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Muzyczny prezent
czytaj str. 9

Od lewej stoją: Ilona Łukasiewicz (Molin), Agata Kasperek (Molin), Anna Stanieczek (Molin), 
Małgorzata Hauptmann (Molin), Dorota Gaś (Molin),
II rząd od lewej: Jan Molin, Paweł Molin (senior), Jerzy Molin,
III rząd od lewej: Karol Molin, Jan Molin, 
Jan Molin (senior), Paweł Molin.

Od lewej I rząd: Daria Branny, Maciej Stawarz, Durlow. II rząd: Dorota Branny, Sylwia Branny, Agnieszka 
Durlow, Elżbieta Zwias, Anna Stawarz, Justyna Zwias, Ewa Zwias, Jan Gluza. III rząd: Piotr Glajcar, Kamila 

Stawarz, Joanna Lipowczan-Stawarz, Paweł Glajcar, Eugeniusz Zwias, Krzysztof Durlow, Krzysztof Glajcar.
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Czas szybko biegnie. Jest to takie medium, którego nie jesteśmy 
w stanie zatrzymać ani cofnąć. Jedyne, co możemy uczynić ze swej 
strony, to go dobrze wykorzystać. Jeszcze nie tak dawno witaliśmy 
Nowy Rok, a już kończy nam się pierwszy kwartał. Przeżyliśmy go 
bardzo pracowicie. Jesteśmy po cyklu dorocznych zebrań wiejskich. 
Tam podsumowaliśmy rok 2013 oraz zdefiniowaliśmy to, co jest do 
wykonania w roku bieżącym. Chociaż frekwencja nie była imponują-
ca - żeby nie powiedzieć słaba - myślę, że omówiliśmy najważniejsze 
sprawy dotyczące życia gminnego. W swoim wystąpieniu na zebraniach 
informowałem mieszkańców o tym, co działo się w gminie w roku 
ubiegłym oraz o tym, co przed nami w roku bieżącym. Obiecałem 
również, że po wykonaniu rocznych sprawozdań finansowych po-
informuję Państwa o wyniku finansowym budżetu. W związku 
z powyższym spełniam zobowiązanie.

Rok 2013 Gmina Goleszów swój budżet zamknęła nadwyżką 
operacyjną w kwocie 3.506.145,06. Jest to jeden z najistotniejszych 
wskaźników, który obrazuje sytuację finansową gminy i który ilu-
struje, czy gmina jest w stanie pokryć swoje wydatki bieżące swoimi 
dochodami bieżącymi. W naszym przypadku oznacza to, iż gmina 
ma możliwości finansowe na realizację przedsięwzięć inwestycyj-
nych, zarówno pośrednich, w drodze spłaty wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań, jak i bezpośrednich, dzięki przeznaczeniu nadwyżki 
operacyjnej na wprowadzaniu nowych inwestycji. Oszczędności uzy-
skane w trakcie roku, to efekt wdrożenia i konsekwentnej realizacji 
działań oszczędnościowych w wielu obszarach działalności gminy 
oraz podjęcia trudnych do realizacji i często niepopularnych decyzji. 
To Drodzy Państwo nasz wspólny sukces! Dlatego proszę przyjąć 
gorące podziękowania za przychylność, wytrwałość i  zrozumienie 
podjętych  przeze mnie działań.

Od początku kadencji potrzeba -  czy wręcz konieczność -  wdro-
żenia  polityki zaciskania pasa była przeze mnie mocno akcentowana. 
Z dwóch powodów. Po pierwsze redukcja zadłużenia, które na koniec 
2010 roku wynosiło niespełna 50% dochodów bieżących gminy tj. 
13.511.112,00 złotych, a po drugie wymóg ustawowy spełnienia relacji 
i wskaźników określonych w art. 142 i w art. 143 ustawy o finansach  
publicznych.  Dzisiaj, po trzech latach gospodarowania, dzięki wytężonej 
pracy i jak sądzę dobremu wykorzystaniu czasu, możemy powiedzieć, 
że gmina realizuje wszystkie zadania jej narzucone w drodze ustawy 
jako zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządo-
wej, systematycznie redukuje zadłużenie – na koniec 2013 roku  do 
poziomu  niespełna  31% - tj. 9.502.760 złotych i dzięki uzyskanym 

Drodzy Mieszkańcy Gminy Goleszów, Szanowni Państwo!
oszczędnościom możemy ostrożnie 
wprowadzać zadania inwestycyjne. 
Między innymi w połowie marca 
bieżącego roku ogłosiliśmy przetarg 
na zakup autobusu dowożącego 
dzieci i młodzież do placówek 
oświatowych naszej gminy. Autobus 
ten ma zastąpić mocno wyeksplo-
atowany, kilkunastoletni autobus 
szkolny „Żaczek”. O szczegółach 
związanych z innymi planowanymi 
inwestycjami – w tym m.in. moder-
nizacją dróg gminnych – poinfor-
muję Państwa w następnych wyda-
niach „Panoramy Goleszowskiej”.

Kolejnym, ważnym tematem, 
który był poruszany na zebra-
niach wiejskich, a przez niektó-
rych mieszkańców mocno akcentowanym, była opłata za odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Przedstawiam zatem 
Państwu dane, które są odzwierciedleniem działań gminy w okresie 
od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r. obowiązywania nowego systemu  
gospodarowania odpadami.

Opłata, którą wnosimy jako mieszkańcy pokrywa koszty odbioru, 
transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów komunal-
nych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych wraz 
z kosztami administracyjnymi obsługi systemu. Odbierana jest każda 
ilość odpadów wytworzona w gospodarstwach domowych na terenie 
gminy. W okresie sprawozdawczym zebrano 2.915,76 ton odpadów. 
Dodatkowo w PSZOK odebrano 109,45 ton odpadów. Za wykonanie 
tej usługi gmina zapłaciła firmie EKOM, wyłonionej w drodze prze-
targu, kwotę 407.053,64 złote. Koszty administracyjne wdrożenia 
i funkcjonowania systemu wyniosły 172.612,19 złotych. Zaległości 
mieszkańców z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na dzień 
31.12.2013 wynosiły 37.736,00 złotych.

W związku z powyższym stwierdzam z całą stanowczością, że 
nieprawdą są przedstawione na łamach Głosu Ziemi Cieszyńskiej 
z dnia 28 lutego 2014 roku - w artykule... „Biedne Bażanowice i ... 
drogie śmieci” - informacje dotyczące należności wypłaconych firmie 
EKOM, która w sposób profesjonalny obsługuje naszą gminę. 

Krzysztof Glajcar 
Wójt Gminy Goleszów 

Goleszowianka przetłumaczyła, 
Jerzy Stuhr poleca...

Wydawnictwo „Warto” z Dzięgielowa wydało książkę Herberta Brokeringa „Listy do 
moich dzieci” w tłumaczeniu goleszowianki Lidii Pałac.

„Listy do moich dzieci” to prosta i wzruszająca książka o miłości w rodzinie, o tym, że 
przyjemnie jest mieć dla siebie czas, przyjemnie jest być w domu, z najbliższymi. Brokering 
pokazuje na przykładzie swoich relacji, jak ewoluowała rola ojca z tradycyjnej, oparta na 
władzy, lęku i dystansie, po pełną troski, czuwającą i akceptującą rolę, jaką chciał w swoim 
życiu pełnić. Książka uczy, jak w prostych czynnościach dostrzegać sacrum i jak żyć, by 
życie nigdy się nie znudziło.

Książkę można znaleźć w księgarni „Warto” w Cieszynie przy ul. Wyższa Brama 29 
oraz w księgarni internetowej www.warto.com.pl.

Bożena Giemza
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Na sesji
29 stycznia 2014 r. odbyła się sesja Rady Gminy Goleszów.  

Ważniejsze uchwały, które podjęto dotyczyły:
- zmian budżetu gminy (informacje szczegółowe na BIP)
- nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury,
- nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej,
- określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych w zakresie 

dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci 
produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim progra-
mem wspierania finansowego gmin. Zwrot wydatków poniesionych 
na pomoc w formie posiłku może mieć charakter spłaty ratalnej 
lub jednorazowej.

Dochód osoby samotnie 
gospodarującej lub dochód 
osoby w rodzinie w stosun-
ku do dochodu określonego 
w art. 8 ust. 1 ustawy o po-

mocy społecznej w %

Wysokość zwrotu za udzie-
loną pomoc wyrażona w % 
dla osoby samotnie gospo-

darującej

Wysokość zwrotu za udzie-
loną pomoc wyrażona w % 

dla osoby w rodzinie

do 150 brak obowiązku zwrotu brak obowiązku zwrotu
od 151 100 100

-pozbawienia statusu pomnika przyrody drzewa – lipy drobno-
listnej rosnącej w Godziszowie. Zniesienie formy ochrony przyrody 
następuje w celu zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.

26 lutego 2014 roku, podjęto uchwały, które dotyczyły:
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleszów na 

lata 2014-2023 (informacje szczegółowe na BIP)
- określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu 

jej pobierania.
Stawka opłaty targowej wynosi dziennie przy sprzedaży artykułów:
1) sprzedawanych z ręki, z kosza, skrzynki, wiadra – 10 zł
2) sprzedawanych ze straganu, stoiska, własnego stolika przeno-

śnego lub innego urządzenia – 25 zł
3) sprzedawanych z przyczepy, samochodu, platformy – 30 zł

Za zajęcie więcej niż jednego stoiska stosuje się odpowiednio 
wielokrotność stawki opłaty targowej określonej powyżej. Zwalnia 
się z obowiązku uiszczania opłaty targowej sprzedaż na stoiskach 
wystawionych na szkolnych imprezach plenerowych. Opłatę targową 
pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organi-
zacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży 
na terenie gminy Goleszów. Terminem płatności opłaty targowej jest 
dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. Pobór opłaty targowej 
dokonywany będzie w drodze inkasa, gotówką do rąk upoważnionego 
inkasenta, za otrzymaniem urzędowego dowodu wpłaty. Na inkasenta 
wyznacza się Karola Alkiera – sołtysa Goleszowa Dolnego. 

- określenia zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących 
w skład zasobu komunalnego gminy.

Lokale użytkowe stanowiące własność gminy, mogą być oddawane 
w najem wyłącznie w drodze przetargu nieograniczonego, w trybie 
bezprzetargowym - państwowym i samorządowym jednostkom.

W trybie bezprzetargowym mogą być oddawane w najem lokale:
1) okazjonalnie (najem dzienny lub 

godzinowy) sale widowiskowe, obiekty 
sportowe, sale klubowe, świetlice, sale 
w Urzędzie Gminy,

2) na działalność usługową służącą 
ogółowi mieszkańców, wykorzystywane 
w stałych dniach i godzinach tygodnio-
wo – nie więcej niż pięć godzin dziennie 
i nie więcej niż dwa razy w tygodniu dla 
jednego podmiotu,

3) instytucjom użyteczności publicznej 
obsługującym gminę takim jak banki, 

poczta itp., do prowadzenia działalności statutowej. Wysokość sta-
wek czynszu najmu jest ustalana przez Wójta Gminy na okres roku 
kalendarzowego, przy czym podwyżka lub obniżka stawki nie może 
przekroczyć 10% w stosunku do roku.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie 
www.goleszow.bip.net.pl w zakładce Prace Rady Gminy  

VI kadencji (2010-2014).

W związku z uchwałą Rady Gminy Goleszów 
nr 0007.62.2013 z dnia 30 października 2013 roku 
w sprawie określenia częstotliwości, terminu i trybu 
uiszczania opłaty za odbiór śmieci, uległ zmianie termin 
płatności za tę usługę. Począwszy od nowego roku, za 
śmieci będziemy płacić do 15. dnia każdego miesiąca 
za miesiąc poprzedni. 

Wpłat należy dokonywać na przydzielone indywi-
dualne konto bankowe, o którym informację otrzymali 
Państwo przy wypełnianiu deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
W przypadku zgubienia numeru konta należy zgłosić się 
do tutejszego urzędu do pokoju nr 15 po nowy wydruk 
z przydzielonym numerem.

Referat Planowania Przestrzennego  
i Ochrony Środowiska

Zmiana terminu 
płatności za śmieci!
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Przeterminowane leki

Co można wrzucić do pojemnika na przeterminowane 
leki? Przeterminowane i niepotrzebne leki, ze względu na 
niebezpieczeństwo, jakie stwarzają dla zdrowia i środowiska 
naturalnego, zaliczane są do odpadów niebezpiecznych. Zawierają 
środki szkodliwe lub trucizny, które są groźne dla organizmu 
ludzkiego. Wyrzucone do kosza na śmieci, potem wywiezione na 
składowisko razem z odpadami komunalnymi, stanowią zagrożenie 
dla gleby i wód gruntowych, ze względu na zawartość substancji 
toksycznych, co w konsekwencji prowadzi do skażenia środowiska. 
Dlatego powinny być gromadzone w sposób selektywny, a 
następnie unieszkodliwiane w spalarni odpadów medycznych. 
Przeterminowane leki należy oddać do specjalnych pojemników 
ustawionych w aptekach, skąd w bezpieczny sposób zostaną 
przetransportowane do unieszkodliwienia.
 

Przy porządkowaniu domowych apteczek, nie wyrzucajmy 
przeterminowanych i niepotrzebnych leków do kosza, a tym 
bardziej nie spalajmy ich w piecach centralnego ogrzewania!

Gmina Goleszów prowadzi nieodpłatną zbiórkę przeterminowanych 
leków do specjalnych pojemników umieszczonych w aptekach, 
która ma na celu ograniczenie ilości przeterminowanych lekarstw 
pochodzących z indywidualnych gospodarstw domowych. 
Koszty związane z przekazaniem przeterminowanych leków 
specjalistycznej firmie do utylizacji ponosi gmina.

Pamiętajmy, że przeterminowane i zbędne leki należy zbierać 
oddzielnie i wrzucać je do
specjalnych pojemników!

Pojemniki te znajdują się w: 
1. Aptece „Pod Chełmem” przy ul. 1 Maja 12 w Goleszowie,
2. Punkcie aptecznym przy ul. Sportowej 4 w Puńcowie.

Do wspomnianych wyżej specjalnych pojemników można wrzucać:
1) leki w postaci tabletek, drażetek, ampułek w opakowaniach lub 

luzem,
2) syropy, krople, roztwory - tylko w szczelnie zamkniętych 

opakowaniach,
3) maści;
nie można wrzucać:
1) termometrów (szczególnie rtęciowych), urządzeń elektrycznych i 

elektronicznych, odpadów zakaźnych (zużytych igieł, strzykawek, 
igłostrzykawek, gazików itp.), aerozoli, pamersów itp.

2) pustych opakowań po lekach (blistrów i pudełek).

Pamiętajmy! Przed wrzuceniem przeterminowanych lub 
niepotrzebnych leków do specjalnego pojemnika, usuwamy 
tekturowe opakowanie (pudełko), które jako odpad podlegający 
segregacji można wrzucić do worka lub pojemnika przeznaczonego 
na papier!

Danuta Tomiczek
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Ochrony 

Środowiska Urzędu Gminy Goleszów

Niniejszym zawiadamiam, iż w terminie do 31 marca 2014 r. 
włącznie przeprowadzany jest nabór wniosków o udzielenie z 
budżetu Gminy Goleszów dotacji celowej na dofinansowanie 
kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, planowanej do 
realizacji w 2014 roku, polegającej na usuwaniu i unieszkodliwianiu 
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu zabudowy 
mieszkaniowej.
Dotacja celowa na modernizację obiektów budowlanych w zakresie 
usuwania wyrobów azbestowych udzielana jest w wysokości 75% 
kosztów kwalifikowanych,  ale nie więcej niż 2000,00 złotych (dwa 
tysiące złotych).
Dotację mogą uzyskać osoby fizyczne, które zamieszkują i są 
właścicielem obiektu budowlanego znajdującego się na terenie 
Gminy Goleszów, a w przypadku Wspólnot Mieszkaniowych i osób 
prawnych – gdy mają siedzibę na terenie Gminy Goleszów.
Formularze wniosków dostępne są w Referacie Komunalnym 
Urzędu Gminy 1 p. pok. nr 13.

Informacja o naborze wniosków o dotację do inwestycji ekologicznej planowanej  
do realizacji w 2014 roku

Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami można 
składać w sekretariacie Urzędu Gminy na 1 piętrze budynku, pok. nr 
9 w godzinach pracy Urzędu lub przesłać drogą pocztową na adres: 
Urząd Gminy w Goleszowie, ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów (terminem 
złożenia wniosku jest data jego wpływu do Urzędu).
Do 30 kwietnia br. nastąpi weryfikacja i stworzona będzie lista 
podstawowa oraz rezerwowa wniosków. Następnie zawarta zostanie 
umowa pomiędzy Gminą Goleszów a wnioskodawcą, będąca 
podstawą do uzyskania dotacji.
Po zawarciu umowy dotacji wnioskodawca zrealizuje zadanie i złoży 
wniosek o wypłatę dotacji w terminie 15 dni od zakończenia zadania 
lecz nie później niż do 15 listopada br. Do wniosku o wypłatę dotacji 
wnioskodawca dołączy fakturę, kartę odpadów oraz inne dokumenty 
określone we wniosku o wypłatę dotacji.
Bliższe informacje uzyskać można bezpośrednio w Referacie Komunal-
nym Urzędu Gminy w Goleszowie, pok. nr 13, 1p. tel.33 4790510 w. 27.

Krzysztof Glajcar
Wójt Gminy Goleszów

Zapisy do przedszkola W WIELKI PIĄTEK urZĄD GMINy 
NIECZyNNyW dniach 10-31 marca 2014 r. prowadzona będzie 

na terenie gminy Goleszów rekrutacja  
do Publicznych Przedszkoli,  Oddziałów  

i Punktów Przedszkolnych  
przy Szkołach Podstawowych.

Nabór odbywa się w poszczególnych placówkach. 
Zapraszamy.

Urząd Gminy Goleszów informuje, że  
18 kwietnia 2014 r. (Wielki Piątek)  

Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna 

Biblioteka Publiczna będą nieczynne. 
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Bajkowe mroźne pejzaże

10 lutego br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie 
rozstrzygnięto gminny konkurs plastyczny pt. „Bajkowe mroźne 
pejzaże”. Konkurs adresowany był do dzieci przedszkolnych, szkol-
nych i młodzieży z terenu gminy Goleszów. Celem konkursu było 
rozbudzanie twórczej aktywności i uwrażliwienia na otaczające nas 
piękno. Tematem przewodnim były zimowe pejzaże. Choć w tym roku 
natura poskąpiła nam śniegu, młodzi artyści wykazali się znajomo-
ścią tematu oraz fachowością osobistego warsztatu artystycznego, 
a ponieważ naszym celem jest twórcze rozwijanie młodych umysłów, 
regulamin nie ograniczał wybranych technik. Młodzi artyści mieli 
więc swobodę twórczego i kreatywnego realizowania siebie. 

Na konkurs nadesłano 87 prac z całego terenu. Od prac prze-
strzennych, nawet piernikowych, poprzez prace komputerowe, wykle-
janki, wydrapywanki po kolaże, grafikę, rysunek. Efekty wyobraźni 
młodego człowieka często zaskakują. Tym razem zaintrygowała nas 
ukryta w pracach symbolika i pomysłowość w doborze materiałów. 
Ocenianie pracy artystycznej jest zawsze bardzo trudne, ponieważ 
każda była swoistego rodzaju arcydziełem.

Jednak nasza impreza miała charakter konkursu, trzeba było więc 
wybrać najlepsze prace i wyłonić laureatów. 

Decydowało wprawne oko artysty plastyka, który oceniał prace 
pod względem fachowości warsztatu czyli tzw. mocną, odważną kreskę, 
zachowanie perspektywy, zagospodarowanie 
twórczej przestrzeni, dobór odpowiednich 
narzędzi (kredki, farby, tusz, ołówek itp.) 
i swobodę posługiwania się nimi. 

Choć było to trudne, komisja w składzie: 
mgr Lucyna Deckert-Firla – artysta-plastyk – 
przewodnicząca, mgr Lidia Lankocz – dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie, mgr 
Grażyna Brachaczek – instruktor artystyczny, 
mgr Alicja Danel-Ozga – dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Goleszowie wybrała 
i nagrodziła 38 prac w poszczególnych kate-
goriach wiekowych.

 W kategorii przedszkole: I miejsce: Oli-
wia Jaworska OP/Bażanowie, Anna Janik OP/
Dzięgielów, Wiktoria Hanzel OP/Dzięgielów, 
Julia Drużkowska OP przy SP Cisownica (pra-
ca przestrzenna).

Wyróżnienie: Dominika Glajcar OP/
Dzięgielów, Jagoda Profic PP Goleszów, Jędrzej 
Marcol OP/Cisownica, Jowita Janiuk OP/Ci-
sownica, Dawid Żaczek OP/Cisownica, Sylwia 

Stuchlik OP/Cisownica, Oliwia Rowecka – Dasilvia OP/Cisownica, 
Sylwia Sztuchlik OP/Cisownica, Magda Gwazdacz OP/Cisownica, 
Igor Folwarczny OP/Dzięgielów, Zuzanna Skrzypiec OP przy SP 
Cisownica, Najmila Brudny OP przy SP Cisownica, Marta Samusiok 
OP przy SP Cisownica, Nikola Mac OP/Puńców przy SP Dzięgielów.

W kategorii klas 1 – 3
I miejsce: Magdalena Łatanik kl. 3 SP Goleszów, Marta Woźniak 

kl. 3 SP Cisownica
II miejsce: Ewelina Sobczyk kl. 3 SP Goleszów
III miejsce: Sylwia Chodubska kl. 3 SP Goleszów
Wyróżnienie: Justyna Rozmus kl. 3 SP Bażanowice
 
W kategorii klas 4 – 6
I miejsce: Eryk Lipowczan kl. 5 SP Cisownica, Justyna Staroń 

kl. 4 SP Cisownica, Wiktoria Michałek kl. 6 SP Cisownica (praca 
komputerowa), Klaudia Kwaśniak kl. 6 SP Cisownica (praca kompute-
rowa), Jakub Drózd kl. 4 SP Cisownica (praca przestrzenna), Marcin 
Raszka kl. 4 SP Cisownica (praca przestrzenna), Noemi Kusiak kl. 5 
SP Cisownica (praca przestrzenna).

II miejsce: Łucja Cieślar kl. 4 SP Cisownica, Maja Glajcar kl. 4 
SP Dzięgielów.

III miejsce: Kacper Plinta kl. 4 SP Cisownica, Agnieszka Zawada 
kl. 5 SP Cisownica (praca przestrzenna), Miłosz Kubaszczyk kl. 5 SP 
Dzięgielów, Paweł Cieślar kl. 5 SP Dzięgielów. 

Wyróżnienie: Przemysław Konecki kl. 5 SP Cisownica, Fryderyk 
Czempiel kl. 6 SP Dzięgielów

 
W kategorii szkół ponadpodstawowych
I miejsce: Katarzyna Dorighi kl. 1 Gimnazjum Goleszów

Organizatorzy zapraszają do obejrzenia wystawy pokonkursowej 
do Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie. Gratulujemy wszyst-
kim młodym artystom, a szczególnie laureatom gminnego konkursu 
plastycznego pt. „Bajkowe mroźne pejzaże”.

Lidia Lankocz
Dyrektor GOK

Zdjęcie na stronie urzędu www.goleszow.pl w zakładce Kultura 
i oświata.

14 kwietnia, poniedziałek, godz. 18.00-21.00
restauracja „Pod Tułem” w Cisownicy

tradycyjne dania kuchni żydowskiej
muzyka i pieśni żydowskie w wykonaniu 
żeńskiego chóru „Halevaj” z Trzyńca
mówca: pastor Kazimierz Barczuk

KOLACJA PASCHALNA KOLACJA PASCHALNA KOLACJA PASCHALNA 

Kolacja Pascha l na to niez w yk ła ok a zja do lepsz ego zrozu mienia  
Bożego Słowa i pogłębienia swojej wiary. Zgłoszenia i opłaty do 7 kwietnia  
u proboszcza parafii ewangelickiej w Dzięgielowie. Koszt: 50 zł od osoby. Ilość 
miejsc ograniczona. Więcej na: www.dziegielow.luteranie.pl. Zapraszamy!
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Po zwycięstwo do Gliwic
6 marca br. 179 uczniów z całego Śląska rywalizowało w Gliwicach o tytuł Mistrza Tabliczki Mnożenia. Rozwiązywali złożone zadania 

tekstowe, układali matematyczne łamigłówki, stosowali prawa matematyczne w obliczeniach. Rywalizacja trwała 60 minut. W finale Wo-
jewódzkiego Konkursu uczestniczyli także uczniowie SP Goleszów Judyta Prottung z klasy 3a i Martyna Wlazło z klasy 4a. Judyta została 
mistrzynią, a jej o rok starsza koleżanka Martyna ukończyła w ścisłej czołówce zajmując 5 miejsce. Rywalizacja była zacięta, ale warto było kilka 

miesięcy przygotowywać się do tego konkursu, uczestnicząc 
w dodatkowych zajęciach i rozwiązując setki przykładów. 
Jak mówią same uczestniczki – przeżyły wspaniałą przygodę 
z matematyką, mogąc poszerzyć swoją wiedzę i zmierzyć się 
z uczniami ze szkół z dużych śląskich miast.

Warto także odnotować fakt, że w innym Wojewódzkim 
Konkursie „Bajkowe zadania”, który niedawno odbył się 
w Katowicach, wystąpiła i zakwalifikowała się do finału 
Martyna Broda z klasy 3a.

Do konkursu uczniów przygotował wicedyrektor, 
nauczyciel nauczania początkowego i matematyki - Da-
riusz Gołyszny.

Zdobyte doświadczenia na pewno zaprocentują w przy-
szłości. Gratulujemy!

Więcej informacji i fotografie z uroczystego wręczenia 
nagród w następnym numerze. 

Dyrekcja SP Goleszów
Foto: Małgorzata Prottung

Zimowisko w SP Goleszów

W drugim tygodniu ferii (27-31.01.2014 r.), by nie nudzić się w domach, niektórzy z uczniów uczestniczyli w zimowisku zorganizowanym 
przez SP Goleszów. Było mnóstwo atrakcji i wspaniałej zabawy. Każdy mógł aktywnie spędzić czas, była okazja do uczestniczenia w zajęciach 
sportowych, takich jak: pływanie w basenie w Cisownicy, jazda na łyżwach na lodowisku przy szkole oraz na miejskim lodowisku w Cieszy-
nie, saneczkowanie z górki cisownickiej „Cis”, były także gry i zabawy na sali gimnastycznej. We wtorek wyjechaliśmy na krótką wycieczkę 
do kina, gdzie obejrzeliśmy film pt. „Wędrówki dinozaurów”. Trzeciego dnia zorganizowana została „żywa lekcja przyrody”, na której pan 
leśniczy przybliżył wszystkim tematykę związaną z leśnymi zwierzętami, śladami na śniegu i problematykę drzew leśnych na wszystkich 
kontynentach. Oprócz zajęć rozwijających sprawności ruchowe były też zajęcia plastyczne, na których wykonywaliśmy przeróżne prace, 
a także uczestniczyliśmy w konkursie „Omnibus”, gdzie mogliśmy sprawdzić naszą wiedzę. Każdy z nas codziennie otrzymywał upominek 
w postaci owoców, słodkich smakołyków i pieczywa. 

Tekst i foto: Dorota Wisełka

Od lewej: Judyta Prottung, Dariusz Gołyszny i Martyna Wlazło
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Goleszowski Schumacher - Tomasz Cichy

Tomasz Cichy, obecnie 35-latek, uległ w 2007 roku nieszczęśliwe-
mu wypadkowi. Mieszkaniec naszej gminy zmaga się z podobnymi 
skutkami upadku jak znany wszystkim kierowca rajdowy - Michael 
Schumacher. Czasem zwykłe potknięcie pociąga za sobą skutki, które 
przewracają życie człowieka do góry nogami. Tak jest właśnie w przy-
padku byłego policjanta. Od momentu tego przykrego zdarzenia ma 
niedowład rąk i nóg. Wcześniej służył ludziom, chciał się rozwijać, 
ale los pokrzyżował jego plany. W rozmowie z nim dowiedziałam 
się, że po tym epizodzie często zadawał sobie pytanie: Dlaczego ja, 
dlaczego mnie? Może za karę? Jak mówi sam o sobie …część mnie 
jest nadal załamana.

Rehabilitacja to codzienność, choć początki wcale nie były 
łatwe. Przebywając w szpitalu w Piekarach i Bielsku-Białej dużym 
osiągnięciem było poruszenie powiekami. Jednak po kilku latach 
intensywnej terapii, pionizacji ciała na specjalnym sprzęcie, masażach 
i ćwiczeniach Tomasz potrafi utrzymać głowę w pozycji siedzącej. 
Pasy podtrzymujące sylwetkę pomagają w poruszaniu się na wózku 
i można wyjechać na krótki spacer. Bliscy czytają mu książki i inne 
publikacje. Nie jest aż tak źle! – mówi z uśmiechem.

Choć wzrok ma słaby, to z komunikacją nie ma większych proble-
mów. Wcześniej bał się, że nie będzie widział ani mówił. Chociaż jest 
całkowicie uzależniony od rodziny, znajduje siły, by walczyć o siebie.

Jestem cierpliwy, doceniam ładne rzeczy i piękną pogodę. Mam 
sporo czasu na przemyślenia. Cała ta sytuacja  przewartościowała 
moje priorytety. Jestem ogromnie wdzięczny swoim rodzicom za troskę.

Przyjaciele odwiedzają go w domu, sąsiedzi podziwiają za hart 
ducha i wolę walki, jednakże z lękiem patrzy w przyszłość. Czy będzie 
kiedyś mógł sam usiąść, napić się, pójść do kina? Tego nie wiadomo.

Ważne jest to, by nadal walczyć i starać się z całych sił, bo tyle 
już udało się osiągnąć. Nie jest całkowicie przykuty do łóżka, słyszy, 
widzi i przy pomocy innych porusza się na wózku inwalidzkim.

Pomóżmy Tomkowi w tym niełatwym czasie, podzielmy się 1 % 
naszego podatku.

Śląska Grupa Wojewódzka Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Policji

KRS 0000026054
z dopiskiem: na rehabilitację dla Tomasza Cichego

Redakcja życzy Tomaszowi wielu sił, wiernych przyjaciół, rado-
ści w życiu codziennym i niegasnącego uśmiechu w tym trudnym 
wyścigu po zdrowie. 

MSF

Jeden z lepszych w Polsce
Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego od 23 lat pracuje dla zdrowia miesz-

kańców naszego powiatu. Polega to na pobudzaniu ludzkiej solidarności na rzecz 
naszego wspólnego dobra, Szpitala Śląskiego. Kontynuujemy dzieło przodków, którzy 
przed blisko 130 laty postanowili bez pomocy władz szpital ten wybudować. Jedni 
dawali pieniądze, inni swą pracę (furmanki, którymi dowozili materiały budowlane).

Mamy szpital i to na pewno jeden z lepszych w Polsce. 
Po to, aby go wypełniać nowoczesną treścią, zapewniać jego pacjentom dostęp 

do skutecznej medycyny, potrzebna jest odpowiednia aparatura. Państwo dało 
ostatnio bardzo dużo, ale potrzeby są jeszcze większe niż możliwości. W tym 
pomaga Fundacja gromadząc drobne choćby kwoty, ale od wielu ludzi. W trakcie 
naszej działalności zakupiliśmy sprzęt diagnostyczno-terapeutyczny za około 7 
milionów złotych. W przeliczeniu na liczbę mieszkańców naszego powiatu jest to 
nawet więcej, niż pozyskuje Fundacja Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka. To, co 
zakupiliśmy, można obejrzeć na naszej stronie internetowej www.fundacja.netus 

Prosimy uprzejmie o pamięć o Fundacji przy wypełnianiu deklaracji podatkowej. 
1% Waszego podatku wróci do Państwa lub Waszych rodzin poprzez możliwości 

korzystania z nowoczesnego sprzętu diagnostycznego i terapeutycznego, gdyby los 
zmusił do pobytu w Szpitalu Śląskim w Cieszynie. Nasz numer KRS: 0000 130 105 

Oprócz 1% podatku możecie Państwo wesprzeć nas darowizną. Wasza kwota do 
opodatkowania o tyle się pomniejszy, ile przekażecie Fundacji. Aktualnie zbieramy 
na zakup spirografu, urządzenia pozwalającego na badanie przyczyn duszności. 
Kosztuje 22 tysiące złotych. 

Nasze konto w Banku Spółdzielczym w Cieszynie: 64 8113 0007 2001 0038 
1213 0001.

Dr n. med. Maciej Krzanowski
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Muzyczny prezent czyli druga edycja "Koncertu przy świecach"

W sobotnie popołudnie, 18 stycznia br., mieliśmy niecodzienną 
przyjemność obcowania z tzw. żywą muzyką. W świąteczno-zimo-
wy nastrój wprowadziły nas bowiem muzykujące rodziny gminy 
Goleszów. Po części kolędowy, po części klasyczny program ordy-
nował iście podniosły i świąteczny jeszcze klimat. Dopełnieniem 
podkreślającym ową nastrojowość była piękna, zimowa scenografia. 
Widownia wsłuchana w dźwięczne tony, w blasku migocących świec, 
przy filiżance aromatycznej kawy i odrobinie słodkości, gromkimi 
brawami nagradzała naszych rodzimych artystów, dziękując im za 
twórczą pracę i cenne chwile duchowych przeżyć. Prawdziwie pro-
fesjonalny warsztat zaprezentowali członkowie kilku rodzin: Daria, 
Sylwia i Dorota Branny, Kamila, Joanna i Maciej Stawarz, Justyna, 
Elżbieta, Ewa i Eugeniusz Zwias, Piotr, Paweł i Krzysztof Glajcar, 
których głosowo znakomicie wspierał dziadek – Jan Gluza, Agnieszka 
i Krzysztof Durlow, Anna Stanieczek oraz Robert Szczuka. 

Świąteczno-karnawałowy czas jest specyficznym okresem, uwa-
runkowanym w ludzkim pojmowaniu tradycji. W nim to właśnie 
w sposób szczególny uchwycona zostaje mistyczna forma miłości, 
wspólnoty i daru w każdej jego formie. Tym mocniej wyrażamy nasze 
podziękowania organizatorkom i pomysłodawczyniom „Koncertów 
przy świecach” Dorocie Branny i Joannie Lipowczan-Stawarz za po-
mysł i ofiarowany nam dar, jakim był właśnie „Muzyczny prezent”. 

Wartym podkreślenia jest fakt nawiązania do starej, dobrej tradycji 
goleszowskiego muzykowania. Mamy tu na myśli, tak bliskie naszym 
sercom, rodzinne muzykowanie rodzin: Hławiczków, Molinów czy 
Pinkasów. Umiejętności i chęć muzykowania były w tych rodzinach 
przekazywane i pielęgnowane z pokolenia na pokolenie. 

Jedna z naszych goleszowskich rodzin założyła nawet rodzinny 
zespół muzykujący, który nas goleszowian napawał dumą. Było o nim 
głośno w radiu i TV. Jak wspomina Anna Stanieczek z d. Molin w drugiej 
połowie XIX w. znana była na terenie Goleszowa mała orkiestra dęta 
Hławiczków, która obsługiwała miejscowe zabawy i wesela. W listo-
padzie 1927 roku na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Kultural-
no-Oświatowego „Siła” zapadła decyzja o utworzeniu orkiestry dętej 

w Goleszowie. Jej dyrygentem został Jan Zatloukal, a po nim Augustyn 
Waleczek. W skład tej orkiestry wchodziły między innymi rodziny 
Gibców, Pinkasów, Cieślarów, Chmielów i Molinów. Dzięki czterem 
braciom Molinom (Janowi, Pawłowi, Jerzemu i Adamowi), a później 
ich synom i wnukom w 1977 roku zawiązał się zespół instrumentalno-
wokalny, który wyjechał po raz pierwszy w tymże roku na Ogólnopolskie 
Spotkania Rodzin Muzykujących do Wrocławia. Rodzinnym zespołem 
kierowała wtedy Halina Molin-Pinkas. Rok później kierownictwo objęła 
Anna Stanieczek (Molin). Wśród kilkudziesięciu występujących na 
spotkaniu rodzin, Molinowie pod względem liczebności klasyfikowali 
się na trzecim miejscu po rodzinie Siwców i rodzinie Steczkowskich. 
Rodzina Molinów występowała w kategorii zespołów ludowych. Dru-
gim zespołem z regionu cieszyńskiego była rodzina Rakowskich, która 
występowała w kategorii muzyki klasycznej. W okresie lat 1970-1981 
muzykująca rodzina Molinów liczyła 12-14 osób. Podobnie jak wszystkie 
inne rodzinne zespoły, prócz regularnych występów na owych spotkaniach 
Molinowie brali udział w imprezach towarzyszących. Regularnie miały 
one miejsce każdego roku w listopadzie. Mimo, iż temperatura często 
spadała do około 0˚C, rodziny przejeżdżały przez miasto odkrytym 
tramwajem „Fedrusiem” i w różnych miejscach Wrocławia występowały 
na świeżym powietrzu. Zbierane były wówczas datki na Panoramę 
Racławicką. Z rodziną Molinów nagrana została wówczas audycja 
dla Polskiego Radia Katowice przez naszego i cenionego redaktora 
Stanisława Jareckiego, który zawsze szczerze podziwiał działalność 
kulturalną naszych goleszowskich chórów, zespołu regionalnego czy 
właśnie rodzin muzykujących. 

Jak widać tradycja w gminie została podtrzymana. Mamy więc 
nadzieję, że w kolejnej imprezie z cyklu „Koncert przy świecach” za-
prezentują się także inne zespoły rodzinne naszej gminy. Serdecznie 
wszystkich zapraszamy! Kontakt: Gminny Oś rodek Kultury 33 479 05 21

Lidia Lankocz
Dyrektor GOK

Zdjęcia na stronie 2

Szkubaczka
W dniach od 10 lutego do 14 lutego br. blisko dziesięcioosobowa grupa pań zbierała się w domu 

u państwa Hławiczków, by szkubać pierze. Tradycja ta trochę przygasła z powodu ograniczenia hodowli 
gęsi. Jednakże w ostatnim czasie da się zauważyć, że przy niektórych domach te ptaki się pojawiają. 
Z gęsi pozyskuje się nie tylko pierze, ale też pyszne mięso oraz sadło stosowane w ludowej medycynie. 

Myślę, że trady-
cja ta powróci na 
stałe do Bażano-
wic. Szkubaczki 
to także okazja 
do spotkania się 
i porozmawiania 
na różne tematy. 
Bażanowickie 
szkubaczki za-
kończył koncer-
tem na akorde-
onie właściciel 
oskubanego pie-
rza - Jan Harwot. 

Jan Polok 
Sołtys 

Bażanowic
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W lutym ukazała się intere-
sująca książka, dziennik Józefa 
Pilcha (1913-1995), historyka 
i bibliofila, który większość swe-
go życia zamieszkiwał w Równi, 
a następnie na Gojach. Dziennik  
z lat 1963 – 1995  cieszy się dużą 
popularnością. Autor był posta-
cią powszechnie znaną, toteż 
z niecierpliwością czekano na 
opublikowanie tej przez ponad 
rok przygotowywanej książki. Na 
spotkaniu promocyjnym zebrało 
się niemal 130 osób i chociaż nie 
wszyscy zakupili „Dziennik”, 
bo przybyli całymi rodzinami, 
to w dniach następnych po za-
poznaniu się z tą superciekawą 

lekturą, nabywają kolejne egzemplarze, chcąc je wysłać rodzinie, 
czy znajomym. Autor w ciekawy sposób opisuje przede wszystkim 
miejscową społeczność, lecz również wiele ciekawych inicjatyw 
kulturalnych na Ziemi Cieszyńskiej, w których uczestniczył. A że 
na końcu książki zamieszczono indeks osobowy, wielu czytelników 
rozpoczyna od wyszukiwania określonych wątków, odpowiadając 
sobie na pytanie: „Co tam o mnie i moich znajomych Pilch napisał?” 

Podobno w niejednym domu czyta się na głos i komentuje ciekawe 
epizody z działalności kulturalnej, spółdzielczej, czy kombatanckiej, 
a największym zainteresowaniem cieszą się różne prywatne historie. 

Aby zainteresować tą ciekawą lekturą podajemy tylko kilka 
fragmentów dziennika dotyczących mieszkańców Goleszowa, 
nadmieniając, że wątków opisujących mieszkańców tej gminy i ich 
problemy jest o wiele więcej. 

1 września 1964
Przeżywamy poważne wzruszenie, gdyż córka Stefcia idzie już 

pierwszy dzień do szkoły w Równi. Ponieważ nikt z Komitetu Ro-
dzicielskiego nie mógł być na rozpoczęciu roku szkolnego, więc na 
prośbę Wilhelma Macury i Karola Glajca ja poszedłem. Na uroczy-
stość przybył również przewodniczący Gminnej Rady Narodowej 
w Goleszowie, Ludwik Heczko, który przy tej okazji miał odebrać 
zamontowany niedawno wodociąg. Na prośbę kier. szkoły Karola 
Stanieczka wygłosiłem mniej więcej takiej treści przemówienie: 

W imieniu Komitetu Rodzicielskiego, a tym samym nas, rodzi-
ców, składam wam w tym uroczystym dniu otwarcia roku szkolnego 
szczere, z serca płynące życzenia. Kochane dzieci! Rozpoczynacie rok 
szkolny w roku jubileuszowym, w roku 20-lecia zakończenia wojny 
i 20-lecia naszej Polski Ludowej. Co nam daje nasza Ojczyzna, będzie 
was uczyła nasza szkoła. Chcielibyśmy, i to z całej duszy, by ta miłość 
Ojczyzny, na równi z innymi naukami, jakie będą wam wpajali wy-
chowawcy, była przez was, dzieci, również przyjmowana z sercem. 
Przede wszystkim apeluję do was, pierwszoklasistów, dla których od 
dnia dzisiejszego powstają już pewne obowiązki, które będą was już 
zajmować do końca. Chciałbym, abyście dobrze rozpoczęli, a jak się 
zrobi dobry start, to przez życie będzie wam lepiej. 

14 kwietnia 1966
Wygłosiłem w bibliotece zakładowej Cementowni Goleszów odczyt 

pt. „Słowo polskie i pierwsze polskie książki na Śląsku Cieszyńskim”. 
Było 32 obecnych. Czułem się naprawdę zakłopotany, że ja jako 
człowiek prosty miałem wygłosić przemówienie przed audytorium, 
w którym zasiadali czterej nauczyciele, m.in. Józef Folwarczny, jeden 
z grupy najlepszych prelegentów TWP, parę urzędników i inni. Myślę, 
że odczyt wypadł dobrze i obecni byli zadowoleni. Przy referowaniu 
pokazałem kilka starych książek, co przyjęto z wielkim zaciekawie-
niem, a młodzież nawet coś sobie notowała. Jedynie jakiś dyrektor 

O goleszowskiej gminie w „Dzienniku” Józefa Pilcha

z fabryki powątpiewał w dyskusji, żeby pierwsza polska książka na 
Śląsku została wydana w 1716 r. Pomógł mi Folwarczny, który udo-
wodnił, że ja mam rację. Po odczycie poszedłem do Anny i Pawła 
Berków. Było tam tak dobrze, że mi uciekł autobus i musiałem pieszo 
maszerować do Równi. 

22 stycznia 1975
Znowu uczestniczę w pogrzebie, tym razem dyrektora Insty-

tutu Pedagogiki UŚ doc. dr. hab. Adolfa Molaka […]. Spotkałem go 
kilka razy w Równi, a nieraz na rynku w Ustroniu, gdy przyjeżdżał 
do teściowej w Cisownicy. Całe lata wybierał się na zwiedzenie 
mojej biblioteki, mieli przyjść z dr. Targiem. Niestety… Na pogrzeb 
zeszła się Cisownica, Równia, przyjechali przedstawiciele nauki, 
studenci i kościół był zapełniony. W kościele dobrze przemówił ks. 
Bocek, a nad grobem starsza pani jako przedstawicielka Instytutu 
Pedagogiki, następnie przedstawicielka Akademii Wychowania 
Fizycznego w Warszawie, ktoś z młodzieży akademickiej i działacz 
Stronnictwa Ludowego, prawdopodobnie adw. Kaleta z Krakowa. 
[…] Najwyraźniej mówcy podkreślali poziom moralny i kilkakrotnie 
zaakcentowali, że Zmarły był zawsze sobą, nie ugiął się nigdy przed 
żadnym interesem osobistym, przed żadnym oportunizmem. Takim 
był w czasie okupacji i takim pozostał po wyzwoleniu – a kiedy się 
nie mógł zgodzić w pewnym okresie z narzuconymi nauce polskiej 
dyrektywami, pożegnał stanowisko i zawód nauczycielski, a poszedł 
pracować w charakterze zwykłego urzędnika na pocztę. Była to pod-
niosła uroczystość pogrzebowa i chyba pierwszy wybitny naukowiec, 
jaki został pochowany na ewangelickim cmentarzu w Ustroniu. […]

26 czerwca 1977
Z pożytecznej rozmowy, jaka mi się dzisiaj przytrafiła z okazji 

odwiedzin dyrektora Pałacu Kultury w Warszawie, Jerzego Berka 
z Goleszowa, dowiedziałem się sporo ciekawostek z jego dzieciństwa, 
jak pasał krowy, jak żył jako student Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie, jak pracował i zarabiał jako sekretarz Zarządu Głównego 
„Siły”. Do nieuwierzenia, by sekretarz tak dużej organizacji, jaką 
była „Siła” na Śląsku, wykonywał wszystkie prace społecznie, otrzy-
mując jedynie zwrot kosztów podróży. […] Główny powód wizyty 
wiąże się z przypadającą w roku przyszłym 70. rocznicą założenia 
„Siły”. Chciałby zrobić uroczyste spotkanie na Śląsku, a może nawet 
w Warszawie w Klubie Cieszyniaków, któremu przewodniczy. Chce 
mnie wciągnąć do tej sprawy.

20 czerwca 1992
Jestem szczęśliwy, że mogę sobie pozwolić na życie dosyć inten-

sywne. Wczoraj skończyłem opracowanie o rodzie Lipowczanów do 
kolejnego „Pamiętnika”, które mnie kosztowało sporo wysiłku, bo 
teraz to już pamięć zawodzi i nie robi się w takim tempie jak dawniej. 
Dzisiaj należałoby sobie wytchnąć przy potoku, jednak pociągnęło 
mnie na zjazd członków Związku Polskiej Młodzieży Ewangelickiej, 
który odbył się w Goleszowie. Do mojej decyzji przyczynił się jeden 
z organizatorów, Gustaw Nierostek z Dzięgielowa, który zwrócił się 
z prośbą o napisanie krótkiej notatki o działalności tego związku na 
terenie Ustronia i który nieraz wpadnie do naszego domu na pogwarki 
i sprzedaje nam własnej produkcji dobry miód. 

[…] Zebrało się około 100 osób, przeważnie staruszkowie. Były 
sprawozdania z działalności, były życzenia, podobała mi się część 
artystyczna, w której brał udział chór męski przy parafii goleszowskiej 
oraz zespół dziecięcy. […] Wystąpiło w nim ponad 40 dzieci, śpiewał 
dobrze razem z orkiestrą. Występował z nimi młody ks. [Roman] 
Dorda; grał na skrzypcach, śpiewał, przemawiał. Bardzo mi się 
podobał. Takim powinien być młody ksiądz, to go dzieci i młodzież 
polubią. […] Z Ustronia uczestniczyli tylko stary nauczyciel Karol 
Sikora, nauczycielka Koziełkowa, ks. Jan Motyka i ja.

Lidia Szkaradnik
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Książkę można jeszcze zakupić w Muzeum 
Ustrońskim (tel. 33 854 2996, e-mail: 
muzeumustronskie@op.pl), które przesyła 
ją także pocztą.

Dzień Babci i Dziadka w równi
„Kochamy Was – jesteście niezastąpieni!” - pod takim hasłem 5 lutego br. w Domu Ludowym w Równi odbyła się uroczystość z okazji Dnia 
Babci i Dziadka, na którą przedszkolaki z oddziału przedszkolnego wraz z wychowawczynią zaprosili swoich kochanych dziadków. Sala 
wypełniona była do ostatniego miejsca. Dzieci wystąpiły z programem artystycznym złożonym z wierszyków i piosenek. Nie zabrakło też 
wspólnego walczyka. Dziadkowie i babcie gromkimi brawami podziękowali swoim ukochanym wnukom za występy oraz prezenty w postaci 
kwiatków z papieru  oraz laurek. Na uroczystość mamy przygotowały słodki poczęstunek, kawę i herbatę. Przy stołach był czas na rozmowy 
i wspomnienia. Dzieci wraz z wychowawczynią serdecznie dziękują wszystkim gościom za przybycie i wsparcie, a rodzicom za wspaniałe 
wypieki i organizację uroczystości.

Tekst Anna Pieszka, foto Jolanta Gluza

Okazuje się, że wcale nie taki niewinny. Najczęstszymi przyczynami przewlekłego kaszlu są 
choroby oskrzeli, płuc, zatok, refluks przełykowo-żołądkowy, jak również przyczyny sercowe 
i niektóre leki. Jednak główną przyczyną przewlekłego kaszlu jest POChP. Zapytacie „A co to 
takiego?”
Przewlekła obturacyjna choroba płuc - to stan chorobowy, któremu można zapobiegać i który 
można leczyć, charakteryzujący się niecałkowicie odwracalnym, postępującym ograniczeniem 
czynności płuc, warto więc obserwować swój organizm. Choroba dotyczy głównie (ok. 90% 
przyczyn POChP) palaczy tytoniu – zwłaszcza papierosów, ale również osób narażonych na 
bierne wchłanianie dymu tytoniowego, w mniejszym stopniu – pyłów w miejscu pracy, pyłów 
z ogrzewania, zanieczyszczających powietrze. Co jest ważne – na tempo rozwoju choroby ma 
wpływ kontynuowanie, bądź zaprzestanie palenia tytoniu.
Choroba zaczyna się niezauważenie – najpierw kaszel, zwłaszcza nad ranem lub po obudzeniu, 
potem – o różnych porach dnia z odpluwaniem gęstej plwociny, której pozbyć się jest coraz 
trudniej. Początkowo kaszel trwa kilka miesięcy, potem dołącza się sporadyczna duszność, 
postępujące ograniczenie wydolności fizycznej, nawracające infekcje oskrzeli, rozedma – te 
objawy występują w ciągu następnych lat.
Z powodu postępującej niewydolności oddechowej rozwija się niewydolność serca, co prowadzi do 
skrócenia życia. Na każdym etapie można prowadzić leczenie, jednak jest ono najskuteczniejsze po 
zaprzestaniu palenia. Do rozpoznania choroby ważny jest wywiad, ale najważniejsze jest określenie 
czynności płuc za pomocą badania spirometrycznego, refundowanego tylko w Poradniach 
Pulmonologicznych. Badanie można wykonać w Ośrodku Zdrowia w Goleszowie, gdyż posiadamy 
wysokiej klasy spirometr, niezbędny do diagnozowania chorób płuc; badanie jest przetwarzalne 
w różnych stadiach choroby, a co ważne – bez bólu, bez wcześniejszego umawiania terminów, na 

miejscu. Bardzo ważna jest profilaktyka chorób płuc: zaprzestanie palenia tytoniu, coroczne szczepienia przeciw grypie, aktywny tryb życia i zdrowe 
odżywianie. Następnym zagadnieniem w profilaktyce jest nikotynizm – palenie tytoniu jest czynnikiem ryzyka, wystąpienia chorób płuc, choroby 
niedokrwiennej serca, choroby Buergera, nowotworów, u kobiet w ciąży – niedotlenienia płodu i małej masy urodzeniowej dziecka i jego dalszym 
gorszym rozwojem. Choć początek roku jest dobrym momentem do rzucenia palenia, to czas na to jest zawsze odpowiedni. Warto podjąć próbę 
rzucenia nałogu w trosce o swoje zdrowie, satysfakcję z umiejętności panowania nad sobą, w trosce o zdrowie rodziny, a zwłaszcza tych najmniejszych 
dzieci; ale także w trosce o utrzymanie dobrych relacji w rodzinie, pracy, względy estetyczne i ekonomiczne. Niech te cele będą motywacją do walki z 
papierosami. W gabinecie lekarskim można uzyskać pomoc farmakologiczną i psychologiczną. 
Czasem trzeba wielokrotnie podejmować próby rzucania palenia, niepowodzenie nie może jednak zniechęcać do podjęcia dalszych prób, bo korzyści są 
niepodważalne. Niech te cele będą motywacją do walki z papierosami, a przysłowiowe 100 lat upłynie w zdrowiu i bez kaszlu!

Elżbieta Mrózek

Niewinny kaszel…
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Seniorzy w Bażanowicach

Wzorem lat ubiegłych seniorzy z Bażanowic spotkali się w miejscowej remizie. 
Jest to okazja, by choć raz w roku spędzić ze sobą trochę czasu. Pogoda dopisywa-
ła, a co za tym idzie, frekwencja również. Spotkanie rozpoczęło się 8 stycznia br. 
o godzinie 14.00 przywitaniem gości przez gospodarza spotkania. Pozdrowienia 
i życzenia noworoczne przekazali seniorom Zastępca Wójta Tomasz Jaszowski, 
Przewodniczący Rady Gminy Goleszów Kazimierz Wisełka, ks. proboszcz Janusz 
Sikora oraz ks. Łukasz Gaś. Po wspólnym posiłku uczestnicy mogli posłuchać re-
gionalnego zespołu „Torka” z Cieszyna. Ludowe melodie zachęciły do wspólnego 
śpiewu. Kiedy spotkanie dobiegło końca, zadowoleni seniorzy z nadzieją na kolejną 
tego typu imprezę, rozeszli się do domu.

Za pomoc w przygotowaniach tego noworocznego spotkania pragnę po-
dziękować OSP i KGW Bażanowice, firmie STOLAL – Marcin Siedlok, ALU-

PROJEKT – Bogusław Podżorski, SAD-MED – Tomasz Ciapka, ANVIX – Wiesław Szostek, Przedsiębiorstwo Usługowe – Piotr Cieślar, 
Państwu Lucynie i Jarosławowi BODAKOM, Bożenie i Andrzejowi FRANKOM, Restauracji „MERLIN” Sławomirowi GAŁUSZCE 
i Annie HARWOT oraz Miłośnikom Bażanowic i Radzie Sołeckiej. 

Jan Polok, Sołtys Bażanowic

Bal karnawałowy w równi
Karnawał to czas zabaw nie tylko dla dorosłych, ale także dla dzieci. Wszystkie z niecierpliwością wyczekiwały balu karnawałowego, 

który odbył się również 5 lutego br. Otwarcia dokonał „wystrzałowo” dyrektor cisownickiej szkoły – Tadeusz Gluza. Do Domu Ludowego 
w Goleszowie Równi przybyły dzieci w kolorowych, pięknych strojach. Można było spotkać księżniczki, wróżki, rycerzy, zwierzątka oraz 
innych bohaterów bajek. Zabawę przy muzyce znakomicie przeprowadziła Edyta Lanc przebrana  za kowboja, były też wspólne tańce 
z dziadkami, rodzicami i gośćmi przybyłymi na naszą zabawę. Następnego dnia dzieci mile wspominały te chwile. Zostały one uwiecznione 

na zdjęciach. 
Serdecznie wszystkim dziękujemy za 

wspólną zabawę i wkład włożony w jej 
przygotowanie.  

Anna Pieszka
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Dzień Kobiet w Bażanowicach
1 marca br. w strażnicy OSP Bażanowice odbył się tradycyjny Dzień Kobiet zorganizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich, a połączony 

z wyborami nowego zarządu tej organizacji. Dotychczasowa prezes Bronisława Makuch zrezygnowała ze swej funkcji, więc koniecznością 
było przeprowadzenie wyborów, w których wybrano sześcioosobowy zarząd, w osobach: Bożena Franek - prezes, Anna Szarzec - sekretarz, 
Regina Polok - skarbnik oraz Hiacynta Madzia, Bronisława Makuch i Krystyna Szalbot - członkinie zarządu. Podczas luźnej dyskusji nakre-
ślono kierunki działania i rozwoju polegające na pozyskiwaniu nowych członkiń, zastanawiano się również nad możliwością zorganizowania 
kursu komputerowego dla pań z KGW i nie tylko.

Kolejnymi tematami spotkania było: nadchodzące 90-lecie OSP Bażanowice, zorganizowanie wycieczki do skansenu w Chorzowie, 
w którym znajduje się stary drew-
niany dom państwa Gabrysiów 
z Bażanowic oraz zwiedzanie 
Palmiarni w Gliwicach. 

Podczas kilkugodzinnego 
spotkania posilano się pysznymi 
kanapkami i ciastami, i tak przy 
lampce wina impreza dobiegła 
końca. Kobiety z uśmiechem na 
twarzy rozeszły się do domów. 

Ustępującemu zarządowi 
dziękujemy, a nowemu życzymy 
wytrwałości oraz cierpliwości 
w tej trudnej, społecznej pracy 
dla dobra naszej pięknej wsi, którą 
są Bażanowice.

 
Bożena Franek, Prezes 

Jan Polok, Sołtys Bażanowic
 Foto: Sabina Polok

Wszystkie Panie są urocze
Czy mają kok , czy warkocze

Czy brunetka, czy blondynka
Byle była uśmiechnięta

Starsze, młodsze i dzierlatki
(Co są pod opieką matki)

Mniejsze, większe i wysokie 
Czarno i niebieskookie

Co mają modną fryzurę
Jak Wenus z Milo figurę
(Choć też mogą „wejść za 

skórę”)
Zadbane i mniej zadbane

Kochane i niekochane
Dzielne, a nawet płochliwe

Pracowite czy leniwe
Małomówne, gadatliwe

Grubsze, cieńsze i cieniutkie
Byle były milutkie

Zadowolone czy smutne
Ciekawe i rezolutne

Piękne oraz pieniężyte
Znane i niepospolite

Pieszczone i całowane
Więcej lub mniej docenianie
Mądre oraz wykształcone
I te mniej zauważone
Ubogie oraz posażne
Mniej ważne i bardzo ważne
Dostępne i mniej dostępne
Pochmurne i te posępne 
Wesołe i mniej wesołe
Ubrane, albo też – gołe.

Tyle wdzięku i uroku
Trza powiedzieć – „bez uroku”
Była moda na „puszyste”
Potem bardziej przeźroczyste
Wiek dwudziesty już się kończy
Jaka moda znów się „wdziączy”?
Jak Panie mają wyglądać?
By je z podziwem oglądać?
Mają wyglądać – jak „szprot”
Czy jak superforteca lub masarski gnot?

Jan Sikora

Wesołe medytacje z okazji Dnia Kobiet Zaproszenie
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8 marca – Dzień Kobiet, to 
okazja, by przybliżyć postać Anny 
Sikorowej – nauczycielki, cenionej 
i lubianej w Cisownicy. Pochodząca 
z Istebnej Anna Sikora – z domu 
Kretek – całe swoje dorosłe życie 
rodzinne i zawodowe związała 
z Cisownicą. Wychowała całe rzesze 
dzieci i młodzieży cisownickiej. Wy-
razem wdzięczności dla Pani Anny 
niech będzie wiersz napisany gwarą 
przez byłą uczennicę. Obecnie Pani 
Anna jest na zasłużonej emeryturze, 
ciesząc się swoją rodziną.

Cisownica klasa VIII rok 1977 
III rząd od góry po lewej: Jerzy Poloczek, Krystyna Morys-Grochal, śp. Alfred Zielina, Małgorzata (Cienciała) Waliczek, Stanisław Niedoba, Jan Śliż.
II rząd od góry po lewej: śp. Stanisław Cieślar, Wiesław Chraścina, Urszula (Kamieniorz) Kolarczyk, Ryszard Kozieł, Krystyna (Nytra) Gibiec, Mirosław Stokłosa, Maryla 

(Małecka) Czyż.
I rząd od lewej siedzą nauczyciele: Małgorzata Szwarc-Niedźwiecka, Krystyna Badura, śp. Lubomira Pniok, dyr. szkoły Helena Chmiel, wychowawca klasy Jan Karkoszka, 

Anna Sikora, Anna Żurek.

Nauczycielka 
z pasją

Chocioż downo opuściłach mury cisownicki szkoły,
a jeji łobroz po kapce w pamiynci sie zaciyro,
to zawsze bedym wspóminać ciepło i miło
mojóm rechtorke łod historii i polskigo,
kochanóm, zawsze uśmiychniónóm - Panióm Hanie Sikorzinóm.

Nie wiym, jako to robiła, ale isto miała dziecka rada
nie pamiyntóm, coby musiała na nas kiedy wrzeszczeć,
abo swojigo głosu podnoszać na nas.
Chocioż nie była moji klasy wychowawczynióm,
zawsze była dlo nas wielkóm podporóm.
Jak nie umielimy se z rachunkami poradzić,
z chemii czy fizyki na pamiyńć wykuć wzorów,
gnali my do Pani Hani po jeji ciepłe słowo.

Na polskim nas wziyła za Przikope,
tam nas uczyła szanować i łopisować przirode.
Uczyła nas też cynić tradycje i szanować starzików godke.

Na polskim zrobiła nóm w klasie szkubaczke,
przi stołach drzili my piyrzi, aż palce bolały nas kapke.
Wszyscy my byli łod kwapu bioli,
cyckali miyntowe landrynki i do rozpuku sie śmioli.
Na tej szkubaczce z Frydkym zza Goruszki
gazdami zostali my wybrani.
Wszyscy mie łoglóndali, jak mi na głowe
szatke z czepcym wiónzali.

Na lekcje historii też my wszyscy czakali
w klasie było cicho , jakby makym zasioł,
tak my Pani Hani posłóchali.
Uczyła nas miłości do kraju naszego,
szacunku do przodków, królów,
i ło przijeździe do Wisły Prezydynta Mościckigo.

Isto też nas Pani Hania miała rada,
bo wziyła nas w swoji rodzinne stróny.
Ałtobusym my pojechali do Istebnej, do Kretków,
i tam w zogrodzie pod drzewami rozbili namioty.
Myli my sie w żłóbku, z kierego krowy piły wode,
jedli chlyb z marmuladóm, grali w piłke,
do Olzy na dół chodzili moczać nogi.
Było też ciynżko z nami, jak w nocy dorwała nas burza,
łod gróni waliło pierónami, a my ni mógli sie rana doczkać.
Strumiynie wody sie na nas loły
przemokły nóm nasze namioty.
Pryndko zbiyrali my swoji żdziorba 
i chónym z tym uciekali do Kretkowej stodoły.

Wszycki przeżyte z Panióm Hanióm chwile 
sóm dlo nas wielkim darym.
Za wszycko co dlo cisownickich dziecek zrobiłaś,
za ciepło i dobre słowo z głymbi serca Dziynkujym Ci 
Kochano Pani Haniu! 

Krystyna Morys-Grochal

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do sołtysów i mieszkańców gminy Goleszów o zgłaszanie swoich ogrodów do konkursu 
„Gmina Goleszów w kwiatach i zieleni”. Karty zgłoszeniowe można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy Goleszów. Wypeł-
nione formularze należy składać u sołtysów lub w sekretariacie. Termin zgłoszeń upływa 15 kwietnia br.

TMZG

Moji nauczycielce Pani Hani

„Gmina Goleszów w kwiatach i zieleni”
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14 stycznia br. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
organizował II Seminarium i Regionalne warsztaty technolo-
giczne pt. „Kadra akademicka w praktyce”, na które zaproszono 
Prezesa Rolniczego Kombinatu Spółdzielczego mgr Jerzego 
Szarca, Wiceprezesa Jerzego Machalicę (kierownik fermy drobiu) 
wraz z delegacją w osobach: mgr Mirosława Goryla – absolwenta 
ART – wydz. Drobiarstwo, Danutę i Leszka Macurów, Teresę 
i Józefa Waszutów, Urszulę Koenig – związanych z Warmińsko-
Mazurskim Kołem Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.

W tym dniu w godz. 11.00 – 14.00 odbyło się seminarium 
z kilkoma wykładami przedstawicieli poszczególnych paneli 
produkcyjnych (produkcja zwierzęca, mleczarstwo, drobiarstwo, 
rybactwo), połączone z prezentacją i degustacją wyrobów przez 
przybyłe firmy żywnościowe.

Nasza delegacja uczestniczyła w panelu Drobiarstwo. Pre-
zentację wyrobów (m.in. jaj) prowadził nestor drobiarzy prof. 
zw. dr hab. dr h.c. Andrzej Faruga (pochodzący z Zebrzydowic), 
laureat Honorowej Złotej Cieszynianki (2007) wieloletni prezes polskich 
i europejskich związków drobiarskich, a także aktualny prezes W-M 
Koła MZC w Olsztynie. W związku zaś z obchodzonym w styczniu 
2014 r. Jubileuszem 80. urodzin prof. Andrzeja Farugi o godz. 16:30 
w uczelnianym klubie „ARTON” odbyła się wspólna uroczystość po-
łączona z kolacją i programem artystycznym.

W czasie seminarium po krótkim wykładzie prof. A. Faruga wraz 
ze swym następcą prof. zw. dr hab. dr h. c. Janem Jankowskim zapro-
sili naszą delegację na odległą około 20 km od Olsztyna fermę drobiu, 
w miejscowości Bałdy, gdzie znajduje się jedna z najnowocześniejszych 
w Europie baza badawcza hodowli indyka, dzięki której współpracują 
z ośrodkami naukowymi i innowacyjnymi firmami z całego świata, 
a wyniki ich badań publikują w najlepszych czasopismach naukowych. 
Prof. Jan Jankowski (obecny gospodarz) omówił sposób hodowli i ży-
wienia, a także metody badań naukowych, które są prowadzone w tej 
bazie. Obejrzeliśmy boksy wypełnione okazałymi indykami, pokazano 
nam również hodowlę kur brojlerów, gdzie przed wejściem do środka 
musieliśmy ubrać foliowe ochraniacze (jednorazowego użytku ) sięgające 
kolan. Nowa stacja badawcza w Bałdach posiada dwie hale do odchowu 
ściółkowego indyków lub brojlerów, ponad 200 indywidualnych klatek 
dla kur niosek, 90 klatek do odchowu młodych kurcząt lub indycząt 
oraz hale ze 100 małymi kojcami do badań fizjologicznych na ptakach. 
Znajduje się tam także pomieszczenie do badań bilansowych, laboratoria 
oceny wartości rzeźnej ptaków oraz oceny jakości jaj. Byliśmy zauroczeni 
sposobem mówienia prof. Jana Jankowskiego o swoich podopiecznych 
(indykach i kurach). Ta praca to jego pasja.

Po zwiedzeniu bazy wywiązała się dyskusja, w której najwięcej 
pytań zadawali hodowcy drobiu z Goleszowa Jerzy Szarzec i Mirosław 
Goryl. Ważna była to lekcja, nie tylko dla etatowych hodowców, ale dla 
wszystkich uczestników, którzy kiedykolwiek spotkali się z hodowlą 
przydomową drobiu.

Po wyjściu prof. A. Faruga zaproponował nam zwiedzenie przebie-
gającego opodal Traktu Biskupiego, którym przyjeżdżali biskupi war-
mińsko-mazurscy. Trakt Biskupi w Bałdach to fragment dawnego traktu 
królewskiego z Warszawy do Lidzbarka Warmińskiego, odrestaurowany 
w 2006r. odcinek trasy o długości około 1200 m., przy którym zostali 
upamiętnieni biskupi warmińscy, zarządzający diecezją warmińską 
od początku jej istnienia do dnia dzisiejszego. W poboczach starej alei 
lipowej ustawione są tablice z portretami, biogramami biskupów, głazy 
pamiątkowe i plansze z mapami historycznymi Warmii oraz krótką jej 
historią. Trakt Biskupi otwierają Wrota Warmii, symbolizujące granicę 
między Mazurami a Warmią.

Naładowani wiedzą i wrażeniami wróciliśmy do Olsztyna na 
bardzo dobry obiad.

W drugiej popołudniowej imprezie organizowanej przez War-
mińsko-Mazurskie Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, gdzie głównym 

Wizyta w olsztyńskim 
Kortowie

organizatorem był prof. zw. dr hab. Janusz Guziur, cieszynianin – lau-
reat Honorowej Złotej Cieszynianki (2004), człowiek o niespożytych 
siłach i kondycji, współzałożyciel i wieloletni prezes W-M Koła MZC, 
honorowy członek ZG MZC w Cieszynie, honorowy prezes W-M Koła 
MZC, dziekan Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa ART., od 
1999r. kierownik Zakładu Hodowli Ryb Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie, tłumacz przysięgły języka czeskiego.

Po godzinie 16.00 spotkaliśmy się w uczelnianym klubie, gdzie od-
było się spotkanie choinkowe, a następnie uroczystość „geburstagowa” 
prof. Andrzeja Farugi. 

W pierwszej części artystycznej prezentowano kawały, skecze, 
scenki obyczajowe, pieśni cieszyńskie m.in. „Płyniesz Olzo” ze słowami 
w drugiej zwrotce:

My w Olsztynie ciebie Olzo także pamiętamy 
Choć nam tu króluje Łyna, o tobie śpiewamy - słowa Krzysztof 

Winicjusz Jezierski
Przyszła też kolej na składanie życzeń jubilatowi. Po oficjalnych 

życzeniach Macierzowców, najbliższej rodziny, wystąpiła nasza dele-
gacja tam zwana Cisownicą, z honorowym członkiem W-M Koła MZC 
Teresą Waszut. Pod batutą akordeonistki Urszuli Koenig zaśpiewaliśmy 
trzyzwrotkową pieśń na melodię „O tanen bau”

Niech żyje nam, niech żyje nam,
Niech żyje długie lata, 
A Anioł Stróż z tych białych róż,
Niechaj mu wieniec splata... 
Danuta Macura wygłosiła laudację, następnie wręczyliśmy bukiet 

białych róż wraz z życzeniami i koniakowską koronką, z której jubilat 
bardzo się ucieszył. Przy obficie zastawionych stołach i świeżo wędzonych 
rybach dowiezionych z Ełku przez Państwa Szostek, częstych toastach 
dobrze się siedziało.

Prof. Andrzej Faruga i prof. Janusz Guziur towarzyszyli nam do 
północy. 

Wśród gości był też dobrze znany chórowi goleszowskiemu „Glo-
ria” i Kołu Gospodyń Wiejskich w Cisownicy przezacny, schorowany 
mgr inż. Jan Kumor, który w dniach 30.06 – 2.07.2003 r. organizował 
dla chóru noclegi, był dla nas przewodnikiem w Gietrzwałdzie oraz 
pokazywał atrakcje Olsztyna. Miałem również przyjemność spotkać 
się z prof. dr hab. Marianem Kozłowskim i jego żoną mgr inż. Krystyną 
z d. Faruga, który wówczas jako Senator zafundował chórowi biesiadę. 
Jan Kumor towarzyszył nam również przy śniadaniu 15.01.2014 r. wraz 
ze swoim niezawodnym kierowcą mgr Marią Bentkowską, dołączył też 
prof. Janusz Guziur. Olsztyńscy Macierzowcy potrafią stworzyć taką 
atmosferę, że czujemy się wśród nich jak u siebie w domu.

Po serdecznych uściskach wyruszyliśmy w drogę powrotną. Nie 
chciało się wracać. Dziękujemy!

Józef Waszut

Od lewej: Danuta Macura, Mirosław Goryl, Leszek Macura, prof. Andrzej Faruga, 
Teresa Waszut, Urszula Kenig, Jerzy Szarzec, Józef Waszut.
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Wieczór poetycki Pawła Piotra Małysza
Jego sylwetki nie trzeba 

chyba mieszkańcom gminy 
już przedstawiać.

16 stycznia br. w Etno Chacie 
„Topolej” miało miejsce spotka-
nie z naszym goleszowskim poetą 
Pawłem Piotrem Małyszem. Jego 
przygoda z pisaniem zaczęła się 
od sukcesów Adama Małysza – 
skoczka z Wisły, co podkreśla 
zawsze, gdy tylko jest okazja. 
W 2007 roku dzięki namowom 
Teresy Waszut wstąpił do Klubu 
Literackiego „Nadolzie” i zaczął pisać wiersze nie tylko o sporcie, ale 
również o przyrodzie oraz okolicznościowe. 

Paweł Małysz to przede wszystkim pasjonat sportu i turystyki, 
co wyraźnie znajduje odbicie w jego utworach.

Wiele osób zebrało się, aby posłuchać wierszy goleszowskiego 
twórcy. Publiczność stanowiła nie tylko rodzina, ale i goście zrzeszeni 
w Stowarzyszeniu Autorów Polskich oddziałów Bielsko-Biała m.in. 
Oświęcimia czy Libiąża, a także przedstawiciele klubu „Nadolzie”, 
goście z Czech, a także liczne grono miłośników poezji.

Anna Stanieczek – goleszowska mistrzyni w łucznictwie bloczko-
wym, w podziękowaniu za dedykowany jej wiersz podarowała poecie 
swój złoty medal zdobyty na Mistrzostwach Polski. 

Wiersze Pawła Małysza świadczą o wielkim przywiązaniu do 
ziemi rodzinnej i mieszkańców całej Ziemi Cieszyńskiej. 

Wieczór poetycki ubogacił akompaniament przygotowany przez 
Artura Papierskiego, a publiczność w tym czasie raczyła się słodko-
ściami przygotowanymi przez żonę Pawła – Krystynę. 

Kwiaty, upominki, życzenia i ciepłe słowa skierowane do gościa 
wieczoru dopełniły całości.

Paweł Małysz zaprezentował swoją twórczość podczas wieczoru 
autorskiego, razem około 22 wierszy. Warto dodać, że jego wiersze 
ubogacają każde większe wydarzenie gminne, znaleźć je można na 
łamach „Panoramy Goleszowskiej” i „Kalendarza Goleszowskiego”.

Redakcja również dołącza się do powinszowań, życząc nieustają-
cego natchnienia, spełnienia marzeń i jeszcze wielu takich wieczorów.

Redakcja Panoramy

Sześć medali w Sochi olimpijczycy zdobyli

 Wielcy znawcy na wiele więcej liczyli
Cztery złote, srebrny i brązowy 

To nasz dorobek medalowy
Kamil w obu konkursach skoki świetne oddaje

„Rakieta z Zębu” dwa razy Mistrzem Olimpijskim zostaje

Skocznia normalna pozwoliła znokautować rywali
Na dużej do końca z Kasaim o złoto rywalizowali

Drużynowo w skokach  medal też by zdobyli

Gdyby w pierwszej serii wszyscy dalej skoczyli

Kiepsko w drużynie skoczył Piotrek Żyła
Nadzieja na medal szybko się skończyła 

Justyna na zwycięstwo swoją receptę miała
Wygram albo zdechnę - tak przed startem powiedziała

 Choć z kością złamaną w stopie leciała
W pięknym stylu Norweżkom złoto odebrała

Panczeniści toru krytego w kraju nie mają
 Srebro i brąz drużynowy zdobywają

Bródka na finiszu dostał powera takiego
Że pozbawił Holendra Złota Olimpijskiego
Takiej Zimowej Olimpiady jeszcze nie było
By Polsce, aż tyle złotych medali przybyło

Pozostali zawodnicy marnie się spisali
Byli w cieniu najlepszych, często w oddali

Goleszów, 02 marca 2014 r.
 Paweł Piotr Małysz

Sochi 2014

Zebranie Towarzystwa Miłośników Ziemi Goleszowiskiej

Roczne zebranie sprawozdawcze gościnnie mogliśmy przeprowadzić w Domu Ludowym sołectwa Równia. Wystrój sali i miła atmosfera 
sprzyjała sprawnemu przeprowadzeniu obrad. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: Wójt Gminy Goleszów Krzysztof 
Glajcar oraz Prezes Stowarzyszenia Miłośników Ogrodnictwa w Cieszynie Karol Kubecki.  

Po złożeniu sprawozdań przez prezesa TMZG Pawła 
Stanieczka, kierowników poszczególnych sekcji, komisji 
rewizyjnej oraz skarbnika, jednogłośnie udzielono abso-
lutorium zarządowi za jego działalność w 2013. 

W wolnych wnioskach poruszano sprawy dotyczące 
udoskonalenia dalszej działalności towarzystwa. Po za-
kończeniu części oficjalnej rozpoczęto część nieoficjalną, 
częstowano się przygotowanym przez zdolne panie z Równi 
wspaniałym gulaszem i prowadzono rozmowy. 

Natomiast przy kawie i ciastku obejrzeliśmy reportaż 
Romana Macury z pobytu na ziemi afrykańskiej tj. Gambii 
i Senegalu połączonego z pokazem slajdów.

Pełni wrażeń opuszczaliśmy uroczy Dom Ludowy 
w Goleszowie Równi. Dziękujemy.

Albin Klimczak
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Himalaje w Etno Chacie „TOPOLEJ”
2 marca br. w Etno Chacie „Topolej” w Goleszowie Równi odbyło się spotkanie z Aliną Markiewicz – znaną podróżniczką, która zabrała 

zebranych w swój świat, świat gór i szczytów. W bardzo miłej atmosferze można było bliżej poznać takie miejsca jak Katmandu czy dolina 
Kumbu. 

Bohaterka spotkania zawsze miała dwa marzenia – zostać dziennikarką oraz zdobyć najwyższe góry świata. Jej marzenie o dziennikarstwie 
spełniło się, niestety, nie satysfakcjonowało ją prowadzenie wiadomości 
sportowych. Stanęła przed dylematem: góry czy telewizja? W 2010 roku 
wraz z Dariuszem Załuskim postanowiła połączyć oba marzenia i tak 
powstał film dokumentalny „Bieg Kukuczki” oraz w 2012 zajęła się 
produkcją filmu Dariusza Załuskiego „Everest”. 

Alina Markiewicz na swoim koncie ma również dwa ważne dla 
niej projekty, w 2011 roku „Z hałdy na Himalaje” i w 2013 „Kierunek 
szczęście”. Jak wspomina bohaterka spotkania, dzięki licznym podró-
żom zyskała najcenniejsze dla niej wartości: przyjaźnie i miejsca, do 
których chce wracać. Himalaje zdobyła już 8 razy, a o Nepalu mówi 
– dom. Ten właściwy powstał na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, 
ale spłonął w 2008 roku.

Mimo przeciwności życiowych i finansowych w miejscu pogorze-
liska powstał pensjonat dla ludzi z pasją, takich jak ona. 

Redakcja Panoramy
Foto: Stanisław Cieślar

Właściciele Etno Chaty zapraszają na szereg imprez, które znajdziecie Państwo na stronie www.topolej.pl

Była sobota, jak zwykle ciepły poranek, nasza pilotka Halinka 
załatwiła wczesne śniadanie, zjedliśmy go w przyśpieszonym tempie, 
bo autokar (pod parą) czekał na swoich żądnych przygód pasażerów. 
Tego dnia mieliśmy w planie zanurzyć się w daleką historię południo-
wych Indii. Jako pierwsze zwiedziliśmy miasto Madurai sięgające 
swoją historią V w. p.n.e., drugie co do wielkości miasto Tamilnadu, 
starożytnego centrum nauki. Miasto to jest zbudowane na planie 
kwiatu lotosu, malowniczo położone nad brzegami rzeki Vaigai. 
Kwiaty lotosu są czczone w wielu krajach na wielu kontynentach. 
(2) Największą jednak sławę zyskał lotos w Indiach. Zwrócono tam 
uwagę nie tylko na jego smak, ale także na piękno kwiatu, który stał 
się symbolem urody ciała kobiecego. Uważano, że dno kwiatu lotosu 
to kosmiczna „vagina”, pyłek zaś znamionuje wieczne odradzanie 
się życia. Z lotosem też wiąże się następująca hinduska legenda. Oto 
bogini Kamadewa nieszczęśliwie zakochana w bogu Sziwie wystrzeliła 
do niego z łuku miłosną strzałę, raniąc go w lewy bok. Z rany Sziwy 
wypłynęło kilka kropli krwi, które spadły na rosnące u brzegów 
Gangesu kwiaty białych lilii wodnych i zamieniły je w kwiaty loto-
su, szkarłatne jak krew, najpiękniejsze kwiaty świata. Opiewane są 
one przez wielu hinduskich poetów, od czasów najdawniejszych do 
nam współczesnych. Również wizerunkom bogów Indii towarzyszy 
stale lotos. Jednemu służy za pożywienie, innemu za berło, jeszcze 
innemu za tron.

Wspomnieć należałoby jeszcze, że istnieje też pozycja lotosu 
Padamasana - stosowana przy medytacji, a znana już w starożytnych 
Indiach. Jest ona specyficznym rodzajem siadu skrzyżnego, w którym 
lewa stopa znajduje się na prawym udzie, a prawa stopa na lewym 
udzie. Podeszwy stóp winny być skierowane do góry, a kręgosłup i plecy 
wyprostowane. Pozycja lotosu jest najbardziej prawidłową pozycją 
dla poszukujących oświecenia, stąd jej powszechność w buddyzmie 
i hinduizmie oraz zen.

Lecę do Indii (cz.2)

Nazwa pozycji lotosu znana jest także w sztuce erotycznej. Symbo-
lem hinduizmu (oraz buddyzmu) jest również kwiat lotosu uznawany 
w Indiach za roślinę świętą i zapewniającą szczęście. Lotos symboli-
zuje boskość, bogactwo, wiedzę i oświecenie. Zajmuje on szczególne 
miejsce w mitologii i sztuce. Utożsamiany jest z wieloma bóstwami 
panteonu hinduistycznego, m.in. Wisznu, Lakszmi czy Brahmą, który 
się z lotosu narodził. Został uznany nawet za symbol narodowy Indii. 
Dziś Madurai stanowi ważne centrum biznesowe południowych Indii. 
Świątynia Sri Meenakshi jest kultem małżonki boga Sziwy. 

Nocleg w tym mieście sprawił niemało emocji. Prąd (zresztą tak jak 
w każdym miejscu tego kraju)  jest na skutek wyjątkowego obciążenia 
sieci wyłączany co kilkadziesiąt minut, ale sprawne hotelowe agregaty 
w krótkim czasie zostają uruchamiane, by znów w pokojach było jasno. 

Mieszkałem jednak zbyt blisko agregatu i jego głośna praca nie 
pozwalała mi zasnąć.

Zabawa z wyłączaniem prądu trwała prawie we wszystkich hote-
lach (a spałem w 15!), jakby rytualnie, co kilkadziesiąt minut gaśnie 
światło i po minucie, dwóch – znowu jest.

Vasco da Gama, pierwszy wielki portugalski odkrywca drogi 
morskiej do Indii, zmarł w mieście Koczin. W mieście tym, w pierw-
szym kościele katolickim znajduje się płyta nagrobna człowieka, 
który w bardzo odległych czasach pokochał Indie do tego stopnia, że 
postanowił tam właśnie, na tej czerwonej ziemi, złożyć swoje ciało. 
Miało to być świadectwo przywiązania do tej ziemi. 

Pomocnik naszej pilotki załatwił nam sklep, w którym mogliśmy 
wyjść na dach i z tej perspektywy dopiero zobaczyć mnogość świątyń 
w tym mieście. Zostawiliśmy również w tym sklepie nasze obuwie, apara-
ty oraz kamery i już na bosaka wyszliśmy na ulicę, aby zwiedzić chociaż 
część tych wspaniale kolorowych świątyń. Ogromna ilość rzeźb przed-
stawiających sceny z życia bogów jak i wiernych przykuwały nasz wzrok.  
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Drobne kamyki kłuły w bose stopy nas - „białasów”, ale nie było to ważne, ponieważ podziwialiśmy wspaniałą  architekturę  pałaców 
dawnych władców.

Ciekawostką jest myśl techniczna dawnych czasów, kiedy to nie było jeszcze prądu elektrycznego, a już w jednym z kościołów anglikań-
skich działał istniejący do dziś system klimatyzacji. Nad głowami wiernych siedzących w ławkach kościoła na linach zawieszone są duże 
płaty nieco sztywnych tkanin. Liny te przez otwory w ścianach kościoła przechodzą na zewnątrz, a tam służba pociągając je, to w jedną to 
w drugą stronę, wprawiała w ruch tkaniny tworzące jakby ogromne wachlarze.

Następnym zadziwiającym obrazkiem na ziemi indyjskiej był koncert parafialnej, dziewczęcej orkiestry dętej.  Mało tego, podczas gry 
równocześnie ćwiczyły musztrę paradną.  Z otwartymi ustami i wielkim zdziwieniem obejrzeliśmy ten wyjątkowy popis.

Zwiedziliśmy też wiele zabytków sakralnych z początków naszej ery, dosłownie wyrwanych ze szponów zachłannej dżungli. Nieraz tylko 
niewielkie wzniesienia czy też większe kopce zarośnięte gęstą roślinnością  świadczyły, że należałoby przywrócić im dawną świetność, aby 
świadczyły o potędze danej religii.  

Na zakończenie dnia poszliśmy do niespotykanego w innych rejonach świata unikatowego teatru Kathakali. Ten klasyczny styl teatru 
i tańca ze stanu Kerala w południowych Indiach, poprzez wykorzystanie elementów pantomimy i tańca, opowiada historie o hinduskich 
bogach i demonach. Przedstawienia kathakali są niezwykle barwne i efektowne. Ubrany w charakterystyczny strój aktor przekazywał emocje 
bez słów – poprzez ciało i głos, szczególnie mudry (język dłoni), ruchy gałek ocznych oraz odrealniony makijaż. Przygotowania do spektaklu 
trwają niekiedy nawet 5 godzin, w zależności od typu wykonywanej roli. Cały spektakl odbywa się przy akompaniamencie podwójnego bębna 
i dziwnego, zawodzącego śpiewu akompaniatora. Po takich przeżyciach trudno było zasnąć, a następny dzień niósł ze sobą nową przygodę. Cdn.

Albin Klimczak

19 stycznia br. członkowie Klubu Literackiego „Nadolzie” z Cieszyna 
oraz Anna Stanieczek, dyrygentka goleszowskiego chóru „Cantus”, 
udali się do Zamku Piastów Śląskich w Brzegu nad Odrą zwanego 

Śląskim Wawelem. Zaproszenie burmistrza tego 
miasta dotyczyło wzięcia udziału w spotkaniu 
kolędowym. 

Miłą świąteczną atmosferę zgotował dyrektor 
zamku w Brzegu Paweł Kozerski oraz zastępca 
burmistrza Stanisław Kowalczyk. Spotkanie miało 
na celu wspólne kolędowanie połączone z pre-
zentacją poezji własnej zaproszonych gości oraz 
miejscowych poetów. Klub Literacki „Nadolzie” 
reprezentowali Teresa Waszut z Cisownicy, Kry-
styna Kurzyca z Cieszyna prowadząca spotkanie 
oraz Paweł Małysz z Goleszowa, a ziemię opolską: 
Halina i Zbigniew Prymula, Edward Traka i Józef 
Chimiak. Odtworzone zostało filmowe nagranie 
chóru „Cantus” z koncertu kolęd, który odbył się 
w Cieszynie w kościele Jezusowym w styczniu 1995 r. 

Oprawę muzyczną spotkania przygotowała 
muzykująca rodzina Kosińskich. Góral z Sieradza 
Eugeniusz Elerowski wiązanką kolęd zakończył 
słowno-muzyczne spotkanie. Otrzymał gromkie 
brawa publiczności. Wszyscy biorący udział w zjeź-
dzie zostali obdarowani drobnymi upominkami. 
Zaproszeni goście z Ziemi Cieszyńskiej spotkali 
się z gorącym przyjęciem zarówno ze strony or-
ganizatorów, jak i miejscowych poetów.  

Wacław Morawski

„Kolędowanie na Śląskim Wawelu”

Grupa uczestników z Ziemi Cieszyńskiej biorących udział w kolędowaniu na zamku w Brzegu.
Od lewej: ks. Marian Kosiński, Anna Stanieczek, Teresa Waszut, Lucyna i Wacław Morawscy, Józef i Krystyna 
Kurzycowie, Krystyna i Paweł Małyszowie. Zdjęcie wykonano w Niemodlinie, w województwie opolskim, przy 
jednym z najstarszych dębów w Polsce o nazwie Puckler, który ma ok. 550 lat. Foto: Mieczysław Bachul

Ekumenicznie w Puńcowie

W ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w niedzielę 
19 stycznia o godz. 16.00 odbyło się ekumeniczne nabożeństwo sło-
wa w Kościele Rzymskokatolickim Św. Jerzego w Puńcowie ( z 1518 
roku). Organizatorami tych nabożeństw od kilku lat są proboszczowie 
Rzymskokatolickiej Parafii w Puńcowie (która terytorialnie obejmuje 
również Dzięgielów), ks. Zbigniew Macura i Parafii Ewangelicko-
Augsburskiej w Dzięgielowie, ks. Marek Londzin. Nabożeństwa 
odbywają się na przemian co roku albo w rzymskokatolickiej albo 
ewangelickiej świątyni.

Licznie zebrani wierni z różnych chrześcijańskich kościołów 
uczestniczyli w nabożeństwie. Po przywitaniu wiernych przez go-
spodarza parafii ks. Z. Macurę odbył się krótki koncert kolęd w wy-

konaniu chóru „Benedictus” z parafii rzymskokatolickiej w Brennej, 
chór śpiewał w śląskich strojach regionalnych. Podczas nabożeństwa 
w liturgii oprócz lektorów służyli księża ewangeliccy: ks. Tomasz Chu-
decki, proboszcz z parafii cieszyńskiej opiekujący się duszpastersko 
filiałem ewangelickim w Puńcowie i ks. Marek Londzin. Poruszające 
kazanie wygłosił ks. dr Adrian Korczago, proboszcz administrator 
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Goleszowie. Temat kazania był 
zaczerpnięty z wyznaczonego na drugi dzień zbioru tematów Ty-
godnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2014 i nosiło hasło: „Razem 
dziękować za łaskę Bożą w sobie nawzajem”. Po kazaniu i intencjach 
modlitewnych pieśnią usłużył zespół muzyczny z parafii ewangelickiej 
w Dzięgielowie „Grupa piątkowa”. Błogosławieństwo księży i dalsze 
już wspólne kolędowanie wraz z chórem „Benedictus” z Brennej 
zakończyło ekumeniczną modlitwę chrześcijan.

Parafia Dzięgielów
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Śniadanie dla Kobiet

Mężczyzna poszukuje sukcesu

„Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska 
źródło życia!” Te słowa zaczerpnięte z Przypowieści Salomona 4,23 były 
mottem wykładu, jaki wygłosiła Doris Schulte na śniadaniu dla kobiet 
15 lutego 2014. XXII śniadanie odbyło się w nieco innej konwencji – 
wymagała tego spora frekwencja pań, które i tym razem nie zawiodły! 

Doris Schulte (na co dzień zaangażowana w pracę misyjną w organizacji 
Missionswerk Neues Leben w Niemczech), znana pewnie sporemu gronu 
słuchaczek za sprawą cyklu wykładów, jakie wygłosiła w Dzięgielowie 
w 2012, podczas Tygodnia Ewangelizacyjnego, i tym razem podzieliła się 
z uczestniczkami cenną prawdą biblijną, a temat był bardzo kobiecy… 
uczucia.

Uczucia – nieodłączny element naszego życia. Z pewnością niejedna 
z nas ponownie uświadomiła sobie, jak bardzo wpływają na nasze co-
dzienne postępowanie, relacje z innymi oraz reakcje na rzeczywistość 
dokoła… Dobrze, gdy potrafimy nad nimi panować, gorzej gdy to uczucia 
biorą górę i wymykają nam się spod kontroli.

Na szczęście mamy obietnicę, że Boży pokój i odnowienie umysłu 
jest możliwe. Możliwe jeśli tylko staniemy otwarcie przed Panem, szcze-
rze prosząc o pomoc i pod warunkiem, że zechcemy uchwycić się jego 
wskazówek. On wie, co jest naszym problemem – lęk, gniew, zazdrość , 
zwątpienie… Wszystkie nasze uczucia mogą stać się dobre, pozytywne 
i motywujące, jeśli Bóg będzie mógł wpływać na nasz sposób myślenia.

Bóg pomaga przez swoje Słowo przyrównane przez Doris do liny 
ratunkowej. A zatem jeśli chcesz strzec swego serca i kontrolować uczucia:

 - uwolnij swoje uczucia,
 - staw im czoła i bądź realistką,
 - szczerze rozmawiaj o nich z Bogiem,
 - bądź gotowa na pomocniczą linę.
Dobrze jest spojrzeć na siebie przez pryzmat Bożego Słowa, a Bóg 

sam obiecał, że będzie nas prowadził, uczył i oczyszczał. Jego pomocne 
liny nigdy nie przychodzą za późno!

Jak zawsze śniadaniu towarzyszyła oprawa muzyczna oraz poczę-
stunek. Tym razem za sprawą stoiska księgarni „Warto” panie miały 
możliwość zapoznania się z ofertą wydawnictw chrześcijańskich. Swoją 
powieść „Mocniejsza niż śmierć” podpisywała w tym czasie Lidia Czyż.

Czym zaskoczy nas kolejne śniadanie? Czas pokaże.
Z pewnością będziemy modlić się o kolejne spotkanie, ponieważ 

chcemy budować się jako Boże Kobiety.
Parafia Dzięgielów (DM)

Prawie przez cały tydzień, w połowie lutego, gościło w Dzięgielowie 
małżeństwo Doris i Wilfried Schulte z Niemiec. On jest dyrektorem misji 
„NEUES LEBEN”, zaś jego żonę, myślę, wielu kojarzy jako pierwszą kobietę-
ewangelistkę na Tygodniu Ewangelizacyjnym w roku 2012. 

Nasza parafia nie jest egoistką, więc podzieliliśmy się Nimi z innymi 
parafiami, co sprawiło, że... 

Goście mieli zapełniony grafik po brzegi, byli m.in. w Drogomyślu, 
Ustroniu i Malince, gdzie prowadzili różne spotkania. W samym Dzięgie-
lowie przeprowadzili rekolekcje w diakonacie, wykład na „Śniadaniu dla 
Kobiet”, kazanie na nabożeństwie oraz rekolekcje dla księży. To był bardzo 
pracowity, ale zarazem obfity tydzień.

Ale wracajmy do owego mężczyzny i jego poszukiwań sukcesu.
W niedzielne popołudnie 16 lutego br. grupa prawie pięćdziesięciu 

mężczyzn odpowiedziała pozytywnie na zaproszenie i pojawiła się o godz. 
16.00 w naszym Centrum Parafialnym SALEM przy ul. Słonecznej. Przekrój 
wiekowy był bardzo szeroki; od kilkunastoletnich młodzieńców poprzez 
dojrzałych panów aż po statecznych dziadków. Przyjechali z różnych stron 
naszego powiatu: reprezentowali m.in. Drogomyśl, Ustroń, Cieszyn, Wisłę 
Jawornik i Malinkę, Zamarski, Goleszów, Cisownicę, Bładnice, Bielsko-Białą.

Gospodarzem spotkania był oczywiście proboszcz ks. Marek Londzin, 
który czuwał nad poszczególnymi punktami programu. Jak to u nas w zwy-
czaju było dużo śpiewu z akompaniamentem gitary i pianina. Wszyscy 
z niecierpliwością czekali na wykład Wilfrieda Schulte dotyczący sukcesu. 

Na początku mogliśmy się wiele dowiedzieć o działalności misji Neues 
Leben, a potem już, wykorzystując przykłady z literatury świeckiej, ale 
i chrześcijańskiej, wykładowca przedstawił różne rozumienie sukcesu. 

Najczęściej sukcesem określane jest osiągnięcie celu, jaki sobie posta-
wimy w życiu. Sukces bardziej absorbuje mężczyzn niż kobiety. Mężczyzna 
potrzebuje być „kimś”, mieć odpowiednią pozycję, rangę. Dla jednych może 
to być stanowisko, znajomość z kimś znanym lub bycie rozpoznawalnym, 
niezależność, sława, bogactwo, dla innych spokojna praca, szczęśliwa 
rodzina. Często sukces okupiony jest bardzo wielkimi kosztami i należy 
sobie zadać pytanie, czy warto się aż tak poświęcać. Osiągnięcie sukcesu 
jest obecnie podniesione do rangi bóstwa, jest ustawione na piedestale. 

Jako człowiek sukcesu przestawiony został biblijny Salomon, który 
powiedział jednak coś zupełnie niepasującego do naszych czasów: „wszyst-
ko jest marnością”. Cokolwiek byśmy więc tu na ziemi zdobyli, to tutaj 
zostawimy. Nic ze sobą do wieczności nie zabierzemy. Więc sukcesem 
dla nas nie powinno być osiągnięcie własnych celów, ale to, kiedy dzięki 
Chrystusowi osiągamy wieczność. Sukcesem jest to, gdy żyjemy zgodnie 
z Bożymi celami.

Oto kilka innych ciekawych myśli: „Sukces jest konsekwencją - nigdy 
nie jest celem samym w sobie”. „Osiąga sukces ten, kto potrafi służyć 
innym”. „Sukces nie zmienia ludzi - on ich demaskuje”. 
Najbardziej utkwił mi w pamięci wiersz:
Dzisiaj mamy większe domy, ale mniejsze rodziny,
Mamy więcej wygody, a coraz mniej czasu,
Mamy większą wiedzę, ale mniejszą zdolność 
rozróżnienia dobra i zła,
Mamy więcej doradców i coraz więcej problemów,
Mamy więcej bogactwa i coraz więcej głodu i biedy,
Mamy wiele konferencji pokojowych, a konfliktów 
nie ubywa.

Czy to są sukcesy naszej współczesności?
Prawie godzinny wykład prowadzo-

ny był w języku niemieckim, ale dzięki  
ks. Karolowi Macurze z Drogomyśla stał się dla 
nas wszystkich zrozumiały.

Kiedy wykładowca wyczerpał temat, był 
czas na dyskusję. Wypowiedzi uczestników po-
twierdziły, że jest to ważny aspekt życia nie tylko 
indywidualnie dla poszczególnych mężczyzna, ale 
również dla całej społeczności jaką jest Kościół. 
Padła też sentencja nawiązująca do hasła tego roku, 
że największym sukcesem / szczęściem powinno 
być poczucie bliskości Boga.

Całe spotkanie zakończone zostało wspól-
nym poczęstunkiem. Faceci nie wybrali się na 
polowanie, ale… po prostu zamówili pizzę. Była 

również kawa i herbata oraz smakowite kołaczyki, a rozmowy trwały 
jeszcze bardzo długo.

Było to dobrze wykorzystane niedzielne popołudnie. Nikt nie żałował 
poświęconego czasu. 

Zbyszek Krzemień

Zapraszają: Diecezjalna Komisja Ewangelizacyjno-Misyjna  
i Parafia ewangelicka w Dzięgielowie  .  Wstęp wolny

oprawa muzyczna Filip Król i goście z Wisły-Malinki 
koncert Wyższobramski Chór Kameralny z Cieszyna 
zwiastowanie ks. Stanisław Kaczmarczyk

Zapraszamy całe rodziny! 

21 kwietnia 2014, godz. 16.00  
poniedziałek wielkanocny 
kościół Eben-Ezer w Dzięgielowie

ewangelizacja 
wielkanocna

diecezjalna

titanium22
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Dobiegła końca faza zasadnicza sezonu 2013/14 Amatorskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej Gminy Goleszów. Zgodnie z regulaminem 
organizowana przez Gminę Goleszów liga została podzielona na dwie grupy: mistrzowską (o miejsca 1-4. w klasyfikacji generalnej) oraz 
grupę o miejsca 5-8. Awans do grupy mistrzowskiej wywalczyły: Żółty Domek (czyli Goleszów Górny), Cisownica, a także Goleszów Dolny 
i Kozakowice.

Tabela Amatorskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej Gminy Goleszów (stan na 01.03.2014 r.)

Miejsce Nazwa drużyny Mecze Punkty Zw. Rem. Por. Bramki zdobyte Bramki stracone Różnica bramek

1 Żółty Domek 16 42  14 0 2 164 94 70

2 Cisownica 16 37 12 1 3 131 80 51

3 Goleszów Dolny 16 30 10 0 6 114 92 22

4 Kozakowice 16 21 7 0 9 112 130 -18

5 Leszna Górna 16 18 6 0 10 73 123 -50

6 Wesoła Dwójka 16 15 5 0 11 117 129 -12

7 Godziszów 16 12 4 0 12 80 142 -62

8 AZC 16 3 1 0 15 62 124 -62

9 LKS Goleszów 16 37 12 1 3 158 97 61

Uwaga! Drużyna AZC - z uwagi na cztery walkowery, zgodnie z regulaminem ligi, została wykluczona z turnieju o miejsca 5-8 i zostanie 
sklasyfikowana na ósmym miejscu w tabeli końcowej ligi. 
Uwaga! Zgodnie z regulaminem ligi, drużyna LKS Goleszów - ze względu na amatorski charakter rozgrywek - została przesunięta na ostatnie 
miejsce w tabeli z zachowaniem dorobku punktowego 

Faza zasadnicza sezonu 2013/14 Amatorskiej Ligi Halowej Piłki 
Nożnej Gminy Goleszów zakończona

Czołówka klasyfikacji najlepszych strzelców:
1. Jakub Molin (Cisownica) - 68 goli
2. Dawid Szpak (Żółty Domek) - 56 goli
3. Rafał Szturc (Goleszów Dolny) - 45 goli
4. Adrian Gibiec (LKS Goleszów) - 43 gole
5. Damian Kożdoń (Żółty Domek) - 41 goli
6. Przemysław Gibiec (Wesoła Dwójka) - 34 gole
Rozkład IX serii meczów (finałowej) - sobota, 22 marca 2014 roku - 
sala sportowa Szkoły Podstawowej im. Jury Gajdzicy w Cisownicy.
Mecze o miejsca 5-7:
godz.12:00: Leszna Górna - Wesoła Dwójka 
godz. 12:40: Godziszów - Wesoła Dwójka 
godz. 13:20: Leszna Górna - Godziszów 
Mecze o miejsca 1-4 - tzw. grupa mistrzowska

godz. 14:00: Cisownica - Kozakowice 
godz. 14:40: Żółty Domek - Goleszów Dolny 
godz. 15:20: Żółty Domek - Kozakowice 
godz. 16:00: Cisownica - Goleszów Dolny 
godz. 16:40: Kozakowice - Goleszów Dolny 
godz. 17:20: Cisownica - Żółty Domek
Serdecznie zapraszam wszystkich sympatyków piłki nożnej do kibi-
cowania naszym piłkarzom podczas finałowej serii meczów sezonu 
2013/14, która odbędzie się w sobotę 22 marca 2014 roku w Cisow-
nicy. Ponadto zachęcam Państwa do odwiedzenia strony interneto-
wej www.ligihalowe.pl, na której na bieżąco aktualizowane są wy-
niki oraz statystyki Amatorskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej Gminy  
Goleszów. 

W imieniu organizatorów  
Tomasz Jaszowski  

Zastępca Wójta Gminy Goleszów

„Gmina Goleszów w kwiatach i zieleni”

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do sołty-
sów i mieszkańców gminy Goleszów o zgła-

szanie swoich ogrodów do konkursu „Gmina 
Goleszów w kwiatach i zieleni”. Karty zgłosze-
niowe można pobrać w sekretariacie Urzędu 
Gminy Goleszów. Wypełnione formularze 

należy składać u sołtysów lub w sekretariacie. 
Termin zgłoszeń upływa 15 kwietnia br.

TMZG
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Sportowa Gmina Goleszów ”  - projekt dofinansowany środkami Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

GMINA GOLESZÓW serdecznie zaprasza do udziału 
w AMATORSKICH MISTRZOSTWACH GMINY GOLESZÓW 

W TENISIE STOŁOWYM O „PUCHAR CIESZYŃSKIEJ KRAINY”

Niedziela, 13 kwietnia 2014 roku, 
sala sportowa Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie, godz. 10.00 

Warunki uczestnictwa: Mistrzostwa będą miały charakter otwarty, w związku z czym mogą wziąć w nich udział nie tylko mieszkańcy 
Gminy Goleszów, ale również osoby zamieszkujące na terenie gmin członkowskich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska 
Kraina” (Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Skoczów, Strumień, Zebrzydowice). 

Kategorie wiekowe: 17-35 lat (amatorzy) , 36-50 lat (amatorzy), powyżej 50 lat (amatorzy), „OPEN” (zawodnicy zrzeszeni w klubach 
startujących w rozgrywkach prowadzonych przez Polski Związek Tenisa Stołowego).

Zapisy: Szczegółowych informacji na temat mistrzostw udziela oraz zapisy przyjmuje: Przemysław Misiarz (koordynator imprez spor-
towo-rekreacyjnych w ramach projektu „Sportowa Gmina Goleszów) – tel. 602 154 368 lub e-mail: wuefista2002@interia.pl. 

Istnieje również możliwość zgłoszenia się do mistrzostw w dniu zawodów w godz. 9.00 – 9.30. Pewność startu w turnieju daje wcze-
śniejsze zapisanie się do nich drogą e-mailową lub telefoniczną. Uwaga! Z przyczyn organizacyjnych lista startowa, obejmująca zawodników 
zapisanych do turnieju może zostać zamknięta przed dniem zawodów. 

W imieniu organizatorów Tomasz Jaszowski, Zastępca Wójta Gminy Goleszów

Planujemy wraz ze Stowarzyszeniem Integracyjnym „Wsi Goleszów” 
z Goleszowa na Podkarpaciu wycieczkę krajoznawczą na ziemię sądecką 
i rejon Spisza i Cergova na Słowacji. Podczas wycieczki odwiedzimy 
uzdrowiska doliny Popradu – Krynicę, Muszynę oraz Piwniczną, a także 
znane słowackie uzdrowisko Bardejov. Odwiedzimy również ośrodki hi-
storyczne z zamkami Stara Lubovla (miejscem średniowiecznego skarbca 
klejnotów koronnych Rzeczpospolitej Polskiej) oraz jednego z największych 
zamków Europy – ruin Spiskiego Hradu. Poznamy także historyczne 
miasto Levocza ze słynnym ołtarzem gotyckim (najwyższym na świecie) 
wykonanym przez mistrza Pavla z Lewoczy (ucznia Wita Stwosza).
Program roboczy wycieczki:
Dzień 1 - wyjazd z Goleszowa o godz. 11.00, spotkanie z mieszkańcami 
Goleszowa (z powiatu mieleckiego) w Nowym Sączu, przejazd do Starego 
Sącza, godz. 15.00 dojazd do Piwnicznej (zakwaterowanie, możliwość 
skorzystania z Aquaparku w Piwnicznej. O godz. 19.00 obiadokolacja.
Dzień 2 – śniadanie, przejazd na Słowację do zamku Stara Lubovla, 
następnie przejazd do Bardejova (zwiedzanie miasta oraz uzdrowiska), 
po godz. 15.00 dojazd do Krynicy (zwiedzanie miasta oraz uzdrowiska), 
powrót do Piwnicznej ok. godz. 19.00, obiadokolacja lub wspólne ognisko.
Dzień 3 – śniadanie, przejazd na Słowację do Spiskiego Podhradia 
(zwiedzanie ruin zamku spiskiego). Przejazd do Lewoczy - (zwiedzanie 
miasta oraz katedry), przejazd do Polski przez Łysą Polanę, pożegnanie 
z mieszkańcami Goleszowa w punkcie widokowym Polana Głodówka. 
Powrót przez Nowy Targ, Oravskou Polhoru, Korbielów do Goleszowa. 

Cena wycieczki około 350 zł + 15 euro
Zapisy wraz z przedpłatą min. 100 zł/osoba w salce Koła PTTK 

II piętro Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie w dniach 25 marca 
br. - członkowie Koła PTTK „ŚLIMOKI” i 26 marca pozostali.

Więcej informacji znajdziesz na: www.pttk-slimoki.cba.pl
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OFERUJE

DLA FIRM I DOMU OFERUJEMY:
sprzątanie biur i mieszkań, mycie okien
pranie dywanów, wykładzin,
tapicerki meblowej i samochodowej
opieka nad grobami

Bogumiła i Leszek Sztefka
Dzięgielów, Cieszyńska 29
( 512 635 135; 505 146 799
* leszek@firmaswietliki.pl 

PO CO SIĘ MĘCZYĆ – 
FIRMA ŚWIETLIKI CIĘ WYRĘCZY! www.firmaświetliki.pl

Wykaz telefonów Urzędu Gminy
i jednostek organizacyjnych

Urząd Gminy 
tel. centrala: 33 479 05 10 do 13
43-440 Goleszów, ul. 1 Maja 5
e-mail: urzad@goleszow.pl

Godziny urzędowania:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.00-15.00
środa: 7.00-16.00, piątek: 7.00-14.00

Referat Komunalny 
Goleszów, ul. Zakładowa 12
tel.: 33 479 38 33, 33 479 38 34

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Goleszów, ul. Cieszyńska 29
tel.: 33 479 05 17, 33 479 05 54
opsgol@wp.pl

Gminny Ośrodek Kultury 
Goleszów, ul. Cieszyńska 25
tel.: 33 479 05 21
gok_goleszow@poczta.onet.pl

Gminna Biblioteka Publiczna
Goleszów, ul. Cieszyńska 25
tel.: 33 479 05 22

Gminne Centrum Informacji oraz 
Punkt Informacji Turystycznej
ul. Cieszyńska 29, 43-440 Goleszów
tel. 33 479 99 28, mail: gci_goleszow@interia.pl

Panorama
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43-440 Goleszów, ul. 1 Maja 5
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do 1 kwietnia 2014 r.

www.goleszow.pl/panorama-
goleszowska 9 listopada 2013 r. w sali sportowej Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie wystartowała 

XI edycja Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej Gminy Goleszów. W sezonie 2013/14 gminnej 
ligi siatkówki bierze udział sześć drużyn, które najpierw rozgrywają dwie rundy zasadnicze 
(mecz i rewanż), a po ich zakończeniu odbędzie się jednodniowy turniej finałowy „Final 
Four” – z udziałem czterech najlepszych drużyn po tzw. fazie zasadniczej ligi.

Tabela Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej Gminy Goleszów - stan na 22.02.2014 r.

Lp. drużyna mecze punk-
ty sety małe punkty

stosunek
małych 

punktów

1. Cisownica I 8 21 21:3 588:352 1,670

2. Dzięgielów     8 20 20:3 574:464 1,237

3. Kisielów   8 12 12:12 529:554 0,955

4. Goleszów Dolny 8 12 12:12 479:528 0,907

5. Cisownica II 8 7 7:17 471:565 0,834

6. Goleszów Górny 8 0 0:24 433:611 0,709
 

Rozkład meczów XI edycji Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej Gminy Goleszów
Kolejka 10 (Dzięgielów, 29.03.2014 r.)
 
godz. 14.00: Cisownica I - Dzięgielów 
godz. 15.00: Cisownica II - Goleszów Górny 
godz. 16.00: Goleszów Dolny – Kisielów

Turniej „Final Four” (05.04.2014 r. – sala sportowa Gimnazjum w Goleszowie)
godz. 12.00: I PÓŁFINAŁ (drużyna z 1. miejsca po fazie zasadniczej ligi – drużyna  
z 2. miejsca po fazie zasadniczej ligi).
godz. 13.30: II PÓŁFINAŁ   (drużyna z 2. miejsca po fazie zasadniczej ligi – drużyna  
z 2. miejsca po fazie zasadniczej ligi).
 
godz. 15.00: MECZ o 3. MIEJSCE (przegrani półfinałów).
godz. 16.30: FINAŁ (wygrani półfinałów).

 
Serdecznie zapraszam wszystkich sympatyków piłki siatkowej do kibicowania naszym 

siatkarzom podczas turnieju „Final Four” (o miejsca 1-4 sezonu 2013/14), który rozegrany 
zostanie w sobotę 5 kwietnia 2014 roku w sali sportowej Gimnazjum w Goleszowie. Ponadto 
zachęcam Państwa do odwiedzania oficjalnej strony internetowej Gminy Goleszów (www.
goleszow.pl), na której na bieżąco zamieszczane są relacje, wyniki i statystyki dotyczące 
sezonu 2013/14 Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej Gminy Goleszów.  

W imieniu organizatorów 
Tomasz Jaszowski, Zastępca Wójta Gminy Goleszów

Amatorska Liga Piłki Siatkowej Gminy 
Goleszów - sezon 2013/2014
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Nawigację ustaw na Goleszów
to doszło? Bez wątpienia jest to efekt wsparcia przez Firmę Mokate 
SA, a precyzyjniej przez Adama Mokrysza, jego konsekwentnego 
i skutecznego działania w kierunku popularyzowania szachów, któ-
rych jest wielkim miłośnikiem. „Mokate” użyczyło nam 40. nowych 
zegarów elektronicznych, jest to dobry znak na przyszłość.

Najbliższe plany to rozpoczęcie szkolenia dzieci, turniej 16 marca 
br. oraz pierwszomajowy turniej organizowany wspólnie z Czeskim 
Cieszynem, ale także turniej na zakończenie roku szkolnego, wreszcie 
turniej na Zamku w Dzięgielowie. Dziękuję wszystkim zaangażo-
wanym w organizowanie i przeprowadzenie IX Międzynarodowego 
Turnieju Szachowego Mokate Open rozgrywanego w ramach Grand 
Prix Gminy Goleszów 2014.

W imieniu organizatorów Karol Linert
Zapraszamy do Fotoreportaży na www.goleszow.pl

Daty rozgrywania turniejów Grand Prix Gminy Goleszów 
w Szachach 2014: 16 marca, 29 czerwca, 2 sierpnia, 5 października. 
Poszczególne turnieje rozpoczynają się o godz. 10.00. Zamknięcie listy 
startowej o godz. 9.15. Organizator: Gmina Goleszów we współpracy 
z Ludowym Klubem Sportowym ,,Olimpia” Goleszów

Najlepsi zawodnicy I turnieju GP Gminy Goleszów wraz z Zastępcą Wójta Gminy 
Goleszów Tomaszem Jaszowskim (pierwszy z lewej) oraz przedstawicielką Firmy 

„MOKATE” – sponsora cyklu Grand Prix

I turniej w ramach Grand Prix Gminy Goleszów w Szachach 2014 
rozegrano 1 lutego 2014 r.

Grand Prix Gminy Goleszów w Szachach 2014 rozpoczęte!
Kiedy nieobecny na IX Międzynarodowym Turnieju Szachowym 

„MOKATE OPEN”, rozgrywanym w ramach Grand Prix Gminy 
Goleszów w Szachach 2014,  mistrz Dariusz Mikrut z Krakowa, za-
pytał mnie po turnieju jak było, zażartowałem -  Nudy! Znów wygrał 
mistrz międzynarodowy Zbigniew Pakleza (Warsaw Sharks Warsza-
wa).  Tak naprawdę, to się działo! Gmina Goleszów jako organizator 
gościła tym razem aż pięcioro arcymistrzów i wielu takich, którzy 
w błyskawicznych szachach szukali swojej szansy na urwanie punktów 
faworytom, krótszy był czas na rozegranie partii, ale dawał większe 
szanse na niespodzianki i odwrotnie -  wydłużanie czasu ujawniało 
bezlitosną, miażdżącą siłę „tytułów”. Porywająca walka odbywała się 
na najwyższym poziomie, ale także wiele wspaniałych pojedynków 
i minimalne różnice po ostatniej dziewiątej rundzie - to wszystko 
tworzyło niesamowity klimat.  Pierwszy turniej w ramach  Grand 
Prix Gminy Goleszów w Szachach 2014 uroczyście otworzyli To-
masz Jaszowski - Zastępca Wójta Gminy Goleszów oraz Stanisław 
Duda - Prezes LKS „Olimpia” Goleszów. 

Pszczynianka, arcymistrzyni Joanna Worek, zajmując 11. 
miejsce miała zaledwie 1. punkt straty do zwycięzcy (remis to 0,5, 
a wygrana - 1 punkt). Drugi był arcymistrz Marcin Tazbir, ustępując 
pierwszemu tylko punktacją pomocniczą. Marcin Tazbir 
w styczniu z drużyną Uniwersytetu Warszawskiego zdobył 
tytuł Mistrza Polski. Wspomnę, że w tych Akademickich 
Mistrzostwach Polski brało udział sześcioro arcymistrzów, 
w Goleszowie teraz zagrało pięcioro! Najlepszą zawod-
niczką, zajmującą 4. miejsce w generalnej klasyfikacji, była 
czterokrotna mistrzyni Czech, wielokrotnie reprezentująca 
swój kraj na mistrzostwach świata, Europy i olimpiadach 
– arcymistrzyni Olga Sikorova. Zacięta walka toczyła się 
nie tylko na najwyższym poziomie, bo przy szachownicach 
zasiadło aż ponad 100 szachistów! Wielu spośród nich ma 
na swoim koncie niemałe osiągnięcia w tej dyscyplinie, ale 
gra w szachy sprawia im przede wszystkim przyjemność. 
Przypomnę tylko, że wszyscy bez wyjątku, od pierwszego 
do ostatniego, są u nas zawsze mile widziani!

Goleszowskie akcenty w turnieju, owszem, były. Czołowy 
dawny reprezentant  Janusz Raszka bez kompleksów podjął 
walkę z elitarnymi oddziałami rycerzy 64. pól, kończąc 
rywalizację na świetnym 7. miejscu. Całkiem dobre zawody 
rozegrał Cezary Molin. Pozostali nasi mieszkańcy nie mieli 
najlepszego dnia, ale możliwość uczestniczenia w turnieju 
z taką obsadą była dla nich wystarczającą rekompensatą za 
słabsze wyniki.

Przy LKS „Olimpia” Goleszów reaktywowaliśmy 
sekcję szachową i wszystko wskazuje na to, że wielokrotne 
przymiarki do prowadzenia szkolenia wreszcie się powiodą. 
Bardzo ważnym elementem w szkoleniu jest zaangażowanie 
rodziców czy opiekunów. Myślę, że bez tego nie da się osią-
gnąć sukcesu. Sporo osób spoza gminy deklarowało chęć 
reprezentowania „Olimpii” Goleszów, sekcja wprawdzie 
od wielu lat nie istnieje, ale marka nie została zapomniana. 
Są już pierwsi zawodnicy nowej „Olimpii”, to siedmiolatki 
Bartosz Goszyk i Mateusz Gorzołka, obaj wystąpili na sobot-
nim turnieju, 76. i 89. miejsce, to w tej stawce bardzo dobre 
wyniki, czego serdecznie im gratulujemy! Liczę, że będą oni 
motorem napędowym na naszych szkoleniach. Rodzice za-
interesowani szkoleniem swoich dzieci proszeni są o kontakt 
z klubem.Ogromne zainteresowanie turniejami „Mokate” 
zmusza nas do wcześniejszego zamykania list zgłoszeń. 
Z żalem wielu chętnym musimy odmawiać wpisania na listę, 
tym razem nawet mistrzom międzynarodowym i arcymi-
strzom, z niedowierzaniem zadaję sobie pytanie – do czego 



Tak przywitał zebranych Honorowy Obywatel Gminy Goleszów 
Józef Golec na spotkaniu, które odbyło się 11 lutego 2014 r. w sali sesyjnej 
Urzędu Gminy Goleszów.

Zorganizowane spotkanie było połączone z promocją suplementu 
,,Słownika Biograficznego Ziemi Cieszyńskiej”, który został wydany dla 
uczczenia 200. rocznicy śmierci ks. Leopolda Jana Szersznika. Swoją 
obecnością spotkanie zaszczycili m.in.: Krzysztof Glajcar – Wójt Gminy 
Goleszów oraz Kazimierz Wisełka – Przewodniczący Rady Gminy Go-
leszów. Spotkanie poprowadzili Teresa Waszut, a także Zastępca Wójta 
Gminy Goleszów Tomasz Jaszowski – inicjator spotkania.

Ponad trzystustronicowy suplement wita nas cytatem rodzeństwa 
Józefa Golca i Stefanii Bojdy:

„Tym, którzy otuleni wieczną ciszą
Tym, którzy jeszcze w drodze
Tym, którzy przyjdą po nas.” 
Pozycja zawiera 383 biogramy, ponad 300 podobizn, 84 autografy 

i kilkadziesiąt ilustracji koronkowych.
Poniżej przypominamy sylwetkę bohatera spotkania, twórcę wielu 

pozycji publicystycznych - sopockiego cieszynianina.
Józef Golec urodził się 30 marca 1935 roku w Cieszynie. Na chrzcie 

otrzymał imię Otton. Gdy miał 12 lat, w ramach akcji likwidowania 
niemieckich nazwisk i imion zaproponowano mu zmianę imienia na 
lepiej brzmiące po polsku. Wybrał więc imię rodowe dziadków i ojca, 
i tak stał się Józefem. 

Pedagog, działacz społeczno-kulturalny, znawca sztuki dziecięcej. 
Nauczyciel z powołania, pracujący z największym oddaniem i poświęceniem. 

W Cieszynie ukończył szkołę Ćwiczeń i Liceum Pedagogiczne. W 1955 
r. osiadł na stałe w Sopocie. Jest absolwentem pedagogiki Uniwersytetu 
Gdańskiego. W latach 1965-1982 był dyrektorem Szkoły Podstawowej 
nr 8 w Sopocie. Zorganizował pierwsze w Polsce Muzeum Esperanckie 

„Jo je stela. Jo sie urodził w Cieszynie, kole Goleszowa…”
w Sopocie (1972-1979). W 1980 r. został członkiem Międzynarodowego 
Towarzystwa Wychowania przez Sztukę (INSEA). Wystawiał prace swoich 
uczniów w wielu krajach całego świata. Przez 50 lat pracy pedagogicznej 
wychował łącznie 324 medalistów oraz laureatów międzynarodowych 
konkursów sztuki dziecięcej (w tym z Cisownicy). Przez 10 lat aktywnie 
współpracował z cisownicką świetlicą i Teresą Waszut, prowadząc warsz-
taty plastyczne, organizując wystawy, propagując Jurę Gajdzicę i jego 
ekslibrisy. Promował też koronczarki z Cisownicy, wykonujące unikatowe 
koronki według jego projektów. Jest autorem blisko 900 ekslibrisów, 
których jest miłośnikiem i popularyzatorem. Na początku lat 80. XX 
wieku był aktywnym działaczem „Solidarności”. W roku 1989 przeszedł 
na emeryturę. W tym samym roku Macierz Ziemi Cieszyńskiej wydała 
jego Cieszyński słownik gwarowy. W latach 1993-1998 J. Golec wydał, wraz 
ze swoją siostrą Stefanią Bojdą, trzytomowy Słownik biograficzny Ziemi 
Cieszyńskiej, za co zostali uhonorowani Laurem „Srebrnej Cieszynianki” 
(w 1998 r.).  Natomiast w roku 2013, wspólnie z Witoldem Pieńkowskim 
i Tomaszem Jaszowskim, opracował i opublikował Album Biograficzny 
Gminy Goleszów. W 2008 r. J. Golec został Honorowym Obywatelem 
Gminy Goleszów - za całokształt działań popularyzujących Ziemię 
Goleszowską, w tym m.in. inspirowanie mieszkańców Gminy Goleszów, 
a szczególnie Cisownicy, do działań na rzecz podtrzymywania tożsamości 
regionalnej i kulturowej. 

Przez całe życie Józef Golec był nowoczesny we wszystkim czego się 
podejmował, inspirował tysiące dzieci i młodzieży, ale nie tylko. Swoją 
postawą do dnia dzisiejszego pokazuje, jak w sposób niezwykły i godny 
naśladowania pełnić rolę społeczną. Jego sumienność i poświęcenie 
przekładają się na ciekawy dorobek, który pozostawi dla potomnych. 

MSF
Foto: Zenon Sobczyk

Spotkanie z Józefem Golcem – Honorowym Obywatelem 
Gminy Goleszów – prowadziła Teresa Waszut 

Inicjator spotkania z Józefem Golcem – Zastępca Wójta 
Gminy Goleszów Tomasz Jaszowski

Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar składa 
podziękowania bohaterowi spotkania

Józef Golec – autor suplementu do „Słownika biograficznego Ziemi 
Cieszyńskiej” podpisuje jeden z jego egzemplarzy Fo
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