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TURNIEJ SZACHOWY 
O PUCHAR WÓJTA GMINY GODÓW

W NUMERZE:
INAUGURACJA AKCJI „BIEG PO ZDROWIE 
Z GMINĄ GODÓW”
150-LECIE ZGROMADZENIA ZAKONNEGO 
SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK NMP W SKRZYSZOWIE
ŻELAZNY SZLAK ROWEROWY
TURNIEJE GMINNEJ RADY SPORTU 
W GODOWIE
WTAJEMNICZENI W WITRAŻ



PRAKSEDA STUDENT

Mieszkanka Godowa Pani Prakseda Student obchodziła 25 kwiet-
nia wyjątkowy jubileusz 90 lat urodzin. 

Z życzeniami zdrowia i długowieczności, słodkim upominkiem 
oraz bukietem kwiatów Szanowną Jubilatkę odwiedzili przedstawicie-
le władz samorządowych gminy Godów. Przybycie gości było dla Ju-
bilatki miłym akcentem, a spotkanie doskonałą okazją do wysłuchania 
wspomnień i opowieści.

Pani Prakseda jest osobą pogodną i życzliwą. Chętnie dzieli się 
wspomnieniami ze swojego życia. 24 stycznia tego roku wraz z mężem 
Edwardem obchodzili 70 rocznicę ślubu. Jubilatce sił na każdy kolej-
ny dzień życia dodaje dobry humor i obecności licznej gromadki wnu-
ków i prawnuków.

Szanownej Jubilatce raz jeszcze składamy serdeczne gratulacje 
oraz najlepsze życzenia dalszych lat w zdrowiu i szczęściu, dużo wy-
trwałości i pogody ducha oraz samych radosnych dni w gronie życz-
liwych, troskliwych najbliższych jej sercu osób. Jest nam bardzo miło, 
że możemy wspólnie cieszyć się z osiągnięcia przez mieszkankę naszej 
gminy tak wspaniałego wieku.

Agnieszka Siwarska
USC Godów

NESTORZY NASZEJ GMINY

Zwyciężczynie aukcji na rzecz Bereniki Borkowskiej, 
Gołkowice 20.04.2018 r.
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Inauguracja ackji „Bieg Po Zdrowie z Gminą Godów”, 26.04.2018 r.
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ STRAŻAKA
Serdecznie dziękujemy za Waszą chęć niesienia pomocy będącym w potrzebie, za Wasze zaangażowanie i ofiarność 
podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, za skuteczność Waszych działań ratowniczych oraz krzewienie postaw patriotycznych
wśród społeczności naszej gminy. W sposób szczególny pragniemy życzyć satysfakcji z pełnionych funkcji społecznych, 
sukcesów w życiu zawodowym i osobistym oraz tyle samo powrotów, ile wyjazdów do akcji.

4 
maja

DZIEŃ BIBLIOTEKARZA I BIBLIOTEK
8  

maja
Wszystkim Bibliotekarzom pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia. Niech praca wśród książek daje Wam moc 
zadowolenia i satysfakcji. Życzymy, aby pasja czytelnicza i zadowolenie z upowszechniania kultury słowa były zawsze 
ważnym elementem Waszej pracy.

DZIEŃ MATKI
26  

maja
Niech każdy Wasz dzień będzie przepełniony radością i słońcem. Bądźcie  kochane, najpiękniejsze, jedyne, szczęśliwe 
i dumne ze swoich dzieci, wdzięcznych za miłość, opiekę, trud wychowania, serce i  za dobre rady.

DZIEŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ DZIEŃ DZIAŁACZA KULTURY
Składamy najserdeczniejsze podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym społecznie za trud i pracę na rzecz rozwoju
kultury lokalnej. Życzymy wytrwałości i siły, wiele satysfakcji płynącej z wykonywanej pracy oraz urzeczywistnienia  
wszystkich założonych planów. 

 maja
27 i 29

1
czerwca

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA
Aby dzieciństwo, z którego większość z Was chce jak najszybciej wyrosnąć, trwało jak najdłużej, było pełne radości 
i miłości od bliskich osób. Wykorzystujcie swoją energię, niech każdy dzień będzie wyjątkowy! 

Wójt Gminy Godów, Przewodniczący Rady Gminy Godów oraz redakcja „Jesteśmy” 
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Informacja 
o naborze

Urząd Gminy Godów informuje, iż w terminie od 30 kwiet-
nia do 30 maja br. potrwa nabór wniosków do projektu „Gminy 
z dobrą energią – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach 
mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa 
Śląskiego”. Projekt ten zakłada następujące instalacje: kotły gazo-
we, kotły na pelet oraz kombinację ww. z instalacją fotowolaiczną.

Więcej informacji
Tel.: + 48 (32) 476 50 65 wew. 33

lub śledząc stronę Urzędu Gminy Godów:
www.godow.pl 

Anna Juzek
Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych

Bądź OdpOwiedzialnym 
właścicielem swOjegO 

czwOrOnOga
Urząd Gminy Godów przypomina właścicielom zwierząt domo-

wych o obowiązkach wynikających z § 19 pkt. 1 Gminnego regulami-
nu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godów.

Zgodnie z ww. regulaminem osoby utrzymujące zwierzęta domo-
we są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostroż-
ności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością 
dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do 
użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zacho-
wanie tych zwierząt. 

Wyłapanie biegającego bez opieki pasa kosztuje każdorazowo 
gminę 140 zł, co generuje koszty, które mogłyby być przeznaczone na 
opiekę i zakup karmy dla bezdomnych zwierząt. 

Właściciel może zostać ukarany przez straż miejską mandatem karnym 
w wysokości do 250 zł oraz może zostać pociągnięty do odpowiedzialno-
ści cywilnej w razie wyrządzenia przez psa szkody. W związku z powyższym 
apelujemy do mieszkańców o pilnowanie swoich pupili. 

Anna Brzemia
Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

dOtacja na 
wykOnanie przyłącza 

kanalizacyjnegO
12 marca 2018 r. został oddany do użytku odcinek sieci kanalizacji 

sanitarnej w Łaziskach przy ulicach Powstańców Śląskich, Mickiewicza, 
Kopernika oraz Wierzniowickiej. Mieszkańcy, którzy mają możliwość 
podłączenia się do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej, mogą 
uzyskać na ten cel dofinansowanie (zgodnie z uchwałą nr XVIII/140/12 
Rady Gminy Godów z dnia 26 kwietnia 2012 r. z późn. zm.).

Zainteresowani otrzymaniem dotacji celowej na budowę przyłącza, 
mogą złożyć w Urzędzie Gminy Godów wniosek wraz z niezbędnymi 
załącznikami, tj. oświadczeniem o prawie do dysponowania nierucho-
mością oraz zapewnieniem odbioru ścieków uzyskanym w JZWiK S.A.

Właściciele posesji, którzy podłączą swoje nieruchomości do sieci 
kanalizacyjnej w terminie do 11 marca 2019 r. mogą ubiegać się o dofi-
nansowanie przedmiotowego przedsięwzięcia w wysokości do 800 zł, 
zaś po wyznaczonym terminie maksymalna kwota dotacji będzie wy-
nosić do 400 zł. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Inwesty-
cji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, tel. 32 47 650 65 
wew.19.

Klaudia Pawluś-Ledwoń
Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Komunalnej
plany wyjazdOwe 

gOłkOwickicH emerytÓw
Jak co roku i w tym gołkowiccy zorganizowani emeryci wybierają 

się na wycieczki i wczasy.
Rozpoczynają od połowy roku. W dniach 26-29 czerwca pojadą do 

kolebki polskości, planując zwiedzić Gniezno, Biskupin, Kruszwicę, Po-
znań, Kalisz. Na tę wycieczkę są nadal wolne miejsca, w związku z czym 
chętni mogą jeszcze skorzystać z wyjazdu. 12 lipca gołkowiczanie po-
jadą na jednodniową wycieczkę do Wrocławia (brak wolnych miejsc), 
a w sierpniu – już po raz jedenasty – do Węgierskiej Górki. W sierpniu 
również (27.08.) rozpocznie się zorganizowany dla nich turnus wczaso-
wy w Pogorzelicy nad Bałtykiem, który zakończy się 8 września. Na te 
wczasy są jeszcze wolne trzy miejsca. Natomiast w okresie 8-19 wrze-
śnia amatorzy wczasów zagranicznych będą wypoczywać w Chorwa-
cji i ten turnus jest już zajęty w 100%. Jednak na wyjazdy, na które lista 
jest już zamknięta, zawsze można zapisać się na listę uczestników re-
zerwowych, gdyż życie przynosi różne niespodzianki, a los nie zawsze 
sprzyja naszym oczekiwaniom.

Organizatorem wszystkich wyjazdów jest zarząd Koła PZERiI w Goł-
kowicach, więc u członków tego zarządu można zasięgać odpowied-
nich informacji.

A. Tomas
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA
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Wójt Gminy Godów, Przewodniczący Rady Gminy Godów oraz redakcja „Jesteśmy” 
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wielkanOcna dziesiątka
W niedzielę 8 kwietnia 2018 roku na orliku w Krostoszowicach od-

była się II edycja imprezy sportowo-rekreacyjnej „Wielkanocna Dzie-
siątka”. Zawody obejmowały konkurencje biegowe na różnych dy-
stansach oraz marsz nordic walking. Zawodnicy musieli przebiec co 
najmniej jedną pięciokilometrową pętlę. Uczestnicy, którzy mogli po-
chwalić się lepszą kondycją, pokonali dwie pętle, czyli dystans 10 km. 
Najmłodsi biegacze rywalizowali na dystansie od 100 do 600 m. Każdy 
uczestnik po ukończeniu biegu otrzymał pamiątkowy, stworzony spe-
cjalnie na tę okazję medal. Organizator zapewnił również możliwość 
skorzystania z posiłku regeneracyjnego. Dodatkowo na najlepszych 
zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych czekały pu-
chary i unikalne statuetki.

Stefan Kalinowski

turniej skata
14 kwietnia 2018 r. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Godo-

wie odbył się drużynowy turniej skata o Puchar Prezesa Zarządu Od-
działu Gminnego Związku OSP RP w Godowie druha Jana Surmy.

KlasyfiKacja turnieju DruŻynoWeGo:

1. miejsce OSP Skrzyszów 6198 punktów
2. miejsce OSP Łaziska 5438 punktów
3. miejsce  OSP Gołkowice 4609 punktów
4. miejsce OSP Godów 4488 punktów

Tego dnia odbył się również turniej indywidualny o Puchar Wice-
prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Godowie dru-
ha Henryka Olejoka.

KlasyfiKacja turnieju inDyWiDualneGo:

1. miejsce Oślizło Jerzy OSP Skrzyszów 1992 punkty 
2. miejsce Capanda Bronisław OSP Łaziska 1882 punkty
3. miejsce Mucha Bronisław OSP Gołkowice 1806 punkty
4. miejsce Brachmański Paweł OSP Skrzyszów 1589 punkty
5. miejsce Grobelny Ireneusz  OSP Gołkowice 1434 punkty
6. miejsce Borek Krystian OSP Godów 1416 punkty

Rozegrano trzy rundy turnieju po 24 rozdania.
Henryk Olejok

inauguracja akcji 
„Bieg pO zdrOwie 

i marsz rekreacyjny 
nOrdic walking”

W czwartkowe popołudnie 26 kwietnia 2018 r. w Godowie odby-
ło się pierwsze spotkanie z cyklu „Bieg Po Zdrowie i Marsz Rekreacyj-
ny Nordic Walking”, które zainaugurowało cykl spotkań zaplanowa-
nych na 2018 r. Dystans, jaki postawiono przed uczestnikami, liczył po-
nad 3 km. Na starcie stanęło ponad 80 zawodników zarówno z Polski 
jak i z Czech. Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Sport i rekre-
acja integracją mieszkańców w strefie transgranicznej”, który realizo-
wany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Repu-
blika Czeska – Polska i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregio-
nu Śląsk Cieszyński. Na kolejne spotkanie zapraszamy 24 maja do Pod-
bucza.

A. Szwarc

Bieg Po Zdrowie i Marsz Rekreacyjny Nordic Walking w Godowie, 
26.04.2018 r. 

Bieg „Wielkanocna Dziesiątka” Krostoszowice, 08.04.2018 r. 

JesteśMy nr 152

Fo
t. 

G
CK

Si
T 

w
 G

od
ow

ie



z życia gminy 5

Turniej Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt, Skrzyszów 24.04.2018 r.

nowoczesne gry 
planszowe

Zapraszamy miłośników gier planszowych oraz wszystkich 
szukających dobrej rozrywki i zabawy dla całej rodziny na spotka-
nie z Mirosławem Tkoczem z Gołkowic. Bohater opowie o swojej 
pasji do gier planszowych, przedstawi te najciekawsze i ulubione, 
a jeśli zastanawiacie się nad kupnem pierwszej planszówki i nie 
wiecie od czego zacząć, chętnie podpowie.

Spotkanie odbędzie się 10 maja 2018 r. o godz. 18.00 w siedzi-
bie Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie. 

Zapraszamy!!!

najlepsi w BadmintOnie
Od wielu lat badminton posiada opinię sportu dla leniwych. O tym, 

że jest to dyscyplina bardzo dynamiczna i wymagająca sporej daw-
ki energii przekonali się uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów 
gminy Godów.

5 i 6 kwietna w sali ZSP w Godowie został rozegrany III Gminny Tur-
niej Badmintona Dziewcząt i Chłopców, którego organizatorem była 
Szkoła Podstawowa w Godowie oraz Gminna Rada Sportu w Godowie.

Zawody rozegrano w trzech kategoriach: rocznik 2005 i młodsi, 
rocznik 2004, klasy gimnazjalne. Po kilku godzinach zmagań w po-
szczególnych kategoriach zwyciężyli:

DzieWczęta
WŚRód KLAS IV-VI:

I miejsce – drużyna z SP Krostoszowice
II miejsce – drużyna SP Godów
III miejsce – drużyna SP Gołkowice

KLASyFIKAcJA WŚRód KLAS VII:
I miejsce – drużyna z Godowa
II miejsce – drużyna ze Skrzyszowa
III miejsce – drużyna z Łazisk

Spośród drużyn gimnazjalnych lepsza okazała się szkoła ze Skrzy-
szowa, wygrywając z zawodniczkami z Gołkowic.

chłopcy
KLASy IV-VI

I miejsce - SP Gołkowice
II miejsce - SP Krostoszowice
III miejsce - SP Godów

KLASy VII
I miejsce - SP Godów
II miejsce - SP Skrzyszów
III miejsce - SP Łaziska

GImnAZJum
I miejsce - Gim. Skrzyszów
II miejsce - Gim. Gołkowice

Wszystkim uczestnikom gratulujemy osiągniętych wyników oraz 
sportowej postawy.

A. Szwarc

mnÓstwO spOrtOwycH 
emOcji w skrzyszOwie!

23 kwietnia w ZS w Skrzyszowie odbył się Halowy Turniej Piłki Noż-
nej Chłopców, w którym uczestniczyło sześć drużyn z szkół podstawo-
wych i gimnazjów gminy Godów. Organizatorami turnieju były Gmin-
na Rada Sportu oraz ZS w Skrzyszowie. Celem Turnieju była promocja 
aktywnego trybu życia oraz popularyzacja zdrowego współzawodnic-
twa. Mecze rozgrywane były w systemie ,,każdy z każdym”.

Bezkonkurencyjną drużyną w kategorii SP okazała się drużyna ze 
Skrzyszowa. Drugie miejsce zajęła drużyna SP w Gołkowicach, zaś 
a trzecie drużyna z SP w Godowie. W kategorii gimnazjów zwycięstwo 
odnieśli chłopcy ze Skrzyszowa. Zwycięskie drużyny otrzymały pa-
miątkowe puchary, dyplomy oraz piłki halowe. W sportowych zmaga-
niach nie brakowało emocji. Radość po zdobytej bramce oraz smutek 
porażek towarzyszyły zawodnikom aż do samego końca. 

Gratulujemy wszystkim!
A. Szwarc

gminny turniej HalOwy piłki nOżnej dziewcząt
24 kwietnia w Zespole Szkół w Skrzyszowie odbył się Gminny Tur-

niej Halowy Piłki Nożnej Dziewcząt w kategorii szkół podstawowych 
i gimnazjów.

Turniej szkół podstawowych  rozegrano w dwóch grupach. Uczen-
nice Szkoły Podstawowej ze Skrzyszowa zmierzyły się ze Szkołą Pod-
stawową ze Skrbeńska, wygrywając 2:0. Łaziszczanki odniosły porażkę 
ze skrzyszowiankami 0:8.  Godów zremisował z Gołkowicami 0:0, prze-
grywając następnie z Krostoszowicami 0:3.

Półfinał między drużyną z Krostoszowic a drużyną ze Skrzyszowa 
zakończył się remisem, po którym drużyna Gospodarzy musiała uznać 
wyższość przeciwniczek (2:3). 

Walka o trzecie miejsce była niezwykle zacięta. Ostatecznie ostat-
nie miejsce na pudle wywalczyła skrzyszowska drużyna, pokonując 
Skrbeńsko 5:0.

OSTATecZnA KLASyFIKAcJA dRużyn Ze SZKOły POdSTAWOWeJ:
I miejsce  SP Gołkowice
II miejsce SP Krostoszowice
III miejsce  SP Skrzyszów
IV miejsce SP Skrbeńsko
V miejsce SP Godów
VI miejsce  SP Łaziska

Wśród gimnazjów lepszą okazała się drużyna z Gołkowic, która 
po zaciętej walce, dopiero w dogrywce pokonała w rzutach karnych 
skrzyszowianki.

K. Skrzyszowska

Turniej Halowej Piłki Nożnej Chłopców, Skrzyszów 23.04.2018 r.
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wytańczyły pOdium!
16 kwietnia dziewczynki z Przedszkola Publicznego w Godowie 

brały udział w XV Radlińskim Festiwalu Najmłodszych „Mała Polecz-
ka”. Dzieci rywalizowały aż z piętnastoma innymi grupami taneczny-
mi z różnych przedszkoli. 

Nasze przedszkole występowało jako trzynaste z kolei i jak się 
później okazało, wcale nie był to pechowy numer – wręcz przeciw-
nie! Dziewczyny zdobyły pierwsze miejsce. Konkurencja była bardzo 
duża, wszystkie grupy taneczne prezentowały wysoki poziom. Pomi-
mo tego nasze dziewczynki spisały się na medal! Był to ich debiut ze 
świeżo wyuczonym moim autorskim układem choreograficznym pt. 
„Wakacyjna wycieczka”. Dziewczynki zdążyły się go nauczyć w zaled-
wie dwa tygodnie. Dzielnie ćwiczyły codziennie w przedszkolu, a wia-
domość o wyjeździe na konkurs bardzo ich mobilizowała do trenowa-
nia. Niezmiernie się cieszę, że ich ciężka praca została doceniona przez 
jury. Było to wielkie przeżycie zarówno dla mnie, jak i moich małych 
tancerek. Dziewczynki są bardzo zadowolone z wygranej, a ja jestem 
z nich dumna, ponieważ w tak krótkim czasie osiągnęły wielki sukces.

dagmara marcol – opiekun grupy tanecznej

Także w kategorii tanecznej dzieci szkolnych gmina Godów miała 
swoich reprezentantów. Formacja RYTMIX ze Skrzyszowa, rywalizując 
z osiemnastoma innymi zespołami w swojej kategorii, zajęła III miejsce. 
Skrzyszowianie zaprezentowali bardzo ciekawą choreografię pt. „Lego” 
przygotowaną przez Michalinę Palkę, instruktorkę tańca grupy Rytmix. 

Na Festiwalu Artystycznym „Moja Pasja” w Żywcu grupa taneczna 
ze Skrzyszowa wytańczyła II miejsce.

Obu zespołom bardzo serdecznie gratulujemy sukcesu i życzymy 
dalszego powodzenia w rozwijaniu tanecznych pasji.

K. Skrzyszowska

mrOczne ducHy 
rOzpOczęły sezOn

14 kwietnia 2018 Grupa Motocyklowa Mroczne Duchy Górny Śląsk 
zorganizowała po raz kolejny „Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego 
& Topienie Marzanny”. Na teren kompleksu sportowego w Godowie 
zjechało się około 400 motocyklistów z regionu, okolicznych woje-
wództw i Czech. Parada motocyklowa rozpoczęła się o godzinie 13.00. 
Motocykliści przejechali przez Godów, Gołkowice, gdzie na parkin-
gu kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego odbyło się poświęce-
nie motocykli, Skrbeńsko. Następnie na byłym przejściu granicznym 
w Gołkowicach pożegnano zimę, tradycyjnie topiąc marzannę. Zakoń-
czenie przejazdu miało miejsce w Godowie, gdzie na uczestników cze-
kał poczęstunek od organizatora. W rozpoczęciu sezonu wzięli udział 
również funkcjonariusze policji. O kampanii „Nie bądź następny” opo-
wiedziała podkom. Marzena Szwed z katowickiej komendy wojewódz-
kiej, a st. sierż. Patryk Lechowicz z wodzisławskiej drogówki wygłosił 
apel do kierowców jednośladów o rozwagę i przestrzeganie przepi-
sów ruchu drogowego. Zarówno frekwencja jak i pogoda dopisały. Or-
ganizatorzy już dziś zapraszają na kolejny Mroczny Zlot Motocyklowy, 
który odbędzie się przy okazji Dni Gminy Godów 7 lipca 2018 roku.

W. Krentusz

150-lecie 
klasztOru

W słoneczną wiosenną sobotę poprzedzającą Niedzielę Miłosier-
dzia dziękowałyśmy Bogu za dar naszej obecności w  Skrzyszowie. 
Dziękowałyśmy za Bożą Opiekę oraz za dar Dobrych Ludzi, którzy 
przez te wszystkie lata towarzyszyli i towarzyszą nam w realizacji cha-
ryzmatu i duchowego testamentu naszego błogosławionego Ojca Ed-
munda. 

O godz. 10:30 wyruszyłyśmy procesyjnie z naszego klasztorku do 
kościoła parafialnego. Mszę św. poprzedził akatyst ku czci bł. E. Boja-
nowskiego w wykonaniu chóru Absolwent. Eucharystii przewodniczył 
ks. bp Marek Szkudło. Ołtarz otaczali licznie kapłani, a świątynię wy-
pełnili wierni, przedstawiciele władz samorządowych, członkowie Sto-
warzyszenia Bł. Edmunda Bojanowskiego oraz siostry z różnych wspól-
not całego Zgromadzenia na czele z Matką Generalną M. Józefą Leyk. 
Dla nas wszystkich była to Eucharystia uwielbienia Boga za ogrom 
Jego łask. Ks. biskup w homilii nawiązał do posługi sióstr, które od po-
czątku swej obecności w tym miejscu dały się poznać jako „lekarstwo 
na wszystkie choroby i niedole ludzi, wśród których przyszło posługi-
wać w  duchu miłości”. Życzył, abyśmy nadal kontynuowały tę misję. 
Cała liturgia wybrzmiewała radosnym przeżywaniem prawdy o Zmar-
twychwstaniu Pana, o Jego Miłosierdziu i Opatrzności nad dziełem bł. 
Edmunda przez 150 lat. 

Po Mszy św.  i  świątecznym posiłku zgromadziliśmy się ponownie 
na modlitwie w świątyni parafialnej. Śpiewaną Koronką łączyliśmy się 
z wszystkimi czcicielami Bożego Miłosierdzia. Kolejnym i ostatnim eta-
pem świętowania było przedstawienie przygotowane przez dzieci 
pod kierunkiem naszych sióstr z przedszkola w Rydułtowach. Przed-
stawione scenki przeniosły nas w przeszłość i pomogły przypomnieć 
początek naszej historii w Skrzyszowie. Zamieszczone fotografie niech 
przybliżą radosny i uroczysty zarazem klimat tego dnia. 

Za błogosławionym Edmundem wyrażamy wdzięczność Bogu Sa-
memu, Niepokalanej i wszystkim ludziom Dobrej Woli, którzy wpisali 
się w te lata, jak również Wszystkim, którzy przyczynili się do tworze-
nia tej Uroczystości! Niech Bóg będzie uwielbiony i nadal prowadzi, 
według swego świętego zamysłu posługę Sióstr na tej ziemi!

Sm Laureta
Grupa RYTMIX ze Skrzyszowa na Festiwalu Artystycznym „Moja Pasja” w Żywcu

Wydawca: Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie
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tekstów oraz zmian tytułów. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.

GMINA WCZORAJ I DZIŚ

Budynek remizy OSP Łaziska, 2016 r.Budynek remizy OSP Łaziska, lata 70. XX wieku
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Przedszkolna grupa taneczna z Godowa

Zwycięskie drużyny dziewcząt z Gołkowic w Turnieju Halowej Piłki Nożnej, 
Skrzyszów 24.04.2018 r. 

Jubileusz 150-lecia Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Służebniczek 
NMP w Skrzyszowie, 07.04.2018 r.

III Turniej Badmintona, Godów 05.04.2018 r.

Grupa taneczna RYTMIX ze Skrzyszowa

Turniej Halowej Piłki Nożnej Chłopców, Skrzyszów 23.04.2018 r.

Konkurs językowy „We love english”, Skrzyszów 04.04.2018 r.
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PIERWSZY WSPÓLNY  ZLOT MOTOCYKLOWY 

SAMI SWOI & BRAVE DOGS - KATOWICE

ORLIK 

Krostoszowice 

ul. Szybowa
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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

„Żelazny Szlak Rowerowy” jest tworzo-
ny przez pięć samorządów leżących bezpo-
średnio przy dzisiejszej granicy polsko-cze-
skiej. Z problemu zamykanych i niewykorzy-
stanych linii kolejowych, a także potencjału 
drzemiącego w historii kolejnictwa, stwo-
rzono transgraniczny produkt turystyczny, 
który łączy Godów – Jastrzębie-Zdrój – Ze-
brzydowice – Petrovice u Karvine – Karvi-
nę. Spora część szlaku poprowadzi po prze-
jętych przez samorządy dawnych torowi-
skach. Ze względów organizacyjnych tej nie-
łatwej inwestycji postanowiono, że jej re-
alizacja zostanie podzielona na etapy. Sa-
morządy zaczęły od stworzenia w pierw-
szej kolejności „małej pętli” Żelaznego Szla-
ku Rowerowego (etap 1.). Żelaznym Szla-
kiem Rowerowym można będzie przejechać 
na odcinku ok. 28 km, gdzie łącznie ok. 6 km 
to nowobudowane ścieżki (3 km zostanie 
wybudowanych naszej gminie), a 21 km to 
wyznaczona trasa pętli. Na zadanie o war-
tości 1 321 792,29 euro pozyskano środ-
ki zewnętrzne w ramach programu Interreg 
V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020/
Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-
2020 w wysokości 85 % kosztów całkowi-
tych. Liderem projektu jest gmina Godów. 

Obecnie trwają prace związane z budo-
wą „małej pętli” oraz opracowaniem histo-
rycznym stanowiącym podwaliny utworze-
nia edukacyjnego produktu turystycznego. 
Mieszkańcy, a także przybywający do nas 
turyści dzięki opracowaniu będą mogli do-
wiedzieć się, jak kolej trafiła na tereny po-
szczególnych samorządów oraz jaki wpływ 
wywarła na życie ich mieszkańców. Stwo-
rzony szlak będzie miał charakter dydak-
tyczny, ustawione zostaną na nim tablice in-
formacyjne dotyczące historii poszczegól-
nych elementów dziedzictwa historycznego 
i kulturowego, wydany zostanie miniprze-
wodnik oraz utworzona zostanie aplikacja 
na urządzenia mobilne. Otwarcie „małej pę-
tli” planujemy na koniec sierpnia 2018 roku.

Dzięki zaangażowaniu samorządów uda-
ło się pozyskać dofinansowanie na dru-
gi etap inwestycji związanej z budową Że-
laznego Szlaku Rowerowego w wysoko-
ści 2 935 122,25 euro z Programu Interreg 

ŻELAZNY SZLAK ROWEROWY

PO SĄSIEDZKU, 
ČILI SPOLUPRÁCE 
NA ČESKO-POLSKÉM POHRANIČÍ

CZYLI WSPÓŁPRACA NA 
POGRANICZU POLSKO-CZESKIM

PO SOUSEDSTVÍ

V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020/
Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-
2020. W ramach drugiego etapu dojdzie do 
rozszerzenia szlaku, zwłaszcza poprzez wy-
budowanie kolejnego ponad 8-kilometro-
wego odcinka na dawnym torowisku w Ja-
strzębiu-Zdroju oraz mniejszych fragmen-
tów u innych partnerów. Dzięki rozszerze-
niu szlaku powstanie duża pętla. Tym razem 
liderem projektu zostało miasto Jastrzę-
bie-Zdrój. 

Ewa Cyrulik
Referat Funduszy Zewnętrznych
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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

Decyzja samorządów mających na celu 
utworzenie Euroregionu Śląsk Cieszyński 
stała się bezpośrednim impulsem działa-
nia do utworzenia Stowarzyszenia Rozwo-
ju i Współpracy Regionalnej „Olza” w Cie-
szynie. I tak oto 30 marca 1998 roku rozpo-
częło działalność Stowarzyszenie Rozwoju 
i Współpracy regionalnej „OLZA” w Cieszy-
nie.

22 kwietnia 1998 roku z chwilą podpisania 
umowy pomiędzy Regionálním sdružením 
pro česko-polskou spolupráci Těšínského 
Slezska, w skład którego wchodzą: Sdruže-
ní obcí Jablunkovska, Svaz obcí okresu Karvi-
ná a Regionální rada rozvoje a spolupráce se 
sídlem v Třinci reprezentującego stronę cze-
ską a Stowarzyszeniem Rozwoju i Współ-
pracy Regionalnej „Olza“ reprezentującego 
stronę polską powstał Euroregion Śląsk Cie-
szyński (cz. Euroregion Těšínské Slezsko).

Euroregion ma na celu wspieranie rozwo-
ju w terenach przygranicznych w takich ob-
szarach jak: wymiana doświadczeń i infor-
macji dotyczących rozwoju regionu, rozwią-
zywanie wspólnych problemów w dziedzi-
nie łączności i komunikacji oraz bezpieczeń-
stwa obywateli, rozwój turystyki, ruchu po-
dróżnych łącznie z dalszym usprawnieniem 
ruchu granicznego, akcje wspierające rozwój 
kultury, oświaty i sportu, na terenie Eurore-
gionu oraz rozwiązywanie wspólnych kwe-
stii dotyczących ochrony środowiska natu-
ralnego.

Siedzibami Euroregionu są dwa part-
nerskie miasta: po stronie polskiej Cie-
szyn oraz po stronie czeskiej Czeski Cie-
szyn.

Do Euroregionu należą gminy: Brenna, 
Chybie, Cieszyn, Dębowiec, Godów, Gole-
szów, Haźlach, Istebna, Jastrzębie Zdrój, Ja-
sienica, Jaworze, Skoczów, Strumień, Ustroń, 
Wisła, Zebrzydowice oraz Powiat Cieszyń-
ski. Ze strony czeskiej w skład Euroregionu 
wchodzą obszar powiatu Karwina (16 gmin) 
oraz przygraniczna część powiatu Frydek-
Mistek  (24 gminy). Warto zauważyć, że Eu-
roregion Śląsk Cieszyński nie pokrywa się 
z historycznymi granicami Śląska Cieszyń-
skiego, gdyż w jego skład wchodzą gmi-
ny, które powszechnie zaliczane są do Gór-
nego Śląska, tj. Jastrzębie Zdrój oraz Gmina 
Godów, a część dawnych ziem Księstwa Cie-
szyńskiego znajduje się w innym euroregio-
nie Beskidy: Bielsko-Biała i Frydek-Mistek

W niedzielę 22 kwietnia w Teatrze im. 
Adama Mickiewicza w Cieszynie została zor-

20 LAT EUROREGIONU 
ŚLĄSK CIESZYŃSKI WTAJEMNICZENI W WITRAŻ

ganizowana Międzynarodowa konferencja 
podsumowująca i promująca 20 lat istnienia 
Euroregionu Śląsk Cieszyński. Podczas uro-
czystości wręczono odznaczenia i wyróż-
nienia Euroregionu Śląsk Cieszyński. Swo-
je wystąpienia mieli: Współprzewodniczą-
cy Rady Euroreguionu, poseł dr Jan Olbrycht 
oraz przedstawiciel delegacji Eurodystryktu 
PAMINA. Konferencję uświetnił bogaty pro-
gram artystyczny w wykonaniu chórów oraz 
zespołów tanecznych. Tego samego dnia 
miały miejsce projekcje filmów, które nawią-
zywały do losów Czech oraz Polski w 2 po-
łowie XX wieku.

Gmina Godów wraz gminą partnerską 
Pertovice należy do Stowarzyszenia Rozwo-
ju i Współpracy Regionalnej „Olza“od 2003 
roku. Od początku przynależności do sto-
warzyszenia gmina Godów z sukcesem re-
alizuje projekty współfinansowane w ra-
mach programu INTERREG. Dotychczas po-
zyskano dofinansowanie w wysokości po-
nad 1.200.000,00 euro.

ZREALIZOWANO M.IN. TAKIE PROJEKTY JAK:

•	 „Polsko – czeska ścieżka dziedzictwa 
kulturowego”

•	 „Seniorzy bez granic”
•	 „Społecznie razem”
•	 „Kultura i sport nas zbliża”
•	 „Kultura i sport nas zbliża II”
•	 „Wspólna granica”
•	  „Żelazny szlak rowerowy”
•	  „Wspólna współpraca ku lepszemu 

poznaniu”
•	 „Wspólne ścieżki”
•	 „Twórcze żywioły nad Olzą”
•	 „Kolory Pogranicza”
•	 „Kalejdoskop Kultury”
•	 „Synergia - integracja społeczności 

i instytucji pogranicza Godowa 
i Petrovic u Karvine”

•	 „Bezgraniczne obserwacje – realizacja 
filmu i biuletynu społeczno-kulturowe-
go Olza Flash”

K. Skrzyszowska

Są mieszkańcami Skrzyszowa. Przyjaź-
nią się od dawna, od czasów kiedy obaj no-
sili długie włosy i buty na obcasach specjal-
nie obstalowane u szewca. – To były piękne 
czasy – śmieją się obaj – był wiatr we wło-
sach, była moc, i jest nadal! Alojzy Żymeł-
ka do pracowni ArtPompownia w Godowie 
przychodzi od ponad pięciu lat, a jego kole-
ga Tadeusz Pyz od roku. Obaj tworzą witra-
że metodą Tiffaniego. Próbują też nowych 
technik jak glina czy malowanie na jedwabiu.

– Tadek chowaj język bo zdjęcia robią 
(śmiech)

– Alek to dobry kolega, doradza mi w każdej 
sytuacji.
Dorota Welcel: Jak zaczęła się Wasza przy-
goda z witrażem?
Alojzy Żymełka: Moja przygoda ze szkiełka-
mi, witrażem hm… W zasadzie taki inspirują-
cy początek był w Skrzyszowie, gdzie na za-
jęciach z lepienia gliny dowiedziałem się od 
jednej z uczestniczek, że gdzieś tam w ja-
kieś miejscowości jest kurs Tiffaniego. Nie-
stety wtedy jakoś mi się nie udało załapać 
, ale pomysł kiełkował w głowie. Kiedy oka-
zało się, że w Godowie w ośrodku kultu-
ry jest możliwość uczestniczenia w warsz-
tatach z witrażu, to nie omieszkałem z tego 
skorzystać. Szkło zawsze mnie fascynowa-
ło, w zasadzie od dziecka, szczególnie to ko-
lorowe. I teraz właśnie mam okazję przeko-
nać się, co to jest szkło. 
Tadeusz Pyz: No a u mnie pewnego razu, 
a było to na próbie chóru. Bo trzeba wspo-
mnieć, że też śpiewamy razem z Alkiem 
w chórze Absolwent ze Skrzyszowa. Alojz mi 
powiedział, że mam po prostu przyjść na wi-
traże, zobaczyć, jak to wygląda z bliska, a je-
śli będzie mi się to podobać, to zostanę. No 
i tym sposobem trafiłem do ArtPompowni. 
Bardzo mi się to spodobało, widzę, że wcią-
ga mnie to coraz bardziej. Cóż powiedzieć… 
podoba mi się to co robię i chyba szybko nie 
przestanę. 
D.W.: Czym zajmujecie się na co dzień? Jak 
znajdujecie czas na pasje i dlaczego akurat 
witraż? 
T.P.: Witraż. Nigdy nie miałem spotkania 
z nim. To właściwie było dla mnie tajemni-
cze i fascynujące dzieło. Coś naprawdę nie-
wyobrażalnego! Do dziś pamiętam witraż, 
który widziałem na cmentarzu na nagrob-
ku. Zawsze się dziwiłem, jak to jest zrobio-
ne. Zanim trafiłem do ArtPompowni to wie-
działem, że Alek chodzi na witraż. Robiłem 
zdjęcia różnych witraży i mu pokazywałem. 
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Kiedy zaproponował mi zajęcia, to nawet się 
nie zastanawiałem. To był strzał w dziesiąt-
kę! Postanowiłem przyjść zaspokoić swoją 
ciekawość i tak to się zaczęło. Od paru lat je-
stem już emerytem, cieszę się wolnością po 
przeszło 40 latach pracy. Człowiek zabiega-
ny był, w ciągłych rozjazdach, bo daleko do 
pracy. Udało mi się szczęśliwie przepraco-
wać tyle lat. Mieszkam na wsi, a tu jak wia-
domo zawsze jest coś do roboty przy domu. 
Troszkę tych zajęć jest i tak czas upły-
wa pomalutku. Teraz mogę się poświęcić 
temu, co fascynowało mnie przez całe ży-
cie. Na pierwszym planie jest muzyka, chór. 
Od dzieciństwa miałem talent do muzy-
ki. Jednak losy tak się potoczyły, że nie było 
mi dane uczyć się w tym kierunku. Ostat-
nio zapisałem się na naukę gry na akorde-
onie w Skrzyszowie. Teraz mam czas, a je-
śli są do tego możliwości, to czemu nie sko-
rzystać. Z zajęć artystycznych u mnie mimo 
wszystko to muzyka i chór zajmują pierwsze 
miejsce. Już prawie 20 lat śpiewam w chórze. 
Jak przyszedłem do nich to grupa istniała już 
rok. To są piękne lata prześpiewane i to nie 
jest takie proste jakby się wydawało. Prze-
cież ile było chętnych! Przychodzili na pró-
bę, wychodzili na papieroska i już nie wraca-
li. Tacy też się zdarzali. 
A.Ż.: Tak było! Ja jeszcze pracuję zawodowo. 
Próbowałem już gliny i innych technik jed-
nak witraż przoduje w nich wszystkich. Moją 
pasją jeszcze jest ogród, a zwłaszcza kwia-
ty i warzywnik. Bywałem „rzeźbiarzem” 
(śmiech). Od pięciu lat w piwnicy leży lipowy 
kloc, w którym na razie drzemie rycerz i któ-
rego mam zamiar skończyć wreszcie w tym 
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roku. Jakoś tak robię do niego podejścia, ale 
ciężko z czasem. Mam nadzieję, że go jednak 
kiedyś skończę (śmiech). Niedługo przejdę 
na emeryturę, a wtedy może rycerz docze-
ka swojego finału.
D.W.: Jak postrzegacie tego typu zajęcia 
jako mężczyźni? Kto Waszym zdaniem może 
tworzyć witraże?
A.Ż.: Nie dzielę zajęć na męskie i żeńskie. Pa-
sje przecież występują u kobiet i mężczyzn. 
Nie wstydzę się tego. Być może rzeczywiście 
więcej kobiet bawi się takimi pracami, jednak 
to raczej niewiedza i stereotypy powodują, iż 
mężczyźni nie interesują się tego typu spo-
tkaniami. Często uważają, błędnie zresz-
tą, że to nie przystoi mężczyźnie, co prze-
cież nie jest prawdą! Myślę, że tu jest oka-
zja, żeby robić coś co się lubi, wyżyć się arty-
stycznie. Poza tym jest jeszcze jedna spra-
wa bardzo ważna jak sądzę: człowiek jest 
stworzony do tworzenia, lubi tworzyć. Moja 
praca jest biurowa, powiedziałbym „wirtu-
alna”. Domowych obowiązków nie traktuje-
my przecież twórczo, a tu można zrobić coś 
namacalnie. Tu coś tworzysz, produkujesz, 
to daje wielką satysfakcję, poczucie własnej 
wartości umiejętności. W dobie masowości, 
konsumpcjonizmu, chińszczyzny rękodzieło 
coraz bardziej jest docenianie. 
T.P.: Byłem w szoku, gdy przyszedłem tu 
pierwszy raz! Było tak dużo pań i wszystkie 
tak zajęte pracą, skupione na robótkach, a te 
robótki to fajne rzeczy były. To była prawdzi-
wa sztuka. One pracują w wielu technikach, 
nawet witraże z powodzeniem wykonują. 
Choć technika ta wymaga trochę siły pod-
czas cięcia czy szlifowania szkła. Widać jed-

nak, że chcą. Pokazują, że da się to wszyst-
ko pogodzić, choć krew się czasem leje z de-
likatnych palców. 
A.Ż.: Myślałem kiedyś, że to bardziej męskie 
zajęcie, siłowe. Ale widzę, że kobiety dosko-
nale sobie radzą i ze szlifierką, i z lutowa-
niem. A nawet wydaje mi się, że mają więcej 
cierpliwości. Nie klasyfikuję już tego tak jed-
noznacznie. W technice Tiffany rzeczywiście 
nam mężczyznom fizycznie łatwiej, resz-
ta wymaga dużej uwagi, precyzji, a to prze-
cież cechy występujące u obu płci. Wystar-
czy chcieć! 

Obaj panowie lubią przychodzić do pra-
cowni. Jest to o wiele ciekawsze, jak mówią, 
niż tworzenie w domu. Fakt, trzeba pojechać 
na miejsce, ale mogą się tam całkowicie od-
dać pracy. W domu ciężko wygospodarować 
czas. Ciągle coś odrywa od stołu, przeszka-
dza. Zawsze jest coś ważniejszego do zro-
bienia. Pomimo tego że czasem na zajęciach 
jest dużo osób i gwar, to potrafią się całko-
wicie wyłączyć. Wszyscy zajmują się sobą, 
ewentualnie doradzają sobie nawzajem, czy 
pomagają przy cięższych pracach. Jak sami 
mówią, uczą się cierpliwości. Żeby coś ładnie 
wyglądało, trzeba temu poświęcić czas – mówi 
Tadek. – Tu nie ma miejsca na gadanie, nie ma 
miejsca na pośpiech. Chętnie przyjęliby no-
wych kolegów do grona wtajemniczonych 
w witraż. Koleżankom na zajęciach przyda-
je się męski punkt widzenia, chętnie przyj-
mują ich pomoc – To nasze rodzynki – śmie-
ją się panie. 

Ich prace stają się przeważnie prezenta-
mi dla rodziny czy przyjaciół. Obaj biorą rów-
nież udział w międzynarodowych projektach 
dotyczących rękodzieła artystycznego. Aloj-
zy wystawiał już swoje prace niejednokrot-
nie na wystawach czy stoiskach tematycz-
nych podczas wielu imprez. Reprezentował 
również naszą gminę wraz z innymi artysta-
mi podczas promocji gminy na antenie ogól-
nopolskiej telewizji. 

Dorota Welcel
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Decyzja samorządów mających na celu 
utworzenie Euroregionu Śląsk Cieszyński 
stała się bezpośrednim impulsem działa-
nia do utworzenia Stowarzyszenia Rozwo-
ju i Współpracy Regionalnej „Olza” w Cie-
szynie. I tak oto 30 marca 1998 roku rozpo-
częło działalność Stowarzyszenie Rozwoju 
i Współpracy regionalnej „OLZA” w Cieszy-
nie.

22 kwietnia 1998 roku z chwilą podpisania 
umowy pomiędzy Regionálním sdružením 
pro česko-polskou spolupráci Těšínského 
Slezska, w skład którego wchodzą: Sdruže-
ní obcí Jablunkovska, Svaz obcí okresu Karvi-
ná a Regionální rada rozvoje a spolupráce se 
sídlem v Třinci reprezentującego stronę cze-
ską a Stowarzyszeniem Rozwoju i Współ-
pracy Regionalnej „Olza“ reprezentującego 
stronę polską powstał Euroregion Śląsk Cie-
szyński (cz. Euroregion Těšínské Slezsko).

Euroregion ma na celu wspieranie rozwo-
ju w terenach przygranicznych w takich ob-
szarach jak: wymiana doświadczeń i infor-
macji dotyczących rozwoju regionu, rozwią-
zywanie wspólnych problemów w dziedzi-
nie łączności i komunikacji oraz bezpieczeń-
stwa obywateli, rozwój turystyki, ruchu po-
dróżnych łącznie z dalszym usprawnieniem 
ruchu granicznego, akcje wspierające rozwój 
kultury, oświaty i sportu, na terenie Eurore-
gionu oraz rozwiązywanie wspólnych kwe-
stii dotyczących ochrony środowiska natu-
ralnego.

Siedzibami Euroregionu są dwa part-
nerskie miasta: po stronie polskiej Cie-
szyn oraz po stronie czeskiej Czeski Cie-
szyn.

Do Euroregionu należą gminy: Brenna, 
Chybie, Cieszyn, Dębowiec, Godów, Gole-
szów, Haźlach, Istebna, Jastrzębie Zdrój, Ja-
sienica, Jaworze, Skoczów, Strumień, Ustroń, 
Wisła, Zebrzydowice oraz Powiat Cieszyń-
ski. Ze strony czeskiej w skład Euroregionu 
wchodzą obszar powiatu Karwina (16 gmin) 
oraz przygraniczna część powiatu Frydek-
Mistek  (24 gminy). Warto zauważyć, że Eu-
roregion Śląsk Cieszyński nie pokrywa się 
z historycznymi granicami Śląska Cieszyń-
skiego, gdyż w jego skład wchodzą gmi-
ny, które powszechnie zaliczane są do Gór-
nego Śląska, tj. Jastrzębie Zdrój oraz Gmina 
Godów, a część dawnych ziem Księstwa Cie-
szyńskiego znajduje się w innym euroregio-
nie Beskidy: Bielsko-Biała i Frydek-Mistek

W niedzielę 22 kwietnia w Teatrze im. 
Adama Mickiewicza w Cieszynie została zor-

20 LAT EUROREGIONU 
ŚLĄSK CIESZYŃSKI WTAJEMNICZENI W WITRAŻ

ganizowana Międzynarodowa konferencja 
podsumowująca i promująca 20 lat istnienia 
Euroregionu Śląsk Cieszyński. Podczas uro-
czystości wręczono odznaczenia i wyróż-
nienia Euroregionu Śląsk Cieszyński. Swo-
je wystąpienia mieli: Współprzewodniczą-
cy Rady Euroreguionu, poseł dr Jan Olbrycht 
oraz przedstawiciel delegacji Eurodystryktu 
PAMINA. Konferencję uświetnił bogaty pro-
gram artystyczny w wykonaniu chórów oraz 
zespołów tanecznych. Tego samego dnia 
miały miejsce projekcje filmów, które nawią-
zywały do losów Czech oraz Polski w 2 po-
łowie XX wieku.

Gmina Godów wraz gminą partnerską 
Pertovice należy do Stowarzyszenia Rozwo-
ju i Współpracy Regionalnej „Olza“od 2003 
roku. Od początku przynależności do sto-
warzyszenia gmina Godów z sukcesem re-
alizuje projekty współfinansowane w ra-
mach programu INTERREG. Dotychczas po-
zyskano dofinansowanie w wysokości po-
nad 1.200.000,00 euro.

ZREALIZOWANO M.IN. TAKIE PROJEKTY JAK:

•	 „Polsko – czeska ścieżka dziedzictwa 
kulturowego”

•	 „Seniorzy bez granic”
•	 „Społecznie razem”
•	 „Kultura i sport nas zbliża”
•	 „Kultura i sport nas zbliża II”
•	 „Wspólna granica”
•	  „Żelazny szlak rowerowy”
•	  „Wspólna współpraca ku lepszemu 

poznaniu”
•	 „Wspólne ścieżki”
•	 „Twórcze żywioły nad Olzą”
•	 „Kolory Pogranicza”
•	 „Kalejdoskop Kultury”
•	 „Synergia - integracja społeczności 

i instytucji pogranicza Godowa 
i Petrovic u Karvine”

•	 „Bezgraniczne obserwacje – realizacja 
filmu i biuletynu społeczno-kulturowe-
go Olza Flash”

K. Skrzyszowska

Są mieszkańcami Skrzyszowa. Przyjaź-
nią się od dawna, od czasów kiedy obaj no-
sili długie włosy i buty na obcasach specjal-
nie obstalowane u szewca. – To były piękne 
czasy – śmieją się obaj – był wiatr we wło-
sach, była moc, i jest nadal! Alojzy Żymeł-
ka do pracowni ArtPompownia w Godowie 
przychodzi od ponad pięciu lat, a jego kole-
ga Tadeusz Pyz od roku. Obaj tworzą witra-
że metodą Tiffaniego. Próbują też nowych 
technik jak glina czy malowanie na jedwabiu.

– Tadek chowaj język bo zdjęcia robią 
(śmiech)

– Alek to dobry kolega, doradza mi w każdej 
sytuacji.
Dorota Welcel: Jak zaczęła się Wasza przy-
goda z witrażem?
Alojzy Żymełka: Moja przygoda ze szkiełka-
mi, witrażem hm… W zasadzie taki inspirują-
cy początek był w Skrzyszowie, gdzie na za-
jęciach z lepienia gliny dowiedziałem się od 
jednej z uczestniczek, że gdzieś tam w ja-
kieś miejscowości jest kurs Tiffaniego. Nie-
stety wtedy jakoś mi się nie udało załapać 
, ale pomysł kiełkował w głowie. Kiedy oka-
zało się, że w Godowie w ośrodku kultu-
ry jest możliwość uczestniczenia w warsz-
tatach z witrażu, to nie omieszkałem z tego 
skorzystać. Szkło zawsze mnie fascynowa-
ło, w zasadzie od dziecka, szczególnie to ko-
lorowe. I teraz właśnie mam okazję przeko-
nać się, co to jest szkło. 
Tadeusz Pyz: No a u mnie pewnego razu, 
a było to na próbie chóru. Bo trzeba wspo-
mnieć, że też śpiewamy razem z Alkiem 
w chórze Absolwent ze Skrzyszowa. Alojz mi 
powiedział, że mam po prostu przyjść na wi-
traże, zobaczyć, jak to wygląda z bliska, a je-
śli będzie mi się to podobać, to zostanę. No 
i tym sposobem trafiłem do ArtPompowni. 
Bardzo mi się to spodobało, widzę, że wcią-
ga mnie to coraz bardziej. Cóż powiedzieć… 
podoba mi się to co robię i chyba szybko nie 
przestanę. 
D.W.: Czym zajmujecie się na co dzień? Jak 
znajdujecie czas na pasje i dlaczego akurat 
witraż? 
T.P.: Witraż. Nigdy nie miałem spotkania 
z nim. To właściwie było dla mnie tajemni-
cze i fascynujące dzieło. Coś naprawdę nie-
wyobrażalnego! Do dziś pamiętam witraż, 
który widziałem na cmentarzu na nagrob-
ku. Zawsze się dziwiłem, jak to jest zrobio-
ne. Zanim trafiłem do ArtPompowni to wie-
działem, że Alek chodzi na witraż. Robiłem 
zdjęcia różnych witraży i mu pokazywałem. 
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Kiedy zaproponował mi zajęcia, to nawet się 
nie zastanawiałem. To był strzał w dziesiąt-
kę! Postanowiłem przyjść zaspokoić swoją 
ciekawość i tak to się zaczęło. Od paru lat je-
stem już emerytem, cieszę się wolnością po 
przeszło 40 latach pracy. Człowiek zabiega-
ny był, w ciągłych rozjazdach, bo daleko do 
pracy. Udało mi się szczęśliwie przepraco-
wać tyle lat. Mieszkam na wsi, a tu jak wia-
domo zawsze jest coś do roboty przy domu. 
Troszkę tych zajęć jest i tak czas upły-
wa pomalutku. Teraz mogę się poświęcić 
temu, co fascynowało mnie przez całe ży-
cie. Na pierwszym planie jest muzyka, chór. 
Od dzieciństwa miałem talent do muzy-
ki. Jednak losy tak się potoczyły, że nie było 
mi dane uczyć się w tym kierunku. Ostat-
nio zapisałem się na naukę gry na akorde-
onie w Skrzyszowie. Teraz mam czas, a je-
śli są do tego możliwości, to czemu nie sko-
rzystać. Z zajęć artystycznych u mnie mimo 
wszystko to muzyka i chór zajmują pierwsze 
miejsce. Już prawie 20 lat śpiewam w chórze. 
Jak przyszedłem do nich to grupa istniała już 
rok. To są piękne lata prześpiewane i to nie 
jest takie proste jakby się wydawało. Prze-
cież ile było chętnych! Przychodzili na pró-
bę, wychodzili na papieroska i już nie wraca-
li. Tacy też się zdarzali. 
A.Ż.: Tak było! Ja jeszcze pracuję zawodowo. 
Próbowałem już gliny i innych technik jed-
nak witraż przoduje w nich wszystkich. Moją 
pasją jeszcze jest ogród, a zwłaszcza kwia-
ty i warzywnik. Bywałem „rzeźbiarzem” 
(śmiech). Od pięciu lat w piwnicy leży lipowy 
kloc, w którym na razie drzemie rycerz i któ-
rego mam zamiar skończyć wreszcie w tym 
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roku. Jakoś tak robię do niego podejścia, ale 
ciężko z czasem. Mam nadzieję, że go jednak 
kiedyś skończę (śmiech). Niedługo przejdę 
na emeryturę, a wtedy może rycerz docze-
ka swojego finału.
D.W.: Jak postrzegacie tego typu zajęcia 
jako mężczyźni? Kto Waszym zdaniem może 
tworzyć witraże?
A.Ż.: Nie dzielę zajęć na męskie i żeńskie. Pa-
sje przecież występują u kobiet i mężczyzn. 
Nie wstydzę się tego. Być może rzeczywiście 
więcej kobiet bawi się takimi pracami, jednak 
to raczej niewiedza i stereotypy powodują, iż 
mężczyźni nie interesują się tego typu spo-
tkaniami. Często uważają, błędnie zresz-
tą, że to nie przystoi mężczyźnie, co prze-
cież nie jest prawdą! Myślę, że tu jest oka-
zja, żeby robić coś co się lubi, wyżyć się arty-
stycznie. Poza tym jest jeszcze jedna spra-
wa bardzo ważna jak sądzę: człowiek jest 
stworzony do tworzenia, lubi tworzyć. Moja 
praca jest biurowa, powiedziałbym „wirtu-
alna”. Domowych obowiązków nie traktuje-
my przecież twórczo, a tu można zrobić coś 
namacalnie. Tu coś tworzysz, produkujesz, 
to daje wielką satysfakcję, poczucie własnej 
wartości umiejętności. W dobie masowości, 
konsumpcjonizmu, chińszczyzny rękodzieło 
coraz bardziej jest docenianie. 
T.P.: Byłem w szoku, gdy przyszedłem tu 
pierwszy raz! Było tak dużo pań i wszystkie 
tak zajęte pracą, skupione na robótkach, a te 
robótki to fajne rzeczy były. To była prawdzi-
wa sztuka. One pracują w wielu technikach, 
nawet witraże z powodzeniem wykonują. 
Choć technika ta wymaga trochę siły pod-
czas cięcia czy szlifowania szkła. Widać jed-

nak, że chcą. Pokazują, że da się to wszyst-
ko pogodzić, choć krew się czasem leje z de-
likatnych palców. 
A.Ż.: Myślałem kiedyś, że to bardziej męskie 
zajęcie, siłowe. Ale widzę, że kobiety dosko-
nale sobie radzą i ze szlifierką, i z lutowa-
niem. A nawet wydaje mi się, że mają więcej 
cierpliwości. Nie klasyfikuję już tego tak jed-
noznacznie. W technice Tiffany rzeczywiście 
nam mężczyznom fizycznie łatwiej, resz-
ta wymaga dużej uwagi, precyzji, a to prze-
cież cechy występujące u obu płci. Wystar-
czy chcieć! 

Obaj panowie lubią przychodzić do pra-
cowni. Jest to o wiele ciekawsze, jak mówią, 
niż tworzenie w domu. Fakt, trzeba pojechać 
na miejsce, ale mogą się tam całkowicie od-
dać pracy. W domu ciężko wygospodarować 
czas. Ciągle coś odrywa od stołu, przeszka-
dza. Zawsze jest coś ważniejszego do zro-
bienia. Pomimo tego że czasem na zajęciach 
jest dużo osób i gwar, to potrafią się całko-
wicie wyłączyć. Wszyscy zajmują się sobą, 
ewentualnie doradzają sobie nawzajem, czy 
pomagają przy cięższych pracach. Jak sami 
mówią, uczą się cierpliwości. Żeby coś ładnie 
wyglądało, trzeba temu poświęcić czas – mówi 
Tadek. – Tu nie ma miejsca na gadanie, nie ma 
miejsca na pośpiech. Chętnie przyjęliby no-
wych kolegów do grona wtajemniczonych 
w witraż. Koleżankom na zajęciach przyda-
je się męski punkt widzenia, chętnie przyj-
mują ich pomoc – To nasze rodzynki – śmie-
ją się panie. 

Ich prace stają się przeważnie prezenta-
mi dla rodziny czy przyjaciół. Obaj biorą rów-
nież udział w międzynarodowych projektach 
dotyczących rękodzieła artystycznego. Aloj-
zy wystawiał już swoje prace niejednokrot-
nie na wystawach czy stoiskach tematycz-
nych podczas wielu imprez. Reprezentował 
również naszą gminę wraz z innymi artysta-
mi podczas promocji gminy na antenie ogól-
nopolskiej telewizji. 

Dorota Welcel
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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

OTWARCIE BOISKA – „POGRANICZE NA SPORTOWO"

 

G OŁK O W I C E  

U L .  W Y Z W O L E N I A  2 2  

2 6 . 0 5 . 2 0 1 8  

16.00 - konkursy, gry i zabawy  dla uczniów i rodziców 

                    - atrakcje dla  najmłodszych 

 17:00 - prezentacja sztandaru Szkoły Podstawowej w Gołkowicach,                

                    -  uroczyste otwarcie Transgranicznej Strefy Aktywności 

17:15     - program artystyczno – muzyczny 

                    - podsumowanie rozgrywek sportowych 

 ATRAKCJA SPECJALNA: - przelot samolotu rybnickiego aeroklubu 

18:30  Gminna Orkiestra Dęta z Gołkowic 

19:00 Zespół muzyczny Magnum 

20:00 zabawa taneczna z DJ Jano 

24:00 planowane zakończenie imprezy 

P R O G R A M :

„ ł ś ł ś

POŁĄCZONE Z  FESTYNEM ORGANIZOWANYM PRZEZ RADĘ RODZICÓW 

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W GOŁKOWICACH  Z OKAZJI NADANIA 

SZKOLE SZTANDARU ORAZ Z OKAZJI DNIA MATKI 


