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Grant „Spacer po Gminie Godzianów” realizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Godzianowie w ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla operacji realizowanych 
w ramach projektów grantowych.

Godzianów, listopad 2020 r.

Sfinansowany ze środków Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Gniazdo. 
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Szanowni Państwo!
Gmina Godzianów jest jedną z najmniejszych 
w  p o w i e c i e  s k i e r n i e w i c k i m .  Z a j m u j e
powierzchnię 44,06 km². Graniczy z gminami: 
Lipce Reymontowskie, Skierniewice, Głuchów, 
Słupia i Maków. Nasza gmina położona jest 
w granicach h istorycznie  rozumianego 
Mazowsza. Wchodzimy w skład Wysoczyzny 
Sk iern iewick ie j ,  na jda le j  w ysun iętego 
ku wschodowi terenu Wyżyny Łódzkiej, terenu 
wzniesionego maksymalnie do 220 m.n.p.m. 
Gmina posiada wyraźnie ukształtowaną sieć 
osadniczą w postaci centralnie położonej wsi 
gminnej Godzianów oraz uzupełniających 
jednostek rozwojowych takich jak: Byczki, 
Kawęczyn, Lnisno, Płyćwia i Zapady. Wieś gminna 
Godzianów jest oddalona o około 50 km od Łodzi, 
80 km od Warszawy i 10 km od Skierniewic. Przez 
teren gminy przechodzą następujące szlaki 
komunikacyjne: kolej ze stacją kolejową 
w Płyćwi, droga Warszawa, Skierniewice, Łódź, 
przebiegająca przez Byczki, droga Skierniewice 
oraz Rawa Mazowiecka przechodząca przez 
Lnisno. Gmina należy do najmniejszych 
jednostek administracyjnych. Na jej terenie 
zamieszkuje ogółem 2 624 osób. Teren leży 
w dorzeczu Bzury z dopływami, Skierniewką, 
Uchanką I Pisią (w dolnym biegu zwaną 
Zwierzyńcem). Rzeka Zwierzyniec bierze swój 
p o c z ą t e k  n a  p o l a c h  g o d z i a n o w s k i c h .

Z poważaniem
Wójt Gminy Godzianów

Andrzej Mozga



Centrum Godzianowa



Szanowni Państwo!

Z radością przekazujemy w państwa ręce publikację ukazującą piękno Gminy Goǳianów. Podczas lektury odkryjecie wiele ciekawych 

i wartych obejrzenia miejsc bogatych kulturowo oraz rekreacyjno-przyrodniczych. Wszystkich odwieǳających witamy z radością 

i życzliwością, a nasze zabytki i przyroda czekają na Państwa. Zamieszczona mapa ułatwi Państwu poruszanie się po naszych terenach, 

a zdjęcia ukażą ich malowniczość i walory turystyczne.

                                                                                                                                                    Zarząd OSP Goǳianów



Pierwsza remiza OSP Godzianów Przekazanie sztandaru OSP w Godzianowie 1978 rok

Nowa remiza OSP Godzianów Przekazanie sztandaru OSP w Godzianowie 2018



90 - lecie OSP Godzianów

100-lecie OSP GodzianówDruhowie OSP-Godzianów - zawody pożarnicze

90 - lecie OSP Godzianów



Orkiestra dęta z Godzianowa powstała z inicjatywy
miejscowego organisty Piotra Puczyńskiego (na zdjęciu
wraz z rodziną). Było to w 1909 r. orkiestrę utworzono
przy miejscowym kościele, a pierwsi jej członkowie kupili
instrumenty za własne pieniądze i już latem 1910 r. 
po raz pierwszy grali na uroczystościach parafialnych.
Niebawem muzycy opracowali repertuar, który pozwolił
wyjść do szerszej publiczności. Do I wojny światowej 
orkiestra podniosła swój poziom artystyczny, była znana w całej 
okolicy i cieszyła się powszechnym uznaniem. Działania
wojenne zatrzymały rozwój orkiestry, a wojska okupacyjne
skonfiskowały  część  instrumentów.  Po odzyskaniu
niepodległości orkiestra wznowiła działalność muzyczną
i została włączona do miejscowej straży pożarnej. Szybko
też, doszła do wysokiego poziomu dając wiele koncertów
m.in. w 1929 r. na Wystawie Krajowej w Poznaniu 
z okazji 10-lecia rozwoju gospodarczego niepodległej Polski.
We wrześniu 1939 r. do Godzianowa ponownie zawitali 
Niemcy, a członkowie orkiestry pamiętając kradzież 
instrumentów z czasów I wojny ukryli je skutecznie 
i zawiesili swoją działalność na czas wojny. Po wyzwoleniu
orkiestra ponownie wznowiła muzykowanie, a przy orkiestrze 
utworzono wiejskie ognisko muzyczne, w którym kształcono
przyszłych muzyków orkiestrowych. Przez szereg lat, 
orkiestra brała czynny udział w przeglądach i fes�walach 
orkiestr dętych powiatowych i wojewódzkich, zdobywając 
nagrody i wyróżnienia. W 2010 r. orkiestra obchodziła 
Jubileusz 100-lecia istnienia. Kapelmistrzem i kierownikiem 
artystycznym orkiestry jest Sławomir Trochonowicz.

Piotr Puczyński z rodziną



Godzianowska Orkiestra Dęta rok 1912

Godzianowska Orkiestra Dęta rok 1960 Godzianowska Orkiestra Dęta rok 1946  

Godzianowska Orkiestra Dęta rok 1926



Godzianowska Orkiestra Dęta rok 1985  

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy GodzianówMłodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Godzianów

Godzianowska Orkiestra Dęta rok 1988



Gminne Centrum Kultury Sportu i Biblioteka w Godzianowie 



Gminne Centrum Kultury Sportu i Biblioteka w Godzianowie 



Sala widowiskowa GCKSiB w Godzianowie 



Koło Gospodyń Wiejskich z Godzianowa



Widok kościoła w Godzianowie 



Kościół p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika 
w  Godzianowie l iczy około 115 lat.  Został 
wybudowany dzięki ofiarności pracy duszpasterskiej 
jak i osobistemu wsparciu finansowemu ks. Józefa 
Wierzbickiego, którego popiersie i pamiątkowa 
tablica znajdują się w kościele. Jest to murowany 
neogotycki kościół z czerwonej cegły z dwiema 
strzelistymi wieżami. Na szczególną uwagę zasługują 
witraże w całym kościele, jednak dwa w prezbiterium 
są wyjątkowe Przed montażem w kościele zostały 
wysłane na Wystawę Sztuk Pięknych do Brukseli, 
gdzie otrzymały najwyższe nagrody. Witraże 
przedstawiają Chrzest Polski i Chrzest Litwy. Należy 
zwróc ić  uwagę  na  o ł tarz  g łówny  z  figurą 
Niepokalanej, ambonę, dwa boczne ołtarze 
z ruchomymi obrazami patronów kościoła i parafii, 
murowana plebania z 1917 roku oraz kuta brama 
wejściowa z 1911 roku. 

Kościół p.w. św. Stanisława 



Ołtarz w kościele parafialnym w Godzianowie  



Zabytkowe witraże w kościele parafialnym w Godzianowie



Plac kościelny - Godzianów



Koło Gospodyń Wiejskich z Zapad



Plebania w Godzianowie



Kapliczki przy kościele parafialnym w Godzianowie



Kapliczki przy kościele parafialnym w Godzianowie



Kapliczka Św Rocha - Zapady Kapliczka na granicy Gminy Godzianów
 i Gminy Maków



Kapliczka na granicy Godzianów/PłyćwiaKapliczka w Płyćwi



Kapliczka w GodzianowieKapliczka NMP w Godzianowie



Przydrożny krzyż w ByczkachKapliczka w Byczkach



Zachód słońca nad Godzianowem



Pomnik Tadeusza Kościuszki wzniesiony na Placu Starej Wsi pod nowym budynkiem drewnianej szkoły. Na pomniku widnieje napis
„Tadeuszowi Kościuszce - Włościanie parafii Godzianowa” - 1917 r. Obecnie jest to miejsce obchodów gminnych uroczystości patriotycznych.



Ulica T. Kościuszki nocą - Godzianów



Zespół Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie



Elektryczny autobus szkolny w Godzianowie



Centrum Godzianowa



Gminny Stadion w Godzianowie



Plac zabaw - Przedszkole w Godzianowie



Plac zabaw - Przedszkole w Godzianowie



Plac zabaw - Przedszkole w Godzianowie



Boisko sportowe „Orlik” w Godzianowie



Boisko sportowe „Orlik” w Godzianowie



Hala sportowa w Godzianowie



Hala sportowa w Godzianowie



Altanka przy placu zabaw - Godzianów



Plac zabaw - Godzianów



Siłownia - Godzianów



Siłownia zewnętrzna - Godzianów



Koło Gospodyń Wiejskich z Płyćwi 



Staw rekreacyjny - Byczki



Staw rekreacyjny - Byczki



Staw rekreacyjny - Byczki



Koło Gospodyń Wiejskich z Byczek



Plac zabaw - Szkoła Podstawowa w Lniśnie



Plac zabaw - Szkoła Podstawowa w Lniśnie



Koło Gospodyń Wiejskich z Lnisna



Siłownia zewnętrzna - Lnisno



Szkoła Podstawowa w Lniśnie



Stowarzyszenie Wiejskich Kobiet „Nad Stawem” - Kawęczyn



Urząd Gminy w Godzianowie



Szkoła i Hala Sportowa w Godzianowie



Zespół Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie



Budynki w centrum Godzianowa



Widok godzianowskich pól



Medal wykonany w 2018 r.
na 100 - lecie OSP Godzianów



Dane adresowe:
Ochotnicza Straż Pożarna

 w Goǳianowie

Ul. Klonowa 19

96-126 Goǳianów


