkolnej. Uczestnicy konkursu otrzymali również upominki indywidual-
ne. Jesteśmy dumni z tak uzdolnionych graficznie uczniów, dzięki któ-
rym wzbogaciliśmy naszą szkołę o nowy sprzęt.

Koordynator konkursu 
Anna Laskowska

śląskim, wyrażanie swoich przeżyć w kontekście muzyki ludowej za 
pomocą środków plastycznych, inspirowanie do własnej pracy twór-
czej oraz wymiana doświadczeń, upowszechnienie i prezentacja dzia-
łań artystycznych dzieci i młodzieży. Wśród 83 prac plastycznych Emi-
lia Burda- zdobyła II miejsce, a Sandra Adamczyk - uzyskała kwalifika-
cję do wystawy. Podsumowanie konkursu miało miejsce na konferen-
cji związanej z zakończeniem Roku Górali w Czerwionce-Leszczynach, 
podczas której zostały wręczone nagrody i dyplomy naszym laureat-
kom. W konkursie dla uczniów szkół podstawowych pt. „Obrazy z życia 
Sługi Bożego ks. Jana Machy”, który został zorganizowany przez Wy-
dział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach Alicja Grze-
goszczyk z klasy III b zdobyła wyróżnienie. 2 grudnia 2021 r. w siedzi-
bie RODNiIP "WOM" w Rybniku odbyło się uroczyste rozdanie nagród 
i wyróżnień w Regionalnym Konkursie   "Lapbook patriotyczny". Wy-
różnienie w tym konkursie odebrała uczennica naszej szkoły - Marty-
na Tomala z klasy 1b. Igor Szczurek, Filip Świtała i Janek Sitek repre-
zentowali naszą szkołę w Półfinale Województwa w Tenisie Stołowym 
Chłopców i zajęli tam III miejsce. Gratulujemy wszystkim uczniom suk-
cesów, dziękujemy rodzicom za wsparcie dzieci oraz nauczycielom za 
przygotowanie uczniów do konkursów. Tylko owocna współpraca i za-
angażowanie całej społeczności szkolnej daje doskonałe wyniki.

Iwona Brudny

Amelia i Lena – zdobywczynie II miejsca w V Powiatowym Konkursie Plastycznym 
z elementami origami dla klas I-III „Co jesienią robią zwierzęta?” Martyna Tomala i wyróżniony lapbook
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W grudniu zakończono projekt „Gdy gaśnie pamięć ludzka, mó-
wią kamienie – 13 grudnia –PAMIĘTAMY!” Projekt skierowany był do 
uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa 
śląskiego, a jego głównym celem było przygotowanie dzieci i młodzie-
ży do świadomego przeżywania 40. rocznicy wprowadzenia stanu wo-
jennego w Polsce. Szkoły biorące w nim udział miały do wykonania sze-
reg działań. Jednym z nich była prezentacja młodzieży filmu „Nie zabie-
rajcie Mamy”. Ten dokument miał na celu przedstawienie nieopowie-
dzianej do tej pory historii działaczek „Solidarności” – kobiet aresztowa-
nych i internowanych w trakcie trwania stanu wojennego. Umieszczo-
no w nim wspomnienia dzieci, które były naocznymi świadkami areszto-
wania swoich matek, pokazując tym samym, jak wielkie piętno wywarły 
tamte wydarzenia na ich dalszym życiu. Innym zadaniem było przepro-
wadzenie w klasach 7. i 8. lekcji historii o stanie wojennym w Polsce z uży-
ciem materiałów przygotowanych przez IPN. Ponadto uczniowie musie-
li wziąć udział w przynajmniej jednym konkursie. Nasi uczniowie wzięli 
udział w dwóch: literackim „Stan wojenny we wspomnieniach moich bli-
skich” oraz konkursie plastyczno –literackim „Tropiciele przeszłości – po-
szukiwanie „Ludzi Solidarności”. Ponadto każda szkoła miała również 
przygotować specjalny kącik patriotyczno-historyczny „40 lat po stanie 
wojennym”. Nauczyciele zaangażowani w projekt wzięli udział w cyklu 
wykładów „Odkrywamy historię Solidarności”. Ponadto nasi uczniowie 
mieli również zaszczyt wziąć udział w spotkaniu z panem Antonim To-
masem, który przybliżył im wydarzenia sprzed 40 lat, których sam był 
świadkiem i w które zaangażowani byli jego dwaj bracia. Już na zakoń-
czenie projektu w naszej szkole zaprezentowano wystawę przygoto-
waną przez IPN "Przemilczane historie na znaczkach Poczty Podziem-
nej z lat osiemdziesiątych XX wieku". I chociaż nasi uczniowie nie odnie-

„GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, MÓWIĄ KAMIENIE 
– 13 GRUDNIA – PAMIĘTAMY!”

śli żadnego sukcesu w konkursach, to jednak sam projekt spełnił swoje 
zadanie. Po pierwsze pozwolił im poznać tamten czas poprzez spotka-
nie z naocznym świadkiem p. Antonim Tomasem, zrozumieć, co czuli ich 
rówieśnicy, gdy zabierano im matki, zobaczyli wystawę IPN. A przede 
wszystkim mogli spędzić czas z dziadkami i posłuchać ich wspomnień 
z tamtego okresu. To tak, jakby pokoleniu lat siedemdziesiątych dziad-
kowie opowiedzieli o wspomnieniach czasu II wojny światowej. Projekt 
był dla uczniów jedną wielką lekcją historii, ale nie historii opowiedzia-
nej przez nauczyciela, a historii opowiedzianej przez naocznych świad-
ków. A to na pewno dla młodych ludzi cenniejsza lekcja. Wielkim wyróż-
nieniem dla naszej szkoły było zaproszenie Pani Dyrektor Joanny Bona-
rek do udziału w uroczystym koncercie pamięci Dziewięciu z Wujka, któ-
ry odbył się NOSPR w Katowicach. 

Koordynator projektu Iwona Brudny

Zomowiec kontra górnik
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BANK SPÓŁDZIELCZY 
W JASTRZĘBIU ZDROJU
ZAŁOŻONY W 1897

Kredyt 
ProEko RRSO 5,73%

oblicz ratę

obniż koszty energii

płać niższe rachunki

ekokredyt do 100 tys PLN

Godów, ul. 
1 Maja 53

tel. 324789529
8:00 - 16.00 (pn-pt)

Skrzyszów,
 ul. Powstańców 11
tel. 324789534

8.00-16.00 (pn-pt)

Zapraszamy do naszych
placówek:
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Pomimo pandemii zawodnicy UKS Judo i Ju-Jitsu w roku 2021wzię-
li udział w prestiżowych zawodach i turniejach.

W dniach 03-04.07.2021 r. odbyły się Mistrzostwa Europy Judo Kata 
w Warszawie. W zawodach tej rangi startowaliśmy po raz pierwszy i to 
z sukcesami:

•	Sebastian Gembalczyk i Beata Sypniewska – 2. miejsce 
(seniorzy),

•	Wiktoria Błatoń i Kevin Jeremiasz – 4. miejsce (U 23).

Następne zawody to Międzynarodowe Mistrzostwa Słowacji Judo 
Kata, które odbyły się 04.09.2021 r. w Bratysławie . Zawodnicy zajęli 
czołowe miejsca:

•	Sebastian Gembalczyk i Beata Sypniewska – 2. miejsce 

(seniorzy),
•	Wiktoria Błatoń i Kevin Jeremiasz – 1. miejsce (U 23).

W dniach 26-27.10.2021 r. Sebastian Gembalczyk i Beata Sypniew-
ska brali udział Mistrzostwach Świata Judo Kata w Lizbonie .

Jesienią odbyły się Mistrzostwa Śląska Judo Kata i Turniej Judo 
Amatorów w Pawłowicach. Zawodnicy zajęli następujące miejsca:

•	Sebastian Gembalczyk i Beata Sypniewska – 1. miejsce 
(seniorzy),

•	Oliwia Cichy i Bartosz Kopiec – 1. miejsce (U 15),
•	Maciej Piskowski i Dominik Rajszys – 3. miejsce (U 15),
•	Dominik Szwarc i Bartosz Kopiec – 2. miejsce (U 13),
•	Oktawiusz Powroźnik – 2. miejsce (Turniej Judo Amatorów),
•	Tomasz Waltar – 2. miejsce (Turniej Judo Amatorów).

Kolejne zawody to Otwarte Mistrzostwa Śląska JU-JITSU w Katowi-
cach 04-05.12.2021 r.:

ROK Z SUKCESAMI ZAWODNIKÓW UKS JUDO I JU-JITSU
•	Sebastian Gembalczyk – 2. miejsce (seniorzy),
•	Karolina Sitek – 3. miejsce (seniorzy),
•	Bartosz Kopiec – 1. miejsce (U 14),
•	Dominik Szwarc – 1. miejsce (U 14),
•	Dominik Rajszys – 2. miejsce (U16),
•	Oliwia Cichy– 3. miejsce (U 16).

Następnie 12.12.2021 r. Puchar Polski Judo Kata w Łodzi:

•	Sebastian Gembalczyk i Beata Sypniewska – 1. miejsce 
(seniorzy),

•	Oliwia Cichy i Bartosz Kopiec – 1. miejsce (U 15),
•	Maciej Piskowski i Dominik Rajszys – 4. miejsce (U 15).

Na koniec roku zorganizowano 18.12.2021 r. Mistrzostwa Polski JU-
JITSU w Katowicach zwieńczone kolejnymi sukcesami:

•	Sebastian Gembalczyk – 1. miejsce (seniorzy),
•	Maciej Piskowski – 1. miejsce (U 14),
•	Bartosz Kopiec – 2. miejsce (U 14),
•	Dominik Rajszys – 3. miejsce (U 16).

Podsumowując cały rok, braliśmy udział w Mistrzostwach Świata , 
zdobyliśmy wicemistrzostwo oraz 4. miejsce Mistrzostw Europy oraz 
4 złote, 3 srebrne i 2 brązowe medale zawodów rangi Mistrzostw Pol-
ski. Można śmiało powiedzieć, że był to najbardziej owocny w sukcesy 
rok w całej historii klubu.

Z powodu ograniczeń pandemicznych przez większość roku tre-
nowaliśmy w GCK W Godowie i na salce gimnastycznej ZSP w Godo-
wie. Za gościnę dziękujemy serdecznie Paniom Dyrektor: Tatianie Sto-
pyrze i Barbarze Brzezińskiej. Od stycznia zajęcia UKS Judo i Ju-Jitsu 
Gminy Godów będą się ponownie odbywały w ZSP w Łaziskach. Gru-
pa niezaawansowana o godz. 16.00, a zaawansowani o 17.15 we wtor-
ki i czwartki.

Michał Kuczak
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Nazywam się: Dominik Szwarc.
Mieszkam: w Godowie.
Mam lat: 13.
Moja pasja to: Judo. 
Wszystko zaczęło się od: pierwszego treningu piłki nożnej. Myśla-
łem, że tak jak wszyscy moi koledzy będę piłkarzem, ale ten sport 
mnie nie wciągnął, ponieważ dobrym piłkarzem nie byłem i nigdy 
nie będę. Pewnego dnia, odrabiając pracę domową, pomyślałem, że 
w pobliżu znajduje się klub Judo i Ju-Jitsu Łaziska. Postanowiłem, że 
pójdę na ten trening, a kiedy tam przyszedłem, wszystko wyglądało 
przerażająco. Spadanie z dużej wysokości na matę, uderzenia i kop-
nięcia w różne części ciała, skomplikowane ćwiczenia ruchowe na po-
czątku mnie przeraziły. Kiedy rozpoczęła się zbiórka, bardzo się ba-
łem, co mnie spotka, lecz w trakcie treningu strach minął . Bardzo 
mnie ten sport zainteresował i chciałem przychodzić na każdy tre-
ning. Po okresie próbnym chodzenia przez miesiąc na Judo stwier-
dziłem, że to może być mój sport i tak rozpoczęła się moja przygoda 
z Judo. Od samego początku moim partnerem sportowym na macie 
jest Bartosz Kopiec. Dziś już nie tylko Judo-kompan, ale także przy-
jaciel.
Moja pasja jest dla mnie: wszystkim, ponieważ pozwala mi rozłado-
wać różne napięcia emocjonalne, odreagować stresy, spotykać się ze 
znajomymi, wzbogacać wiedzę z dziedziny sportów Judo (zarówno tę 
teoretyczną jak i praktyczną). Treningi Judo poprawiają moją kondy-
cję fizyczną. Dążę do tego, aby każdego dnia być lepszym w tym, co 
robię i co kocham..
Trzy słowa, które mnie opisują: mądry (ale leniwy), wytrwały, za-
wzięty. 
W przyszłości chciałbym: jestem w siódmej klasie, więc niebawem 
czeka mnie wybór nowej szkoły, w przyszłości chciałbym zostać infor-
matykiem. Takie mam plany zawodowe. Jednak nie samą informaty-
ką człowiek żyje. Chciałbym dalej rozwijać i doskonalić się w Judo. Być 
może uda mi się w przyszłości trenować innych z równą pasją i zaanga-
żowaniem jak mój obecny trener Sebastian Gembalczyk, którego bar-
dzo cenię i podziwiam.
Kilka słów na koniec, bo muszę… Dziadek Henio, mój największy ki-
bic, któremu nie było dane doczekać moich pierwszych sukcesów. To 
Jemu dedykuję swoje pierwsze zwycięstwo!!! 

MŁODZI: ZWYCZAJNIE NIEZWYCZAJNI

JESTEŚMY NR 189

Dominik Szwarc



GMINA WCZORAJ I DZIŚ

Siedziba Urzędu Pocztowego, Skrzyszów 1992 r. Oddział Banku Spółdzielczego, Skrzyszów 2022 r.
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Prace nad albumem ,,Gminy na starej fotografii” trwały od ponad 
roku.

W albumie znajdziemy zdjęcia z gminy Godów oraz gminy Piotro-
wice.

Zarówno gmina Godów, jak i gmina Piotrowice są głęboko osadzo-
ne w historii. Nieraz trudnej i skomplikowanej, ale mającej olbrzymi 
wpływ na stan dzisiejszego pogranicza.

Obie gminy miały niezwykle bogatą przeszłość. Upamiętnienie jej 
i ocalenie od zapomnienia to jeden z celów albumu ,,Gminy na starej 
fotografii”.

Album przenosi nas w świat, który już nie istnieje, w świat naszych 
przodków. Niesie ogromny ładunek sentymentalny, także dla mnie, 
mieszkanki tej gminy.

Świat pokazany w albumie to nasze kulturowe dziedzictwo, świa-
dectwo naszej lokalnej tradycji i historii.

Dzięki zaangażowaniu i uprzejmości mieszkańców udało się nam 
zebrać wiele interesujących starych fotografii. Od prawie roku działa 
także strona ,,Gmina Godów na starej fotografii”, na której mieszkań-
cy zamieszczali zdjęcia ze swoich domowych archiwów, a także często 
pomagali w rozwikłaniu treści starych fotografii.

Album zawiera ponad 300 fotografii. Są to zarówno fotografie do-
kumentujące życie mieszkańców obu gmin, jak i fotografie budyn-
ków czy architektury w wielu wypadkach już nieistniejącej. Na foto-
grafiach będziemy mogli zobaczyć dawne obrzędy, tradycje i zwycza-
je oraz dowiedzieć się z nich, jak ludzie dawniej spędzali czas wolny. 
Oprócz fotografii w albumie znajdują się stare pocztówki. Możemy 
między innymi zobaczyć, jak wyglądały nieistniejące już dwory w Go-
dowie i Gołkowicach, drewniane kościoły w Łaziskach i Godowie oraz 
wiele innych ciekawych miejsc. 

Chciałam podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do po-
wstania albumu, a zwłaszcza naszej partnerskiej czeskiej gminie Pio-
trowice.

Mamy nadzieję, że album pomoże nam utrwalić naszą wspólną hi-
storię, a dla młodszego pokolenia będzie kopalnią wiedzy na temat 
przeszłości gminy Godów i gminy Piotrowice.

 Część nakładu trafiła w ręce mieszkańców. Wszystkich zaintereso-
wanych albumem zapraszamy do bibliotek, gdzie można album wy-
pożyczyć.

Album powstał w ramach projektu ,,Synergia- integracja społecz-
ności i instytucji pogranicza Godowa i Petrovic u Karvine”.

Tatiana Stopyra

GMINY NA STAREJ FOTOGRAFII




