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Ponad ćwierć wieku z Panoramą
Numer Panoramy Goleszowskiej, który macie Państwo 

przed sobą, jest numerem 300. (a przez to, że wydanie jest 
łączone, to nawet i 301.). Okrągła liczba zawsze skłania do 
podsumowań, wspomnień, przemyśleń. Tym bardziej, że 300 
numerów ukazało się na przestrzeni 26 lat! PG jest jednym 
z najdłużej wydawanych gminnych periodyków – większym 
stażem pochwalić mogą się jedynie cieszyńskie „Wiadomo-
ści Ratuszowe”, „Gazeta Ustrońska” i „Wieści znad Brennicy” 
z Brennej.

Pierwszy numer Panoramy ukazał się we wrześniu 1991 
roku (na stronie 14 można zobaczyć jej okładkę)... 1991 roku! 

Tak naprawdę było to 
jeszcze w zupełnie innym 
świecie – ZSRR wciąż ist-
niał, Polska dopiero za-
czynała nieśmiało marzyc 
o członkostwie w NATO 
i UE, internet w naszym 
kraju był dostępny tyl-
ko dla garstki wybrań-
ców (przede wszystkim 
pracowników placówek 
naukowych takich jak In-
stytut Fizyki Jądrowej), 
a telefony komórkowe 
można było zobaczyć co 
najwyżej w serialach te-
lewizyjnych... Świat się 
zmienił, imperia upadały, 
a Panorama wciąż istnie-
je.

Zapraszamy do lektury wywiadu z Dariuszem Gołysznym 
(na zdjęciu) – pierwszym redaktorem naczelnym gazety, który 
opowie o początkach (niełatwych) historii PG.

 
PG: Skąd pomysł na stworzenie lokalnej gazety?
DG: Po burzliwym okresie zmian politycznych jakie nastą-

piły w Polsce po 1989 r. czuło się pewien entuzjazm i powiew 
„nowego”. Początek lat 90. stanowił początek zmian w naszym 
najbliższym otoczeniu. Powoli zaczął odżywać ruch kulturalny. 
Także nauczyciele i ludzie związani z kulturą pragnęli coś zmie-
nić, rozbudzić to, co przez lata było uśpione, czy też stworzyć 
coś nowego.

Już w czasie studiów pojawiało się w mojej głowie mnóstwo 
pomysłów – gazeta lokalna była jednym z nich. Powstała ona 
dzięki tym, którzy mi w tym pomogli. To właśnie koleżanki i ko-
ledzy ze Szkoły Podstawowej w Goleszowie stanowili pierwszy 
zespół redakcyjny. Zespół bardzo zgrany do którego z numeru 
na numer dołączali kolejni współpracownicy – głównie z gro-
na pedagogicznego. Szkoła Podstawowa w tym okresie ściśle 
współpracowała z Gminnym Ośrodkiem Kultury, który dopiero 
co rozwijał skrzydła. Gazeta była także efektem tej współpracy.

PG: Jak powstał pierwszy numer?
DG: Pierwszy numer gazety był bardzo amatorski i praco-

chłonny, ale gdy się ukazał cieszył nas wszystkich, a także nie-

pokoił – gdyż każdy z nas czekał na oddźwięk  w środowisku.
Mimo, że od strony technicznej nie był on doskonały, spo-

łeczeństwo przyjęło go bardzo dobrze i pierwszy nakład blisko 
1000 egz. rozszedł się w mig. Muszę dodać, że część pracy na 
tzw. matrycach, które następnie były fotografowane w dru-
karni, wykonałem ręcznie. Dopiero od drugiego numeru ga-
zeta była „składana” w drukarni. Nie sposób nie wspomnieć 
w tym miejscu o firmie Corient państwa Miziów, którzy pomo-
gli w składzie pierwszego numeru dysponując komputerem 
i drukarką – co w tamtych latach było rzadkością.

PG: Pierwszy numer był wydany przez szkołę, a następne ?
DG: W kolejnych numerach zaczęliśmy ściśle współpraco-

wać, oprócz wymienionego ośrodka kultury, z Urzędem Gminy, 
które to podmioty partycypowały w kosztach, aby w kolejnych 
numerach przejąć ciężar finansowy druku. Warto wspomnieć, 
że redakcja dużą część pracy wykonywała społecznie – a to 
przynosiło największą radość. 

PG: Taka początkowa praca nad tworzeniem czegoś nowego 
na pewno sprawiała, że pojawiały się trudności?
DG: O tak, nie było łatwo. Oprócz pracy redakcyjnej, zbiera-
nia materiałów, szukania informacji i docierania do tekstów 
źródłowych, trudność stanowiła dystrybucja gazety, gdyż pra-
gnęliśmy, aby dotarła ona do najdalszych części gminy. Roz-
woziliśmy gazetę sami (tzn. członkowie zespołu redakcyjnego) 
do określonych punktów dystrybucji w poszczególnych sołec-
twach. 

PG: Na razie mówimy gazeta, nie padł  jeszcze tytuł „Panora-
ma Goleszowska”. Dlaczego tytuł taki, a nie inny?
DG: W zasadzie innej propozycji nie było. Tytuł „Panorama 
Goleszowska” powstał podczas rodzinnego spaceru na Górę 
Chełm, gdzie byliśmy urzeczeni pięknym widokiem panoramy 
Goleszowa i okolic podczas pięknego zachodu słońca.

PG: Nic dodać, nic ująć ... ?
DG: Tak powstała „Panorama Goleszowska”.

PG: Na przestrzeni tego prawie trzydziestoletniego okresu 
istnienia „Panoramy Goleszowskiej” zmieniała się nie tyl-
ko szata graficzna, ale i tematyka. Jakie poruszano tematy  
w tamtych latach?
DG: Moim celem było to, żeby gazeta lokalna wnosiła coś do 
społeczeństwa. Wiadomym było, że zamieszczaliśmy informa-
cje ze szkół, ośrodka kultury oraz Urzędu Gminy. Publikowa-
liśmy ważne uchwały i komunikaty urzędowe. Oprócz tego 
współpracowaliśmy z lekarzami, którzy zamieszczali porady 
z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia oraz księżmi parafii ka-
tolickich i ewangelickich. Ten element był bardzo ważny, między 
innymi bardzo zależało mi na ekumenicznym wymiarze „Pano-
ramy”. Stałe miejsce miał dział porad ogrodniczych, informa-
cji przyrodniczych i geograficznych, a także  dział historyczny. 
Niezwykłym zainteresowaniem cieszyła się kronika policyjna, 
ale także dział obejmujący informacje z naszej przeszłości. 
Zawsze miło było nam gościć w domach mieszkańców, którzy 
obchodzili jubileusze czy swoje święta. Przedstawialiśmy na 

cd. str 14
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Zmiana opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w Gminie Goleszów

Informujemy, że od 1 stycznia 2018 r. obowiązywać będą 
nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi (uchwała Nr 0007.44.2017 Rady Gminy Goleszów z  dnia 
27 września 2017 r.):

12,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną 
nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbie-
rane w sposób selektywny,

22,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną 
nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i od-
bierane w sposób selektywny.

Zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi zostanie przesłane pocztą.

Przypominamy, że opłatę za odpady komunalne należy uisz-

czać na indywidualny numer rachunku bankowego lub w kasie 
urzędu, raz na kwartał w następujący sposób:

- za I kwartał (za miesiące: styczeń, luty, marzec) – do 15      
kwietnia,

- za II kwartał (za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec) – do 15 
lipca,

- za III kwartał (za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień) – do 15 
października,

- za IV kwartał (za miesiące: październik, listopad, grudzień) - 
do 15 stycznia następnego roku.

Referat Planowania Przestrzennego 
i Ochrony Środowiska
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Uczcili jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego
Drodzy jubilaci! Przed wielu laty staliście dwoje, złączeni 

wspólną miłością, byliście młodzi, pełni zapału, patrząc w życie 
z ufnością – tą ciepłą sentencją Joanna Pilch Kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego  przywitała małżonków świętujących w Goleszo-
wie jubileusz 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego.

22 listopada 2017 r. w Goleszowie odbyła się uroczystość, 
podczas której małżonkom z 50. i 60-letnim stażem wręczono 
honorowe medale nadane przez prezydenta oraz dyplomy. Pary 
obchodzące w tym roku swoje okrągłe rocznice pożycia małżeń-
skiego spotkały się o godzinie 13.00 w sali goleszowskiego Gmin-
nego Ośrodka Kultury.

Diamentowe i Złote Gody to rocznica mająca szczególne zna-
czenie. To jubileusz, za sprawą którego patrzymy na Was z podzi-
wem i chylimy przed Wami z szacunkiem i pokorą głowy - podkre-
ślała Joanna Pilch - Państwa obecność dowodzi, że dochowaliście 
przysięgi małżeńskiej, bo przecież miłość jest dawaniem, nie bra-
niem, budowaniem, nie niszczeniem, zaufaniem, nigdy zwodze-
niem, cierpliwym znoszeniem i wiernym dzieleniem każdego suk-
cesu i każdego smutku. Jak pisał Konstanty Ildefons Gałczyński: 
Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość 
w ręce i przenieść ją przez całe życie”.

Obchody zostały umilone występem przygotowanym przez 
Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca przy GOK Goleszów. 
Mali artyści, przy akompaniamencie pianina, odśpiewali pieśni 
regionalne bliskie każdej osobie. Dzieci stanęły na wysokości 
zadania, zapewniając zarówno wiele uśmiechów dzięki piękne-
mu wykonaniu wesołych utworów, jak i wywołując wzruszenie 

u wszystkich obecnych na sali w trakcie śpiewania pieśni „Ojcow-
ski dom”.

Kulminacyjnym punktem było uroczyste wręczenie prezydenc-
kich medali, dyplomów oraz koszy z upominkami przez Krzysztofa 
Glajcara - Wójta Gminy Goleszów, Bogusława Koneckiego - Prze-
wodniczącego Rady Gminy oraz Joannę Pilch - Kierownika USC.

W 2017 roku nadane przez prezydenta Andrzeja Dudę, na 
wniosek Wójta Gminy Krzysztofa Glajcara, medale z okazji zło-
tych godów otrzymali Państwo: Aniela i Karol Bujokowie z Go-
leszowa, Helena i Paweł Czarneccy z Goleszowa, Helena i Karol 
Gajdzicowie z Goleszowa, Teresa i Andrzej Gajdzińscy z Kozako-
wic Górnych, Anna i Emil Glacowie z Goleszowa, Helena i Józef 
Habartowie z Goleszowa, Zofia i Bogusław Kajzarowie z Puńco-
wa, Maria i Jan Klajmonowie z Kisielowa, Danuta i Rafał Kluso-
wie z Goleszowa,  Wanda i Jerzy Królowie z Kisielowa, Emilia i Jan 
Lazarowie z Cisownicy, Irena i Ryszard Łamaczowie z Goleszowa, 
Urszula i Jan Motykowie z Dzięgielowa, Alicja i Kazimierz Płachec-
cy z Puńcowa,  Janina i Karol Pszczółkowie z Kozakowic Górnych, 
Halina i Ryszard Raszkowie z Goleszowa, Anna i Jerzy Sikorowie 
z Cisownicy, Ludwika i Ferdynand Sydorakowie z Dzięgielowa, Na-
talia i Bruno Śliwkowie z Dzięgielowa, Agnieszka i Jan Wyrwało-
wie z Puńcowa.

Diamentową (sześćdziesiątą) rocznicą ślubu obchodzili Pań-
stwo: Jadwiga i Edward Branni z Puńcowa, Emilia i Jan Brodowie 
z Kisielowa, Helena i Jerzy Duławowie z Goleszowa, Edyta i Ema-
nuel Pieczonkowie z Lesznej Górnej,  Zofia i Jan Sikorowie z Go-
dziszowa, Anna i Alojzy Studniccy z Cisownicy, Bogdana i Roman 
Zakolscy z Dzięgielowa.

Jubilatom jeszcze raz życzymy dużo miłości, zdrowia i spokoju 
ducha.

Krystian Grzybek

Zwracamy się z serdeczną prośbą do par, które 
w roku 2018 obchodziły będą rocznice 50-lecia lub 
60-lecia pożycia małżeńskiego, o zgłaszanie tego fak-
tu do Urzędu Stanu Cywilnego w Goleszowie – tel. 
33 479 05 10 wew. 31.
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Co słychać w GOK-u?
www.goleszow.com.pl , tel. 33 479 05 21

W dniu 25 października Zespół Pieśni i Tańca został zaproszony do Ewangelickiego Domu Opieki „Emaus” w Dzięgielowie, 
gdzie wystąpił podczas spotkania jesiennego dla tamtejszych pensjonariuszy. Zespół, pod kierownictwem muzycznym Szymona 
Staniszewskiego, zaprezentował wiązankę pieśni religijnych i cieszyńskich.

****************************

W poniedziałek 13 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie odbyło się spotka-
nie autorskie z Pawłem Stanieczkiem. Licznie przybyli słuchacze mieli zaszczyt wysłuchać życiowej histo-
rii mieszkańca Goleszowa. Głównym tematem była Izba Oświęcimska, poświęcona losom podobozu Auschwitz 
w cementowni w Goleszowie. Zacny gość opowiadał również o swoich pasjach. Jedną z nich jest fotografia.  
Nie sposób wyliczyć wszystkich zasług społecznych Pawła Stanieczka. Jest pasjonatem historii regionu, współzałożycielem To-
warzystwa Miłośników Ziemi Goleszowskiej, redagował „Panoramę Goleszowską”. Z jego inicjatywy w 2001 r. zaczęto wydawać 
„Kalendarz Goleszowski”. Jest emerytowanym nauczycielem i tą chęć do przekazywania swojej wiedzy odnajdujemy w nim 
każdego dnia. Był  radnym Rady Powiatu Cieszyńskiego, zasiadał w Radzie Gminy Goleszów. Społecznik z pasją, walczący o to, 
by nie zapomniano o tym, o czym mamy obowiązek pamiętać.  Panu Pawłowi Stanieczkowi serdecznie dziękujemy za prelekcję. 
Zapraszamy do przeczytania krótkiej notki ze spotkania na stronie 23.

******************************

W niedzielę 19 listopada w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie zebrało się zacne grono arty-
stów. Spotkanie to, pomimo że nie pierwsze, było wyjątkowe, ponieważ miało charakter wielopokoleniowy. Twórcy z po-
kaźnym dorobkiem, stanęli na jednej scenie z najmłodszymi  autorami prac, które wpłynęły na konkurs plastyczny zorga-
nizowany przez GOK.  Wszyscy zgromadzeni wysłuchali występu Dagmary Dordy (śpiew) oraz Michała Kasztury (gitara), 
reprezentujących zespół Lunatyp. Podczas obchodów Dnia Artysty wręczono nagrody dla najlepszych młodych twórców. 
Prace plastyczne Gminnego Konkursu Plastycznego „MOJA MAŁA OJCZYZNA” organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury  
w Goleszowie oceniała komisja w składzie:

Przewodnicząca jury - Lucyna Deckert Firla – artysta plastyk 
Alicja Danel Ozga – Dyrektor Publicznej Biblioteki Gminnej w Goleszowie
Jolanta Warsińska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie, animator kultury
Prezentujemy szczegółową listę laureatów konkursu, na który wpłynęły 93 prace. Jury przyznało następujące nagrody i wy-

różnienia :
 
W kategorii wiekowej 3-4 lata
1 miejsce - Szczypka Adrianna - Oddział Przedszkolny w Kisielowie przy SP Goleszów
2 miejsce  ex aequo
 - Cziommer Karina – Przedszkole Publiczne Goleszów/O Bażanowice
 - Pasko Agata - Przedszkole Publiczne w Goleszowie
3 miejsce – Osiński Tomasz – Prywatne Przedszkole Twórcze TO TU
Wyróżnienie – Pustówka Zuzanna - Przedszkole Publiczne w Goleszowie
 
W kategorii wiekowej 5-6 lat
1 miejsce – Dziubek Mateusz – Przedszkole Publiczne Goleszów /O  Dzięgielów
2 miejsce – ex aequo
Jaworek Erik - Oddział Przedszkolny w Kisielowie przy SP Goleszów
Sikora Tymoteusz - Przedszkole Publiczne w Goleszowie
3 miejsce – Przyborowska Patrycja - Oddział Przedszkolny w Kisielowie przy SP Goleszów
wyróżnienie –Belka Wiktoria - Przedszkole Publiczne w Goleszowie
wyróżnienie – Witek Weronika - Prywatne Przedszkole Twórcze TO TU
 
W kategorii wiekowej 7-9 lat
1 miejsce – Szarzec Jerzy – SP Bażanowice
2 miejsce – Szuta Emilia -  SP Goleszów
3 miejsce – Krzywoń Jakub – SP Goleszów
Wyróżnienie – Goryczka Tymoteusz – SP Cisownica
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 W kategorii wiekowej 10-12 lat
1 miejsce – Brudny Wiktor -  SP Cisownica
2 miejsce – Jaworska Patrycja – SP Dzięgielów
 
W kategorii wiekowej 13-15 lat
Wyróżnienie – Michalik Laura – SP Cisownica
 
Dziękujemy wszystkim nauczycielom za włożony wkład 

w przygotowanie swoich wychowanków: Elżbiecie Biegun, 
Agnieszce Choińskiej, Barbarze Chwastek, Eryce Cymorek, Jo-
annie Czyż–Zahradnik, Lucynie Gołyszny, Justynie Górze, Agacie 
Guznar, Katarzynie Hanzouli, Barbarze Jurzykowskiej, Wandzie 
Klimczyk, Urszuli Łamacz, Barbarze Łusiak, Arlecie Maly, Małgo-
rzacie Mróz–Sobel, Marioli Piwowarczyk, Grażynie Prochowicz, 
Grażynie Raszce, Oldze Sadowskiej-Macek, Anicie Sałaciak, Sylwii Sikorze-Worek, Dominice Sztwiertni.

 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich nauczycielom. Gratulujemy zwycięzcom, których prace można podziwiać w galerii 

Gminnego Ośrodka Kultury.
 
Nagrody ufundowali:
Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie, Referat Promocji Gminy Goleszów, 
Hurtownia Decoupage – Beata i Zbigniew Wośkowiak, Sklep papierniczy PAMI ze Skoczowa.

********************************************

22 listopada młodsza i średnia grupa Dziecięco Młodzieżowe-
go Zespołu Piesni i Tańca Goleszów wystąpiły na sali widowisko-
wej GOK, uświetniając uroczystości obchodów wieloletniego 
pożycia małżeńskiego par zamieszkujących gminę Goleszów. 
Wszystkim parom życzymy pomyślności na dalsze wspólne lata. 

*********************************************

23 listopada na sali widowiskowej GOK-u obyła się profesjo-
nalna sesja zdjęciowa wszystkich grup wiekowych Dziecięco 
Młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca Goleszów. Zdjęcia wyko-
nywało Foto-Studio-Machinko z Cieszyna, a efekty kilkugodzin-
nej pracy będą mogli państwo podziwiać już niebawem. Foto-
grafie dzieci i młodzieży w strojach cieszyńskich, krakowskich, 
łowickich oraz tradycyjnych strojach górali żywieckich zostaną 
wykorzystane do stworzenia niepowtarzalnego kalendarza na 
rok 2018. Kalendarz będzie można nabyć w Gminnym Ośrodku 
Kultury. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na uzupełnienie garderoby Zespołu. Kalendarz już wkrótce w sprzedaży. 

Zaproszenia:
Zapraszamy na Koncert Noworoczny, który odbędzie się w dniu 13 stycznia o godz. 17.00. Wystąpią m.in. Dziecięco-Młodzie-

żowy Zespół Pieśni i Tańca „Goleszów oraz Orkiestra Dęta „Goleszów Band”. Wstęp wolny.

W styczniu w galerii Gminnego Ośrodka Kultury będzie można podziwiać obrazy Stanisława Szarca. Serdecznie zapraszamy.
Zapraszamy na naszą stronę www.goleszow.com.pl oraz na naszego facebook’a.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia składam serdeczne życzenia, za-
równo mieszkańcom Cisownicy, jak i całej naszej gminy. Oby świąteczny czas był pełen 
rodzinnych, radosnych przeżyć, oby udało się choć na chwilę zapomnieć o troskach 
codziennych dni . Życzę również wszystkiego najlepszego w nadchodzącym 2018 roku.
                                           
                                                                             Sołtys Cisownicy Karol Macura
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
składam mieszkańcom Kisielowa 

najserdeczniejsze życzenia. Niech nadchodzące 
Święta będą niezapomnianym 

czasem spędzonym bez pośpiechu, 
trosk i zmartwień, czasem radosnego 

odpoczynku w gronie rodziny 
i przyjaciół, a Nowy Rok 2018 niech 

przyniesie spełnienie pragnień i marzeń.
Sołtys Kisielowa Karol Szostok

PIONOWO: 1) żona wujka 2) może być niebieskie,  
3) zdjęcie, 4) grzyb z dużym kapeluszem, 5) resztki bu-
dowli, 6) pokój króla, 9) zwierzę z pyskiem w paski, 11) 
gryzoń wodny, 13) działalność artysty to inaczej jego ... 
14) alkohol z Japonii, 16) góralska, nigdy nie zagnie w 
Beskidach, 18) część kończyny pozostała po amputacji, 
20) węgierski taniec, 23) wernisaż, 25) dziedzina sztuki z 
pędzlami, 27) zbiór map, 28) w wierszu Tuwima, spadło 
z pieca, 30) pomocne dla początkującego matematyka, 
31) uczucie, które łączy bliskich sobie ludzi, 32) prezent 
dla dziecka, 33) ani pionowy, ani poziomy, 37) … 126p, 
38) najszybszy bieg konia, 41) rudy z kitą.  

POZIOMO: 1) Katarzyna – rządziła Rosją, 3) kultura ludo-
wa, 7) narząd słuchu, 8) określenie remontu, 10) może 
być promieniotwórczy, 12) członek zespołu rockowego, 
15) wypożyczana z biblioteki, 17) dar od przedszkolaka, 
19) Polski Czerwony Krzyż – krócej, 21) poruszanie się w 
rytm muzyki, 22) mogą być do uszu, 24) najlepiej, kiedy 
idzie w parze z pożytecznym, 26) nogą zamiata, 29) ina-
czej ziemniaki, 31) u rąk i u nóg, 32) kolekcja inaczej 33) 
w powiedzeniu chodzi bez butów,  34) bogini płodności, 
córka Uranosa i Gai, 35) górka śnieżna, 36) najsilniejszy 
w talii 39) przekazywania przez lata, z pokolenia na po-
kolenie, 40) sztuka wokalna, 42) może być fińska, 43) nie 
przody, 44) najcieplejsza pora roku.
trudne słowa: Rea, izotop, kikut, piżmak.
Litery z pól szarych ułożone kolejno 
utworzą rozwiązanie. 
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Jubileusz dzięgielowskiego Koła Łowieckiego
27 października w Goleszowie Równi odbyły się obchody 

70-lecia Koła Łowieckiego „Bażant” z Dzięgielowa. W uroczy-
stości wzięło udział ponad 70 osób. Wśród zaproszonych gości 
znaleźli się m.in. Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa 
Śląskiego Sylwia Cieślar, Starosta Powiatu Cieszyńskiego Ja-
nusz Król, Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar, Przewodni-
czący Rady Gminy Bogusław Konecki, Nadleśniczy Nadleśnic-
twa Ustroń Leon Mijal, Prezes Zarządu Rolniczego Kombinatu 
Spółdzielczego w Goleszowie Jerzy Szarzec oraz przedstawi-
ciele kół łowieckich z województwa śląskiego.

Uroczystości rozpoczęły 
się od przedstawienia przez 
Dariusza Sikorę historii KŁ 
„Bażant” oraz od wręcze-
nia wyróżnień i przekaza-
nia jubileuszowych życzeń.  
W imieniu naszego woje-
wództwa, Sylwia Cieślar 
odznaczyła Koło złotą, ho-
norową odznaką „Za zasługi 
dla Województwa Śląskie-
go”. Następnie 15 członków 
dzięgielowskiego koła ło-
wieckiego zostało odznaczonych okolicznościowymi medala-
mi łowieckimi.

Nasze koło powstało w lipcu 1947 roku jako Koło Łowiec-
kie „Bażant” w Puńcowie. Założycielami byli: Erwin Franek 
– leśniczy na tutejszym terenie, Andrzej Hławiczka – rolnik  
z Puńcowa oraz Andrzej Chraścina – mistrz w kamieniołomie 
Goleszowskiej Fabryki Cementu. Koło posiadało 16 członków. 
Obwód stanowiły wsie: Puńców, Goleszów, Cisownica, Dzię-
gielów, Leszna Górna, Mnisztwo (dzielnica Cieszyna) i Bażano-
wice – mówi sekretarz Dariusz Sikora.

W 2005 roku walne zebranie naszych członków podjęło jed-
nogłośnie uchwałę, iż z uwagi na posiadanie stałej siedziby  
w Dzięgielowie KŁ „Bażant” w Puńcowie staje się Kołem Ło-
wieckim „Bażant” w Dzięgielowie. Obecnie w naszych struktu-

rach jest 26 członków, w tym dwie Diany (kobiety). Najstarszy 
z myśliwych ma 87 lat, najmłodszy, a właściwie najmłodsza, 
gdyż jest to jedna z Dian ma 25 lat – dodaje Dariusz Sikora.

Gospodarka łowiecka prowadzona przez KŁ „Bażant” pole-
ga na hodowli i ochronie zwierzyny łownej. Pozyskanie zwie-
rzyny, będące również częścią hodowli i ochrony zwierzyny, 
odbywa się na podstawie wieloletnich planów łowieckich,  
a także rocznych planów łowieckich. Hodowla polega nie tylko 
na dokarmianiu zwierzyny w okresie zimowym, ale także na 

poprawie ich warunków bytowania – zalesianiu nieużytków – 
mówi prezes Radosław Sikora.

W związku ze wzrostem populacji dzików obserwuje się 
zwiększoną powierzchnię uszkadzanych upraw rolnych. Wiąże 
się to ze wzrostem wypłacanych odszkodowań. W bieżącym 
roku gospodarczym 2017/2018 (rok gospodarczy to okres 
od początku kwietnia do końca marca roku następnego) do 
października 2017 r. tytułem odszkodowań wypłacono blisko 
20.000 zł, a jeszcze nie wszystkie płody rolne zostały z pól 
sprzątnięte. Szkody łowieckie w uprawach rolnych w 100% 
pokrywają myśliwi z dochodów ze sprzedaży pozyskanej zwie-
rzyny, a jeżeli te dochody nie wystarczają, z własnych składek 
– dodaje Radosław Sikora.

Tomasz Lenkiewicz

Dobrze, że Was mómy
                              

W czasach, kiedy wszyscy fluchcóm
na tóm naszóm służbe zdrowia
jo se zawsze bydym chwolić
nasz Ośrodek Zdrowio z Goleszowa.

Choć nie czynsto tu zoglóndóm,
ale czasym zbadać trzeba,
czy łod środka mie nie żere
jakosi szpatno „cholera”.

Siostry już łod dżwiyrzi
śmiejóm sie łod ucha do ucha,
ale mie i tak tam dorwie

choroba „biołego fortucha”.

 
Ciśniyni podskoczy,
tyntno też fiksuje,
ale jo Im zawsze prawiym,
że sie dobrze czujym.

Na woge mie ciepnóm,
krew wycióngnóm ze żyły
rane plastrym zaklajstrujóm
bez użycio siły.

Po tych atrakcyjach
już ani nie boli mie głowa
 W poczekalni łoko łoprzym na łobrozkach
Janka Gluzy, Mistrza z Dziyngielowa.

Tak zrelaksowano idym po porade,
do naszych Doktorek, 
kiere głowska majóm
nie jyny na parade.

Dochtoreczki pobadajóm,
zoglóndnóm do wola,
recepis wypiszóm,
abo poślóm do szpitola.

Wiyncyj chwolić Was nie bydym,
bo powiycie, żech je chwoli d...a.
Zyczym Wóm łod serca ZDROWIO,
szczynścio i spokoju ducha.
                                        Krystyna Morys-Grochal
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W Dzięgielowie wierzą w działanie
28 października w Szkole Podstawowej w Dzięgielowie od-

było się spotkanie w ramach realizacji projektu „Wierz w dzia-
łanie”. Organizatorem było Koło Gospodyń Wiejskich z Dzię-
gielowa, które w pierwszej połowie tego roku wzięło udział 
w Konkursie grantowym „Działaj lokalnie 2017” i otrzymało 
dotację na realizację swojego przedsięwzięcia. Oprócz człon-
kiń KGW w spotkaniu udział wzięli m.in. Radna Sejmiku Woje-
wództwa Śląskiego Danuta Kożusznik, Wójt Gminy Goleszów 
Krzysztof Glajcar, Dyrektor SP Dziegielów Katarzyna Bogdał, 
Prezes Cieszyńskiego Stowarzyszenia Młodzieży Twórczej Sła-
womira Godek i Sołtys Dzięgielowa Zbigniew Krzemień.

Projekt jest wynikiem licznych postulatów zgłaszanych przez 
członkinie KGW, jak i lokalną społeczność zainteresowaną 
działalnością organizacji. Rękodzieło jest niezaprzeczalnie cią-
gle żywą potrzebą, co przejawia się w licznych warsztatach 
organizowanych na terenie naszego sołectwa – mówi prezes 
dzięgielowskiego KGW Gertruda Proksa.

Przedsięwzięcie realizowane było od 1 lipca 2017 r. Skupiało 
się na rozwoju osobistym osób biorących w nim udział, po-
przez integrację w ramach 3 dużych imprez: „Dnia Seniora”, 
„Spartakiady KGW” oraz „Spotkania z tradycją”.

Głównym elementem są liczne warsztaty prowadzone pod 
nadzorem instruktora. Do absolutnych nowości należą zaję-
cia z haftu wstążeczkowego i haftu cieszyńskiego, natomiast 
kontynuacją są kursy tworzenia biżuterii koralikowej, ozdób 
świątecznych, wypieku ciasteczek – dodaje Gertruda Proksa.

Dzielenie się doświadczeniem, integracja lokalnego środo-
wiska, czy promowanie alternatywnych form spędzania wol-
nego czasu osób w różnym wieku to najważniejsze z założeń 
projektu, który zakończył się 17 listopada 2017 r.

Wójt Krzysztof Glajcar gratulując podjętych działań prze-
kazał wszystkim uczestnikom spotkania książkę powstałą  
w ramach projektu „Przyroda nie zna granic” i jednocześnie 
zachęcał do przejścia nową ścieżką edukacyjną, która połączy-
ła Goleszów z Wędrynią.

Realizacja dzięgielowskich działań jest możliwa dzięki Sto-
warzyszeniu Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej, która z Akade-
mią Rozwoju Filantropii w Polsce realizuje lokalny konkurs 
grantowy w ramach Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Ame-
rykańskiej Fundacji Wolności.

Tomasz Lenkiewicz

Wesołe Świetliczaki

27 października w świetlicy Szkoły Podstawowej w Gole-
szowie odbyło się „Pasowanie na Wesołego Świetliczaka”.  
W uroczystości wzięli udział uczniowie klas pierwszych, któ-
rzy uczęszczają na zajęcia świetlicowe, ich rodzice, dyrektor-
ka goleszowskiej szkoły Dorota Wisełka oraz Zuzanna Kubi-
ca - uczennica klasy drugiej, która w ubiegłym roku wygrała 
świetlicowy konkurs plastyczny na „Maskotkę Świetliczaka”. 
Stworzony przez Zuzię PRYMUSEK został umieszczony w logo 
naszej świetlicy.

Prymusek, w którego rolę wcieliła się Kaja z klasy 4a, po-
mógł wejść uczniom klasy pierwszej do grona świetlicowej 

gromady. Zadaniem pierwszoklasistów była pomoc kosmitom, 
których role doskonale zagrali czwartoklasiści ze świetlicowe-
go kółka teatralnego i tanecznego. Kosmici poprosili pierw-
szoklasistów o wykonanie kilku konkurencji zręcznościowych, 
muzycznych, ruchowych i plastycznych, które umożliwią im 
powrót na swoją planetę. Ostatnim zadaniem była praca pla-
styczna, którą wykonały dzieci wraz ze swoimi rodzicami.

Po konkurencjach odbyło się wspólne odczytanie regula-
minu świetlicy oraz stworzenie plakatu z obowiązującymi na 
świetlicy zasadami. Dzieci przypieczętowały regulamin odci-
skiem kciuka i przykleiły na plakat gwiazdkę ze swoim imie-
niem. Następnie wszyscy pierwszoklasiści powtórzyli tekst 
przysięgi, zostali pasowani i otrzymali pamiątkowe dyplomy 
oraz drobne upominki.

Na wszystkich uczestników tego wydarzenia czekał bufet, 
gdzie można było poczęstować się kanapkami oraz napić się 
ciepłej herbaty. Uroczystość przygotowały Agnieszka Gołyszny 
i Aleksandra Szypuła.

SP Goleszów

zdjęcia str. 19

Gertruda Proksa podczas wystąpienia
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Pasowanie w Goleszowie Równi
27 października w Oddziale Przedszkolnym w Goleszowie Równi (oddział 

Szkoły Podstawowej w Cisownicy) odbyła się  uroczystość pasowania na 
przedszkolaka. Był to pierwszy ważny debiut przedszkolaków w nowym 
roku przedszkolnym 2017/2018. Dzieci były dumne z tego, że mogły wystą-
pić przed swoimi najbliższymi i pokazać im to, czego się nauczyły.

Zaraz po przywitaniu wszystkich gości przez Pana Dyrektora Przemysła-
wa Misiarza nastąpiła część artystyczna w wykonaniu dzieci młodszych, 3-4 
letnich (Tygrysków) oraz  troszkę starszych 5-6 letnich (Sówek). Przedszko-
laki przełamały lęk i stres, który towarzyszył każdemu podczas występów. 
Rodzice byli zachwyceni i dumni ze swoich pociech, niektórzy nie kryli łez 
wzruszenia.

Za piękny występ dzieci zostały nagrodzone gromkimi brawami! Po uro-
czystym ślubowaniu Pan Dyrektor dokonał aktu pasowania zaczarowaną 
kredką. Nauczycielki - wychowawczynie prowadzące grupy wręczyły każ-
demu dziecku medal, dyplom oraz książki. Dzieci zostały przyjęte do grona 
prawdziwych przedszkolaków- TYGRYSKÓW WESOŁYCH URWISKÓW oraz 
SÓWEK MĄDRYCH GŁÓWEK! 

Naszym nowo pasowanym przedszkolakom życzymy uśmiechu i wiele ra-
dości na każdy dzień pobytu w przedszkolu!

Monika Cieślar

Doceniono mieszkańców Cisownicy
23 listopada w Katowicach odbyło się „Forum sołtysów wo-

jewództwa śląskiego”, połączone z podsumowaniem konkursu 
„Piękna wieś województwa śląskiego”. W tegorocznej edycji 
konkursu trzydzieści cztery gminy zgłosiły 52 projekty do oceny 
konkursowej, w pięciu kategoriach: najpiękniejsza wieś, zagroda 
(gospodarstwo), najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi, strona 
internetowa sołectwa i przedsięwzięcie popularyzujące trady-
cje, obrzędy i zwyczaje.

Miło nam poinformować, że gospodarstwo Justyny i Janusza 
Gajdziców z Cisownicy zdobyło drugie miejsce w swojej katego-
rii, zaś Izba Pamięci Jury Gajdzicy z Cisownicy, prowadzona przez 
rodzeństwo Henrykę i Jerzego Szarców, otrzymało wyróżnienie 
w kategorii przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy  
i zwyczaje.

Państwo Gajdzicowie, Henryka Szarzec, Wójt Gminy Goleszów 
Krzysztof Glajcar oraz Sołtys Cisownicy Karol Macura odebrali 
nagrody z rąk wiceprzewodniczących sejmiku województwa ślą-
skiego Sylwii Cieślar i Janusza Wita oraz wicemarszałka woje-
wództwa Stanisława Dąbrowy.

Do tegorocznego konkursu 
gmina zgłosiła również, oprócz 
wyróżnionych, Izbę Regional-
ną „U Brzezinów” z Cisownicy 
oraz stronę internetową Dzię-
gielowa. W uroczystościach 
w Sali Sejmu Śląskiego wzięli 
udział również sołtysi z Dzię-
gielowa i Kozakowic - Zbigniew 
Krzemień i Krzysztof Kohut.

Państwo Gajdzicowie pro-
wadzą gospodarstwo rolne od 

1999 roku. Wcześniej prowadzili je rodzice Pana Janusza – Mar-
ta i Jan. Gospodarstwo zajmuje się hodowlą bydła mlecznego. 
Na 50 hektarach uprawiana jest m.in. kukurydza na kiszonkę. 
Dbając o rozwój swojej działalności rolnicy pozyskują unijne 
środki na rozwój swojej działalności np. na modernizację parku 
maszynowego.

 Izba Pamięci Jury Gajdzicy z Cisownicy prowadzona jest przez 
rodzeństwo Henrykę i Jerzego Szarców. Są oni potomkami Jury, 
który żył na przełomie XVIII i XIX w. i był pierwszym rolnikiem na 
Śląsku Cieszyńskim, który posiadał swój ekslibris oraz bogatą, 
jak na owe czasy, bibliotekę. Jego dom zachował się do dnia dzi-
siejszego, został jednak trochę przebudowany, z zachowaniem 
dawnej formy, wyglądu. W tzw. Piwniczce 16 lutego 2010 r.  
w 170. rocznicę śmierci została utworzona izba Jego pamięci. 
Izbę można zwiedzać bezpłatnie, po wcześniejszym ustaleniu 
terminu (tel. 662223617).

Przypomnijmy, że dwa lata temu wyróżnienie w konkursie 
„Piękna wieś województwa 
śląskiego” otrzymało gospo-
darstwo rolne Państwa Sikorów 
z Goleszowa i „Powozownia” 
Andrzeja Lacela z Puńcowa, zaś 
rok temu Państwo Musiołowie 
z Puńcowa okazali się najlep-
szymi rolnikami województwa.

Zapraszamy do obejrzenia fo-
toreportażu z czwartkowej uro-
czystości na www.goleszow.pl.

tekst i foto: Tomasz LenkiewiczNagrodzeni wraz z wójtem gminy oraz sołtysem Cisownicy
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Cieszynianki wręczone po raz 20.
W sobotę 11 listopada 2017 r. odbyło się niezwykle istotne 

dla mieszkańców całego Śląską Cieszyńskiego wydarzenie.  Po 
raz dwudziesty odbyła się Uroczysta Sesja Rad Samorządów 
Ziemi Cieszyńskiej, podczas której wręczono Laury Cieszynia-
nek.  Jednym z laureatów był zasłużony dla goleszowskiej spo-
łeczności dyrygent, prowadzący orkiestrę przy Parafii Ewan-
gelicko-Augsburskiej w Goleszowie Jean-Claude Hauptmann.

W tym roku wyróżnienia w postaci złotej i srebrnych cieszy-
nianek były rozdawane po raz dwudziesty. Inicjatywa Związku 
Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej zatwierdzona została uchwa-
łą  w 1997 roku i od tej pory samorządy zaczęły wyróżniać oso-
by szczególnie zasłużone dla lokalnych społeczności. Obecnie 
działania koordynowane są przez Stowarzyszenie Samorzą-
dowe Ziemi Cieszyńskiej, a samo wydarzenie jest wspierane 
przez liczne podmioty społeczne jak i prywatne.

Wszystkich przybyłych uroczyście powitała konferansjerka 
Hanna Blokesz-Bacza, która z gracją prowadziła uczestników 
przez kolejne punkty programu. Oficjalne wręczenie statuetek 
poprzedziły występy lokalnych artystów.

Pierwszy zaprezentował się Chór Mieszany Echo z Zebrzy-
dowic, który rozpoczął od uroczystego wykonania pieśni Gau-
de Mater Polonia, podkreślając tym samym doniosłość wyda-
rzenia. Później, w lżejszym tonie odśpiewane zostały również 
pieśni regionalne. Ucztę dla ucha zapewniła goleszowska  Or-
kiestra Kameralna pod dyrekcją Jeana-Claude’a Hauptmana. 
Brzmienia skrzypiec, fletów, oboju, wiolonczeli, kontrabasu,  
pianina jak i uderzenia perkusji  wtórujące pięknym wokalom, 
pod okiem mistrza przeniosły widownię w świat głębokiej 
zadumy i uniesienia. Zgrabnie i subtelnie rozegrany koncert 
łączący zarówno mocne emocjonalne, jak i lżejsze w odbiorze 
utwory, wyostrzył apetyty artystyczne publiki. Swoisty upust 
emocji zapewnił występ Estrady Regionalnej „Równica”. Przy 
akompaniamencie regionalnych utworów, młodzi tancerze 
dali popis swoich umiejętności, wykonując figury taneczne, 
które tych mniej wprawionych na sam widok przyprawiały  
o szybsze bicie serca i chrzęsty w stawach. Po wyczerpują-
cym występie, rozentuzjazmowana publiczność nagrodziła 

artystów długimi owacjami zarówno za ich występy ale i ca-
łokształt ich wkładu w ubogacanie Ziemi Cieszyńskiej i promo-
wanie wszystkiego, co z nim związane.

Po zakończeniu występów artystycznych, w trakcie drugiej 
części wydarzenia wręczono 15 cieszynianek - 14 srebrnych 
wyróżnień i 1 złote. Laureatem złotej statuetki został ks. An-
drzej Czyż, zamieszkały w Skoczowie. Stanowiło to swoiste po-
twierdzenie zaangażowania duszpasterza i jego działalności, 
która została doceniona, także w 2005 r. poprzez wręczenie 
mu srebrnej cieszynianki. 

Srebrny Laur Śląska Cieszyńskiego dla reprezentanta Gminy 
Goleszów  - Jeana-Claude’a Hauptmanna – wręczyli wspólnie 
Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar z przewodniczącym 
Rady Gminy Bogusławem Koneckim. Nagroda stanowi wyraz 
uznania dla wysiłku artysty ze strony władz samorządowych 

oraz mieszkańców Gole-
szowa.

- Za ogromny wkład  na 
rzecz lokalnego środo-
wiska Gminy Goleszów, 
za popularyzację muzyki 
organowej oraz promo-
wanie poprzez utwory in-
strumentalne naszego re-
gionu w kraju i za granicą. 
– dziękował Wójt Gminy 
Krzysztof Glajcar

Goleszowski laureat, 
Jean-Claude Hauptmann 
jest dyrygentem, popula-
ryzatorem muzyki, nauczy-
cielem. Ukończył muzy-
kologię na uniwersytecie 
w Strasburgu oraz studia 
językowe w Grenoble. Był 
członkiem Orkiestry Fil-
harmonii w Strasburgu. 
Od 1995 r. prowadzi orkie-

strę działającą przy Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Gole-
szowie (opracował dla niej partytury orkiestralne ponad dwu-
dziestu utworów chóralnych). Okazjonalnie dyryguje również 
chórem Męskim „Cantus” oraz Chórem Mieszanym Parafii 
Ewangelicko – Augsburskiej w Goleszowie. Jest założycielem 
Orkiestry Kameralnej ARTIS, która w tym roku obchodzi swoje 
5-lecie oraz współzałożycielem Stowarzyszenia Muzycznego 
ARTIS, które działa w Goleszowie od 2015 roku. Od kilku lat, 
jako dyrygent, współpracuje z Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk” 
im. Stanisława Hadyny. Dwukrotnie dyrygował tym zespołem 
podczas koncertów w kościele ewangelickim w Goleszowie. 

Laureatowi składamy serdeczne gratulacje, życzymy dal-
szych sukcesów i nieskończonych chęci do działania, dzię-
kując za pełne dotychczasowe zaangażowanie. Podziękowa-
nia składamy również Orkiestrze Kameralnej „Artis”, która  
w trakcie Uroczystej Sesji Samorządów Ziemi Cieszyńskiej, 
pod dyrygenturą laureata srebrnej cieszynianki, zapewniła 
piękną oprawę artystyczną i wywołała niezwykłe poruszenie 
wśród wszystkich słuchaczy.

tekst i foto: Krystian Grzybek

Jean-Claude Hauptmann (czwarty od prawej) wraz z muzykami Orkiestry Kameralnej
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Strażacy ćwiczą...
9 listopada o godz. 10.00 zawyły syreny w jednostkach OSP 

Goleszów, Kozakowice, Godziszów i Kisielów. Sygnał dźwiękowy 
oznaczał rozpoczęcie „Ćwiczeń Komendanta Gminnego ZOSP RP 
w Goleszowie 2017”.

Co roku organizujemy ćwiczenia dla naszych, gminnych jedno-
stek OSP. W tym roku szkolenia zostały przeprowadzone w Gole-
szowie i Lesznej Górnej – mówi Komendant Gminny ZOG ZOSP RP 
w Goleszowie Marian Machalica.

Powiatowe Stanowisko Kierowania w Ustroniu skierowało 
cztery jednostki OSP do „pożaru” hali produkcyjnej zakładów ME-
TALPLAST-STOLARKA przy ul. Przemysłowej w Goleszowie. Straża-
cy z Goleszowa i Kozakowic ćwiczyli ewakuowanie osób, udzie-
lenie pierwszej pomocy oraz przeszukiwanie obiektów objętych 
akcją ratowniczą. Działania pozostałych dwóch jednostek - OSP 
Kisielów i Godziszów polegały na gaszeniu powstałego pożaru na 
terenie zakładów.

W czasie trwania ćwiczeń zawyły syreny w pozostałych jednost-
kach OSP naszej gminy. Strażacy z Cisownicy, Puńcowa, Dzięgie-
lowa, Lesznej Górnej oraz Bażanowic udali się do Lesznej Górnej, 
gdzie zgłoszono pożar tartaku i kompleksu leśnego. Jednostki 
działające wcześniej w Goleszowie, po zakończonej akcji, również 
zostały skierowane do tego zdarzenia.

Na miejscu, z powodu dużego rozmiaru pożaru, jednostki zo-
stały podzielone na dwa odcinki bojowe. Pierwszy, w którego 
skład weszły OSP Puńców, Goleszów, Leszna Górna, Bażanowice, 
Kisielów prowadziły działania zmierzające do ugaszenia pożaru 
tartaku oraz obronę sąsiadujących budynków. Drugi odcinek bo-
jowy składający się z jednostek OSP Cisownica, Kozakowice, Dzię-
gielów, Godziszów miały za zadanie zlokalizowanie i ugaszenie 

pożaru kompleksu leśnego znajdującego się w górzystym terenie. 
Na szczęście tak groźnie wyglądające sytuacje były tylko pozoro-
wane, ponieważ były to ćwiczenia – dodaje Marian Machalica.

Po zakończeniu ćwiczeń, w Transgranicznym Centrum Szkole-
nia Strażaków w Lesznej Górnej, odbyło się spotkanie z obser-
watorem z ramienia Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Cieszynie na którym omówiono działania jednostek. 
Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu na www.goleszow.pl

 Komendant Gminny ZOG ZOSP RP w Goleszowie dh Marian 
Machalica składa podziękowania właścicielom zakładów za 
umożliwienie przeprowadzenia ćwiczeń na ich terenie oraz dru-
hom za udział w szkoleniu.

Tomasz Lenkiewicz

... i odnoszą sukcesy 

18 listopada w Skoczowie odbyły się „Powiatowe zawody spor-
towo – pożarnicze grup A i C”. Ponad 200 strażaków ze Śląska 
Cieszyńskiego rywalizowało w trzech konkurencjach: sztafeta, 
ćwiczenia bojowe i musztra. W zmaganiach wzięli udział strażacy 
z OSP Bażanowice i OSP Kisielów.

 W przeszłości wygraliśmy trzykrotnie te zawody. W tym roku 
zajęliśmy miejsce zaraz za podium, ale i tak uważam, że to wielki 
sukces. Dziękuję naszym strażakom za udział i tak dobry wynik – 
mówi Prezes OSP Kisielów Andrzej Banot.

 Drużyna Kisielowa w sztafecie i ćwiczeniach bojowych wywal-
czyła 4. miejsce na 22 ekipy, które przystąpiły do zmagań pożarni-
czych, zaś strażacy z Bażanowic zajęli drugie miejsce w musztrze, 
gdzie łącznie rywalizowało 27 drużyn męskich i kobiecych.

 W zawodach na szczeblu powiatowym nasza jednostka wy-
stąpiła po raz pierwszy. Radość jest tym większa, że od razu 
udało się zdobyć puchar za drugie miejsce w musztrze. Miej-
sce ósme w sztafecie i bojówce też bardzo nas cieszy tym bar-
dziej, że różnice punktowe w pierwszej dziesiątce były napraw-
dę niewielkie. Podziękowania należą się wszystkim naszym 
strażakom zaangażowanym w przygotowania do zawodów,  
a przede wszystkim naszemu naczelnikowi Aleksandrowi Szar-
cowi, który nas szkolił w trudnej sztuce musztry – mówi Andrzej 
Haratyk z OSP Bażanowice. Pełne wyniki zawodów znajdują się  
www.opzosprpcieszyn.webnode.com.

Gratulujemy naszym strażakom i życzymy kolejnych sukcesów.
Tomasz LenkiewiczDrużyna z Kisielowa

Drużyna z Bażanowic
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cd. ze str. 3

łamach naszej „Panoramy” ich syl-
wetki, dzieląc się z mieszkańcami 
ich wspomnieniami i marzeniami.  
Był kącik dla dzieci, rozrywka 
w postaci krzyżówek i miejsce na 
drobne ogłoszenia, lokalne prze-
pisy kulinarne gospodyń, a także 
rubryka „Sport w Gminie”. Jednym 
słowem, każdy mógł znaleźć coś 
dla siebie. Zdarzały się także listy 
do redakcji – głównie opisujące 
to, co nurtowało mieszkańców – 
zawsze staraliśmy się przedstawić 
odpowiedź redakcyjną lub odpo-
wiednio kompetentnej osoby. Za-
wsze cel był jeden – mamy łączyć, 
nie dzielić.

PG: I z tego co wiem, to się Panu 
udawało przez te lata przewod-
niczenia gazecie, mimo trudnych 
tematów, które były czasami po-
ruszane?
DG: Jednym z takich tematów była 
sprawa lokalizacji kompostowni. 
Tamten czas to okres gdy na po-
ważnie zaczynano mówić o segre-
gowaniu odpadów i w jaki sposób 
sobie z nimi radzić. Myślę, że nasza 
bezstronna praca redakcyjna, słu-
żąca dogłębnemu przyglądnięciu 
się tematowi kompostowni, włącz-
nie z wyjazdem do miejsc z podob-
nymi obiektami była dobrze przy-
jęta przez wszystkich.

PG: Czego nie udało się zrealizo-
wać?
DG: Myślę, że zadania, które po-
stawiłem sobie przed sobą w tym 
zakresie zrealizowałem w pełni. 
Przede wszystkim to, że „Pano-
rama Goleszowska” istnieje do dnia dzisiejszego szczególnie 
mnie cieszy. Jedynie żal było rozstawać się z tym zajęciem, 
mimo, że przez wiele lat jeszcze ściśle współpracowałem z re-
dakcją. Niestety obowiązki w postaci doskonalenia się w pra-
cy nauczyciela, podejmowanie się nowych zadań związanych 
z pracą pedagogiczną, a także w późniejszym czasie pełnienie 
funkcji radnego na pewno nie pozwoliłoby mi całkowicie od-
dać się także temu wyzwaniu.

PG: Czy jest ktoś, kogo chciałby pan w tym miejscu szczegól-
nie wymienić, jako tych, którzy pomagali w tworzeniu tego 
dzieła ?
DG: Trudno wymieniać – bo jak wspomniałem wcześniej – 
wspaniałą grupę tworzyło wiele koleżanek i kolegów nauczy-
cieli, którzy stanowili zespół redakcyjny, ale także tych, którzy 
nie byli członkami zespołu. Zawsze pomagali i zawsze wzajem-

nie darzyliśmy się szacunkiem, czasem mimo różnicy zdań.
Chciałbym szczególnie podziękować pp. J. Tajner, T. Waszut, 
J. Gibcowi, J. Gabrysiowi – ówczesnemu przewodniczące-
mu Rady Gminy, J. Sztwiertni – ówczesnemu wójtowi gminy, 
H.Mrozowi, J. Sikorze, którzy zawsze pomagali, szczególnie 
w pracy organizacyjnej i dzielili mój zapał ze swoim.

PG: Myślę, że wolno mi, w imieniu własnym, jak i naszych 
czytelników, podziękować zarówno Panu, jak i wszystkim 
osobom, dzięki którym nasza lokalna gazeta powstała, prze-
trwała i przetrwa kolejne lata i kolejne imperia :) Serdecznie 
dziękuję za rozmowę! 

Rozmawiał: WH
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K O M U N I K A T 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Cieszynie, dot. użytkowania 

obiektów budowlanych w sezonie jesienno - zimowym 
 

W okresie jesienno - zimowym występuje zwiększone ryzyko wystąpienia stanów 
zagrożenia, związanych z użytkowaniem obiektów budowlanych. Właściciele lub zarządcy 
obiektów budowlanych są obowiązani, utrzymywać i użytkować obiekty budowlane zgodnie z 
zasadami wyznaczonymi przepisami ustawy Prawo budowlane. W razie wystąpienia 
niekorzystnych warunków atmosferycznych, osoby odpowiedzialne powinny zapewnić bezpieczne 
użytkowanie obiektu. Należy zwrócić szczególną uwagę na stan techniczny obiektów 
budowlanych, oraz każdorazowo podjąć działania mające na celu usunięcie zagrożeń, m.in. przez 
sprawdzanie grubości pokrywy śnieżnej zalegającej na dachach i bezzwłoczne usunięcie nadmiaru 
śniegu, lodu, sopli lodowych, nawisów śnieżnych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi lub 
mienia, a także stabilności konstrukcji. Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty użyteczności 
publicznej, w których przebywa jednorazowo znaczna liczba osób takie jak hale handlowe, 
sportowe, widowiskowe, wystawiennicze, kina, teatry, zadaszenia trybun na stadionach w tym 
obiekty o dużych powierzchniach dachów i lekkiej konstrukcji wieloprzęsłowej.  

 

Prace związane z usuwaniem nadmiaru śniegu na dachach, należy wykonywać z 
zachowaniem warunków BHP, pod nadzorem osób posiadających odpowiednią wiedzę techniczną, 
celem wykluczenia ryzyka niekorzystnego obciążenia konstrukcji obiektu. 

 

Okres jesienno – zimowy to czas, w którym występuje wzmożone zagrożenie związane z 
eksploatacją urządzeń grzewczych. Potwierdzają to szczególnie, przypadki zatruć tlenkiem węgla. 
Dlatego zwracam uwagę właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych na przestrzeganie 
obowiązku przeprowadzania co najmniej raz w roku, okresowej kontroli stanu technicznego 
obiektów budowlanych, instalacji gazowych, kotłów gazowych oraz przewodów kominowych: 
dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Właściciele, zarządcy oraz użytkownicy są zobowiązani 
do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości wynikających z przeprowadzonej kontroli, które 
mogłyby spowodować zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, pożar, wybuch 
lub zatrucie gazem. Przypominam zarządcom i właścicielom obiektów budowlanych, a zwłaszcza 
budynków mieszkalnych o kierowanie do użytkowników odpowiednich pouczeń i apeli o 
przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa ich użytkowania, celem uniknięcia m.in. 
zatrucia tlenkiem węgla, wybuchu gazu lub pożaru. 

 

Obiekty budowlane w czasie ich użytkowania, powinny być poddawane przez właściciela 
lub zarządcę okresowym kontrolom stanu technicznego (art. 62 ustawy Prawo budowlane). 
Odpowiedzialnym z mocy prawa za utrzymanie i użytkowanie obiektów budowlanych jest 
właściciel lub zarządca obiektu (art. 61 ustawy Prawo budowlane). 
 

Osoby odpowiedzialne za stan techniczny obiektów, oraz zapewnienie bezpieczeństwa ich 
użytkowania podlegają odpowiedzialności administracyjnej i karnej. Zgodnie z art. 91a ustawy 
Prawo budowlane, niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego oraz nie 
zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego zagrożone jest grzywną nie 
mniejszą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 
 
      Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Cieszynie 
 

              Jan Smolarz 
Podstawa prawna: 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) 
2. Rozporządzenie Wojewody Śląskiego nr 12/09 z dnia 30.12.2009 r. (Dz. U. Woj. Śl. Nr 235/2009) 
 

Cieszyn, dnia 7 listopada 2017 r. 
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Zgodnie z obietnicą złożoną Państwu w poprzednim nume-
rze Panoramy, poniżej prezentujemy przepis na medalowe cia-
steczko – Kwiecistą muszelkę! Jesteśmy przekonani, że skoro 
jej smak i wygląd przekonały jurorów konkursu na najlepsze 
ciasteczko Cieszyńskiej Krainy, to i zachwyci ono mieszkańców 
naszej gminy! Tym bardziej, że mamy już grudzień, a przecież 
zapach świątecznych ciasteczek,jak mało co, wprowadza nas 
w ten wyjątkowy, świąteczny nastrój. Do muszelek dokładamy 
jeszcze przepis na ciastka „maje”. 

Kwieciste muszelki
Ciasto:
- 30 dag mleka w proszku
- 25 dag cukru pudru
- 20 dag masła
- rum/spirytus
Wszystkie składniki zagnieść, alkoholu dodać wg uznania, 

aby ciasto miało odpowiednią konsystencję i wylepiać foremki 
na muszelki, nie piec, tylko wyklepywać z foremek.

Świąteczne Ciasteczka Reni cz. 2

Masa:
- 25 dag margarny
- 2 jajka
- 25 dag cukru pudru
- 15 dag orzechów
- 50 ml spirytusu
- 1 łyżka kawy
Roztopić margarynę, jajka ubić z cukrem do białości, wlewać 

powoli margarynę, dodać resztę składników.
Do małych papilotek wlać łyżeczkę białej roztopionej czeko-

lady, przyklejać dwie muszelki, do środka dać masę i ozdobić 
kwiatuszkiem cukrowym.

Ciastka Maje
Ciasto:
- 35 dag masła
- 35 dag cukru pudru
- 40 dag mleka w proszku
- 40 ml spirytusu
Wszystko zarobić, formować małe kulki, maczać w roztopio-

nej czekoladzie i przyklejać na opłatek, ozdabiać wg uznania.
WH

KALENDARZ GOLESZOWSKI 2018
Bezpłatny kalendarz można odbierać po 18 grudnia:
• w sekretariacie Urzędu Gminy Goleszów (ul. 1 Maja 5),
• w redakcji „Panoramy 
Goleszowskiej”(ul. Zakła-
dowa 12)
• oraz w bibliotekach:
w Goleszowie, Cisowni- 
cy i Puńcowie.

Wersja elektronicz-
na na stronie www.
goleszow.pl w zakładce 
O Gminie/Kalendarz Go-
leszowski.

Serdecznie zapraszamy 
do lektury!

Redakcja

Kwieciste muszelki Maje
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ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH 
KOLOR WORKA 

RODZAJ ODPADU TU WRZUCAMY TU NIE WRZUCAMY 

 

 

PLASTIK I METAL 

• puste, bez zakrętki zgniecione butelki plastikowe 
po napojach (np. typu PET)  

• puste butelki plastikowe po kosmetykach 
i środkach czystości, opakowania po aerozolach 

•  opakowania po żywności (np. po jogurtach 
serkach, kefirach, margarynach) 

• plastikowe zakrętki, folię i torebki z tworzyw 
sztucznych, folię aluminiową  

• puszki po napojach, konserwach, kapsle  
• drobny złom żelazny oraz drobny złom metali 

kolorowych (np. zabawki, narzędzia) 
• odpady wielomateriałowe, kartony po sokach 

i innych napojach, tzw. tetrapaki 

• opakowań po olejach spożywczych, samochodowych 
i  silnikowych, smarach 
• styropianu i gumy  
• butelek i opakowań z jakąkolwiek zawartością  
• puszek po farbach  
• opakowań po lekach  
• opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych 
• sprzętu AGD i RTV 
• foli budowlanej (poremontowej) 
• materiałów budowlanych z tworzyw sztucznych 

 
 
 
 

PAPIER 
 
 

 
PAPIER I TEKTURA 

• gazety i czasopisma, koperty  
• papier szkolny, biurowy i pakowny 
• worki papierowe katalogi i reklamy  
• zużyte zeszyty, książki- w miękkich okładkach 

lub z usuniętymi twardymi okładkami 
• kartony i tektury oraz zrobione z nich opakowania 
Przed wyrzuceniem papieru usuń wszystkie zszywki, 

klamerki czy inne elementy metalowe lub plastikowe 

• tapet i zabrudzonego, szczególnie zatłuszczonego  
   papieru 
• papieru z folią 
• pieluch, artykułów higienicznych 
• worków po cemencie 
• kartonów po mleku, sokach 
• papieru faksowego, termicznego i przebitkowego 

SZKŁO KOLOROWE 
I BIAŁE 

 

• butelki i słoiki szklane po napojach i żywności 
• szklane opakowania po kosmetykach 
• stłuczkę szklaną  
• szkło kolorowe i bezbarwne 

• porcelany i ceramiki, naczyń typu arco, doniczek  
• żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych  
   i rtęciowych, reflektorów, świetlówek 
• żaroodpornego fajansu  
• ekranów i lamp telewizyjnych 
• luster i szyb samochodowych  
• termometrów rtęciowych, strzykawek  
 opakowań po lekarstwach 
• szkła budowlanego ( szkło okienne, szkło zbrojone) 
• szkła kryształowego  

ODPADY ZIELONE 
(BIOODPADY) 

• liście i ściętą trawę, 
• drobne gałęzie, zrębki 
• „fusy” z herbaty, kawy 
• obierki z owoców i warzyw 
• skorupki z orzechów i jajek 

• zepsutej żywności, resztek mięs, kości  
• piasku, ziemi 
• resztek owoców cytrusowych (niszczą florę   
bakteryjną) 

• odchodów zwierzęcych 
• piasku lub żwirku dla kotów  
• popiołu z kominka lub pieca 
• papierosów 
• bardzo tłustych i mocno solonych resztek jedzenia 

POPIÓŁ 
 

• popioły paleniskowe z kotłów centralnego 
ogrzewania, pieców 

Popiół można gromadzić również w odrębnym kuble 

• gorącego popiołu 
 gruzu, betonu 
• ziemi i piasku 
• drewna 
• innych odpadów 

 

 
ODPADY ZMIESZANE 

• odpady nie podlegające segregacji 
• pieluchy i inne artykuły higieniczne 
• zabrudzone opakowania po olejach spożywczych 
• zabrudzony, w szczególności zatłuszczony papier  
 lustra, szkło żaroodporne 
• zużytą odzież i obuwie 
• opakowania styropianowe po AGD 

• popiołu 
• odpadów podlegających segregacji 
• odpadów budowlanych i remontowych 
• lekarstw przeterminowanych 
• zużytych baterii i akumulatorów 
• odpadów niebezpiecznych 
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Plan wycieczek i imprez turystycznych 
KOŁA PTTK „ŚLIMOKI” w Goleszowie na rok 2018

PLAN WYCIECZEK I IMPREZ TURYSTYCZNYCH 

KOŁA PTTK „ŚLIMOKI” W GOLESZOWIE – NA ROK 2018 

Data	   rodzaj	   Proponowana	  trasa	  
7.01.18 górska Noworoczne Spotkanie na Szlaku - Czantoria 

21.01.18 wyjazdowa Bielsko Biała - Muzeum włókiennicze + zamek (historyczny spacer po mieście) 
4.02.18 górska Kubalonka - Stecówka - Nowa Osada 

17.02.18 towarzyska Noworoczne spotkanie  
11.03.18 kolejowa Kopřyvnicé - Štramberk 
24.03.18 objazdowa Targi Turystyczne + Stadion Śląski w Chorzowie 
8.04.18 górska Mosty - Szańce - Połom - Mosty 

15.04.18 kolejowa Studénka - muzeum wagoniarskie 
22.04.18 górska Visalajé - Mały Połom - Sałajka 
29.04.18 górska Jaworze - Błatnia - Brenna Spalona 
1.05.18 górska Rajd na Kamiennym 
5.05.18 górska Rajd Wędrynia - Ścieżka przyrodnicza "Przyroda nie zna granic" 
6.05.18 motorowa Urokliwe zakątki Trójwsi  

13.05.18 rowerowa Łysa Góra (MTB) 
19.05.18 towarzyska Jajecznica koła PTTK "ŚLIMOKI" 
20.05.18 objazdowa Ścieżka w chmurach  (Mala Moravka)  + Zamek Bouzov lub Jaskinia Javoříčka	  
27.05.18 górska Przełęcz Kocierska  
3.06.18 górska Jaworowy - Kotarz - Praszywa - Dobrachcice 
3.06.18 motorowa Granicą do Opawy   motorowa 

15.06.18 Rajd XV Rajd Młodzieżowy "Szlakami Gminy Goleszów" -  
17.06.18 objazdowa Valtice - Palava    region winiarski 
24.06.18 górska Wielka Fatra - Borišov 
30.06.18 rowerowa Rowerowa - Jabłonków (rodzinna) 
1.07.18 górska Góry Choczańskie - Vielky Choč 

5-8.07.18 objazdowa Szlak Renesansu (Kazimierz Dolny - Nałęczów - Puławy - Lublin - Kozłówka - Sandomierz - Opatów) 
15.07.18 górska Tatry Wysokie - Bystry Přechod 
15.07.18 motorowa Jezioro Turawskie  - motorowa 
22.07.18 górska Gorce - Gorc 
5.08.18 górska Kamesznica - Barania Góra - Kubalonka 

12.08.18 górska Tatry Zachodnie - Rohacze 
19.08.18 motorowa Chabówka - motorowa 
25.08.18 towarzyska Dożynki Gminne 

31.08-3.09 objazdowa Warszawa  (Spacer ze Starego Miasta do Centrum - Stadion Legii - Żolibórz - przejazd metrem) 
9.09.18 motorowa Dobczyce - motorowa 

16.09.18 górska Tatry Zachodnie - Starorobociański  
22.09.18 rowerowa Rajd Rowerowy (rodzinna) 
23.09.18 górska Slana Voda - Babia Góra 
7.10.18 objazdowa Jaskinia Bělanska - Ścieżka ponad drzewami w Bachledowej Dolinie 

21.10.18 górska Filipka - Bystrzyca 
27.10.18 górska XV MiędzynarodowyTurystyczny Marsz Pamięci - Mała Czantoria 
4.11.18 górska Salmopol - Grabowa - Stary Groń - Brenna 

11.11.18 górska Zakończenie sezonu górskiego - Jaworzynka - Koniaków 
23.11.18 zebranie Zebranie Sprawozdawcze Koła PTTK "ŚLIMOKI" 
2.12.18 górska Mikołajki na szlaku - Soszów 

 
Telefon	  informacyjny:	  	  	  	  Sobczyk	  Zenon	  –	  661	  922	  167	  

Marek	  Węglorz	  –	  rowery	  	  -‐	  502	  559	  976	  
Jerzy	  Mrógała	  	  –	  motory	  -‐	  660	  571	  268	  

Ryszard Cieślar  - 609 588 339 
Czyż Adrian - 609 583 122 

	  

	  

Zarząd koła zastrzega sobie prawo zmian w planie wycieczek!
Telefon informacyjny:    Sobczyk Zenon – 661 922 167

Marek Węglorz – rowery  - 502 559 976
Jerzy Mrógała  – motory - 660 571 268

Ryszard Cieślar  - 609 588 339
Czyż Adrian - 609 583 122

Oprócz wycieczek zawartych w programie rocznym, odbywają się także wycieczki, 
w których członkowie koła i zainteresowani turyści mogą brać udział.

www.ptt-slimoki.cba.pl e-mail:ptt-slimoki@wp.pl 
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W Dzięgielowie wierzą w działanie

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach objazdowych Gminnego koła PTTK nr 19 „ŚLIMOKI” w Goleszowie
1.  Wycieczki Koła PTTK nr 19 „ŚLIMOKI” są organizowane dla członków Koła PTTK „ŚLIMOKI”. Tylko w przypadku wolnych miejsc 

mogą w nich brać udział inne osoby, które opłacą koszty wycieczki oraz ubezpieczenia. Wszystkie wycieczki organizowane są 
non profit.

2. Listę uczestników otwiera się dokładnie na miesiąc przed planowaną wycieczką. Wycieczki wielodniowe są ogłaszane we wcze-
śniejszym terminie.

3.  Wszystkie wycieczki Koła PTTK nr 19 „ŚLIMOKI” rozpoczynają się na parkingu obok Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie. 
Uczestnicy mogą też korzystać z punktów zbiórek wskazanych przez organizatora odrębnie dla każdej wycieczki.

4. Osoba, która znalazła się na liście uczestników wycieczki, winna podać swoje dane osobowe zgodnie z procedurą ubezpie-
czenia. (dane te są poufne i pozostają w archiwum tylko dla potrzeb ubezpieczyciela). Organizator może zażądać podpisania 
deklaracji o odpowiedzialności własnej.

5. Uczestnik może zrezygnować z wycieczki, nie podając przyczyny najpóźniej na tydzień przed wycieczką, nie ponosząc żadnych 
opłat. Po tym terminie uczestnik musi pokryć koszt przejazdu lub wskazać osobę, która go zastąpi w wycieczce.

6. Opłata za wycieczkę wpłacana jest na nr konta bankowego Koła PTTK „ŚLIMOKI” w formie zaliczki. W szczególnych przypadkach 
pobierana jest w dniu wycieczki w autokarze.

7. Uczestnicy powinni dostosować się do wskazań i poleceń prowadzącego wycieczkę (przewodnika), tj. powrotu na wskazane 
miejsce zbiórki na czas, gdyż każde opóźnienie może przyczynić się do zmiany programu wycieczki z winy uczestnika. 

8. Każda wycieczka jest dokumentowana fotograficznie lub filmowo zgodnie z Ustawą o prawie autorskim. 
9.   Każdy uczestnik ma prawo do wglądu do rozliczenia z wycieczki, które znajduje się w siedzibie koła lub u skarbnika koła.
10. Osoby, które nie stosują się do powyższego regulaminu, stracą prawo do ponownego uczestnictwa w naszych wycieczkach.

Zarząd Koła PTTK „ŚLIMOKI”

tekst str. 10
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Nowe miejsca postojowe w Cisownicy
Od września do końca listopada prowadzone były prace 

ziemne związane z inicjatywą lokalną w Cisownicy. W jej ra-
mach, wzdłuż ul. Jury Gajdzicy, powstały nowe miejsca posto-
jowe na długości 42 m.

 
Zlokalizowane są one w pobliżu szkoły podstawowej. Ma-

teriał zakupiony został przez Gminę Goleszów, zaś roboty 
budowlane wykonali sami mieszkańcy. A byli to: Piotr Siko-
ra, Janusz Sikora, Paweł Kłoda, Jan Puczek, Jan Kozieł, Janusz 

Nowe wiaty w Kisielowie
Mieszkańcy wsi Kisielów cieszą się z nowoczesnych i este-

tycznych wiat przystankowych.
W celu podniesienia atrakcyjności i estetyki naszej wsi po-

szukiwaliśmy pomysłu na pozyskanie środków niezbędnych 
do wymiany przestarzałych konstrukcji wiat przystankowych. 
Postanowiliśmy wykorzystać formę realizacji zadań publicz-
nych poprzez inicjatywę lokalną. Aby jednak uzyskać wyma-
gane środki pieniężne należało włożyć wkład własny w wy-
sokości min. 15%. Dzięki zaoferowanej pomocy mieszkańców 
uzyskano wymagany wkład i w maju br. zgłoszono wniosek 
do Urzędu Gminy. Wniosek ten został pozytywnie rozpatrzo-
ny i końcem sierpnia rozpoczęto prace modernizacyjne. Naj-
pierw mieszkańcy wsi zdemontowali stare konstrukcje wiat  

Gajdzica, Józef Malec, Krzysztof Kłoda, Bartosz Brożkowski, 
Henryk Samiec, Czesław Mitręga, Mirosław Grycz, Zdzisław 
Pěknik, Dariusz Rybica, Dariusz Kurek, Dariusz Wantulok, Jerzy 
Larysz, Jan Kawulok.

 W imieniu Rady Sołeckiej, za pomoc i zaangażowanie ser-
decznie dziękuję.

Sołtys Karol Macura

i przygotowali teren pod montaż nowych, poprzez wyrówna-
nie terenu, wywóz nadmiaru ziemi oraz wyczyszczenie kostek. 
Następnie wykonawca zamontował nowe wiaty i tym samym 
upiększył naszą wieś.

Dziękujemy za pomoc w realizacji zadania publicznego 
osobom zaangażowanym, dzięki którym udało się zrealizować 
przedsięwzięcie.

                     Sołtys i Rada Sołecka Kisielowa
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Walne Zebranie Sprawozdawcze PTTK „Ślimoki”
Tegoroczne Walne Zebranie Sprawozdawcze koła PTTK „Śli-

moki” odbyło się 24 listopada w sali widowiskowej Gminnego 
Ośrodka Kultury w Goleszowie. Zebraniu przewodniczył Pre-
zes Koła Zenon Sobczyk (na zdjęciu).

Kończymy kolejny (piętnasty) sezon goleszowskich  
„Ślimoków”. Za nami kolejny cykl wycieczek i imprez.  Na jego 
podsumowanie chcę serdeczne podziękować wszystkim ko-
leżankom i kolegom, oraz współorganizatorowi: Gminie Go-
leszów, zwłaszcza tym, którzy pracowali przy imprezach ma-
sowych, tj.: Rajdzie Młodzieżowym oraz Rajdzie Kolarskim. 
Dziękuję szefowej Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie, 
Pani Jolancie Warsińskiej za możliwość nieodpłatnego korzy-
stania z salki koła oraz za nieodpłatne wynajęcie sali wido-
wiskowej na dzisiejsze zebranie sprawozdawczo – wyborcze 
– powiedział Prezes otwierając zebranie.

 Głównym celem naszej działalności była i jest turystyka 
kwalifikowana, krajoznawstwo, szkolenie krajoznawcze oraz 
promocja turystyczna Gminy Goleszów na wszystkich wyciecz-
kach, a także na Targach Turystycznych. Pod koniec 2016 roku 
nastąpiła zmiana Zarządu Koła, i niniejszym to sprawozdanie 
jest podsumowaniem pierwszego roku jego kadencji – konty-
nuował Z. Sobczyk.

Podsumowanie roku działalności przedstawia się następu-
jąco:

- odbyło się 46 wycieczek: górskich, objazdowych. motoro-
wych i kolarskich, oraz innych imprez turystycznych, wzięło  
w nich udział 1 241 uczestników, w tym 234 młodzieży.   

- na przestrzeni wszystkich 15 lat naszej działalności, zorga-
nizowano 587 wycieczek i imprez, w których wzięło udział 16 
685 osób w tym 4 150 młodzieży (stan na 19 listopada 2017).

- Koło PTTK liczy obecnie 146 członków, w ciągu ostatniego 
roku liczba wzrosła o 26 osób.

- w marcu, dzięki inicjatywie Oddziału PTTK „Beskid Śląski” 
w Cieszynie, odbyło się szkolenie z zakresu przepisów oraz 
prowadzenia dokumentacji Koła, przez co została ona uspraw-
niona i dostosowana do ogólnie obowiązującego prawa. 
Nastąpiła niewielka korekta regulaminu uczestnictwa w wy-
cieczkach oraz wprowadzono oświadczenia dla wyruszających  
w niebezpieczne partie gór. Wiosną tego roku, odbył się XXVII 
Zjazd Oddziału Beskid Śląski w Cieszynie. Niestety obecnie 
największe Koło PTTK Oddziału, nie ma w nowym Zarządzie 
swego przedstawiciela.

 - Sekcja górska: podczas wielu wycieczek, prowadziła syste-
matyczne zdobywanie odznak turystycznych. Wielu z uczest-
ników wędrówek zdobywało: Górską Odznakę Turystyczną, 
punkty do tytułu zdobywców – Korony Gór Polski, Diademu 
Gór Polskich i innych. Wśród wycieczek górskich warto wymie-
nić: wędrówki szczytami Beskidu Śląskiego, Beskidu Śląsko-
-Morawskiego, Beskidu Małego, Gorców, Sudetów, Beskidu 
Żywieckiego, Małej Fatry i Wielkiej Fatry, Tatr oraz Gór Święto-
krzyskich. Prowadzono też coroczne wycieczki z cyklu „Nowo-
roczne spotkanie na szlaku”, jajecznicę koła oraz „Mikołajki na 
szlaku”. Odbył się również po raz czternasty Międzynarodowy 
Turystyczny Marsz Pamięci. Wycieczki prowadzili koledzy Ry-
szard Cieślar i Zenon Sobczyk.

- Sekcja młodzieżowa: wraz z Urzędem Gminy Goleszów, 
(tym razem w Cisownicy „U Brzezinów”), przeprowadziła 14. 
Rajd Młodzieżowy „Szlakami Gminy Goleszów”. Z nowym ro-
kiem szkolnym rozpoczęto kolejne zajęcia kółka turystyczne-
go „Ślimoczki” przy Szkole Podstawowej im. Pawła Stalmacha  
w Bażanowicach, w których bierze czynny udział kilkadziesiąt 
dzieci. Imprezy te nie są zaliczane do statystyki koła. Dzieci 
wędrowały po szlakach Beskidu Śląskiego, pogórza oraz zwie-
dzały miasta Śląska Cieszyńskiego wraz z ich muzeami i cieka-
wymi miejscami. Wycieczki prowadzili koledzy Ryszard Cieślar  
i Zenon Sobczyk.

- Sekcja krajoznawcza: w ramach naszego planu popularyza-
cji turystyki krajoznawczej (objazdowej) odbyły się: tradycyjny 
już udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych „Glo-
balnie” w Katowicach połączony ze zwiedzaniem Muzeum 
Najmniejszej Książki Świata, wycieczki kolejowe po Czeskiej 
stronie Śląska do Frydka Mistka i Nowego Jičina oraz do cze-
skiej Pragi. Następnie odbyły się wyjazdy: do zamku Pernštejn 
i Brna. Odbyliśmy także trzydniową wycieczkę w Słowacki Raj 
oraz do czeskiego zamku Jansky Vrch. Odwiedziliśmy również 
Opave. Podczas czterodniowej wycieczki w Sudety, poznali-
śmy ciekawe miejsca takie jak: ZOO Safari Dvur Kralove, Jičin 
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z Czeskim Rajem, Karkonoski Park Narodowy i odwiedziliśmy 
Kłodzko. Podczas tradycyjnego spotkania z zabytkami techni-
ki woj. śląskiego, odwiedziliśmy kolej wąskotorową w Rudach 
oraz Jura Park w Krasiejowie. Na zakończenie sezonu krajo-
znawczego, proponujemy jeszcze wyjazd do Krakowa na tra-
dycyjny Świąteczny Kiermasz Bożonarodzeniowy oraz do Mu-
zeum Lotnictwa. Wycieczki prowadził  kol. Zenon Sobczyk.

- Sekcja fotograficzna: prowadzi stałą dokumentację foto-
graficzną oraz filmową naszych wycieczek i imprez, a zdjęcia  
i filmy można obejrzeć  na naszej stronie internetowej.

- Sekcja kolarska: to już drugi rok gdy ponownie organizu-
je wycieczki. Tym razem zorganizowała kilka wycieczek  oraz 
ponownie Rajd Gminy Goleszów pod kierunkiem kol. Marka 
Węglorza.

- Sekcja motorowa: dzięki kol. Jerzemu Mrógale, grupa mo-
torowa na kilku wycieczkach odwiedziła różne zakątki Polski, 
Czech oraz Słowacji.

Kadra turystyczna. Obecnie uprawnienia turystyczne posia-
dają: 

Przodownicy Turystyki Górskiej – 3 osoby ( w tym dwóch 
Honorowe)

Przodownik Turystyki Narciarskiej – 1 osoba
Przodownik Turystyki Kolarskiej – 1 osoba 
4 znakarzy.     

  Za aktywny udział w imprezach koła PTTK „Ślimoki”, sporo 
członków koła zdobyło naszą odznakę klubową. Obecnie od-
znaki posiada:

- w stopniu brązowym (min. 25 wycieczek) - 45 osób 
- w srebrnym (min. 100 wycieczek) - 11 osób
- w stopniu złotym (min. 250 wycieczek) - 3 osoby
Wśród najaktywniejszych turystów koła PTTK w roku 2017, 

należy wymienić:
*  Cieślar Ryszard - 28    -  335
*  Sobczyk Zenon - 23    -  402
*  Skowron Szymon - 21    -    35
*  Cieślar Stanisław - 20   -   302
*  Kowalska Wanda  - 20   -    74
*  Kwaśniewska Irena - 19    -    96
*  Mrógała Jerzy - 18    -    60
*  Staszko Leszek - 17    -   136
*  Johnsen Halina - 17    -   119
*  Makula Henryk - 17    -    27
*  Makula Krystyna - 17    -    27
*  Kajstura Zofia - 16    -  109

Podziękowania: Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Goleszowie - Jolancie Warsińskiej, Firmie KG Indusry  
Sp. z o.o. spółka komandytowa  z Goleszowa - Państwo Kuś, 
Zarządowi Koła PTTK Ślimoki.

Życzę wszystkim członkom i sympatykom koła wielu speł-
nień życzeń w kolejnym sezonie.

Prezes koła PTTK „Ślimoki” 
 Zenon Sobczyk

Spotkanie z seniorami i Mikołajem w Godziszowie
Ponad 70 osób wzięło udział w sobotnim (2 grudnia) „Spo-

tkaniu seniorów”, które odbyło się w Godziszowie. Ponad 
trzygodzinne spotkanie umilała swoją grą kapela góralska  
z Koniakowa. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Wójt Gmi-
ny Goleszów Krzysztof Glajcar, Przewodniczący Rady Gminy 

Bogusław Konecki, Proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii w Go-
leszowie Adam Drożdż, Diakon Karina Chwastek-Kamieniorz.

Spotkania seniorów w Godziszowie to już tradycja. Kilkana-
ście lat temu zostały one zapoczątkowane, a my kontynuuje-
my to wyjątkowe wydarzenie - mówi sołtys Łukasz Żebrowski

 Dziękuję wszystkim uczestnikom za przybycie, paniom  
z KGW Godziszów: Alicji Sobczyk, Weronice Gaszek, Beacie Ja-
worek - bez nich ta impreza nie mogłaby się odbyć. Dziękuję 
również członkom rady sołeckiej i prezesowi OSP Sławomiro-
wi Gaszkowi za to, że zawsze można liczyć na jego bezintere-
sowną pomoc. Szczególne podziękowania kieruję do Jerzego 
Miecha, który zafundował wielkie owocowe i przepyszne torty 
– dodaje sołtys.

Sponsorami tego wydarzenia byli: OSP Godziszów, KGW 
Godziszów, Jerzy Miech, radny Sławomir Żmija i sołtys Łukasz 
Żebrowski.

Dzień później (3 grudnia) w sali godziszowskiej OSP odbył 
się „Mikołaj dla dzieci”. W pierwszej części spotkania prawie 
60 najmłodszych mieszkańców ozdobiło papierowe choinki  
i wykonało świąteczne ozdoby. Kulminacyjnym punktem było 
rozdanie prezentów przez Mikołaja i jego świtę.

Imprezę zorganizowali Dorota i Łukasz Żebrowski. W imie-
niu wszystkich uczestników serdecznie im dziękujemy – mówi 
Sławomir Gaszek.

Fotoreportaże z obu tych wydarzeń znajdą Państwo na 
www.goleszow.pl

Tomasz Lenkiewicz

Mikołaj dla dzieci
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Paweł Stanieczek – świadek historii
Wypełniona do ostatniego miejsca salka goleszowskiego 
ośrodka kultury to znak, że odbywa się kolejne spotkanie  
z wybitną osobą naszej gminy. Tym razem (13 listopada) bo-
haterem wieczoru był Paweł Stanieczek. Człowiek, który nie 
boi się w życiu podejmowania wyzwań, który doświadczył  
i przeżył (szczególnie w okresie okupacji) więcej niż większość 
z nas (przede wszystkim z pokolenia, które nie musiało sta-
wiać czoła okrucieństwu woj-
ny), może sobie wyobrazić. Jest 
też człowiekiem pełnym odda-
nia dla innych, co udowadnia 
całym swoim życiem, zarówno 
zawodowym (jako wieloletni 
pedagog) jak i tym prywatnym, 
skierowanym na działania spo-
łeczne. 
Redagowanie Panoramy Gole-
szowskiej czy Kalendarzy Go-
leszowskich to tylko niektóre  
z działań, jakich Paweł Stanie-
czek podjął się już po przejściu 
na emeryturę. Ale chyba naj-
większym jego dziełem, nad 
którym sprawuje pieczę do dziś, jest Izba Oświęcimska, dzia-
łająca w podziemiu GOK-u. To miejsce, które nie pozwala za-
pomnieć o tragicznych kartach historii Goleszowa – o latach,  
w których na terenie nieistniejącej już dziś cementowni, 
działała filia obozu zagłady w Oświęcimiu. Jako kustosz tego 

niezwykłego miejsca, wciąż pokazuje, ile cierpienia i krwi 
wsiąknęło w goleszowską ziemię w mrocznych, hitlerowskich 
czasach. Warto w tym miejscu wspomnieć o dwóch wydaw-
nictwach „Arbeitslager Golleschau – dzieje podobozu” oraz 
„Dopisani do Listy Schindlera” (więcej na ten temat w nume-
rze 272-273 PG), które powstały przy współpracy Pawła Sta-
nieczka z Gustawem Szepke z Cisownicy.

Oczywiście w trakcie spo-
tkania, jego bohater wspo-
minał również swój pobyt  
w wojsku, a każdy kto w nim 
służył wie, że anegdot z tego 
okresu znajdzie się bez liku. 
Obecni na sali mogli też po-
słuchać o okresie pracy pe-
dagogicznej w Bielsku-Bia-
łej, kiedy współpracował m. 
in. z znaną powieściopisarką 
Zofią Kossak – Szczucką.  
Wieczór był zbyt krótki 
by Paweł Stanieczek opo-
wiedział nam wszystko to,  
o czym chcielibyśmy po-

słuchać. Łamy naszej gazety też są zbyt krótkie, byśmy mo-
gli napisać tyle, ile by należało. Ale już teraz zapraszamy do 
przeczytania wywiadu, który zamieścimy w kolejnym numerze 
Panoramy.                                                                                   WH

foto: A. Klimczak     

Serdecznie zapraszamy mieszkańców i sympatyków naszej gminy do wspólnego kolędowania przy choince bożonarodzenio-
wej, które odbędzie się w niedzielę 17 grudnia o godz. 17 na placu przy fontannie w Goleszowie.

O godz. 16:00 rozpocznie się „Kiermasz Goleszowski”, na którym będzie można zakupić wypieki i ozdoby świąteczne,  
a o godz. 17:00 wspólne kolędowanie z dziećmi i młodzieżą ze Szkoły Podstawowej, Gimnazjum z Goleszowa i ZPiT Goleszów 
oraz połączonymi chórami naszej Gminy, które poprowadzą wspólny śpiew.
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Skończyli szkubać w GOKu!
3 grudnia2017 r., w niedzielne, wydawałoby się, spokojne 

popołudnie, o godzinie 16.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury 
w Goleszowie, ku uciesze wielu zgromadzonych, z pompą świę-
towano tradycyjne „szkubaczki”. Odpowiedzialni za wydarzenie 
i wszystko co z nim związane byli Stowarzyszenie Miłośników 
Folkloru i Tradycji „JONICZEK” oraz Gmina Goleszów. Było głośno, 
wesoło, muzycznie a przede wszystkim tradycyjnie - czyli tak „Jak 
to kiejsi w Goleszowie bywało”.

Było to widowisko regionalne osnute na dawnych zwyczajach 
Śląska Cieszyńskiego, przygotowane w oparciu o archiwalne sce-
nariusze Jana Wałaskiego m.in. Pieśń o ludzie naszym czy Ni ma 
jak pod górami. Tłem całości wydarzeń, które działy się na scenie, 
było uroczyste darcie gęsiego pierza, na Śląsku Cieszyńskim zwa-
ne „wyblyszczonymi szkubaczkami”. Inicjatorką przedstawienia 
była Dorota Branny, członkini Stowarzyszenia oraz Radna Gminy 
Goleszów.  W role gazdów, gaździn, księży, „starzików” i „mło-
dych” wcielili się m.in.: Elżbieta Duraj, Grażyna Bihun, Barbara 
Romaniuk, Aneta Sikora, Wiktoria Górniak, Kamila Pońc, Andrzej 
Maciejczek, Leszek Szlauer, Rafał Glajcar, Eugeniusz Zwias, Pa-
tryk Stępień, ks. Łukasz Stachelek, ks. Jarosław Krutak, Mateusz 
Bracki, Kamil Nowak oraz członkowie Zespołu Pieśni i Tańca Gole-
szów.  W opracowanie muzyczne włączył się również Jean-Claude 
Hauptmann.

Zorganizowany w pierwszą grudniową niedzielę spektakl przy-
ciągnął do Goleszowa wielu zainteresowanych dawnymi zwycza-
jami i tradycją. Sala GOKu wypełniła się po brzegi mieszkańcami 
całego Śląska Cieszyńskiego. Wielkie zainteresowanie wydarze-
niem potwierdzał fakt, iż część z przybyłych osób oglądało go 
w pozycji stojącej, zaznaczając przy tym, że zdecydowanie było 
warto. Przedstawienie przygotowane przez aktorów- mieszkań-
ców Gminy, nazywających siebie skromnie amatorami, trwało 
ponad półtorej godziny i zachwyciło wszystkich obecnych. 90 
minut zabawy minęło niczym ulewa w trakcie burzy i podobnie 
jak ona, zostawiło publiczność odświeżoną i podążającą w stronę 
bezchmurnego nastroju.

Na samym początku licznie zgromadzoną publiczność przywitał 
Krzysztof Glajcar - Wójt Gminy Goleszów. Podkreślił on wagę re-
gionalną przygotowanego widowiska, wartości jakie ono niesie, 
w tym szczególny wkład w misję rozpowszechniania informacji 
o lokalnych wielkich osobistościach, takich jak Paweł Stalmach, 
Jerzy Kubisz czy bracia Adam i Ludwik Cienciałowie.

Dbałość o zachowanie pamięci o ludziach, którzy wnieśli tak 
wiele dla Śląska Cieszyńskiego, ale i kultywowanie dawnych tra-
dycji i zwyczajów, które są nieodłącznym elementem budowanej 
przez nas tożsamości , powinna mieć szczególne miejsce w sercu 
każdego mieszkańca. Krzewienie tej wiedzy i zachęcanie do po-
znawania dziedzictwa zasługują na szczególne uznanie, gdy są re-
alizowane w tak pięknej, dopracowanej artystycznie formie.

W spektaklu przewinęły się najbardziej charakterystyczne po-
stacie dla dawnych czasów. Każda z nich ubrana była w odpo-
wiedni strój, począwszy od tradycyjnych,  odświętnych, pięknie 
zdobionych strojów cieszyńskich po zwykłe koszule bawełnianie 
czy „gumioki” w zależności od sytuacji i roli na scenie. Nie zapo-
minano o szczegółach, które nadawały smaczku każdemu z od-
grywanych bohaterów imprezy „poszkubaczkowej”  – na scenie 
nieraz w ruch wchodziły laski, miotły czy stylowe, stare buteleczki 
z pożądanym przez co poniektórych spragnionych męskich gości 
szkubaczkowych wyskokowym płynem.

Widzowie z bacznością obserwowali poczynania gazdów i gaź-
dzin, gawędziarzy i zalecających się młodych. Przy suto zasta-
wionym stole, zasiadali kolejni goście. Wydarzenia, bajania czy 
opowieści były przeplatane przez występy taneczne i śpiewane. 
Całości towarzyszyła kapela muzyczna w składzie: Urszula Kenig 

(akordeon), Ewa Kiczmal (skrzypce), Ewa Zwias (skrzypce), Rache-
la Cieślar (altówka), Dorota Branny (flet - określany przez uczest-
ników szkubaniabania mianem „plechowej rurki”), Paweł Glajcar 
(klarnet), Czesław Pomykacz (kontrabas). Wykonano wiele pieśni 
do których często włączała się publiczność. Cała sala wyśpiewała 
wspólnie mi.in pieśni Płyniesz Olzo po dolinie, Szumi jawor szumi 
oraz Ojcowski Dom. Na scenie zatańczony został Szarocz, Lynder 
czy Mietlorz.

Dodatkowo wydarzeniu towarzyszyła wystawa starych zdjęć. 
Fotografie przestawiające dawne życie pochodziły od mieszkań-
ców i dzięki nim wielu z uczestniczących w  wydarzeniu przypo-
minało sobie dawne miejsca, ludzi oraz zwyczaje. Można było 
również poczęstować się tradycyjnymi pączkami („kreplami”), 
zjeść kanapkę ze smalcem i wiele innych smakołyków. Duża część 
z uczestniczących w imprezie pozostało jeszcze długo po spekta-
klu by porozmawiać, powspominać dawne czasy, co stanowiło 
najlepsze potwierdzenie, że wydarzenie było niezwykle udane 
i potrzebne.

Całość nie mogłaby się udać bez wsparcia lokalnej społeczno-
ści. Stowarzyszenie Miłośników Folkloru i Tradycji „Jóniczek” oraz 
występujący artyści, serdecznie dziękują wszystkim, którzy przy-
byli na widowisko: „Jak to kiejsi w Goleszowie bywało”.

Dziękujemy za wspólnie spędzone niedzielne popołudnie 
w atmosferze wspomnień naszych cieszyńskich zwyczajów, pieśni 
i tańców. Mamy nadzieję, że choć na kilka chwil mogliście pozo-
stać z nami na poszkubaczkowym chałdamaszu i powiesielić sie 
razym z nami.

Do przygotowania tego przedsięwzięcia przyczyniło się wiele 
instytucji oraz osób prywatnych i to im w szczególności składamy 
wyrazy wdzięczności. 

Krystian Grzybek
Dziękujemy:

Panu Krzysztofowi Glajcarowi– Wójtowi Gminy Goleszów oraz 
Pani Grażynie Porębskiej–Jochacy Zastępcy Wójta za pomoc 
i wsparcie w organizacji widowiska, Pani Dorocie Wisełce– dy-
rektorowi Szkoły Podstawowej w Goleszowie za przygarnięcie 
nas i użyczenie pomieszczeń szkoły na próby, Pani Urszuli Łamacz 
za pomoc w przygotowaniu wystawy, Rolniczemu Kombinatowi 
Spółdzielczemu za wsparcie finansowe, Piekarni Rejonowej Spół-
dzielni Samopomoc w Goleszowie za wsparcie w organizacji bufe-
tu, Zespołowi Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej oraz osobom indy-
widualnym z Goleszowa i Cisownicy za nieodpłatne wypożyczenie 
sukni cieszyńskich, Gminnemu Ośrodkowi Kultury za użyczenie 
sali na spektakl, Panom: Andrzejowi Lacel, Jerzemu Szarzec, Grze-
gorzowi Mizia za wypożyczenie eksponatów, Panu Sławomirowi 
Żmija, za wykonanie czesci dekoracji, Panu Dariuszowi Branny 
za wydrukowanie plakatów i zdjęć, Paniom Lucynie Zawadzkiej- 
Górniak oraz Renacie Żmija za przygotowanie i obsługę bufetu, 
Paniom Irenie Cieślar, Izabeli Krzyżanek za przygotowanie ka-
botków, Pani Urszuli Szlauer z córkami za wyczepienia i pomoc 
w ubieraniu. Mieszkańcom Gminy: Pawłowi Stanieczkowi, Jerze-
mu Szarcowi, Pawłowi Hajdukowi, Alinie Pałaszyńskiej, Annie Sta-
nieczek, Helenie Bujok, Emilii Pinkas oraz występującym aktorom 
za wypożyczenie fotografii na wystawę, Firmie „ ALT PRO” Kamila 
Kurcjusa za nagłośnienie, Panu Tomaszowi Smoleniowi za opra-
wę medialną. Wszystkim paniom za upieczenie brutfanioków, 
ciast oraz przygotowanie wyrzosków do bufetu, Pani Małgorzacie 
Konarzewskiej za profesjonalny makijaż naszych gaździnek, Pa-
niom Jadwidze Greń i Beacie Szarzec za pomoc okazaną podczas 
trwania spektaklu, Pracownikom Wydziału Komunalnego za przy-
wieszenie kotar, Członkom Stowarzyszenia „Joniczek” za pomoc 
w organizacji całej imprezy.

Organizatorzy

zdjęcia str. 35
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Powojenni społecznicy Godziszowa cz. 9 
Berek od maja 1955 r. nie bierze udziału w pracach Prezy-

dium. Pracami najczęściej kieruje sekretarz Anna Wrzecionko 
oraz z-ca przewodniczącego Prezydium Jan Raszka. W porząd-
ku sesji w dniu 31 sierpnia 1955 r. znajduje się informacja o re-
zygnacji Berka ze stanowiska przewodniczącego Prezydium. 
W wyniku głosowania nowym przewodniczącym Prezydium 
GRN został Ludwik Heczko z Godziszowa. Funkcję tą sprawo-
wał  przez trzy kolejne kadencje, do roku 1965. Na pierwszej 
sesji prowadzonej przez Heczkę, w dniu 13 września 1955 r. 
w porządku znalazła się m. in. informacja z działalności LZS 
Godziszów. Ze sprawozdania przewodniczącego Koła LZS Paw-
ła Raszki wynikało, że Koło  liczy 29 członków, w tym 7 kobiet.  
W jego strukturach, wg informacji Raszki, działały wówczas m. 
in. sekcje: lekkoatletyczna, narciarska, teatralna, piłki nożnej 
i tenisa stołowego. Sekcja teatralna wyćwiczyła sztukę zaty-
tułowaną „Wszystko jest dobre, co się dobrze kończy”. Zajęcia 
prowadzone były w świetlicy Lisztwanowej.  Jednak okazało 
się, że dalsze korzystanie z tego obiektu napotykało na coraz 
większe trudności. 

W sprawozdaniu Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Gole-
szowie za okres od 01.01.1955 do 30.06.1955 r. znajduje się 
informacja, że na terenie gminy funkcjonowała 1 biblioteka 
gromadzka i 5 punktów bibliotecznych w gromadach. Punkty 
biblioteczne otwarte były 2 razy w tygodniu po 3 godziny, a bi-
blioteka Gromadzka 3 razy w tygodniu po 4 godz. Z Biblioteki 
Gromadzkiej korzystało w ciągu tego półrocza 425 czytelni-
ków, a z poszczególnych punktów  odpowiednio: w Cisownicy 
– 42, Kozakowicach – 40, Bażanowicach – 72 , Godziszowie – 
51 oraz w Lesznej Górnej 74 czytelników.

W dniu 19 grudnia 1955r. w Godziszowie ponownie powsta-
ła Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza „CHEŁM”, w skład  której 
zapisało się 23 członków. Podjęli się oni na wspólne gospoda-
rowanie na obszarze 76 ha, w tym na 36 ha gruntów ornych. 
Przewodniczącym Zarządu został Paweł Pasterny (senior, nr 
19), a członkami Zarządu zostali Jan Liboska (nr 21) i Włady-
sław Niemiec (nr 13). Zaś odpowiedzialną za sprawy rachun-
kowe (główna księgowa) została Anna Heczko (nr 26). Posta-
nowieniem Sądu Powiatowego w Cieszynie z dnia 16 marca 
1956 r. spółdzielnia wpisana została do rejestru spółdzielni 
pod nr 554.  

W miejsce odwołanego ze składu Prezydium Pawła Berka 
powołano  Jana Brodę.   Natomiast na  Prezydium 20 czerwca 
1956 r. m. in. wyznaczono gońców na wypadek powstania po-
żaru na terenie danej gromady. W Godziszowie w tym składzie 
znaleźli się:  Stanisław Rymorz (nr 23), Jerzy Michalik (nr 22), 
Paweł Bujok (nr 71), Robert Szeliga (nr 37), Paweł Sikora (nr 
12) i  Jan Brudny (nr 24). 

Prawie w każdym roku w okresie zbliżającej się zimy, w każ-
dej miejscowości powoływano też zespoły  do usuwania zasp 
śnieżnych i zwalczania gołoledzi. Tym razem na okres zimy 
1956/57 z Godziszowa  w jej składzie znalazło się 28 osób, a na 
brygadzistę powołano Jerzego  Bujoka  (Nr 4) , jego z-cą został 
Michał Bujok (nr 71), a do zaprzęgów konnych wyznaczone zo-
stały gospodarstwa:  Jana Miecha (nr 8),  Jana Niemica (nr 18) 
i Libgardy Rymorz (nr 23).  

Na dwóch ostatnich sesjach mijającej kadencji, w dniu  
2 października i 20 listopada 1957 r. przedstawione zostało 

sprawozdanie z działalności Prezydium i komisji Rady z tego 
okresu. Jest mowa, że do działającego na terenie całej groma-
dy radiowęzła,  podłączonych zostało 1000 głośników, a na  29 
sesjach  podjęto 22 uchwały. Przeciętnie na sesji zabierało głos 
7 radnych. Natomiast Prezydium obradowało 117 razy podej-
mując 189 uchwał.  Przed mieszkańcami zbliżały się nowe wy-
bory do rady. Ale Prezydium musiało pracować do wyłonienie 
nowego składu, spośród nowo wybranych radnych. Na Prezy-
dium 14 stycznia 1958 r. powołano wiejskich przodowników 
ochrony roślin z poszczególnych wiosek.  Z Godziszowa został 
nim Karol Josiek. W tym samym czasie w Cisownicy  powołany 
został  komitet  elektryfikacji przysiółka „Budzin”. 

Na ostatnim posiedzeniu Prezydium 27 stycznia 1958 r. 
przyjęto uchwałę w sprawie powołania na kierownika cegiel-
ni  gminnej  – Jana Brodę z Goleszowa oraz przyjęto porządek 
najbliższej, pierwszej sesji po wyborach.  

W dniu 2 lutego 1958 zostały przeprowadzone wybory do 
Gromadzkiej Rady Narodowej. Dotychczasowa gmina uszczu-
plona została o dwie miejscowości, Cisownicę i  Leszną Górną, 
które utworzyły odrębną GRN. Pierwsza sesja Gromadzkiej 
Rady Narodowej w Cisownicy miała miejsce 13 lutego 1958 r., 
zaś w Goleszowie 14 lutego 1958 r., gdzie przyjęto ślubowanie 
od radnych oraz ustalono liczbę członków Prezydium. Doko-
nano też wyboru Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej 
w Goleszowie. W jego składzie znaleźli się: Wilhelm Pustówka, 
Jerzy Duława, Jan Broda i Ludwik Heczko, który ponownie  zo-
stał przewodniczącym Prezydium. Powołane zostały 4 komisje 
Rady.  Wśród 27 radnych, oprócz Ludwika Heczki z Godziszo-
wa, znaleźli się: gospodarz Jan Miech (senior), który wszedł 
do Komisji Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności; sołtys Włady-
sław Motyka, który został przewodniczącym Komisji Mienia 
Gromadzkiego oraz Jan Szczuka jako członek tej samej komisji.  

Po trzech latach od powołania Komitetu przy Młynie w Go-
dziszowie, sprawa ponownie została poruszona na sesji w dniu 
14 marca 1958 r. Widocznie występujące problemy z jego 
funkcjonowaniem (jako młyna upaństwowionego) sprawiły, 
że radni wnosili, aby Prezydium przejęło młyn pod swoją ad-
ministrację. Ale żadne wnioski w tej sprawie ostatecznie nie 
zostały podjęte. 

W czasie zebrania w dniu 11 kwietnia 1958 r. Władysław 
Motyka ponownie został wybrany sołtysem Godziszowa. Na 
najbliższej sesji 30 kwietnia nowo wybrani sołtysi, nie będący 
radnymi, złożyli ślubowanie. Na podstawie instrukcji Minister-
stwa Finansów z 1955 r. , na   sesji majowej uchwalony został 
podatek od posiadania roweru w wysokości 20 zł na kolejny 
okres 3-letni. Radny Jan Szczuka, w związku z wystąpieniem 
dużych opadów deszczu i „zabraniem” przez wodę mostków 
na Radoniu w Godziszowie, złożył wniosek  o ich odbudowę. 
Natomiast Gustaw  Krużołek (z Kozakowic) prosił o rozbiórkę 
„Tamy” na Radoniu,  która  w czasie powodzi powoduje spię-
trzenie się w niej wody i cofanie do wpadających w nią rowów 
oraz zalewanie pól. W protokole nie odnotowano, czy udzielo-
na została im odpowiedź na składane postulaty oraz czy pod-
jęto jakieś działania w tej sprawie. 

W związku z utworzeniem gromady Cisownica, kilku do-
tychczasowych członków, wchodzących w skład Kolegium 
Orzekającego odeszło do tej gromady. W związku z czym uzu-
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Jan Miech (senior) ur. 7.02.1902 
r. Właściciel gospodarstwa rolne-
go w Godziszowie. W latach 1927-
30 sekretarz OSP Godziszów, 
w latach 1930-1931 i 1931-35 
z-ca naczelnika OSP Godziszów, 
od 1935-1936 członek Zarządu 
straży. Vojt gminy Godziszów bez-
pośrednio przed II Wojną Świato-
wą i na krótko w okresie okupacji. 
W latach 1948-52  Prezes OSP Go-
dziszów. W latach 1958-61 radny 

Gromadzkiej RN w Goleszowie, członek Komisji Rolnictwa 
i Zaopatrzenia Ludności. W latach 1961-65 członek Komisji 
Finansowo-Budżetowej, spoza Rady. Członek Rady Nadzorczej 
Spółdzielni Mleczarskiej w Bażanowicach oraz przewodniczą-
cy Komisji Gospodarczej. Powoływany do różnych organizacji 
społecznych w latach powojennych. Zmarł 3.10.1991 r. Spo-
czął na Cmentarzu Ewangelickim w Godziszowie. 

Poborowi na spotkaniu pożegnalnym z Vojtem Godziszowa 
Janem Miechem (seniorem)  przed pójściem do wojska w la-
tach 20, 30.  XX wieku. Miech w pierwszym rzędzie, trzeci od 
lewej. 
                  

Opracował:  Kazimierz Wisełka

pełniono skład Kolegium w Goleszowie  o następujące osoby:  
z Goleszowa -  Pawła Górniaka, Pawła Hławiczkę i Adama Kaj-
zara oraz Karola Jośka z Godziszowa. Zaś w październiku 1958 
r.  powołany został  komitet budowy domu nauczycielskiego 
w Goleszowie. W jego składzie znaleźli się: Józef Folwarcz-
ny- kierownik szkoły w Goleszowie, Ludwik Feruga – dyrektor 
Cementowni Goleszów, Paweł Szworc – z ramienia Komitetu 
Rodzicielskiego, Paweł Berek – sekretarz POP Cementowni 
Goleszów i Ludwik Heczko – przewodniczący Prezydium Gro-
madzkiej Rady Narodowej w Goleszowie. 

Na początku 1959 r. w Godziszowie powołano Komitet 
Budowy Piorunochronów, do którego przystąpili właściciele 
z 60. gospodarstw domowych. Koszt założenie piorunochronu 
ulepszonego miał wynieść 85 zł, a zwykłego 45 zł.  

W związku z informacją na temat stanu organizacyjnego 
Spółdzielni Mleczarskiej w Bażanowicach, na sesji 31 marca 
1960 r. poinformowano zebranych, że w Radzie Nadzorczej za-
siadają: z Goleszowa – Jerzy Duława i Jerzy Sikora, z Godziszo-
wa Jan Miech (senior), który został przewodniczącym Komisji 
Gospodarczej; z Puńcowa – Jan Glajcar ; z Dzięgielowa – Jan 
Malec; z Bażanowic – Rudolf Wałach; z Lesznej Górnej – Paweł 
Hławiczka; z Cieszyna – Paweł Kisza i Paweł Boruta; z Kozako-
wic – Jóżef Broda i z Cisownicy – Jan Szarzec. Z różnych kon-
figuracji i zaprezentowanych zestawień wynikało, że z Godzi-
szowa wśród 64 dostawców mleka, znajduje się 37 członków 
tejże Spółdzielni.   

We wrześniu 1960 r. dochodzi na naszym terenie do obfi-
tych opadów deszczu. Stopniowo zaczynają wylewać potoki, 
następują lokalne podtopienia, a ziemia na terenie Godzi-
szowa zaczyna „chodzić”. Następują obsunięcia  „usypów” 
od strony Bryndzwerka, a w mniejszym stopniu północnego 
stoku Chełmu. To wszystko dzieje się w przededniu kolejnych 
wyborów do Gromadzkiej Rady Narodowej  w Goleszowie.  

CDN. 
Źródła opracowania: 
- Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Cieszynie 

- zbiory 14/184/1, 2, 3,  18; 19, 20,  14/440/0.
- Protokoły z Walnych Zgromadzeń i posiedzeń Zarządu 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Godziszowie.  
 - materiały własne;   
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    Z Lesznianki do kadry Polski SPORT

Wizyta Mikołaja
Samorząd Uczniowski Szkoły Pod-

stawowej im. J.Gajdzicy w Cisowni-
cy od dawna zabiegał o wizytę św. 
Mikołaja w naszej szkole i jak się 
okazało, bardzo skutecznie:) Mimo 
mało sprzyjających warunków po-
godowych, Mikołaj odwiedził nas 
w towarzystwie słodkiego Aniołka 
i ślicznej Mikołajki. Były wierszyki 
i piosenki specjalnie przygotowane 
przez uczniów dla naszego Gościa. 
W zamian każde dziecko otrzymało 
słodki upominek, który ufundowała 
firma Diehl Metering Sp. z o.o. z Ba-
żanowic, za co bardzo dziękujemy!

SP Cisownica

Rozpoczął się kolejny sezon sportowy zawodników LKS 
„Lesznianka”. Podobnie jak w sezonie 2016/2017, w tego-
rocznych rozgrywkach tenisa stołowego klub z Lesznej Górnej 
reprezentuje ok. 40 zawodników. Startują oni w rozgrywkach 
indywidualnych i drużynowych. Jakie pozycje wywalczą w tym 
sezonie, czas pokaże. 

Ubiegłoroczny sezon był dla nas bardzo udany. W rozgryw-
kach drużynowych reprezentowały klub trzy drużyny, z czego 
jedna w III Lidze Śląskiej oraz dwie w Lidze Okręgowej. W ra-
mach rozgrywek III ligi zajęliśmy 10. miejsce na 16 startują-
cych drużyn. Najlepszym za-
wodnikiem tej ligi okazał się 
Dawid Dziembała.

W lidze okręgowej „Lesz-
nianka” II zajęła 3. miejsce 
na 13 startujących zespołów, 
a najlepszymi zawodnikami 
byli Ilona Sztwiertnia oraz 
Andrzej Sztwiertnia. „Lesz-
nianka” III zajęła 11. miejsce, 
a jej najlepszym tenisistą był 
Mateusz Lorc. Dobre wyniki 
w sezonie uzyskiwał również 
Dawid Dziembała, który za-
jął indywidualnie 6. miejsce 
na Mistrzostwach Śląska oraz 
brał udział w eliminacjach do 
Mistrzostw Polski - mówi prezes Lesznianki Andrzej Pustówka.

Mecze ligowe rozgrywane były w dzięgielowskiej szkole. 
Klub serdecznie dziękuje dyrekcji szkoły za umożliwienie ko-
rzystania z sali gimnastycznej. Treningi tenisistów odbywały 
się również w Goleszowie oraz Goleszowie Równi. 

W rankingu Śląskiego Związku Tenisa Stołowego, w rozgryw-
kach indywidualnych w kategoriach młodzieżowych i seniorów 

nasz klub znalazł się na 13. miejscu spośród około 90 sklasyfi-
kowanych klubów. Jeśli chodzi o rozgrywki indywidualne, klasą 
samą dla siebie okazała się Ilona Sztwiertnia. W rozgrywkach 
województwa śląskiego była najlepsza we wszystkich katego-
riach wiekowych. Zdobyła mistrzostwo Polski Zrzeszenia LZS 
w Pleszewie w 2016 r., a w 2017 r. w Białymstoku została wi-
cemistrzynią kraju. Na Mistrzostwach Polski, które odbyły się 
w kwietniu w Krośnie, Ilona zdobyła 5. miejsce indywidualnie, 
a 16. w deblu z zawodniczką z Jastrzębia Zdroju. W całym se-
zonie aż 22 razy stawała na podium – mówi prezes Lesznianki.

W związku z osiągniętymi 
sukcesami została powołana 
do kadry Polski. Pierwszy tur-
niej w barwach narodowych 
rozegrała na Węgrzech, gdzie 
wraz z koleżankami z drużyny 
zajęła 2. miejsce, a indywidual-
nie wywalczyła piątą pozycję, 
przegrywając w walce o finał 
z 4. zawodniczką mistrzostw 
Europy. Niestety nasz klub nie 
mógł zapewnić jej dalszego 
szkolenia na odpowiednim 
poziomie. Obecnie broni barw 
klubu „Bronowianka” Kraków, 
gdzie w I Turnieju Klasyfikacyj-
nym do Mistrzostw Polski zajęła  

6. miejsce w kategorii kadetek – dodaje Pustówka
Zarząd klubu serdecznie dziękuje wszystkim zawodnikom 

biorącym udział rozgrywkach i treningach. Zainteresowanych 
grą w tenisa w Leszniance, prosimy o kontakt telefoniczny pod 
numerem 669189267.

Tomasz Lenkiewicz

Ilona Sztwiertnia
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Udany sezon mieszkanki Bażanowic SPORT
Zakończył się kolejny sezon sportowy Anny Mikołajek. 

Największym, tegorocznym sukcesem motocyklistki z Ba-
żanowic jest wywalczenie drugiego miejsca w generalnej 
klasyfikacji Pucharu Czech w enduro, w klasie kobiet. Cykl 

składał się z 8 dwudniowych rund (Uhlířské Janovice, Mše-
no x 2, Dolní Hradiště, Úterý, Pec u Chomutova, Bilina, Li-
blin ).

Czeskie zawody to rywalizacja na prawdziwie europej-
skim poziomie. Przygotowane trasy prowadziły w większo-
ści po lasach. Strome, długie podjazdy i zjazdy dawały się 
we znaki, czasem aby przejechać wszystkie pętle i zaliczyć 
dzień, musiałam spędzić na motocyklu prawie bez przerwy 
ponad 5 godzin. Ale właśnie o to chodzi, żeby było ciężko, 
wtedy satysfakcja z ukończenia takiego dnia jest ogromna, 
lecz już wtedy trzeba myśleć o tym, że jutro zaczynamy ści-
ganie od nowa. Drugi dzień jest jeszcze cięższy, bo zmęcze-
nie daje się we znaki. Czasem „udaje” mi się również nie 
ukończyć zawodów z uwagi na ciężkie warunki – mówi 
Anna Mikołajek

Na zawodach w miejscowości Vysoká Pec jazdę zakończy-
łam w karetce, gdyż po zeskoku, „na dohamowaniu” do za-
krętu w prawo, podbiło mi tylne koło i katapultowało mnie 
z motocykla w wyniku czego uderzyłam biodrem oraz bar-
kiem o twarde podłoże. Na szczęście zakończyło się tylko na 
stłuczeniach, co do dzisiaj uważam za absolutne, totalne 
szczęście i fuksa –  dodaje z uśmiechem motocyklistka.

Pani Anna startuje na motocyklu Beta x-trainer o pojem-
ności 300 cm³ (dwusuw) i broni barw swojego klubu - SM 
Panda Racing ze Strzelec Opolskich.

Przypomnijmy, że enduro to rodzaj sportu motorowego, 
polegający na pokonywaniu trasy o nawierzchniach tere-
nowych, jak i asfaltowych. Motocykle w enduro są bardzo 
podobne do motocykli używanych w motocrossie, jednak 
występują pomiędzy nimi różnice. Motocykle enduro np. 
są dopuszczone do ruchu ulicznego (muszą spełniać prze-
pisy ruchu drogowego), są cięższe i mają inną charaktery-
stykę zawieszeń, tym samym są bardziej przystosowane do 
jazdy po trudnym terenie (błoto, wzniesienia).

W trakcie minionego sezonu bażanowiczanka wystar-
towała również w 3 z 7 rund Pucharu Śląska i Opolszczy-

zny w Cross Country (to rodzaj sportów motocyklowych, 
gdzie zawodnicy w określonym czasie muszą przejechać 
jak najwięcej okrążeń w terenie). Co warte podkreślenia, 
za każdym razem stawała na najwyższym stopniu podium.  
 

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
Tomasz Lenkiewicz

foto: z arch. zawodniczki
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Klub Sportowy Tempo nagrodzony SPORT
Na uroczystym podsumowaniu konkursu „Wiejski obiekt 

sportowy zawsze wzorowy” pod Honorowym Patronatem 
Marszałka Województwa Śląskiego zostali nagrodzeni najlepsi 
gospodarze obiektów sportowych z województwa śląskiego. 
Inicjatywa docenienia wysiłków pracy podejmowanej na rzecz 
sportu została po latach reaktywowana  przez Zarząd Śląskie-
go Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów. 

 
Honorowe wręczenie nagród odbyło się 25 listopada 2017 r. 

w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego. Spośród 60 klu-
bów sportowych, które zgłosiły się do oceny uhonorowano 12 
laureatów. Laureaci otrzymywali pamiątkowe puchary ufun-
dowane przez Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha 
Saługę oraz sprzęt sportowy przekazany między innymi przez 
Śląski Związek Piłki Nożnej. Wśród nagrodzonych był klub 
sportowy Tempo Puńców. Gratulacje odebrali wspólnie Rena-

ta Hanus i Andrzej Ernst -  przedstawiciele Klubu Sportowego 
„Tempo Puńców” - w towarzystwie Krzysztofa Glajcara - Wójta 
Gminy Goleszów.

 
Prezes Wojewódzkiego Zrzeszenia Sportowego Andrzej Sa-

dlok, podkreślił, iż uhonorowano kluby, które dbałość o obiek-
ty sportowe opierają na społecznej pracy swoich członków:

- Wielki pokłon wszystkim społecznikom działającym w śro-
dowisku wiejskim. Zdajemy sobie sprawę, że w dzisiejszych 
czasach sformułowanie „praca społeczna” przechodzi do la-
musa, ale tym większe słowa uznania i podziękowania kieruje-
my do tych, którym się chce działać dla innych.

 
Konkurs miał charakter pilotażowy i jest jedynym jak do tej 

pory konkursem Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych 
w Polsce od czasu utworzenia powiatów w 1998 r. Wytypowa-

ne do niego kluby były oceniane przez powoła-
ne do tego celu trzyosobowe komisje z każdego 
powiatu, mające na celu dokładnie określić stan 
infrastruktury sportowej w środowisku wiej-
skim.

 
W uznaniu zasług, gratulacje dla Klubu Spor-

towego Tempo Puńców złożył również Wójt 
Gminy Goleszów, Krzysztof Glajcar, w trakcie 
sesji Rady Gminy Goleszów 29 listopada 2017 r., 
dziękując za zaangażowanie na rzecz rozwoju 
kultury fizycznej, w szczególności za wzorowe 
utrzymywanie istniejącej infrastruktury sporto-
wej i idącą  za tym  postawę doceniania dobra 
wspólnego.

KG
foto: Śląski Związek Piłki Nożnej

25 listopada 2017 r. na sali gimnastycznej Gimnazjum w Go-
leszowie rozpoczęła się kolejna edycja Amatorskiej Ligi Piłki 
Siatkowej Gminy Goleszów sezon 2017/2018. Rywalizacja 
ośmiu drużyn będzie trwała do połowy kwietnia 2018 r.

 
Start do goleszowskich rozgrywek w piłce siatkowej zgło-

siło 8 drużyn z całego powiatu cieszyńskiego: ATS, Kisielów, 
Dzięgielów,  Goleszów, Kumple, STS Skoczów, Cisownica, Mo-
totechnika Czarne Kruki. Rozgrywki co roku cieszą się dużym 
powodzeniem. Zapraszamy zainteresowanych do kibicowania.

 
Tydzień wcześniej, 18 listopada, w Cisownicy rozpoczął się 

kolejny sezon Amatorskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej Gminy Go-
leszów. W turnieju, który potrwa do marca 2018 roku bierze 
udział 7 drużyn: Goleszów, Kozakowice, Cisownica, Łosie, Go-

    Rozpoczęły się kolejne edycje lig siatkówki i piłki nożnej SPORT

dziszów, Pogoń Połące, Ognioodporni.

Przed piłkarzami jeszcze 13 kolejek. Najlepsze drużyny po-
znamy w drugiej połowie marca przyszłego roku.

Za wzięcie udziału w rozgrywkach ligowych jak i kibicowa-
nie na meczach nie są pobierane żadne opłaty  – serdecznie 
zapraszamy do kibicowania!

Terminarz rozgrywek, tabele wyników obu lig znajdują się 
na www.goleszow.pl

Organizatorem rozgrywek jest Gmina Goleszów. 

Redakcja

Wójt gminy wraz z laureatami konkursu
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                  Październikowe sukcesy lekkoatletów
W październiku odbyły się zawody lekkoatletyczne w któ-

rych wystartowała reprezentacja Szkoły Podstawowej w Go-
leszowie.

SPORT
Sztafeta chłopców w składzie: Filip Staszewski, Maciej Sta-

szewski, Dawid Stasiewicz, Maksymilian Rudka, Michał Gan-
dor, Bartosz Grzegorz, Marcin Kukla, trzykrotnie stanęła na 
podium zawodów.

2 października biegacze wywalczyli 1. miejsce w Gmin-
nych Sztafetowych Biegach Przełajowych, które miały miejsce 
w Goleszowie, 6 października zajęli 2. miejsce w Igrzyskach 
Dzieci Szkół Powiatu Cieszyńskiego, które odbyły się w Cieszy-
nie, a 19 października zdobyli 3. miejsce w Rejonowych Za-
wodach Sztafetowych Chłopców Szkół Podstawowych w Łące 
koło Pszczyny.

Opiekunem biegaczy jest Andrzej Broda. Trenerowi oraz 
biegaczom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Redakcja

Rywalizowali w Dzięgielowie SPORT
Ponad 50 meczów można było obejrzeć w sobotę (18 listopa-

da) w dzięgielowskiej sali gimnastycznej. W tym dniu, od godz. 
9.00 do 14.00, odbył się Gminny Turniej Tenisa Stołowego. W roz-
grywkach sportowych wzięło udział 27 zawodników (w tym jedna 
zawodniczka) m.in. z Goleszowa, Cieszyna, Lesznej Górnej, Dzię-
gielowa, Ustronia, Wisły, Skoczowa i Górek Wielkich. Wszyscy ry-
walizowali o puchary i dyplomy ufundowane przez Wójta Gminy 
Goleszów Krzysztofa Glajcara.

Tenisiści rozgrywali mecze w czterech kategoriach: Amato-
rzy 16-35, Amatorzy 50+, Open 1, Open 2. Najstarszy tenisista 
urodził się w 1936 roku, zaś najmłodszy w 2001. Organizatorem 
rozgrywek była Gmina Goleszów, przy wsparciu Ludowego Klubu 
Sportowego „Lesznianka” z Lesznej Górnej. Nad prawidłowością 
turnieju czuwali sędziowie: Andrzej Pustówka i Mateusz Lorc.

Klasyfikacja najlepszych zawodników wygląda następująco:
Amatorzy 16-35
1. Rafał Ganiek
2. Dariusz Kożdoń
3. Sebastian Ganiek
Amatorzy 50+
1. Jacek Tarnawiecki
2. Ryszard Grądkowski
3. Stanisław Ślęczka

Open 1
1. Dariusz Walarus
2. Dawid Dziembała
3. Dominik Dziembała
Open 2
1. Artur Jahn
2. Adrian Wiecheć
3. Bogusław Siekierka

Najlepszym zawodnikom nagrody wręczali Przewodniczący 
Rady Gminy Goleszów Bogusław Konecki, Tomasz Lenkiewicz 
z ramienia gminy i Mateusz Lorc (LKS Lesznianka).

Dziękujemy za udział w turnieju i zapraszamy za rok.

Tomasz Lenkiewicz

Towarzystwo Wędkarskie
„TON” w Goleszowie

informuje, że w dniach :
20.12.2017r (środa) w godz.   10.00 - 20.00

21.12.2017r. (czwartek) od godz. 9.00 
do wyczerpania zapasów ryb

na terenie łowiska „ton”
prowadzona będzie sprzedaż  

KARPIA
oraz 

innych   gatunków   ryb

z możliwością ich wypatroszenia 
w miejscu zakupu.

Zapraszamy !!!
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Sukcesy Klaudii Szymańskiej SPORT
Listopad był niezwykle szczęśliwym miesiącem dla Klaudii 

Szymańskiej – utytułowanej wojowniczki, mieszkającej w Go-
dziszowie, a reprezentującej KS Shindo z Cieszyna. 

4 listopada w Czechach odbył się Międzynarodowy Turniej 
Karate Grand Prix Ostrava 2017, w ktorym wzięło udział łącz-
nie 709 zawodników reprezentujących 109 klubów z 12 kra-
jów. Klaudia Szymańska wywalczyła tam srebro w Kumite +60 
kg U-21. Jest to jeden z sześciu medali zdobytych na Turnieju 
przez zawodników Klubu Sportowego SHINDO z Cieszyna.

Kolejny sukces Klaudia odniosła niewiele ponad tydzień 
później. 12 listopada we Włoszech odbył się Puchar Europy 
Karate WKF. W tych zawodach zawodnicy Klubu Sportowego 
SHINDO z Cieszyna wywalczyli pięć medali. Jeden z nich, i to 
najpiękniejszego dla każdego sportowca koloru - złotego, wy-
walczyła Klaudia Szymańska.

Pamiętajmy, że Klaudia odnosi sukcesy nie tylko jako repre-
zentantka cieszyńskiego klubu, ale i naszego kraju!

Gratulujemy osiągnięć, zarówno samej zawodniczce jak i jej 
trenerowi – Piotrowi Szymali.

WH
foto: KS Shindo

Goleszów mistrzem SPORT
28 października w Cisownicy odbyły się Mistrzostwa Gminy 

Goleszów w piłce nożnej. O puchar wójta Krzysztofa Glajcara 
w sali gimnastycznej szkoły podstawowej rywalizowało 6 dru-
żyn, łącznie ponad 40 piłkarzy.

W meczu o trzecie miejsce Cisownica I uległa Godziszowowi 
1:6, zaś zwycięzcą turnieju została drużyna z Goleszowa, która 
w finale pokonała Pogoń Połące 5:1.

Końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco:

1. Goleszów
2. Pogoń Połące
3. Godziszów
4. Cisownica
5. Kozakowice
6. Cisownica II

Najlepszym strzelcem okazał się Piotr Krzemień (Pogoń Po-
łące), a bramkarzem Dariusz Glet (Goleszów). Zdjęcia z cere-

monii wręczania nagród oraz poszczególnych drużyn znajdują 
się na www.goleszow.pl.

Dziękujemy za udział w turnieju. Organizatorem rozgrywek 
była Gmina Goleszów.

Tomasz Lenkiewicz

Ziemia płacząca
Kulą ognistą w kosmosie mknącą

Za wolą Stwórcy życiem natchnioną
Plony obfite płodzę wam rocznie
Aby nakarmić stworzenia zacne

Wszelkie dobroci na ziemi mojej
Dobra rozliczne z powierzchni mojej
Czerpać możecie wszelkich do syta
Ziemia jest przecież w dary obfita

Przez wieki całe w zgodzie żyliśmy
Ludzkość w symbiozie ze mną i zgodzie

Ja wam dawałam produkty moje
Jak dobra matka tuli swe dzieci
Tak dbam o życie na moim grzbiecie

Bardzo cierpiałam przez próby jądrowe
Oraz odstrzatły ściany węglowej
Lecz mój organizm też ma granice
I dłużej tego już nie wytrzyma

Przestańćie czerpać bogactwa wszelkie
Bo skutki mogą być wielkie
Węgiel, gaz, ropę mi zabieracie
W trujący produkt je zamieniacie

Atmosferę ogromnie zatruwacie
Wszystkiemu co żyje zagładę dacie
Jonosfera też zagrożona
Nadmiarem słońca była chroniona

Teraz wskazówki dawać wam muszę
Jaką to drogą pójść dalej trzeba
Przecież energię zdrową wam daję
Wiatrów moc wielka, wody ogromna
Czerpać musicie, a nie drążącą

           Albin Klimczak 

Wysokie kopnięcie Klaudii rozbija blok przeciwniczki

Zwycięska drużyna z Wójtem Gminy Goleszów
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Miażdżąca siła tytułów SPORT
W niedzielę 19. listopada 2017r., w Sali Gminnego Ośrodka 

Kultury w Goleszowie odbył się XXX Międzynarodowy Turniej 
Szachowy Mokate Open o Puchar Prezesa Zarządu Mokate 
dra Adama Mokrysza, rozgrywany w ramach Grand Prix Gmi-
ny Goleszów.

 Inicjatywa jest kontynuowana od kilku lat i zdobyła wier-
ne grono uczestników oraz widzów. W niedzielnym turnieju 
do stolików zasiadło 88 zawodników. Sezon turniejowy 2017 
w Goleszowie zakończono jedenastorundowym «blitzem» 
(szachy błyskawiczne, tempo 3 minuty + 2 sekundy dla zawod-
nika na rozegranie całej partii).  W stawce zawodników, którzy 
stanęli do walki było aż pięcioro arcymistrzów (tzw. tytuł GM- 
oznaczający zawodnika posiadającego tytuł arcymistrza). 

 Tegoroczną edycję turnieju wygrał GM Zbigniew Pakleza 
(SzSON Zagłębie Dąbrowa Górnicza), wyprzedzając GM Rafała 
Antoniewskiego i faworyta, ikony polskich szachów GM Barto-
sza Soćkę. Podium należało do arcymistrzów, co potwierdziło  
istnienie «miażdżącej siły tytułów». W pierwszej dziesiątce 
znalazło się również dwóch reprezentantów Olimpii Goleszów: 
trener Akademii Szachowej Mokate Maciej Mroziak  
zajął siódme miejsce, a Michał Cieślar był dziewiąty. 
Cieszy, że oprócz nich wystąpiła jeszcze spora grupa 
naszych zawodników. Idzie wiosna w goleszowskich 
szachach – zaznaczył  sędzia i prezes Stowarzyszenia 
Szachowego Karol Linert.

 W kategorii kobiet pierwsze miejsce zajęła najlep-
sza i najbardziej utytułowana Polska szachistka GM 
Monika Soćko (KSz HETMAN), druga była wielokrot-
na mistrzyni Czech WGM Olga Sikorova, a trzecie 
miejsce zajęła Gabriela Króliczek. Rywalizacja od-
bywał się również wśród najmłodszych pasjonatów 
tej królewskiej dyscypliny sportowej. Wśród junio-
rów do 10 lat pierwsze miejsce zajął Jakub Herwy 
(AKS Mikołów), drugi był Szymon Stanik, trzeci Ka-
mil Warchoł. W tej kategorii klasyfikowano również  
4 zawodników Olimpii Goleszów: Mariusza Chruszcz  
(5. miejsce), Mateusza Macurę (6. miejsce), Maję 

Nieckarz (7. miejsce) oraz Monikę Chruszcz (12. miejsce). 
Wśród rywalizujących najstarszych zawodników (kategoria 
weterani 70+) najlepszy był Jerzy Kot, drugi był Piotr Bobrow-
ski, trzeci Waldemar Bąbel.

 Puchar, medale i nagrody dla zawodników zostały ufundo-
wane przez sponsora Firmę Mokate. Nagrody były wręczane 
przez  Prezesa Zarządu Mokate Adama Mokrysza  oraz Zastęp-
cę Wójta Gminy Goleszów Grażynę Porębską-Jochacy. Orga-
nizatorem Grand Prix jest Gmina Goleszów we współpracy ze 
Stowarzyszaniem Szachowym „Olimpia” Goleszów i Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w Goleszowie.

 Wszystkim zawodnikom dziękujemy za udział w rozgryw-
kach, zapraszamy na kolejne wydarzenia i życzymy awansów 
w rankingach. Jednocześnie, wszystkich chętnych do wzięcia 
udziału w treningach szachowych zachęcamy do zgłaszania się 
pod numer telefonu 507 854 567.

Stowarzyszenie Szachowe Olimpia Goleszów
foto: Krystian Grzybek
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       Szachowe Mistrzostwa Międzywojewódzkie Juniorów SPORT
Mistrzostwa Międzywojewódzkie Juniorów w Pokrzywnej 

rozegrano w dniach 23-29 października 2017. Na miarę na-
szych możliwości byliśmy dobrze przygotowani, nieśmiało 
liczyłem na jakiś awans, ale końcowe rozstrzygnięcia przed 
zawodami brałbym w ciemno, ale po kolei.

Prawo udziału w tych zawodach dawało zajęcie wysokiego 
miejsca w czerwcowych Mistrzostwach Śląska, ze Stowarzy-
szenia Szachowego Olimpia Goleszów tymi uprawnionymi 
byli: Mateusz Myrmus, Mateusz Macura, Maja Nieckarz i Ka-
rolina Myrmus. Dodatkowo wystąpiliśmy do ŚlZSzach o dwie 
dzikie karty dla Moniki Chruszcz, która zdobyła niedawno III 
kategorię i dla Mariusza Chruszcza, oboje zostali dopuszczeni 
do turnieju.

Walka toczyła się o miejsca premiowane awansem do 
przyszłorocznych Mistrzostw Polski Juniorów, w grupach naj-
młodszych D-9 (dziewczyny do 9 lat) i C-9 było to po 6 miejsc, 
a w C-11 zaledwie 4. W Pokrzywnej zameldowała się aż 11-to 
osobowa nasza ekipa: zawodnicy, rodzice i trener, szachowy 
mistrz międzynarodowy (IM) Maciej Mroziak. Z 32 czołowych 
szachownic prowadzona była transmisja „live”, można było na 
bieżąco śledzić poczynania naszych reprezentantów i . . . stre-
sować się. Ostatnio coraz więcej turniejów rozgrywanych jest 
na szachownicach elektronicznych podłączonych do interne-
tu, nierzadko w zaimprowizowanym studio komentowany jest 
przebieg rywalizacji.

W grupie dziewczyn po IV rundzie, kiedy Maja Nieckarz 
prowadziła z kompletem punktów i wśród pokonanych miała 
już dwie najgroźniejsze rywalki, jeden awans był już formal-
nością, chłopaki też spisywali się dzielnie utrzymując kontakt 
z czołówką i jeszcze w sobotę, na dwie rundy przed zakończe-
niem zawodów zachowywali realne szanse na awans. Przyszła 
jednak, jak się okazało „czarna sobota” dla Naszych. Na pierw-
szej desce zagrały ze sobą Maja z Karoliną i tu jeden punkt był 
nasz, bez względu na wynik partii, pozostali wszyscy solidar-
nie przegrali... Jedyny pozytyw był taki, że Karolina Myrmus 
wskoczyła na bezpieczne III miejsce. Jak mogłem zauważyć na 
przysłanych zdjęciach, nastroje na poturniejowej odprawie 
nie były wesołe, ale trener i rodzice spisali się rewelacyjnie. Po 
zwyczajowych analizach partii i omówieniu założeń na ostat-
nią rundę, zorganizowali wyjście na kręgle, parkową siłow-
nię, bilard i basen. Wprawdzie szanse chłopaków na awans 
odpłynęły, ale nieoczekiwanie pojawiła się taka szansa przed 
Moniką Chruszcz, pod warunkiem, że wszystkie nasze zawod-
niczki wygrają swoje partie. Nie muszę mówić o adrenalinie, 
do tego jeszcze „Grzegorz” pozbawił prądu Pokrzywną i okoli-
ce, koniecznym było ustawienie stolików w miejscach bardziej 
doświetlonych i przesunięcie godziny rozpoczęcia rundy. Oj 
działo się, dziewczyny walczyły jak lwice, a przy takich emo-
cjach, w młodszych grupach nierzadko pojawiają się łzy (nie 
u naszych), na 6 partii 5 wygranych i tylko jeden remis, rewela-
cyjna runda w wykonaniu naszej ekipy, cała trójka wywalczyła 
miejsce w finałowym turnieju – wspaniale!

Trudna była rywalizacja w grupie C-11 gdzie nasz lider Ma-
teusz Myrmus zajął ostatecznie dobre VII miejsce, niewie-
le zabrakło do awansu. W tej grupie wystąpił też Mariusz 
Chruszcz,  który trenuje od niedawna, wystartował dzięki dzi-
kiej karcie, skazany był na „pożarcie”, a uzyskał aż 3,5 punktu, 
co oceniam, jako przyzwoity wynik. Dobrze zaprezentował się 
nasz najmłodszy reprezentant Mateusz Macura zajmując X. 
miejsce z rocznikowo starszymi (w swoim roczniku był drugi),  
a w przypadku najmłodszych, rok robi ogromną różnicę. Ma-
teusz umie już wiele i nie przesadzę, jeśli powiem, że niewielu 
w Goleszowie potrafiłoby pokonać tego ośmiolatka.

Nasza ekipa na tych zawodach była pozytywnie postrzegana 
nie tylko ze względu na osiągane wyniki, ale i zielone koszulki 
ze „stosownymi” nadrukami, mieliśmy nawet rollup „Gmina 
Goleszów”. Po latach przerwy Goleszów trwale powraca na 
sale turniejowe. Brawo trener Maciej Mroziak i fantastyczni 
rodzice, którzy sporo poświęcają, żeby „dzieciaki” mogły roz-
wijać swoje pasje.

Wyjazd do Pokrzywnej doszedł do skutku dzięki wsparciu 
finansowemu przez Gminy Goleszów, za co w imieniu zawod-
ników i swoim bardzo dziękuję.    

Karol Linert
foto: SSz Olimpia Goleszów

Finalistki przyszłorocznych Mistrzostw Polski



Panorama Goleszowska - listopad/grudzień 201734

Młodziki z awansem, Orliki 
o włos od zwycięstwa, 

Seniorzy na III miejscu w swojej klasie
Podsumowanie sezonu piłkarskiego 2017/2018 LKS Goleszów - runda jesienna

Rozgrywki piłkarskie po jesiennej rundzie dobiegły końca. Piłkarze odpoczywa-
ją, a kibice już z niecierpliwością oczekują rundy wiosennej i pierwszego gwizdka 
sędziego.

LKS Sportkontakt Goleszów reprezentuje 6 drużyn w różnych kategoriach wieko-
wych, które biorą udział w rozgrywkach ligowych podokręgu Skoczów:

 -Seniorzy klasa A Podokręg Skoczów  - trener Tomasz Matuszek 
 -Juniorzy Liga Wojewódzka III Liga Skoczów  - trener Dawid Nikiel
 -Trampkarze starsi Liga Wojewódzka III Liga Skoczów - trener Jakub Molin
- Młodziki Liga Wojewódzka  IV Liga Skoczów  - trener Zbigniew Brudny
- Orliki Liga Wojewódzka Skoczów gr II  - trener Dawid Janoszek
 - Żaczki     - trener Sławomir Zwolak
(biorą udział w turniejach zorganizowanych przez Podokręg Skoczów i PZPN)
Po rundzie jesiennej najwyżej notowana jest drużyna Młodzików, która aktualnie 

znajduje się na pierwszym miejscu IV Ligi Skoczów i tym samym awansowała do III 
ligi. Młodzi piłkarze prowadzeni przez trenera Zbigniewa Brudnego zdobyli w su-
mie 20 pkt, odnosząc 6 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki.

W 10 rozegranych meczach „Młodzicy” strzelili 30 bramek, stracili 8. Drużyna 

zdobyła pozycję lidera dzięki ilości zdobytych bramek, na co zapracowała cała zgra-
na drużyna wraz z trenerem.

Orliki znajdują się na 2. pozycji w tabeli rozgrywek. Mali piłkarze prowadzeni 
pod okiem trenera Dawida Janoszka rozegrali 6 meczy, strzelili 59 bramek, stra-
cili 17, w sumie zdobyli 15pkt. Naszych Orlików wyprzedza Cieszyn, który zdobył 
16 pkt w rozgrywkach, z kolei zdobył 49 bramek, 18 stracił. Team Orlików poległ 
więc o włos od zdobycia 1. miejsca, ale już ma apetyt na lidera w nadchodzącym 
sezonie.

Miniona runda okazała się również udana w wykonaniu drużyny Seniorów. Pa-
nowie z  LKS Sportkontakt Goleszów zajmują trzecią lokatę w tabeli klasy A z do-
robkiem 25 pkt.

Seniorzy odnieśli 8 zwycięstw, 1 remis, 4 porażki. W 13 rozegranych meczach 
zdobyli 31 bramek, stracili 17. W tabeli strzelców klasy A Podokręg Skoczów sezon 
2017/2018 trzecią pozycję zajmuje zawodnik naszego klubu Michał Jopek z dorob-
kiem 10 bramek.

Troszkę gorzej w sezonie wypadły drużyny Juniorów i Trampkarzy. Oba teamy 
plasują się na 9. pozycji w tabelach Ligi Wojewódzkiej. Wierzymy jednak, że to tyl-
ko lekka niedyspozycja jesienna i chłopaki rozkręcą się na wiosnę. Trzeba tu przy-
pomnieć, że drużyny te odnosiły już spore sukcesy w poprzednich sezonach.

Z nadzieją więc patrzymy w przyszłość i wierzymy w nowe sukcesy wszystkich 
zawodników naszego klubu.

Zarząd LKS Goleszów składa szczególne podziękowania Izabeli Wykurz i Sławomi-
rowi Zwolakowi, sponsorowi firmie Sportkontakt z Wisły za pomoc, wsparcie oraz 
za zakup nowych strojów piłkarskich dla zawodników.

 Dziękujemy również wszystkim innym osobom i rodzicom za pomoc, dowóz 
dzieci na mecze i za bezinteresowne zaangażowanie się w życie klubu.

Renata Kożdoń
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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 UG Goleszów
Goleszów, ul. Zakładowa 12
tel.: 33 479 05 10-13, wew. 80
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.com.pl
Gminna Biblioteka Publiczna
Goleszów, ul. Cieszyńska 25
tel.: 33 479 05 22
gbp.goleszow@onet.eu
www.goleszow.naszabiblioteka.com
Gminne Centrum Informacji oraz Punkt 
Informacji Turystycznej
Goleszów, ul. Cieszyńska 29
tel.: 33 479 99 28 wew. 18
mail: gcigoleszow@gmail.com
Centrum Usług Wspólnych w Goleszowie
Goleszów, ul. Cieszyńska 25
tel. 33 479 36 32
mail: cuw.goleszow@cuw.goleszow.pl

Drużyna młodzików z trenerem Zbigniewem Brudnym



Dziewczyny rywalizowały w Dzięgielowie

25 listopada w Szkole Podstawowej w Dzięgielowie odbył 
się XI Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Stowarzysze-
nia Miłośników Dzięgielowa.

 
W rozgrywkach wzięły udział cztery drużyny: Gimnazjum To-

warzystwa Ewangelickiego z Cieszyna, Szkoła Podstawowa nr 
1 z Cieszyna, Gimnazjum z Kończyc Wielkich oraz Szkoła Pod-
stawowa z Dzięgielowa.

 
Ponad 35 dziewcząt rywalizowało w szkolnej sali gimna-

stycznej. Nad prawidłowością zmagań sportowych czuwali 
sędziowie: Adam Żwak i Józef Peter.

 
Po emocjonujących meczach, cały turniej wygrały dziewczy-

ny z SP1 z Cieszyna, drugie miejsce zdobyły siatkarki z Kończyc 
Wielkich, trzecie z GTE z Cieszyna, a czwarte gospodynie roz-
grywek. Statuetkę dla najlepszej zawodniczki otrzymała Karo-
lina Stoszek z Kończyc Wielkich. 

Zawody odbyły się w ramach projektu „Szkolenie dzieci 
i młodzieży z terenu gminy Goleszów w zakresie ćwiczeń ogól-
norozwojowych z elementami gry w piłkę siatkową i nożną” 
współfinansowanego przez Gminę Goleszów.

 
Organizatorzy dziękują Katarzynie Bogdał - dyrektor dzięgie-

lowskiej szkoły za bezpłatne udostępnienie sali gimnastycznej.
Tomasz Lenkiewicz

Skończyli szkubać w GOKu! tekst na str. 24
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Wyjazd na mecz
19 listopada ponad 120-osobowa grupa mieszkańców naszej gminy obejrzała pojedynek siatkarek BKS Profi Cre-

dit z ŁKS Łódź. W wyjeździe wzięli udział uczniowie ze szkół z Cisownicy, Goleszowa i Dzięgielowa, ich rodzice i opiekuno-
wie. W grupie nie zabrakło też byłych uczniów tych placówek oświatowych. Wyjazd ten był efektem udziału cisownickiej 
szkoły w akcji „Bezpiecznie z Profi Credit” (pisaliśmy o tym w nr 298 i 299 PG). Więcej zdjęć z bielskiej hali znaleźć można  
w fotoreportażu na www.goleszow.pl

Foto: Tomasz Lenkiewicz

Zespoły witają się z kibicami...

... i ze sobą nawzajem

Blok chyba będzie skuteczny A tu to trochę starsze

Młode pokolenie kibiców

Widownia


