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GERTRUDA FOLWARCZNY

Mieszkanka Skrzyszowa obchodziła w grudniu 2017 roku szczegól-
ny jubileusz urodzin. Pani Gertruda Folwarczny świętowała swoje 90 
urodziny. Z życzeniami zdrowia i długowieczności, słodkim upomin-
kiem oraz bukietem kwiatów Szanowną Jubilatkę odwiedzili przedsta-
wiciele władz samorządowych gminy Godów.

Gertruda Folwarczny z domu Matera. Urodziła się w Krostoszowi-
cach 2 grudnia 1927 roku. Była najstarszym dzieckiem Agnieszki i Lu-
dwika Materów. Za mąż wyszła 13 października 1946 roku za Ignacego 
Folwarcznego, którym szczęśliwie przeżyła w małżeństwie 56 lat. Uro-
dziła dwóch synów Romana, Pawła i trzy córki Anielę, Genowefę, Ilonę.  

NESTORZY NASZEJ GMINY
Doczekała się 12 wnuków i 19 prawnuków. Od 1970 do 1975 roku pra-
cowała w Klubie Prasa Książka „Ruch” jako sprzedawca. Przez całe ży-
cie związana była z wsią i pracą w gospodarstwie. Na pierwszym miej-
scu zawsze stawia wiarę i rodzinę. Jej wielką pasją jest czytanie ksią-
żek, redagowanie modlitw i wierszy. Kocha śpiew, a życiowym mot-
tem są słowa: Gdzie słyszysz śpiew tam wchodź, tam dobre serca mają, 
źli ludzie, uwierz mi, Ci nigdy nie śpiewają...

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

ERNEST WODECKI
Mieszkaniec Godowa Pan Ernest Wodecki obchodził 28 grudnia 

2017 roku szczególny jubileusz 90 lat urodzin. Z życzeniami zdrowia 
i długowieczności, słodkim upominkiem oraz bukietem kwiatów Sza-
nownego Jubilata odwiedzili przedstawiciele władz samorządowych 
gminy Godów.

Pan Ernest jest związany z Godowem od urodzenia tj. od roku 1927. 
Tu dorastał i skończył szkołę, do której uczęszczał wraz ze swym ów-
czesnym sąsiadem – Panem Franciszkiem Pieczką. Po zakończeniu 
edukacji rozpoczął naukę fachu stolarskiego najpierw w Turzy Śląskiej, 
a następnie u majstra Kubeczka.

W 1944 roku został powołany do Wermachtu, po czym dostał się do 
radzieckiej niewoli, z której szczęśliwie udało mu się wrócić do domu.

Wkrótce potem podjął pracę w gospodarstwie rolnym w Czechach, 
a następnie rozpoczął 35-letni okres zatrudnienia w polskich kopal-
niach: Rymer oraz Jastrzębie.

Razem z żoną Małgorzatą wychował córkę i syna. Doczekał się tak-
że wnuczki, dwóch wnuków oraz dwójki prawnucząt. Pan Ernest wciąż 
mieszka we własnym domu, gdzie pozostaje pod opieką syna i jego 
rodziny.

Szanownemu Jubilatowi raz jeszcze składamy serdeczne gratula-
cje oraz najlepsze życzenia dalszych lat w zdrowiu i szczęściu rodzin-
nym, dużo wytrwałości, pogody ducha i siły do pokonywania wszel-
kich trudów oraz samych radosnych dni w gronie życzliwych, troskli-
wych najbliższych jego sercu osób. Jest nam bardzo miło, że możemy 
wspólnie cieszyć się z osiągnięcia przez mieszkańca naszej gminy tak 
wspaniałego wieku.

Opracowała Agnieszka Siwarska
USC Godów

źródło: informacje rodziny
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Wyróżnienie dla UrzędU Gminy GodóW 
za Wdrożone rozWiązania z zakresU 

zarządzania zasobami lUdzkimi
23 listopada 2017 r. w zabrzańskim hotelu Diament odbyła się VII 

Międzynarodowa Konferencja pn. „Kierunki Rozwoju Zarządzania Za-
sobami Ludzkimi”, której organizatorem było miasto Zabrze w part-
nerstwie z Politechniką Śląską w Gliwicach. Podczas uroczystej kola-
cji zostały wręczone wyróżnienia w ramach badania pracodawców sa-
morządowych dot. standardów/procesów zarządzania zasobami ludz-
kimi. Urząd Gminy w Godowie znalazł się w gronie wyróżnionych Jed-
nostek Samorządu Terytorialnego. Nagrodę odebrała Brygida Dobisz 
– Sekretarz Gminy Godów. 

Gabriela Pietroszek
Urząd Gminy w Godowie

Przekazanie ksiąg stanu 
cywilnego do archiwum 

Państwowego
Urząd Stanu Cywilnego w Godowie informuje, że księgi stanu 

cywilnego – urodzenia z lat 1874 – 1913 oraz księgi stanu cywil-
nego – małżeństwa i zgony z lat 1874 – 1936 zostały przekazane 
w dniu 4 grudnia 2017 r. do Archiwum Państwowego w Katowi-
cach Oddział w Cieszynie. 

betlejemskie ŚWiatło 
PokojU W Urzędzie Gminy 

W GodoWie

Betlejemskie Światło Pokoju harcerze „ZEW” ze Skrzyszowa prze-
kazali władzom Godowa podczas grudniowej sesji Rady Gminy Go-
dów.  Z rąk harcerzy znicz ze Światłem Pokoju przyjęli: Przewodniczą-
cy Rady Gminy Antoni Tomas oraz Wójt Gminy Mariusz Adamczyk. 
Światło jest symbolem pojednania, braterstwa, poświęcenia, wiary 
i nadziei. Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Świa-
tło Pokoju od 1991 r. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowac-
kich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na 
Słowacji  raz w Polsce. Polska jest jednym  z ogniw betlejemskiej szta-
fety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Ro-
sji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na pół-
noc – do Danii.

Gabriela Pietroszek 
Urząd Gminy w Godowie 

drezdeński jarmark 
strUcloWy

Już 1 grudnia 40 uczniów naszej szkoły mogło poczuć świąteczną 
atmosferę. Choinki, kolorowe lampki, przepyszne jedzenie, klimatycz-
na muzyka i przyjaźni ludzie – z tym właśnie kojarzy się jarmark bo-
żonarodzeniowy w Dreźnie. Jednodniowa wycieczka do Drezna roz-
poczęła się od zwiedzania Zespołu Pałacowego Zwinger, Galerii Sta-
rych Mistrzów,   następnie spacerowaliśmy po wspaniale udekorowa-
nych uliczkach miasta i odwiedziliśmy najciekawszy jarmark bożona-
rodzeniowy w stolicy Saksonii – Striezelmarkt. Na koniec tej „ekspre-
sowej” wycieczki pojechaliśmy do Budziszyna – na najstarszy jarmark, 
którego początki sięgają 1384 roku. Od 2009 roku nosi on nazwę Jar-
marku Wacława i połączony jest z bogatym programem kulturalnym 
odbywającym się w romantycznych kulisach budziszyńskiej Starówki. 

Izabela Płatek

Brygida Dobisz odbiera wyróżnienie dla Urzędu Gminy Godów, 
za wdrożone rozwiązania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
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Mieszkanka Skrzyszowa obchodziła w grudniu 2017 roku szczegól-
ny jubileusz urodzin. Pani Gertruda Folwarczny świętowała swoje 90 
urodziny. Z życzeniami zdrowia i długowieczności, słodkim upomin-
kiem oraz bukietem kwiatów Szanowną Jubilatkę odwiedzili przedsta-
wiciele władz samorządowych gminy Godów.

Gertruda Folwarczny z domu Matera. Urodziła się w Krostoszowi-
cach 2 grudnia 1927 roku. Była najstarszym dzieckiem Agnieszki i Lu-
dwika Materów. Za mąż wyszła 13 października 1946 roku za Ignacego 
Folwarcznego, którym szczęśliwie przeżyła w małżeństwie 56 lat. Uro-
dziła dwóch synów Romana, Pawła i trzy córki Anielę, Genowefę, Ilonę.  

NESTORZY NASZEJ GMINY
Doczekała się 12 wnuków i 19 prawnuków. Od 1970 do 1975 roku pra-
cowała w Klubie Prasa Książka „Ruch” jako sprzedawca. Przez całe ży-
cie związana była z wsią i pracą w gospodarstwie. Na pierwszym miej-
scu zawsze stawia wiarę i rodzinę. Jej wielką pasją jest czytanie ksią-
żek, redagowanie modlitw i wierszy. Kocha śpiew, a życiowym mot-
tem są słowa: Gdzie słyszysz śpiew tam wchodź, tam dobre serca mają, 
źli ludzie, uwierz mi, Ci nigdy nie śpiewają...

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

ERNEST WODECKI
Mieszkaniec Godowa Pan Ernest Wodecki obchodził 28 grudnia 

2017 roku szczególny jubileusz 90 lat urodzin. Z życzeniami zdrowia 
i długowieczności, słodkim upominkiem oraz bukietem kwiatów Sza-
nownego Jubilata odwiedzili przedstawiciele władz samorządowych 
gminy Godów.

Pan Ernest jest związany z Godowem od urodzenia tj. od roku 1927. 
Tu dorastał i skończył szkołę, do której uczęszczał wraz ze swym ów-
czesnym sąsiadem – Panem Franciszkiem Pieczką. Po zakończeniu 
edukacji rozpoczął naukę fachu stolarskiego najpierw w Turzy Śląskiej, 
a następnie u majstra Kubeczka.

W 1944 roku został powołany do Wermachtu, po czym dostał się do 
radzieckiej niewoli, z której szczęśliwie udało mu się wrócić do domu.

Wkrótce potem podjął pracę w gospodarstwie rolnym w Czechach, 
a następnie rozpoczął 35-letni okres zatrudnienia w polskich kopal-
niach: Rymer oraz Jastrzębie.

Razem z żoną Małgorzatą wychował córkę i syna. Doczekał się tak-
że wnuczki, dwóch wnuków oraz dwójki prawnucząt. Pan Ernest wciąż 
mieszka we własnym domu, gdzie pozostaje pod opieką syna i jego 
rodziny.

Szanownemu Jubilatowi raz jeszcze składamy serdeczne gratula-
cje oraz najlepsze życzenia dalszych lat w zdrowiu i szczęściu rodzin-
nym, dużo wytrwałości, pogody ducha i siły do pokonywania wszel-
kich trudów oraz samych radosnych dni w gronie życzliwych, troskli-
wych najbliższych jego sercu osób. Jest nam bardzo miło, że możemy 
wspólnie cieszyć się z osiągnięcia przez mieszkańca naszej gminy tak 
wspaniałego wieku.

Opracowała Agnieszka Siwarska
USC Godów

źródło: informacje rodziny
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ii PrzeGląd PieŚni 
i Piosenki Patriotycznej
pod patronatem senatora adama Gawędy 

oraz honorowym patronatem 
ks. prof. JerzeGo szymika w pszowie

Przesłuchania odbyły się 14 i 15 listopada w Pszowskim Domu Kul-
tury, w których wzięło udział ponad 300 uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjalnych z powiatu wodzisławskiego, Jastrzębia, Rybnika, a na-
wet z województwa opolskiego. 

Wykonawcy zostali podzieleni na cztery kategorie (klasy I-III, IV-VI, 
VII i gimnazjalne oraz osoby niepełnosprawne), występowały zarów-
no zespoły jak i soliści. 

Wśród wykonawców nie zabrakło również uczniów naszej szkoły. 
Na scenie zaprezentowali się: Oliwia Zozworek z klasy VII a z utworem 
„Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos” oraz Paweł Wawrzyczny 
z klasy III b gimnazjum, który wykonał piosenkę „Wolność”. 27 listopa-
da Oliwia i Paweł zostali zaproszeni na Galę Laureatów, podczas któ-
rej poznaliśmy werdykt jury. W kategorii klas VII i gimnazjaliści – SOLI-
ŚCI – Paweł zajął I miejsce, a Oliwia miejsce II. 

Naszym artystom bardzo serdecznie gratulujemy zajęcia tak wyso-
kich miejsc i kunsztu wokalnego oraz życzymy dalszych sukcesów na 
niwie artystycznej.

Występ Pawła podczas Gali Laureatów można zobaczyć tutaj: 
https://www.youtube.com/watch?v=pYro4W0Pn_s&list=PLAvr-
ddq0OQIDAddF8wr-eTBonBwO_Uaw&index=11

Krystyna Kelner

kUliG ktr W WiŚle

drUżynoWy tUrniej 
tenisa stołoWeGo dzieci 

i młodzieży Gminy GodóW
14 grudnia prawie 70 uczniów udział wzięło w Drużynowym Tur-

nieju Tenisa Stołowego Dzieci i Młodzieży, którego organizatorem 
byli: Gminna Rada Sportu w Godowie oraz ZS w Gołkowicach. Zarów-
no w kategorii chłopców, jak i dziewcząt szkoły naszej gminy wysta-
wiły swoich reprezentantów. Turniej był przeprowadzony systemem 
„każdy z każdym”.

Ostatecznie po zaciętym boju i wysokim poziomie gry wyłoniono 
zwycięskie drużyny, którymi zostali:

w KateGorII dzIewczyn U- 2005 I młodsze
I SP Godów
II SP Krostoszowice
III SP Gołkowice

w KateGorII dzIewczyn U- 2002-2004
I Drużyna z Gołkowic
II Drużyna z Godowa
III Drużyna z Skrzyszowa

w KateGorII chłoPców U -2005 I młodsI
I SP Gołkowice
II SP Skrbeńsko
III SP Skrzyszów 

w KateGorII chłoPców U – 2002 – 2004
I Drużyna z Skrzyszowa
II Drużyna z Gołkowic
III Drużyna z Godowa

Gratulacje dla wszystkich sportowców!
a. szwarc

tUrniej mini Piłki siatkoWej
Siatkówka to świetna zabawa. Przekonali się o tym uczniowie szkół 

podstawowych i gimnazjów gminy Godów, którzy 8 i 11 grudnia wzię-
li udział w Turnieju Mini Piłki Siatkowej, który odbył się w ZSP w Go-
dowie. Najlepsi poczuli smak zwycięstwa, otrzymali puchary, dyplo-
my i nagrody rzeczowe. 

W kategorii chłopców szkół podstawowych I miejsce zdobyła dru-
żyna z SP w Godowie, tuż za nimi uplasowała się SP w Skrzyszowie, III 
miejsce przypadło SP z Gołkowic. W rywalizacji gimnazjów zwyciężyli 
chłopcy z Gołkowic. W kategorii dziewcząt szkół podstawowych zwy-
cięstwo przypadło drużynie z Krostoszowic, II miejsce zdobyły dziew-
czyny z Gołkowic, zaś III miejsce zdobyła drużyna z SP w Skrzyszowie. 
W kategorii gimnazjum zwyciężyły dziewczyny z Gołkowic.

a. szwarc

Laureaci konkursu – Oliwia Zozworek i Paweł Wawrzyczny

Kulig Koła Turystyki Rowerowej Gminy Godów w Wiśle Czarne, 13.01.2018 r.
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sUkcesy „ŚcisłoWcóW” 
szkoły PodstaWoWej 

W GołkoWicacH 
W oGólnoPolskicH 

konkUrsacH
Niemało powodów do dumy przysporzyli nauczycielom przed-

miotów matematyczno- przyrodniczych uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Gołkowicach. Świetnie spisali się w dwu konkursach ogólnopol-
skich: „Multitest” i „Olimpus”. Do zmagań z matematyki, fizyki, chemii, 
biologii, geografii i przyrody przystąpiło w każdym z konkursów 36 
uczniów. 

w konkursie „olimpus” tytuły laureata uzyskali: z z matematy-
ki – Michał Krzyżok (III a G), Paweł Przybyła (III b G), Marzena Sternadel 
(II a G), Laura Zając (III a G), Adam Zozworek (IV c SP), z chemii – Michał 
Krzyżok, z fizyki – Paweł Przybyła, Łukasz Drzeniek ( II c G), z geogra-
fii – Paweł Przybyła. 

w konkursie „multitest” laureatami zostali: Łukasz Zniszczoł (III 
a G) z biologii, Paweł Przybyła z fizyki, matematyki i geografii, Michał 
Krzyżok z chemii, Kacper Spień (VII b) i Patrycja Gruszka (VII a) z mate-
matyki. Wyróżnienia otrzymali: Michał Krzyżok, Laura Zając z matema-
tyki oraz Marzena Sternadel z matematyki i fizyki.

Jak widać wśród laureatów są uczniowie, którzy osiągnęli szcze-
gólny sukces – zostali laureatami z kilku przedmiotów. Należą się im 
szczególne GRATULACJE.

Opiekunami uczniów biorących udział w konkursie byli: Joanna 
Grzonka, Henryka Mitko, Katarzyna Powieśnik, Jolanta Siemieniuk, 
Krzysztof Szewczyk i Renata Ucher.

henryka mitko

konkUrs biblijny
Od ponad dwudziestu lat Wydział Katechetyczny w Katowicach or-

ganizuje konkursy biblijne dla uczniów starszych klas szkoły podsta-
wowej. W tym roku taki konkurs odbył się 23 listopada, a gospodarzem 
XXIII Konkursu Wiedzy Biblijnej była SP w Gołkowicach. Wzięło w nim 
udział 32 uczestników z dekanatów wodzisławskiego i gorzyckiego, 
którzy zmagali się z treścią Ewangelii wg św. Marka. Wszyscy wyka-
zali się sporą wiedzą, wyróżniono dziesięcioro najlepszych uczestni-
ków. Najwyższe miejsca zajęli: Wiktoria Żyrek z ZSP nr 5 w Wodzisła-
wiu, Paweł Kotula z SP nr 1 w Marklowicach i Mikołaj Mandrela z SP nr 
3 w Wodzisławiu Śl. Ta trójka zakwalifikowała się do etapu diecezjalne-
go w Katowicach. Sponsorami nagród były parafie wymienionych de-
kanatów. Uczestnikom i ich opiekunom gratulujemy, sponsorom i or-
ganizatorom bardzo dziękujemy.

mariola musioł

szok tWórczoŚci 
kolędoWej W bibliotece

Piąta edycja konkursu Szok twórczości kolędowej była skierowana 
do rodzin i polegała na wykonaniu szopek bożonarodzeniowych.

wyniki:
I miejsce – Rodzina Goralów z Łazisk 
II miejsce – Dominik, Antonina, Aleksandra Szwarc 
II miejsce – rodzina Wodeckich 
III miejsce – rodzina Barcioków z Krostoszowic

Katarzyna musioł
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jESTEśmY nr 148

Szczęście człowieka na ziemi zaczyna się dlań wtedy, 
gdy zapominając o sobie, zacznie żyć dla bliźnich.

Mikołaj Gogol

Pani Magdalena (19 l.) mieszka wraz z mamą, panią Małgorzatą (43 
l.) Pani Magdalena jest w 7. miesiącu ciąży. Ojciec dziecka nie pomaga 
finansowo, nie pracuje. Chce w przyszłości pomagać w wychowaniu 
dziecka i wspomagać je finansowo. Pani Małgorzata pracuje, ze swo-
jej pensji utrzymuje siebie i córkę (1740 zł). Z powodu niskich zarob-
ków oraz niepłacenia alimentów na dzieci przez męża pani Małgorza-
ta zmuszona została do tego, by zaciągnąć kredyt, przez co popadła 
w spiralę zadłużenia. Po dokonaniu niezbędnych opłat pozostaje kwo-
ta 335 złotych na osobę miesięcznie. Pani Małgorzata posiada umie-
jętności manualne, potrafi wykonywać dekoracje świąteczne, ozdob-
ne bombki, origami. Gdyby posiadała więcej czasu, na pewno wyko-
rzystałaby swe umiejętności do celów zarobkowych.

Pani Magdalena jest dumna z siebie, ze swoich osiągnięć w szko-
le. Ciąża nie stanowi tu przeszkody, przyszła mama dobrze radzi sobie 
z wykonywaniem obowiązków szkolnych. Panią Małgorzatę rozpiera 
duma, że córka potrafi pogodzić wszystkie obowiązki. Kobiety wza-
jemnie się wspierają. Pani Magdalena marzy, aby poród odbył się bez 
komplikacji, dziecko urodziło się zdrowe, aby mogła się nim opieko-
wać bez kłopotów.

To opis rodziny, której pomagali uczniowie i nauczyciele Szkoły 
Podstawowej w Gołkowicach. Dzięki naszej pomocy udało się spełnić 
wszystkie życzenia rodziny. W szesnastu niemałych rozmiarów pacz-
kach znalazły się: łóżeczko dla dziecka wraz z pościelą i materacem, 
uszyta przez Pluszowe Sówkowo (dostaliśmy 30% rabatu i kilka fanta-
stycznych prezentów dla noworodka) piękna wyprawka dla malucha 
zawierająca kołderki, poduszki, pościel – do wózka i łóżeczka, śpiwór, 
torbę na zabawki, kostki sensoryczne, kocyki, maskotki, mufkę, ochra-
niacz i organizer na łóżeczko. 

Z otrzymanych pieniędzy udało się kupić także odzież ciążową, ko-
smetyki dla pań oraz maleństwa, patelnie i specjalny garnek do go-
towania mleka. Nauczyciele i uczniowie przynieśli wiele produktów 
żywnościowych, środków czystości, pampersów oraz innych środków 
potrzebnych do pielęgnacji niemowlęcia. Wśród darów był także kom-
plet garnków oraz koc. Niektórzy pomyśleli także o zabawkach, ubran-
kach i słodyczach. 

Paczki zostały odwiezione do Wodzisławskiego Centrum Kultury 
w niedzielne popołudnie. Stamtąd wolontariusz opiekujący się „na-

szą“ rodziną zawiózł paczki paniom Magdalenie i Małgorzacie. Ciąg 
dalszy znamy z relacji pana Marcina – wolontariusza Szlachetnej Pacz-
ki:

„Rodzina przez prawie cały dzień, aż do godzin popołudniowych, 
z niecierpliwością oczekiwała na nasz przyjazd. Zarówno pani Małgo-
rzata, jak i pani Magdalena były bardzo mile zaskoczone dużą ilością 
paczek. 

– W zeszłym roku też było dużo paczek (…), a tu taka fajna niespo-
dzianka, jeszcze więcej paczek i tak dużo prezentów. Jesteśmy bardzo 
szczęśliwe – powiedziała pani Magdalena. Otwierając po kolei paczki, 
rodzina była w szoku, ile rzeczy się tam znajduje. Śmiali się, że będzie 
kłopot, jak to wszystko pomieścić. 

– Ale super, to jest niemożliwe! – powtarzała cały czas pani Mag-
dalena.

Rodzina cieszyła się zarówno z łóżeczka i wyprawki dla dziecka, 
przepięknego śpiworka, żywności, jak i z chemii. Pani Magda również 
bardzo ucieszyła się na widok kurtki zimowej i leginsów, które były 
w jednej z paczek. Natomiast pani Małgorzata przez całą wizytę po-
wtarzała, że obiecała sobie, że nie będzie dziś płakać ze szczęścia. Jed-
nak otwierając kolejno wszystkie paczki, matka i córka były coraz bar-
dziej wzruszone, zwłaszcza jak otworzyły paczkę z nowym kompletem 
garnków, których się nie spodziewały. 

Bardzo były zachwycone upominkami od Darczyńcy. Rodzina sta-
rała się ukryć wzruszenie, jednak otwierając kopertę z życzeniami od 
Darczyńcy, obie panie się popłakały. Był to bardzo wzruszający mo-
ment. Rodzina popatrzyła na wszystkie paczki i stwierdziła, że nigdy 
nie byłoby ich stać na zakup tylu rzeczy. Były bardzo szczęśliwe. Pa-
nie cieszyły się, że teraz mogą spokojnie oczekiwać narodzin nowego 
członka rodziny, który pojawi się niebawem, bo już w styczniu.

Jeszcze raz z całego serca dziękujemy wszystkim ludziom dobrej 
woli za wsparcie akcji!

Jesteście wielcy! 
agata marcinkowska-nowak

sPołecznoŚć szkoły PodstaWoWej W GołkoWicacH 
Przyłączyła się Po raz kolejny do akcji „szlacHetna Paczka”

Historia PolskieGo PożarnictWa na kresacH
Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie zaprasza do obejrzenia wy-

stawy pt. „Historia polskiego pożarnictwa na Kresach” z kolekcji Michała 
Malisza oraz Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Mate-
riał zdjęciowy na wystawie pochodzi od Michała Malisza – pasjonata hi-
storii pożarnictwa, kolekcjonera wszelkich pamiątek strażackich, straża-
ka ochotnika, pracownika Pogotowia Ratunkowego w Gliwicach. Wysta-
wę uzupełniają zbiory własne Centralnego Muzeum Pożarnictwa.

Na ekspozycji obejrzymy:
•	ok. 220 zdjęć obrazujących historię kresowych straży pożarnych 

w latach 1900-1951. Ciekawostka: ostatnie zdjęcie przedstawia stra-
żaka z Krystynopola – miejscowości, którą przyłączono dopiero 
w 1951 r. do ZSRR;

•	 ilustrowaną historię Miejskiej Straży Ogniowej ze Lwowa, straży po-
żarnych ze Stryja, Stanisławowa, Borysławia i wielu innych miejsco-
wości, w tym zdjęcia najstarszej polskiej Zawodowej Straży Pożar-
nej w Wilnie założonej w 1802 r.;

•	 ilustracje czołowych producentów sprzętu pożarniczego, firm: Unia 
Strażacka ze Lwowa, Galicyjskie Akcyjne Towarzystwo Handlowe ze 
Lwowa (producent sikawek), Zakład budowy wodociągów i pomp 
Antoniego Kunza, Lwowskie Biuro Handlowe, Lwowskie przedsię-

biorstwo wiercenia studni i wytwórni pomp Franciszka Dominika;
•	 informacje o prasie pożarniczej na Kresach, tytuły gazet: „Walka 

z Pożarem”, „Przewodnik Pożarniczy”, „Start”;
•	wydawnictwa książkowe na temat pożarnictwa z Kresów, w tym re-

gulaminy ćwiczeń, statuty OSP, katalogi sprzętu, poradniki, instruk-
cje obsługi motopomp i inne;

•	 zdjęcia sprzętu producentów kresowych znajdujące się w zbiorach 
z innych muzeów pożarnictwa w Polsce, w tym z Muzeum Pożarnic-
twa w Przeworsku koło Jarosławia.

Katarzyna musioł

PRACA W CZECHACH!
. 

• Pracownik produkcji
• Ostrava i okolice
• Darmowy dojazd

Gi Group jest międzynarodową agencją pracy, której głównym zadaniem jest rekrutacja i 
doradztwo. Jesteśmy liderem na rynku włoskim oraz jedną z czołowych agencji w krajach, w 
których działamy.

Kontakt: GI GROUP
Ostrava ul. Na Rovince 879

• Email: ostrava@gigroup.com
• w razie zainteresowania zadzwoń lub wyślij 

sms o treści "PRACA” pod numer:
• +420 778 430 157
• 01.02.2018 (czwartek) o godz. 10:00 

odbędzie się spotkanie informacyjne w 
OŚRODKU KULTURY w SKRZYSZOWIE.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

Co oferujemy?
• pracę od zaraz
• atrakcyjne wynagrodzenie od 

2500 zł do 3500 zł netto + bonusy 
i doplaty

• pomoc polskiego koordynatora w 
miejscu pracy

• możliwość zaliczki
• ubrania robocze

.

GMINA WCZORAJ I DZIŚ

Budynek pawilonu handlowego, Krostoszowice 2018 r.Budowa pawilonu handlowego, Krostoszowice 1977 r.
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Fo
t. 

G
CK

Si
T 

w
 G

od
ow

ie



PRACA W CZECHACH!
. 

• Pracownik produkcji
• Ostrava i okolice
• Darmowy dojazd

Gi Group jest międzynarodową agencją pracy, której głównym zadaniem jest rekrutacja i 
doradztwo. Jesteśmy liderem na rynku włoskim oraz jedną z czołowych agencji w krajach, w 
których działamy.

Kontakt: GI GROUP
Ostrava ul. Na Rovince 879

• Email: ostrava@gigroup.com
• w razie zainteresowania zadzwoń lub wyślij 

sms o treści "PRACA” pod numer:
• +420 778 430 157
• 01.02.2018 (czwartek) o godz. 10:00 

odbędzie się spotkanie informacyjne w 
OŚRODKU KULTURY w SKRZYSZOWIE.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

Co oferujemy?
• pracę od zaraz
• atrakcyjne wynagrodzenie od 

2500 zł do 3500 zł netto + bonusy 
i doplaty

• pomoc polskiego koordynatora w 
miejscu pracy

• możliwość zaliczki
• ubrania robocze

.

GMINA WCZORAJ I DZIŚ

Budynek pawilonu handlowego, Krostoszowice 2018 r.Budowa pawilonu handlowego, Krostoszowice 1977 r.

Fo
t. 

ar
ch

iw
um

 G
CK

Si
T 

w
 G

od
ow

ie
Fot. archiw

um
 G

CKSiT w
 G

odow
ie

Turniej Tenisa Stołowego Dzieci i Młodzieży, Gołkowice 14.12.2017 r.

Fo
t. 

G
CK

Si
T 

w
 G

od
ow

ie



Fo
t. 

G
CK

Si
T 

w
 G

od
ow

ie

Laureaci konkursu „SZOK TWÓRCZOŚCI KOLĘDOWEJ” w GBP w Godowie

Koncert Noworoczny w Ośrodku Kultury w Skrzyszowie, 7.01.2018 r.

Święto Trzech Króli w parafii św. Józefa Robotnika w Godowie
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Projekty  „KALEJDOSKOP KULTURY” i „TWÓRCZE ŻYWIOŁY NAD OLZĄ” realizowane  są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński

Przygotowania do ubiegłorocznych świąt 
Bożego Narodzenia w gminie Godów rozpo-
czął tradycyjny już polsko-czeski KIERMASZ 
ŚWIĄTECZNY.  Swoje prace, pokazało prawie 
30 wystawców z Polski i Czech. Królowały 
świąteczne choinki, skrzaty i bombki, wyko-
nane z najrozmaitszych materiałów. Nie za-
brakło także wianuszków, aniołków i wszel-
kiego rodzaju rękodzielniczych pomysłów na 
prezenty. 

Przy przeglądaniu i podziwianiu wyrobów 
przygrywała Gminna Orkiestra Dęta z Goł-
kowic pod dyrekcją Ryszarda Wachtarczyka 
(tradycyjnie już w mikołajkowych czapecz-
kach) oraz SPOKOBABKI pod dyrekcją Danu-
ty Szczypki. Świąteczne rytmy można było 
wyklaskać, wytupać i wyskakać! 

Na grudniowe chłody, Gołkowickie Koło 
Gospodyń Wiejskich serwowało rozgrzewa-
jący grzaniec, oraz przepyszne domowe wy-
pieki. A kto miał ochotę, mógł także skosz-
tować grochówki, oraz wypieków przygo-
towanych w ramach konkursu na najlep-
szy wypiek w wykonaniu KGW z gminy Go-
dów. W tym roku jury wskazało najsmacz-
niejszy wypiek. Pierwszą nagrodę zdobyło 
KGW z Gołkowic. Wszystkim uczestnikom 
gratulujemy i dziękujemy!  Ogromne zainte-
resowanie wzbudził także wieczorowy wy-
stęp Teatru Ognia „Enigma”.  Artyści czaro-
wali i ogień i publiczność. 

Już teraz zapraszamy na kolejny bożona-
rodzeniowy Jarmark. Już w tym roku ;)

Polsko-czeski kiermasz świąteczny został 
zrealizowany w ramach projektu „Synergia - 
integracja społeczności i instytucji pograni-
cza Godowa i Petrovic u Karvine”, który jest 
współfinansowany ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego -  Programu Interreg 
V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020

Judyta Marcol

POLSKO-CZESKI 
KIERMASZ ŚWIĄTECZNY

POLSKO-ČESKÉ VÁNOČNÍ TRHY 

PO SĄSIEDZKU, 
ČILI SPOLUPRÁCE 
NA ČESKO-POLSKÉM POHRANIČÍ

CZYLI WSPÓŁPRACA NA 
POGRANICZU POLSKO-CZESKIM

PO SOUSEDSTVÍ
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Přípravy na loňské Vánoce v obci Godów 
začaly tradičními polsko-českými VÁNO-
ČNÍMI TRHY. Své výrobky předvedlo cca 30 
vystavovatelů z Polska a České republiky. 
Dominovaly zde vánoční stromečky, skřítci 
a vánoční ozdoby, vyrobené z nejrůznějších 
materiálů. Nechyběly ani věnce, andělíčci 
a veškerého druhu ručně dělané nápady na 
vánoční dárky. 

Během prohlížení a obdivování výrobků 
hrál Obecní dechový orchestr z Gołkowic pod 
vedením Ryszarda Wachtarczyka (už tradi-
čně v mikulášských čepicích) a SPOKOBAB-
KI pod vedením Danuty Szczypki. Na vánoční 
rytmy bylo možné tleskat, skákat a dupat! 
Na chladné prosincové počasí připravil Spo-
lek vesnických hospodyněk obce Gołkowi-
ce svařené víno a lahodné domácí pochutiny. 
A kdo měl chuť, mohl také ochutnat hracho-
vku a pečené dobroty připravené v rámci so-
utěže na nejlepší dobrotu, v provedení Spo-
lku vesnických hospodyněk z obce Godów. 
V letošním roce porota zvolila nejchutnější 
pečenou dobrotu. První cenu získal Spo-
lek vesnických hospodyněk z obce Gołkowi-
ce. Všem účastníkům soutěže gratulujeme 
a děkujeme! Obrovský zájem také vyvolalo 
večerní vystoupení Divadla ohně „Enigma”.  
Umělci kouzlili s ohněm a okouzlili publikum. 

Již nyní Vás srdečně zveme na další váno-
ční trhy. Už v tomto roce ;)

Polsko-české vánoční trhy byly realizo-
vány v rámci projektu „Synergie – integra-
ce společnosti a institucí pohraničí Godowa 
a Petrovic u Karviné“, který je spolufinan-
cován z prostředků Evropské unie v rám-
ci Evropského fondu pro regionální rozvoj 
– Programu Interreg V-A Česká republika - 
Polsko 2014-2020

Judyta Marcol
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W drugim tygodniu grudnia w gołkowic-
kim ośrodku kultury zebrały się prawdzi-
we tłumy, by wspólnie kolędować i dzie-
lić się opłatkiem. Spotkanie „Koncert mu-
zyczny – polsko-czeskie przeboje” odbył 
się w ramach projektu Synergia. Kolędowa-
nie rozpoczął występ Gminnej Orkiestry Dę-
tej z Gołkowic pod dyrekcją Ryszarda Wach-
tarczyka. W występach solowych zaśpiewa-
li: Danuta Szczypka,  Emilia Szczypka, Ur-

Ve druhém prosincovém týdnu se v goł-
kowickém kulturním středisku sešly sku-
tečné davy, aby si společně zazpívaly kole-
dy a rozdělili se s oplatkem. Setkání „Hudeb-
ní koncert – polsko-české hity“ se uskutečnil 
v rámci projektu Synergie. Koledování za-
čalo vystoupením Obecního dechového or-
chestru z Gołkowic pod vedením Ryszarda 
Wachtarczyka. V sólových vystoupeních za-
zpívali: Danuta Szczypka, Emilia Szczypka, 
Urszula Wachtarczyk a Bogdan Kłosek. Da-
lší polsko-české hity spojené s vánočním ob-
dobím zazpívali SPOKOBABKI a sbory, včet-
ně evangelického sboru, a také hudební so-
ubory z obce Godów. Po společném koledo-
vání měli všichni možnost si navzájem po-
přát a popřát také zastupitelům obce Godów 
a obce Petrovice u Kraviné. 

Judyta Marcol

W GOŁKOWICACH PODZIELILI SIĘ OPŁATKIEM 
V GOŁKOWICÍCH SE ROZDĚLILI S OPLATKEM

szula Wachtarczyk i Bogdan Kłosek. Kolejne 
polsko-czeskie przeboje związane z okre-
sem bożonarodzeniowym, zaprezentowa-
ły SPOKOBABKI i chóry, w tym chór ewan-
gelicki, oraz zespoły śpiewacze z gminy Go-
dów. Po wspólnym kolędowaniu, wszyscy 
mieli możliwość złożyć życzenia sobie, oraz  
przedstawicielom gminy Godów, i gminy Pe-
trovice u Karvine. 

Judyta Marcol


