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15 sierpnia, w uroczy-
stość Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi 

Panny, parafi a pw. Wszyst-
kich Świętych w Łaziskach 
świętowała jubileusz 555-le-
cia swojego kościoła, jednej 
z najstarszych drewnianych 
świątyni na Górnym Śląsku. 
W uroczystości udział wzięli 
przedstawiciele władz Gminy 
Godów – wójt Gminy Mariusz 
Adamczyk i przewodniczący 
Rady Gminy w Godowie Anto-
ni Tomas oraz Powiatu wodzi-
sławskiego – przewodniczący 
Rady Powiatu Adam Krzyżak 
oraz wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Robert Wala.

Arcybiskup sprawował 
mszę dziękczynną

Głównym punktem obcho-
dów była uroczysta odpustowo-
jubileuszowa Msza św., której 
przewodniczył Metropolita Ka-
towicki ks. abp Wiktor Skworc. 
W homilii abp Skworc przypo-
mniał, że kościół w Łaziskach 
pw. Wszystkich Świętych wy-
budowali cieśle z Pisarzowic. 
– Dziś dziękujemy tym, którzy 
przyłożyli serce i ręce do budo-
wy tej świątyni. Pomyślmy też o 
tych pokoleniach, które tę świą-
tynię utrzymywały i wypełniały 
ją swoja obecnością i modlitwą. 
Wasz kościół jest kościołem 

omodlonym przez stulecia. 
Omodlony kościół to taki, w któ-
rym czuje się sacrum, atmosferę 
modlitwy. Wchodząc do takiej 
świątyni, od razu się klęka, bo 
czuje się Bożą obecność i prze-
kaz wiary tych pokoleń, które 
się tutaj modliły. Dziękujcie 
za te przeszłe pokolenia, które 
przez wieki tworzyły tu kościół 
żywy – powiedział w homilii ks. 
abp Wiktor Skworc.

Jeden z najstarszych 
drewnianych kościołów 
na Śląsku

Kościół w Łaziskach jest jed-
nym z dwóch najstarszych 
drewnianych kościołów w wo-
jewództwie śląskim. Przepro-
wadzone w 2008 roku badania 
dendrochronologiczne datu-
ją drewno użyte do budowy 
świątyni na 1466 i 1467 rok. Na 
podstawie tych badań historyk 
Paweł Porwoł przyjął za datę 
powstania kościoła (za wyjąt-
kiem wieży) rok 1467. Sama 
wieża jest nieco późniejsza, zo-
stała wzniesiona w 1507 r. Re-
montowano ją i przebudowano 
w 1748. W trakcie przebudowy 
wieża otrzymała izbicę i baro-
kowy hełm. Na Śląsku starszy 
drewniany kościół stoi tylko w 
Ćwiklicach koło Pszczyny – zo-
stał on wybudowany prawdopo-
dobnie zaledwie rok wcześniej.

jubileusz 555-lecia kościoła w Łaziskach
Unikat w skali gminy, 
powiatu i województwa

Wójt Mariusz Adamczyk skła-
da społeczności Łazisk wyrazy 
uznania i podziękowania za 
utrzymanie tego unikalnego 
i pięknego zabytku w tak do-
brym stanie. – Kościół w Łazi-
skach jest niewątpliwie naszą 
perłą i chlubą, choć myślę, że 
nie tylko naszą. Ze względu na 
wiek – jest to przecież jeden z 
najstarszych na Śląsku kościo-
łów wciąż służących wiernym 
– kościół ten jest unikatowym 
nie tylko w skali naszej gminy, 
ale również powiatu, a myślę, 
że i całego województwa. To, 
że znajduje się w tak dobrym 

stanie, jest zasługą głównie 
mieszkańców Łazisk i tutej-
szej parafi i. I za to serdecznie 
dziękuję – podkreśla Mariusz 
Adamczyk, wójt Gminy Godów.

Kościół w Łaziskach jest jed-
ną z trzech zabytkowych świą-
tyń znajdujących się na terenie 
gminy Godów. Wpisany został 
do rejestru zabytków. Tylko od 
2010 r. Gmina przeznaczyła 237 
tys. zł na remonty w kościele. 
Dzięki tym funduszom udało się 
wyremontować m.in. zakrystię i 
schody, oraz wykonać drzwi ze-
wnętrzne do zakrystii oraz drzwi 
boczne. We wcześniejszych la-
tach Gmina również dotowała 
remonty w kościele. (a)

Jubileusz był wielkim wydarzeniem dla społeczności Łazisk

W dniu urodzin życzenia dostojnemu 
jubilatowi złożyli m.in. wójt Gminy 
Godów Mariusz Adamczyk, zastępca 
przewodniczącego Rady Gminy w 
Godowie Zygmunt Skupień oraz 
ks. Witold Tatarczyk, proboszcz 
Skrzyszowa

temat do Kurii w Opolu i do 
Episkopatu. W roku 1984 i 1985 
zorganizował Tydzień Kultury 
Chrześcijańskiej w Gliwicach.

Pierwszy Honorowy 
Obywatel Gminy Godów

W diecezji opolskiej w latach 
1976 – 1992 był diecezjalnym 
duszpasterzem młodzieży żeń-
skiej i dziekanem rejonowym 
rejonu gliwickiego, kierował 
także diecezjalnym referatem 
duszpasterskim. W 1992 został 
dyrektorem wydziału duszpa-
sterskiego nowo utworzonej 
diecezji gliwickiej. W 1983 
został prałatem, a w 1993 ob-
darzony godnością infułata. 
Został pierwszym Honorowym 
Obywatelem Gminy Godów w 
jej historii. Tytuł ten został mu 
przyznany w drodze uchwały 
nr XXIII/161/97 Rady Gminy 
Godów z dnia 30 lipca 1997 r.

(a)

W dniu urodzin życzenia dostojnemu 

Ks. infułat Paweł Pyrchała skończył 90 lat!
To pierwszy Honorowy Obywatel naszej gminy

Ks. infułat Paweł Pyrcha-
ła urodził się 12 sierpnia 

1932 r. W tym roku ob-
chodził więc swoje 
90. urodziny. Od 25 
lat jest Honorowym 
Obywatelem Gminy 
Godów.

Ks. infułat przy-
szedł na świat w 

Dortmundzie w 
Niemczech. W 1943 

wysłany przez rodzi-
ców z bombardowanego 

Zagłębia Ruhry do rodziny w 
Skrzyszowie. W 1952 wstąpił do 
Wyższego Seminarium Śląska 
Opolskiego w Nysie (wydział 
Filozofi i i Teologii), który ukoń-
czył w 1957. Święcenia kapłań-
skie otrzymał 23 czerwca 1957. 

To oznacza, że w tym roku ks. 
Pyrchała świętuje również 
65-lecie święceń kapłańskich.

Pomagał więźniom 
politycznym

Po 13 XII 1981 był organiza-
torem ośrodka pomocy cha-
rytatywnej dla mieszkańców 
Zabrza, Bytomia, Gliwic i oko-
lic oraz oddziału Komitetu 
Pomocy Internowanym, Uwię-
zionym i ich Rodzinom przy 
parafi i św. Józefa; dzięki jego 
pośrednictwu w klasztorze 
Sióstr Miłosierdzia ukrywali 
się poszukiwani działacze „S”; 
sprawował funkcję opiekuna 
internowanych w Ośrodku Od-
osobnienia w Zabrzu-Zaborzu, 
przekazywał informacje na ich 

W dniu 5 sierpnia swoje 
urodziny świętował urodzo-
ny w 1947 r. w Gołkowicach 
Marian Dziędziel, jeden z 
najbardziej znanych polskich 
aktorów. Pan Marian jest Ho-
norowym Obywatelem Gmi-
ny Godów.

W tym roku Marian Dzię-
dziel świętował więc 75. 
urodziny. Jubilat całkiem nie-
dawno, bo 20 czerwca został 
uhonorowany nagrodą Towa-
rzystwa Przyjaciół Śląska.

– Z okazji urodzin w imieniu 
całej społeczności gminy skła-
dam naszemu Honorowemu 
Obywatelowi najserdeczniej-
sze życzenia wszelkiej po-
myślności, długich lat życia w 
dobrym zdrowiu, spełnienia 

Marian Dziędziel, Honorowy Obywatel 
Gminy Godów świętował 75. urodziny

Marian Dziędziel w tym roku obchodził 75. urodziny

marzeń oraz kolejnych dosko-
nałych ról fi lmowych – życzy 

Mariusz Adamczyk, wójt Gmi-
ny Godów. (a)

Irena Stokowy na stałe 
zapisała się w dziejach 
Gminy Godów. W 1990 r. 
została wybrana na pierw-
szego wójta gminy. Do dziś 
wspominana jest, przez pa-
miętających tamten czas, z 
wielką atencją. 4 sierpnia 
obchodziła 85. urodziny. 
W tym dniu z życzeniami i 
koszem prezentów, odwie-
dzili ją obecny wójt gminy 
Mariusz Adamczyk i sekre-
tarz gminy Brygida Dobisz.

Wnuczka powstańca 
śląskiego

Irena Stokowy urodziła się 
4 sierpnia 1937 r. w Skrzyszo-
wie. Jest wnuczką powstańca 
śląskiego Wawrzyńca Staszka, 
który zginął w następstwie I 
powstania śląskiego. Na skrzy-
szowskim cmentarzu znajduje 
się pomnik poświęcony Stasz-
kowi i dwóm jego towarzyszom 
broni. W wieku 20 lat Pani Irena 
swoje życie zawodowe związa-
ła z administracją państwową, 
w której pracowała od 1957 do 
1972 r., pełniąc funkcje od refe-
renta do sekretarza i przewod-
niczącego Gromadzkiej Rady 
Narodowej w Skrzyszowie.

Pierwsza wójt Gminy 
Godów

Od 1973 do 1989 r. była pracow-
nikiem Urzędu Gminy w Godo-
wie, pełniąc funkcje sekretarza 
gminy, zastępcy naczelnika gmi-
na i od 1985 r. naczelnika gminy. 
Po demokratycznych zmianach 
i wejściu w życie ustawy o sa-
morządzie gminnym, w 1990 
r. została wybrana przez Radę 
Gminy na wójta gminy. Dzięki jej 
staraniom w gminie powstał wo-
dociąg i gazociąg, przeprowadza-
no również modernizację dróg 
gminnych oraz budowę i moder-
nizację budynków użyteczności 
publicznej. W 1993 r. przeszła na 
emeryturę, ale nadal angażowała 
się w działalność społeczną. Była 
przewodniczącą Koła Gospodyń 

Pierwsza wójt Gminy Godów świętowała 
piękny jubileusz. Mariusz Adamczyk złożył 
życzenia w imieniu całej społeczności gminy

gminy Brygida Dobisz, zastępca 
przewodniczącego Rady Gminy 
Zygmunt Skupień, który w 1990 
r. był jednym z 22 radnych Rady 
w Godowie (to rada gminy wy-
bierała wówczas wójta) oraz soł-
tys Skrzyszowa Roman Marcol.

– W imieniu swoim, ale też pra-
cowników urzędu oraz mieszkań-
ców gminy, których reprezentuję, 
składam życzenia długich lat zdro-
wia, wszelkiej pomyślności i Bo-
żego błogosławieństwa – życzył 
jubilatce Mariusz Adamczyk.

Jubilatka nie traci pogody 
ducha. Mimo różnych dolegli-
wości związanych z wiekiem 
cieszy się każdy dniem. W dniu 
swoich urodzin dziękowała za 
wszystkie życzenia, wspomina-
ła dawne czasy pracy w urzę-
dzie i nie kryła wdzięczności 
za obecność każdej osoby, która 
towarzyszyła jej w tym wyjątko-
wym dla niej czasie.

Obecnie znajduje się pod 
opieką syna Adama z rodziną. 
Dochowała się trzech wnucząt 
i dwóch prawnuków. (a)

Wiejskich w Skrzyszowie, stała 
się jednym z architektów po-
wstania zespołu Familijo. Przez 
20 lat pełniła funkcję sekretarza 
zarządu Koła Emerytów i Renci-
stów w Skrzyszowie. Jest honoro-
wym członkiem Rady Sołeckiej 
w Skrzyszowie. Wspólnie z mę-
żem wychowała dwójkę dzieci – 
córkę Iwonę i syna Adama.

Wójt złożył życzenia
w imieniu całej 
społeczności gminy

W dniu urodzin życzenia 
złożyli jej nie tylko bliscy, ale 
też dawni współpracownicy 
urzędu gminy a także przedsta-
wiciele obecnych władz samo-
rządowych: wójt Gminy Godów 
Mariusz Adamczyk, sekretarz 

Irenę Stokowy w dniu jej urodzin odwiedzili m.in. byli i obecni 
pracownicy urzędu gminy oraz działacze społeczni ze Skrzyszowa
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Włodarze gminy uczcili poległych
w Powstaniach śląskich
16 sierpnia, w 103. rocznicę wybuchu I powstania śląskiego wójt Gminy Godów Mariusz Adamczyk, 
przewodniczący Rady Gminy w Godowie Antoni Tomas i sołtys Gołkowic Piotr Wrodarczyk zapali-
li znicz na pomniku upamiętniającym poległych w powstaniach śląskich mieszkańców Gołkowic.

Wójt Gminy Godów Mariusz Adamczyk, przewodniczący Rady Gminy w Godowie Antoni Tomas i 
sołtys Gołkowic Piotr Wrodarczyk zapalili znicz na pomniku powstańczym w Gołkowicach

Pamiętamy o powstańcach pochodzą-
cych z miejscowości naszej gminy, którzy 
zginęli w toku powstańczych walk lat 1919 
– 1921, a pochowani lub uczczeni są na 
cmentarzach katolickich w Skrzyszowie 
(pomnik Wawrzyńca Staszka, Maksymilia-
na Sigela, Jana Pietroszka), Godowie (grób 
zbiorowy Karola Wodeckiego, Franciszka 
Burdzika, Józefa Zieleckiego, Piotra Poty-
sza i Wilhelma Chroboka), Gołkowicach 
(Stefan Damec, Emil Mencner, Józef Patas, 
Emil Majzner, Paweł Sobik, Antoni Papok, 
Rudolf Szostek, Emil Tomaszek, Augustyn 
Panus, Ernest Robenek, Konrad Serwot-
ka, Franciszek Sernik) oraz na cmentarzu 
ewangelickim w Gołkowicach (wspólna 
mogiła Karola Borka i Karola Pszczołki).

– Ci ludzie wierzyli, że walczą w słusznej 
sprawie. A walczyli o to, by Górny Śląsk 
był częścią Polski. W tej walce poświęcili 
to, co najcenniejsze, swoje życie. Cześć ich 
pamięci! – podkreśla Mariusz Adamczyk, 
wójt Gminy Godów. (a)

Na początku sierpnia Gmina 
Godów podpisała, z wybraną w 
postępowaniu przetargowym 
firmą Budotechnika Sp. z o.o., 
umowę na dostawę i urucho-
mienie dwóch sanitariatów 
kontenerowych w Krostoszo-
wicach i Godowie. Jeden zo-
stanie postawiony na terenie 
rekreacyjnym nieopodal kom-
pleksu Orlik w Krostoszowi-
cach, drugi na początku trasy 
Żelaznego Szlaku Rowerowego 
przy boisku Olzy Godów.

Pełna automatyka
W ramach zadania pn. „Dla 

zdobyWCów szlaku – mała 
infrastruktura w Gminie Go-
dów” planowana jest dostawa 
i montaż toalet publicznych 
jednokabinowych przystoso-
wanych do korzystania przez 

osoby z niepełnosprawnościa-
mi, w tym poruszające się na 
wózku inwalidzkim oraz pod-
łączenie toalety do istniejących 
mediów. Toalety wyposażone 
będą m.in. w automatyczny 
zespół umywalkowy ze stali 
nierdzewnej umożliwiający 
podjazd wózkiem osoby niepeł-
nosprawnej, a także w muszlę 
wiszącą ze stali nierdzewnej z 
automatycznym spłukiwaniem 
muszli i systemem automa-
tycznego zmywania, suszenia 
i dezynfekcji deski sedesowej 
(automatycznie wysuwaną). 
Sanitariaty składać się będą z 
pomieszczenia głównego oraz 
pomieszczenia technicznego.

Inwestycja
z dofinansowaniem

W postępowaniu przetargo-

wym (drugim, pierwsze zostało 
unieważnione) złożone zostały 
trzy oferty. Najkorzystniejszą 
złożyła firma Budotechnika 
sp. z o.o. z Pilchowic. Wartość 
podpisanej 5 sierpnia umowy 
opiewa na 301 350 zł. Firma 
na realizację zadania ma pół 
roku. Gmina pozyskała na in-
westycję dofinansowanie z Eu-
ropejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w wysokości 82 178 zł.

Stawiamy na dobrej 
jakości infrastrukturę

Żelazny Szlak Rowerowy 
oraz Orlik wraz z przylegają-
cym do niego kompleksem 
rekreacyjno-sportowym to 
miejsca, które stały się tury-

styczną wizytówką gminy. 
Gmina nadal chce rozwijać 
infrastrukturę turystyczną, 
korzystając z dostępnych środ-
ków unijnych i wybierając roz-
wiązania korzystne w dłuższej 
perspektywie. Stąd też zamie-
rza udostępnić mieszkańcom 
i turystom odwiedzającym 
gminne miejsca rekreacji no-
woczesne toalety, spełniające 
wysokie standardy, zarazem 
zapewniające dostępność dla 
osób ze szczególnym potrzeba-
mi. Uważamy, że kluczem do 
turystycznego sukcesu jest czę-
sto dobry pomysł i wysokiej ja-
kości infrastruktura. Świadczą 
zresztą o tym wysokie miejsca 
Żelaznego Szlaku Rowerowego 
w rankingach, w których doce-
niane są właśnie wysokiej klasy 
rozwiązania. (a)

Przy Żelaznym Szlaku Rowerowym i Orliku
pojawią się automatyczne toalety

 
Podczas sesji Rady Gminy w Godowie, która odbyła się 
25 sierpnia, władze gminy podziękowały ustępującej 
dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Godowie 
Barbarze Brzezińskiej za jej pracę.

Podziękowania dla ustępującej 
dyrektor ZSP w Godowie

Barbara Brzezińska zakończyła pracę na stanowisku dyrektora ZSP w 
Godowie

Mała uroczystość miała miej-
sce na początku obrad. Barbara 
Brzezińska piastowała funkcję 
dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Godowie od 1 września 2004 
r., a od 1 września 2012 r. funk-
cję dyrektora Zespołu Szkolno
-Przedszkolnego w Godowie. W 
związku ze zbliżającym się wie-
kiem emerytalnym nie ubiegała 
się o kolejną kadencję dyrektora 
szkoły, której nadal przez jakiś 
czas pozostanie nauczycielem.

– Serdecznie dziękujemy 
Pani za to, że wykonywała pani 
tę pracę z sercem, dziękujemy 
za włożony trud, zawsze mia-
ła Pani na celu dobro dziecka. 
Chcemy dziś życzyć Pani dużo 
zdrowia i dużo dobrych dni 
– powiedział Antoni Tomas, 
przewodniczący Rady Gminy 
w Godowie.

– Miała Pani dużo pracy z bu-
dową sali, budową przedszkola. 
Pamiętamy, że było z tymi inwe-
stycjami bardzo dużo perypetii, 
ale dała sobie Pani ze wszyst-
kim radę – podkreślił Mariusz 
Adamczyk, wójt Gminy Godów, 

który wspólnie z przewodni-
czącym Tomasem i obecnym 
na sesji posłem Grzegorzem 
Matusiakiem, wręczył kończą-
cej kadencję dyrektor kwiaty i 
upominki.

Kończąca kadencję dyrektor 
ze wzruszeniem podziękowała 
radnym i wójtowi oraz sołty-
sowi Godowa Henrykowi Ole-
jokowi za całą dotychczasową 
współpracę. – Dojeżdżałam tu 
spoza Godowa. Na początku 
musiałam się uczyć tej miej-
scowości, zwyczajów i życia, w 
którego meandry wprowadzał 
mnie Pan sołtys Henryk Ole-
jok. Teraz już w pełni czuję się 
godowianką – podkreśliła Bar-
bara Brzezińska. Zwróciła się 
również do radnych i wójta. – 
Bez Was, bez Waszego wsparcia 
nie byłoby tej szkoły na górce, 
bo sam człowiek nic by nie zro-
bił. Po prostu dziękuję bardzo 
– powiedziała.

Od 1 września nowym dyrek-
torem Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Godowie jest 
Mirela Prochasek. (a)

25.09 – Nocny Rajd Rowero-
wy Koła Turystyki Rowerowej 
Gminy Godów

26 – 29.09 – Kicia Kocia w 
bibliotekach Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Godowie

30.09.2022 – XVI Między-
narodowy Festiwal Twórczo-
ści Religijnej „Fide et Amore” 
w kościele pw. św. Michała 
Archanioła w Skrzyszowie

22.10.2022 – Hubertus, 
czyli tradycyjna pogoń za 
lisem przy terenie rekreacyj-
nym Mustang w Krostoszowi-
cach przy ul. Szybowej

Kalendarium
W niedzielę 21 sierpnia w 

Skrbeńsku odbywał się Pik-
nik Pasji na Zielonej – pod 
jakże szlachetną nazwą kry-
ła się zaplanowana w plene-
rze wspaniała impreza, gdzie 
swoje najlepsze talenty pre-
zentować miała społeczność 
Skrbeńszczan.

Organizatorem wydarzenia 
było Stowarzyszenie Inicjaty-
wa ze Skrbeńska przy wsparciu 
miejscowego Koła Gospodyń 
Wiejskich oraz Ośrodka Kul-
tury. Z powodu niesprzyjającej 
aury w ostatniej chwili organi-
zatorzy przenieśli imprezę do 
sali na piętrze budynku. Uda-

ło się zrealizować wszystkie 
punkty imprezy: występ ze-
społu Anava, występy młodych 
talentów, pokaz OSP Gołkowi-
ce, występ zespołu Melodia, 
wystawy pięknego rękodzieła. 
Pojawił się nawet dmuchany 
zamek, jako atrakcja dla dzieci. 
W murach Ośrodka Kultury w 
Skrbeńsku bardzo tłumnie po-
jawili się mieszkańcy naszej 
gminy i wielu Gości. Organi-
zatorzy przedsięwzięcia za-
skoczeni byli taką frekwencją, 
mimo przeszkód z nieprzychyl-
ną pogodą i zmianą planów, 
miejsca. Cały piknik udało się 
przeprowadzić w sposób nie-

zwykle spontaniczny, pojawiło 
się wiele uśmiechu i okrzyków 
zachwytu.

To wszystko i wiele innych 
emocji nasi Skrbeńszcza-
nie mogli przeżywać dzięki 
wielkiemu zaangażowaniu 
społeczników działających 
przy Inicjatywie, Kole Go-
spodyń Wiejskich i działa-
czom LKS Skrbeńsko. Już 
teraz rozbrzmiewają zapo-
wiedzi kolejnych wydarzeń, 
które przygotowane będą dla 
wszystkich zainteresowanych 
w Skrbeńsku, m.in. ciekawe 
warsztaty, biesiady, imprezy 
itp. Marcin Czyż

Pasjonaci na Zielonej
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29 sierpnia w Ośrodku Kultury w Godowie odbyła 
się gala stypendystów naukowych i sportowych, czyli 
najbardziej uzdolnionej młodzieży klas 4 – 8 szkół 
podstawowych w gminie Godów. Uczniowie ci otrzymali 
wcześniej stypendia, a podczas gali odebrali również 
dyplomy i drobne upominki.

– Jesteście elitą wśród 
uczniów klas 4 – 8 naszych 
szkół podstawowych. Gratulu-
ję Wam wyników. Wasi kole-
dzy poświęcają czas na zabawy 
z komórką, na oglądanie tele-
wizora. Wy poświęcacie swój 
czas nauce, pasjom sportowym 
czy artystycznym. Gratuluję ro-
dzicom, bo na pewno jesteście 
dumni z osiągnięć Waszych po-
ciech, tym bardziej, że w przy-
szłości będzie to procentować, 

wierzę, że przełoży się to na 
ich sukcesy w dorosłym życiu. 
Gratuluję dyrektorom szkół, 
nauczycielom i trenerom, tego 
że potrafi cie wyłapywać te pe-
rełki i je prowadzić – powie-
dział Mariusz Adamczyk, wójt 
Gminy Godów, który wspólnie 
z przewodniczącym Rady Gmi-
ny w Godowie wręczał stypen-
dystom dyplomy gratulacyjne 
i upominki. Stypendia zostały 
przekazane już wcześniej. (a)

UCZNIOWIE, KTÓRZY OTRZYMALI STYPENDIUM WÓJTA ZA 
WYNIKI OSIĄGNIĘTE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Kinga Skrobak, SP Gołkowice, kl. VIIIb

Nikola Marcol, SP Skrzyszów, kl. VIII

Anna Małysz, SP Skrzyszów, kl. VIIIa Marta Pałka, SP Skrzyszów, kl. Vc

Bartosz Kasperuk, SP Krostoszowice, 
kl. VI

Wojciech Kłosek, SP Łaziska, kl. VIII

Antonina Szkatuła, SP Skrzyszów, kl. 
VIIIa

Berenika Borkowska, SP Łaziska, kl. V

Filip Przybyła, SP Skrzyszów, kl. VIIb

Weronika Robak, SP Skrzyszów, kl. Va

Emilia Burda, SP Skrzyszów, kl. VII 

Oliwia Cichy, Judo, Ju-Jitsu

Tomasz Tomecki, SP Skrzyszów, kl. VIIIbIzabela Kobos, SP Gołkowice, kl. VIIb

Bartłomiej Przybyła, SP Skrzyszów, 
kl. IVa

Maciej Piskowski, Judo, Ju-Jitsu

Marlena Czyż, lekkoatletyka (biegi)

Szymon Hermanek, SP 
Skrzyszów, kl. VIb 

Mikołaj Lipianin, SP Łaziska, kl. VIIIa Damian Witek, SP Skrzyszów, kl. IVb

Kacper Mojżysz, SP Skrzyszów, kl. IV

Julia Marcisz, SP Krostoszowice, kl. VII

Nadia Marczak, SP Godów, kl. VIIIa

Igor Szczurek, SP Skrzyszów, kl. IVb Wiktor Sobczak, SP Skrzyszów, kl. Va

Agata Bienia, SP Krostoszowice, kl. VII

Paulina Wolny, SP Łaziska, kl. IVa

Sandra Adamczyk, SP Skrzyszów, kl. VII

Oliwia Witek, biegi narciarskie, biathlon

Martyna Pietroszek, SP Gołkowice, kl. 
VIIb

Dominik Rajszys, Judo, Ju-Jitsu

Karolina Tyman, lekkoatletyka (biegi)

Michał Skorupa, biegi narciarskie, 
biathlon

Martyna Cholajda, biegi narciarskie, 
biathlon

Julia Nowosielska, SP Skrzyszów, kl. VIIIa 

Paweł Wala, SP Gołkowice, kl. VIIc

Laura Czerwicka, SP Łaziska, kl. V

NAJLEPSI  NAJLEPSZYCH
Przedstawiamy stypendystów – uczniów i młodych
sportowców z gminy Godów  (FOT. GMINA GODÓW / ARTUR MARCISZ)

 NAJLEPSZYCH NAJLEPSZYCH
Przedstawiamy stypendystów – uczniów i młodychPrzedstawiamy stypendystów – uczniów i młodych

z

Alicja Kowalska, biegi narciarskie, 
biathlon

Amelia Cholajda, biegi narciarskie, 
biathlon
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Podziękowaliśmy za tegoroczne plony
I gościliśmy artystów z Chile, Ekwadoru i Turcji

Festyn dożynkowy i po-
przedzająca go Msza św., 
były głównymi punktami 
święta plonów. 4 września 
włodarze gminy podzię-
kowali rolnikom z Gołko-
wic za trud, ponoszony 
przez nich w uprawę roli 
i hodowlę. Festyn stał się 
również okazją do świetnej 
zabawy, o którą zadbali 
m.in. artyści z.... Chile, 
Ekwadoru i Turcji.

„Boże z Twoich rąk 
żyjemy, choć naszymi 
pracujemy”
Tymi słowami poety Francisz-

ka Karpińskiego, proboszcz pa-
rafi i w Gołkowicach ks. Adam 
Baron przypomniał, że nie tyl-
ko dzięki pracy rolników, ale 
przede wszystkim Bożej Łasce 
nie doświadczamy głodu, o 
czym przekonują nas zwłasz-
cza obecne czasy. W mszy 
dożynkowej, oprócz mieszkań-
ców i rolników, udział wzięli 
zaproszeni goście – honorowi 
obywatele gminy Godów: Józef 
Musioł, Marian Dziędziel, Hen-
ryk Grzonka i Marian Hudek, a 
także parlamentarzyści: Adam 
Gawęda oraz Krzysztof Gadow-
ski. W trakcie nabożeństwa 
włodarze gminy – wójt Mariusz 
Adamczyk i przewodniczący 
Rady Gminy w Godowie Anto-
ni Tomas – oraz przedstawiciele 
wszystkich siedmiu sołectw zło-

żyli w darze dożynkowe chleby. 
Z kolei gospodynie z Gołkowic 
przygotowały okazałą dożynko-
wą koronę, którą podczas mszy 
poświęcił ks. Baron.

Podziękowanie dla 
rolników

Podczas drugiej części nie-
dzielnych uroczystości, która 
została zorganizowana na pla-
cu przy boisku w Gołkowicach, 
włodarze gminy podziękowali 
rolnikom z Gołkowic za cały 
włożony w uprawę roli i hodow-
lę zwierząt, trud.

– Dziękuję za chleb dożynko-
wy. Obiecuję, że będę się starał 
go sprawiedliwie dzielić, tak by 
go nikomu nie zabrakło – powie-
dział Mariusz Adamczyk, wójt 
Gminy Godów. – Doceniam trud 
rolników. Praca na roli, dobrze 
wiemy, jest pracą trudną, często 
bez przerwy, bez odpoczynku, 
bez wolnych sobót i niedziel. Za 
ten trud Wam dziękuję – zazna-
czył wójt gminy.

Wspólnie z przewodniczący 
rady gminy Antonim Tomasem 
wójt gminy wręczył okolicz-
nościowe dyplomy i upomin-
ki rolnikom z Gołkowic: Alicji 
i Tadeuszowi Kwiatkowskim, 
Agnieszce i Adrianowi Neu-
gebauerom, Janinie i Janowi 
Tomasom, Ewie i Stefanowi 
Grygierkom, Lucynie i Grzego-
rzowi Piechom, Izabeli i Janowi 
Lajdom, Ewie i Krzysztofowi 
Szczepaniakom, Jadwidze i Hen-
rykowi Serwotkom oraz Małgo-
rzacie i Korneliuszowi Walicom.

Dziękujemy za obecność
i wsparcie

Wójt gminy podziękował rów-
nież za obecność honorowym 
obywatelom naszej gminy: Jó-
zefowi Musiołowi, Mariano-
wi Dziędzielowi, Henrykowi 
Grzonce i Marianowi Hudkowi. 
– Dziękuję, że jesteście z nami, 
że zawsze możemy liczyć na wa-
szą obecność – powiedział wójt. 
– Zawsze dobrze być wśród 
swoich – odpowiedział Marian 
Dziędziel.

Wójt podziękował również 
parlamentarzystom: senator 
Ewie Gawędzie, posłom Ada-
mowi Gawędzie, Grzegorzowi 
Matusiakowi i Krzysztofowi Ga-
dowskiemu, za pomoc udziela-
ną przez nich w pozyskiwaniu 
środków rządowych dla gminy. 
– Dzięki tym środkom możemy 
realizować dużą liczbę inwesty-
cji – powiedział wójt.

Ofi cjalna część festynu uświet-
niona została wspólnym wy-
stępem gminnych zespołów 
folklorystycznych Gospodynki, 
Podbucznaki i Ballada pod kie-
rownictwem Daniela Szkatuły.

Święto plonów nieco inne 
niż zazwyczaj, za to
z odrobiną egzotyki

Tegoroczne podziękowania za 
plony miało nieco inny, niż za-
zwyczaj, charakter. Po dwóch 
latach pandemii, która odci-
snęła swoje piętno na naszych 
organizacjach społecznych, 
Gmina postanowiła w tym roku 
jeszcze nie organizować trady-

cyjnych dożynek gminnych, w 
formie znanej sprzed pandemii. 
Zamiast tego postawiła na festyn 
dożynkowy, podczas którego nie 
zabrakło ciekawych atrakcji i 
niespodzianek. Największą były 
występy zespołów folklorystycz-
nych z tak egzotycznych krajów 
jak Chile czy Ekwador (z Amery-
ki Południowej) a także z nieco 
mniej egzotycznej, ale przecież 
gorącej Turcji. Występy artystów 
odbyły się w ramach festiwalu 
„Śląskie bez granic”, którego 
dyrektorem artystycznym jest 
Jarosław Szczęsny, radny Sej-
miku województwa śląskiego. 
To m.in. dzięki jego zaangażowa-
niu zespoły te zawitały do naszej 
gminy. A ich występ spotkał się 
z dużym zainteresowaniem i cie-
płym przyjęciem.

Ponadto z pięknym koncer-
tem instrumentalno-wokalnym 
wystąpiła Gminna Orkiestra 
Dęta z Gołkowic wsparta wspa-
niałymi głosami wokalistek: Da-
nuty Szczypki, Emilii Szwarc i 
Doroty Smolorz. Na koniec 
festynu wystąpił zaś zespół 
Bartnicky, którego liderem jest 
skrzypek i wokalista Bogdan 
Bartnicki.

Całość festynu swoim głosem 
i pełnym humoru komentarzem 
spięła Dominika Brzoza-Piprek. 
Nad organizacją i przebiegiem 
festynu czuwało Gminne Cen-
trum Kultury, Sportu i Tury-
styki w Godowie. Dziękujemy 
również sponsorom festynu: 
fi rmom Inżbud TT, Trans-Wiert 
Duda, Grupa Uniwar i Trans-Lis.

REKLAMA

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

Firma komunalna Transgór z Rybnika, 
świadcząca na zlecenie gminy Godów 
usługę odbioru i zagospodarowania opa-
dów komunalnych przypomina, że odpa-
dy biodegradowalne odbierane są tylko 
i wyłącznie z pojemników, w których od-
pady te składowane są luzem.

Niedopuszczalne jest napełnianie po-
jemników odpadami znajdującymi się w 
jakichkolwiek workach, również jeśli te 
worki są biodegradowalne. Jak podkreśla 
fi rma Transgór, decyzja ta wynika wyłącz-
nia z decyzji fi rmy prowadzącej instalację, 
do której przekazywane są bioodpady. Fir-
ma ta nie przyjmuje odpadów w jakichkol-
wiek workach, również tych ulegających 
biodegradacji (ryzyko zniszczenia in-
stalacji, trudność w odróżnieniu przez 
pracowników instalacji worka biodegra-
dowalnego od niebiodegradowalnego).

Zatem odpady biodegradowalne prze-
znaczone do odbioru przez fi rmę komu-
nalną należy składować w pojemnikach 
wyłącznie luzem. (a)

Odpady 
biodegradowalne 
do kubłów tylko 
luzem!

Godów, Gołkowice, Skrbeń-
sko i Skrzyszów były tegorocz-
nymi przystankami na mapie 
letnich zajęć dla dzieci w na-
szej gminie.

Gminne Centrum Kultury, 
Sportu i Turystyki w Godowie 
postawiło na twórcze i aktyw-
ne spędzenie wakacji. Ośrodki 
Kultury prowadziły zajęcia o 
zróżnicowanej tematyce dosto-
sowanej do różnych przedzia-
łów wiekowych. Dzieci mogły 
obudzić w sobie sportowego 

ducha, uczestnicząc w grach ru-
chowych czy skacząc na tram-
polinach. Spora była też grupa 
małych artystów, którzy rozwi-
jali swoje talenty plastyczne i 
techniczne. Tradycyjnie odbył 
się też bal przebierańców – naj-
bardziej szalone i kolorowe wy-
darzenie każdych wakacji.

Już dziś zapraszamy na przy-
szłoroczne zajęcia wakacyjne 
z Gminnym Centrum Kultury, 
Sportu i Turystyki.

A.P.
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Podziękowania dla rolników

ZESPÓŁ GOSPODYNKI
pod pomnikiem Powstańców 

Śląskich w Godowie
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Młodzi: zwyczajnie 
niezwyczajni

NAZYWAM SIĘ: Maksymilian Baranek
MIESZKAM: w Gołkowicach
MAM LAT: 12
MOJE HOBBY TO: wyszukiwanie przedmiotów o znaczeniu 
historycznym, np. monety, nieśmiertelniki, guziki z 
mundurów
WSZYSTKO ZACZĘŁO SIĘ: od oglądania programu „Misja 
skarb”
MOJE HOBBY JEST DLA MNIE: ciekawą zabawą i nauką 
jednocześnie
TRZY SŁOWA, KTÓRE MNIE OPISUJĄ: uczynny, ugodowy, 
gadatliwy
W PRZYSZŁOŚCI CHCIAŁABYM: jeszcze nie jestem pewny

Kapliczka na skrzyżowaniu ul. Cmentarnej i 
Sobieskiego w Gołkowicach. 1986 r.

Kapliczka na skrzyżowaniu ul. Cmentarnej i 
Sobieskiego w Gołkowicach. 2022 r.

GMina
WcZoRaj i DZiŚ
FOT. KRONIKA GOŁKOWIC

Fot. GcKsIt W GoDoWIE

Wakacje u judoków upłynęły na szlifowaniu formy. Zawodnicy 
startujący w judo – kata trenowali pod okiem trenera Sebastiana 
Gembalczyka przez cały lipiec i sierpień.

Od 23 do 28 sierpnia przeby-
waliśmy w ośrodku Szarotka w 
Murzasichlu na obozie kondy-
cyjnym. Obóz odbył się pod ha-
słem „Judo kontra uzależnienia” 
realizując projekt przeciwdzia-
łania uzależnieniom poprzez 
prowadzenie zajęć sportowych. 
Ale treningi na macie to nie 
wszystko. Zdobyliśmy Giewont 
w trakcie pieszej wycieczki w 
wysokich Tatrach! Wycieczka 
była mecząca, wymagała siły i 
odwagi. Regenerowaliśmy siły 
po wycieczce w basenach ter-
malnych w Chochołowie ko-
rzystając z wodnyvch atrakcji. 
Emocji było mało więc po połu-
dniu udaliśmy się na wyciecz-
kę do Doliny Kościeliskiej gdzie 
weszliśmy do Jaskini Mylnej. 
Było ciemno, mokro, ciasno i 
nieco strasznie ale wyposażeni 
w latarki i dobry humor wszy-
scy „jaskiniowcy” przeszli całą 
podziemną trasę. Dziękujemy 
Państwu Sołtysom Łazisk, Go-
dowa, Skrzyszowa i Gołkowic 
za dofi nansowanie obozu. Po-
dziękowania składamy również 
Prezesowi Sląskiego Zrzeszenia 
Ludowe Zespoły Sportowe.

Obóz był elementem przygo-
towań do startów w zawodach. 

Już 3 września w Tarnowskich 
Górach odbył się mocno obsa-
dzony turniej Silesian Open. 
Sebastian Gembalczyk z Beatą 
Sypniewską zdobyli 1. miejsce. 
Oliwia Cichy i Kevin Jeremiasz 
4. miejsce, Maciej Piskowski 
i Dominik Rajszys 5. miejsce. 
Trzeba by dodać, że to był pierw-
szy start tych młodych zawodni-
ków w kategorii seniorów gdzie 
rywalizowali z mistrzami Pol-
ski, Czech, Węgier. Do medalu 
brakło tylko 2 punktów (to tak 
jak 2 setne sekundy w biegu na 
100 metrów). Wyprzedzili mię-
dzy innymi Czechów którzy w 
dniach 13 – 14 września starują 
na Mistrzostwach Świata. Nasz 
klub reprezentować będzie Se-
bastian Gembalczyk. Aby się 
sprawdzić 23 września aż 9 za-
wodników będzie walczyć o me-
dale w Mistrzostwach Węgier.

Zaczynamy regularne tre-
ningi. Tradycyjnie zapraszamy 
osoby chętne do rozpoczęcia 
przygody z judo na zajęcia we 
wtorki i czwartki od godziny 
16.15 na Sali Judo w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Ła-
ziskach.

Prezes UKS Judo i Ju-Jitsu 
Łaziska Michał Kuczak

JUDO kontra uzależnienie
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Stowarzyszenie Przy Dziupli mia-
ło przyjemność zrealizować zadanie 
pn. Kolorowy ogród dla każdego – dla 
młodszego i starszego dofi nansowane-
go w ramach Projektu grantowego pt.: 
„Kontakty ponad barierami – edukacja 
tworząca więzi międzypo-
koleniowe oraz działania 
aktywizujące miesz-
kańców” – reali-
zowanego w LGD 
M o r a w s k i e 
Wrota. Pro-
jekt „Kolo-
rowy ogród 
dla małego i 
dużego” skie-
rowany był do 
mieszkańców 
Podbucza oraz 
okolicznych gmin.

Jego celem było 
zintegrowanie spo-
łeczności w czasie 
warsztatów i szko-
leń z zakresu aran-
żacji ogrodów oraz 
planowania i realiza-
cji zagospodarowania ogrodu w Pod-
buczu przy ul. Wiejskiej 17. Szkolenia i 
warsztaty odbywały się będą w Firmie 
Ogrodniczej I&L Adamczyk w Olzie oraz 
w Podbuczu przy ul. Wiejskiej 17. Pro-
jekt był ogólnodostępny skierowany do 
wszystkich mieszkańców terenu LGD 
w szczególności do mieszkańców Pod-
bucza, aby mogli mieć realny wpływ na 
tworzenie otoczenia, w którym żyją. Od-
powiadał na potrzebę podniesienia este-
tyki i aranżacji przestrzeni zewnętrznej 
wokół wiejskiej ogólnodostępnej świetli-
cy oraz współistniejącego tam mieszka-
nia treningowego.

Dzięki jego realizacji poszerzyliśmy 
wiedzę teoretyczno-praktyczną zwią-
zana z edukacją przyrodniczo-eko-
logiczną. Stworzyliśmy możliwości 
zastosowania kreatywnych, innowacyj-
nych i twórczych rozwiązań w nowo-
czesnym ogrodnictwie. Podnieśliśmy 
wartość tutejszej architektury krajobra-
zu poprzez zastosowanie nowoczesnej 
przyjaznej naturze nasadzeń, ciekawych 
form multisensorycznych pomysłów. 
Ukształtowaliśmy życiową przestrzeń 
dla lokalnej społeczności, uwzględniając 
czynniki, które tworzą charakter otacza-
jącego wiejskiego krajobrazu; są to takie 
uwarunkowana jak rzeźba terenu, istnie-
jąca roślinność, gleba, klimat a także kul-
tura regionu i miejscowe tradycje czy też 
potrzeby społeczne. W celu kształtowa-
nia estetycznego i funkcjonalnego krajo-
brazu ogrodu dla potrzeb mieszkańców i 
benefi cjentów projektu zastosowaliśmy 

rozwiązania, które będą pełnić funkcje 
terapeutyczne i relaksacyjne.

Grupami docelowymi byli seniorzy, 
których wiedza i doświadczenie wpływa-
ją na powodzenie projektu, osoby w wie-
ku produkcyjnym wnoszące świeżość na 

spojrzenie przestrzenne oraz 
osoby niepełnosprawne , 

które mogą współdzia-
łać w jego realizacji. 
Młodzież w wieku 
16 – 25 lat pomaga-
ła w promocji pro-
jektu w mediach 

społecznościo-
wych.

P o d c z a s 
r e a l i z a c j i 

projektu zre-
a l izowal iśmy 

wycieczkę do 
ogrodów Kapias dla 50 

uczestników do Goczałko-
wic Zdrój celem lepszego 

wzajemnego poznania 
się uczestników, zainspi-

rowania się pomysłami, 
poznania swoich preferencji 

oraz bioróżnorodności roślin. Przepro-
wadziliśmy trzy szkolenia, każde dla 
szkolenia 20 osób. Prowadzący szko-
lenia ogrodnik, zapoznał uczestników 
z metodyką zakładania i aranżowania 
ogrodów, odpowiednim doborem ro-
ślinności, gleby, łączenia roślinności, a 
w części praktycznej pokazał i nauczył 
zastosowania narzędzi oraz praktyczne 
wykonanie ogrodu: przygotowanie pod-
łoża, wykonanie nasadzeń. Następnie 
uczestnicy przyswoili wiedzę nt. prawi-
dłowej pielęgnacji roślin ich nawożenia 
i prowadzenia i  przystąpili do praktycz-
nego działania czyli rozplantowania zie-
mi, rozłożenia agrowłókniny i wreszcie 
nasadzeń wielu zakupionych sadzonek. 
Wśród nich znalazły się m.in. lawendy, 
żurawki, iglaki, hosty irgi oraz różnego 
rodzaju ozdobne trawy.

Szczególne podziękowania przy tej 
ciężkiej pracy należą się panu Janowi 
Marcol. Zamontowaliśmy również zbior-
niki na deszczówkę, by dbać o nasze 
rośliny oraz domki i poidełak dla owa-
dów, by dbać o naszych skrzydlatych 
przyjaciół. Efekty naszej pracy można 
zobaczyć w Podbuczu oraz w relacjach 
na FB.

Realizacja projektu przyczyniła się 
nie tylko do odmiany wizerunku ogro-
du i zagospodarowania przestrzeni, ale 
przede wszystkim do integracji lokalnej 
społeczności i wymiany doświadczeń 
miedzy pokoleniami. Był to na prawdę 
wspaniały czas.

Zarząd stowarzyszenia

Kolorowy ogród dla każdego
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